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

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

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

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

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

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

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

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

äé÷æç éáøàçúô á áéúë )á íéøéùä øéùá  (
äðùåùëâàî íéçåçä ïéá éã úñðë àã äðùåù 

ìàøùéä) äðùåù úéàå äðùåù úéàã ïéâá ( äî
äðùåùåà íéçåçä ïéá éäéàã çå ÷îåñ äá úéé øå

ìàøùé úñðë óåàæéîçøå ïéã äá úéà ç äî 
ïéìò øñéìú äá úéà äðùåùè ìàøùé úñðë óåà 

ìéëî øñéìú äá úéàï ìëî äì ïéøçñã éîçøã 
àëäã íéäìà óåà àäøèñéàúòùî àé øëãàã 

ïéáéú øñéìú ÷éôàáéìàøùé úñðëì àøçñì âé 
 éàîà àøçà àðîæ øëãà øúáìå äì àøèðìå

 àøçà àðîæ øëãàïéâáãé ïéìò ùîç à÷ôàì 
äðùåùì ïéøçñã ïéôé÷úåè ïåø÷à ùîç ïåðéàå 

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

 ìò éåäîì êéøèöà äëøá ìù ñåë äëøá ìù ñåë

                                                           

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

 ).מ"מ(הבריאה ולכן נקרא אסתר 
ã  ïàî)ôã"å.( 

 ).א"ד(לאה כלת משה מלגאו  ה
י שיורדת בבריאה "א דגילופי אדנ"נוקבא מסוד תרע, ל"ע פתח כו וז"ש נתיב אבי"פת' עי). א"ד(רחל  ו

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

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

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

 ).א"נ(
 ). הערת הזוהר(א "ע בקז ע"פנחס רלג וצ טו
 ).הערת הזוהר(א " עתרומה קסט טז
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 כוס זה ,"אשא ישועות כוס" כתוב זה סוד
 על להיות צריכה ברכה של כוס .ברכה של

 שהשושנה כמו ,יותר ולא אצבעות חמש
 שהם חזקים עלים שהחמ על יושבת
 היא הזו והשושנה .אצבעות החמש דוגמת

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

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

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

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

  .בראשית

 àáúéã äðùåùã àðååâë øéúé àìå ïòáöà ùîç
öà ùîçã àîâåã ïéôé÷ú ïéìò ùîç ìò ïòá

äëøá ìù ñåë åäéà àã äðùåùåà íéäìàî 
 ïàëî ïéáéú ùîç äàúéìú íéäìà ãò àðééðú

 æéðâúàå éøáúàã øåà äàìäìå]ìéìëúàå [
)ìéìëå(äðùåùá ìàòã àåää úéøáá > àã< 

àòøæ äá ÷éôàåá éø÷à àãå )àé à úéùàøá ( õò
åá åòøæ øùà éøô äùåòâ àîéé÷ òøæ àåääå 

úåàá)å(ùîî úéøá ã÷åéãã äîëå  úéøáã àð
ïéâååæ ïéøúå ïéòáøàá òøãæàä àåää ]ð" ààåääã[ 

îá ùøôî àôéìâ àîù òøãæà êë àòøæ" ïååúà á
)ëàãáåò (>àãáåòã<úéùàøáã å:  

 הנצנים" פתח שמעון רבי ."בראשית"
 מעשה זה ,"הנצנים" ".בארץ נראו

 ביום ,מתי ,"בארץ נראו" הם ,בראשית
 נראו" אז ,"הארץ ותוצא" שכתוב ,השלישי

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

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

çúô ïåòîù éáø úéùàøáæ) éùä"ùáé á  (
ðöðä àãáåò àã íéðöðä õøàá åàøð íé

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

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

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

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

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

) דבר אחר (.)עולם הנחמות, הנשמות

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

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

                                                                                                                                                                                     

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

, והוא סוד סירס את הזכר) 'שער הארת המוחין ט' עי(נמשכת כי אם תמצית הארה דרך דופני העטרה 
כללים (תרומה קסז ' ועי. מקבלת מאותו האור העיקרי מאומה' ו ואין הנוקשעיקר האור נשאר ביסוד שב

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

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

 .וביהל אור, ובזוהר הרקיע, י"אריכות בעניין זה שער מאמרי רשב' עי ו
 ).הערת הזוהר(ב לקמן ה "ב ויקרא ד ע"א לט ע"צז ע ז
 ).א"ד(ישרצו ' תור בגימ ח
 ).א"נ(מ " א-ולכן אמר נעשה לשון רבים לרמוז שלכך בראו  ט
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 שעלו במחשבה האבות הם אלו ,"הנצנים"
 ומשם, שם ונגנזוא וגם נכנסו לעולם הב

 נביאי) בהם (בתוך ונסתרו ,בהסתר יצאו
 יוסף נכנס ,בו ונגנזו יוסף נולד .אמתה
 נראו "ואז ,שם אותם ונטע הקודש ארץל

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

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

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

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

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

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

  ."זהב

ïäáà ïåðà ïéìà íéðöðäà åìàòå äáùçîá åìàòã 
 åæéðâúàå éúàã àîìòá åæéðâá å÷ôð ïîúîå ïîú

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

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

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

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

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

åò ïééáø áéúëã ïéîì)ë úåîùçé ä ( íéðù úéùòå
áäæ íéáåøëá:  

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

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

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

 למעלה כי ,"מי "נקרא לכן, סתום ולא גלוי

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

 ïéðééò ìëã øúàì øúà ïàì íëéðéò äéì ïàéìú
íéðéò çúô åäéà ïàîåã íéúñ éàäã ïåòãðú ïîúå 

äìàùì àîéé÷ã à÷éúòä åäéà ïàîå äìà àøá 
î"éåàìéòì íéîùä äö÷î éø÷àã àåää æ àìëã 

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

                                                                                                                                                                                     

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

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

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

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

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

ב "ה ח"דע(ר "י כולל את כל הג"שם מתבאר שבחינת מ). ו"לש(א "ג רד ע"ח' ע). ק"דפ(א " שמות קמ עו
  ).ג"סו ע
 ).א"דפ(א "תרומה קח ע ז
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 נקרא הזה השמים וקצה, אין שם שאלה
  ".מי"

äìàù ïîú úéì àìéòìà éø÷à íéîùä äö÷ éàäå 
î"é  

 בין מה ו."מה "נקרא שטהלמ אחר ויש
" מי "נקרא שהסתום הראשון אלא ,לזה זה

 ומפשפש אדם אלושש כיון ,הלשאל עומד
 כל סוף עד לדרגה מדרגה ולדעתלהתבונן 

 מה". ה"מ", םָש לגיעמש כיון, הדרגות
 הכל הרי, פשפשת מה, הסתכלת מה, ידעת
 מה "בוכת זה הסוד הועל .כבתחילה סתום
  ."לך אדמה מה אעידך

àåî éø÷àå àúúì àøçà úé" éàä ïéá äî ä
î éø÷àã äàîéúñ äàîã÷ àìà éàäì" àîéé÷ é

äìàùìá àìëúñàì ùôùôîå ùð øá ìàùã ïåéë 
 ïåéë ïéâøã ìë óåñ ãò àâøãì àâøãî òãðîìå

î ïîú éèîã"äâ äî àúìëúñà äî úòãé äî 
 àæø ìòå àúéîã÷ãë íéúñ àìë àä àúùôùô

 áéúë àðã)âé á äëéà (à äî êãéòà äîêì äîã  

 ואמר קול יצא המקדש בית נחרב כאשר
" מה"באותו , ומה אדמה לך ("אעידך מה"

 מימים בך העידותי ויום יום בכל ,)אעידך
 את היום בכם העדתי "שכתוב ,קדמונים
" לך אדמה ומה "."הארץ ואת השמים
 בעטרות אותך עטרתי ממש אופן באותו

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

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

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

 זו הדרגההש הואיל, שלך הנחמה היווז
  .בכל לך אשוה

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

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

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

àõøàä úàå íéîùä úä àåääá êì äîãà äîå 
êì úéøèò ùîî àðååâåïéùéã÷ ïéøèòá æ  úéãáò

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

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

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

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

                                                                                                                                                                                     

שכן , פאאין כוונתם לאסור את הדרישה וחקירה במציאות אורם אשר בהם גו. 'ענף ה' ח שער א"ע' עי א
אלא כוונתו רק להתפשטות , א"א ואו"א, ח בשערים עתיק"ל עצמו מבאר בחינות אלו בהרחבה בע"האריז

א כ "ביאורים ח(שאין לעמוד עליהם " כבשי דרחמנא"והיינו , אורם הרי היא ההנהגה הנמשכת מהם למטה
 ).ה וענין רצוא"ד ד"צ יג ע"א על ספד"בהגר(מכיוון שזהו הזיווג שבחשאי המכונה בטישה ) ב"ע

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

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

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

 ).$מ"מ(וכאילו אמר למה שהיא מלכות אדמה לך , דמיתי אותך למה שהיא המלכות' פי ו
 ).$מ"מ(' ועטרא דגבורות לנוק, א"עטרא דחסדים לז ז
  ).א"ד(י "ת תרות"ס ח

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

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

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

 ,הקצה אל הקצה מן מבריח שהוא, יעקב
 קצה האל, "מי "אושה הראשון קצההמ

. באמצע שעומד לפי ,"מה "אושה האחרון
  ."אלה ברא מי "זה ועל

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

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

àìéòì íéîùä> î"ä< àúúì íéîùä äö÷ ãòå 
)>ð"à <àúúì íéîùä äö÷( á÷òé úéøé àãå 

 äö÷ä ïî äö÷ä ìà äö÷ä ïî çéøáî åäéàã
äàîã÷î åäéàã " åäéàã äàøúá äö÷ä ìà é

î" àøá éî àã ìòå àúéòöîàá íéà÷ã ïéâá ä
äìàá:  

 קופס, בני אלעזר ,שמעון רבי אמר
 הסתומים עליונים סודות ויתגלו דבריך

 רבי שתק .העולם לבני ידועים שאינם
) שעה (רגע ועמד שמעון רבי בכה. אלעזר

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

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

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

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

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

  מעשה שמיך אראה כי "בוכתש

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

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

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

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

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

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

äùòî êéîù äàøà éë  
  á/à  

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

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

 לפני היה סתום דבר ,רבי ,לי אמר
של  בישיבה וגילהו הוא ברוך הקדוש
שסתום כל  בשעה .הוא וזה ,מעלה

בתחילה  עשה ,להתגלות רצה הסתומים
 .מחשבה להיות עלתה וזו ,אחת הודנק

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

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

ïéøåéö ìëçïéôéìâ ìë äá ÷÷ç à åâ óéìâàå 

                                                           

  ).הערת הזוהר(' ז ב"שמות רל א
, )ג"א ד ע"ה ח"דע(א "י זכלומר כל גילויה הוא רק על יד. א"ק ה ע"ובשעה, י"אריכות במאמרי רשב' עי ב

 ).ד"א כה ע"ביאורים ח(ה "אל' קצות בגימ' ולכן ו' וכל קצה הוא בצורת ו
â øâá ÷çîð"à. 
ã øâá ÷çîð"à. 

 .בזוהר הרקיע' עי ה
 ).מ"מ(רצה לגלות מלכותו ' פי $ ו
  ).מ"מ(הוא אבא $). הערת הזוהר(א "ב רכח ע"ב שמות רכו ע"א ט ע"א משפטים קה ע"להלן טו ע ז
 ).$מ"מ(ן "י אבא צייר אימא וזו"ע' פי ח
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 כל בה חקק ,הציורים כל בה ריצי
 סתוםה הקדושהנר  בתוך וחקק. החקוקים

 ,קדשים קדש ,וםסת אחד ציור של חקיקה
 ראתונק המחשבה מתוך שיצא קועמ בנין

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

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

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

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

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

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

  .די ,זה

àùéã÷ àðéöåááîéúñ àâ àøåéö ãçã åôéìâ 
äàîéúñãã÷ ùã÷ ðééðá ïéù åâî ÷ôðã à÷éîò à

 éø÷àå äáùçî]î"é[ àúåøéù )ð"àúéùàø à (
 àîùá íéúñå ÷éîò àîéé÷ àìå àîéé÷ àðéðáì

î àìà éø÷à àì" àééìâúàì àòá é]éø÷úàìå [
)àìåé éø÷ú( àîùá )àã ( ø÷é ùåáìá ùáìúàå

 ïåøáçúà àîùá äìà ÷éìñå äìà àøáå øéäðã
 ãòå íéäìà àîùá íéìúùàå ïéìàá ïéìà ïååúà

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

ìàøùé êéäìà äìàåî óúúùàã äîëå "äìàá éæ 
 àã àæøáå øéãú óúúùàã àîù àåä éëä

àîìò íéé÷úà çøôåç äéì àðéîç àìå åäéìà 
 àøúñå àæø ìò àðîé÷åàã äìî àðòãé äéðîå

èúùàå àééøáç åäìëå øæòìà éáø àúà äìéã åç
 àîìòì àðéúà àì àìîìà åøîàå åëá äéî÷

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

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

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

 מלמעלה "אלה" )מאלו( הללו האותיות
 שטהיוק בגדיה לבת התלוה םוהֵא ,למטה

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

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

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

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

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

                                                                                                                                                                                     

. כ אותם הציורים חקק בהם עד שנכנסה החקיקה תוך הלוח"ואח, תחילה צייר אותם בציור דק$ א
נחקקו , כ לרוב שהייתם שם"ואח, ן רק ציורים בעלמא"והכוונה כי לרוב אור החכמה לא היו ניכרים זו

 ).מ"מ(ה "ס ב"א אשהוא דבר ממשיי יותר מן הציור והמצייר והחוקק הו
וקראה , כי יש בחכמה קצת דין להיות שחכמה דאריך הלבישה לגבורה דעתיק, אבא נקרא בוצינא ב

 $).מ"מ(קדש ' קדישא כי החכמה נק
 ).$מ"מ(ן "שהיא נעלמת תוך אימא וזו ג
 ).$מ"מ(ן "היא בינה שגם היא סתומה תוך זו ד

ä) ð"àîìòá à(ôãá óñåð "å. 
ביאור עניין זה באריכות ' ועי, שם מבאר כי הוא בחינה של גלות). ו"לש(א " עפרשת משפטים קה' עי ו

 .ביהל אור
כך תמיד כל יום ויום נכנסים , ואז נעשה שם אלהים, א"י דאימא בז"כמו שבבריאת העולם נכנסו נה$  ז
 ).מ"מ(ולכן נקרא הבינה אלהים , א"י דאימא בז"נה

 ).א"גר( אלעזר שתיקה ר"מכאן עד סוף הקטע מקומו לקמן לפני א ח
 .זוהר הרקיע' עי ט
 ).א"ד(ה "ת מלכ"ס י

 ).$מ"מ(א אל המלכות "מן הז יא
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 אותה שטהיק ומתי .בתכשיטיה אותה
 כל לפניה שנראו בשעה ,כראוי בתכשיטיה

 נקרא וזה ".'ה האדון פני אל" שכתוב ,זכר
 אדון הברית ארון הנה" שנאמר כמו ',אדון'

 ,'י ונכנסה 'ה יצאה כך ".הארץ כל
 כל של כנגדם זכר של בכלים והתקשטה

 אותיותישראל מושכים ו. בישראל זכר
 אלה" .הזה מקוםל מלמעלה אחרות
 ברצון( דמעותי ךוואשפ בפי אזכיר "אזכרה

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

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

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

 àøåëã ìë äî÷ ïåæçúàã àúòùá éæç à÷ãë
 áéúëã)æé âë úåîù (>ìà <)úà( ïåãàä éðô 

åäé"ïåãà éø÷à àãå äá øîà úàã äîë ) â òùåäé
àé ( ú÷ôð ïéãë õøàä ìë ïåãà úéøáä ïåøà äðä
ä 'é úìéòàå ' àøåëã éðàîá úèéù÷úàå

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ãç ìë íéùø éåäîì êéøèöàã ïåðéà ïéâøã ïéøú

                                                                                                                                                                                     

ש "פת(על ידי הארת הבינה ' תיקון הנוק, )א"נ] (ב"רש[ומקשטת למלכות , )א"ד(מלוה מלבושיה  א
שית אימא א בפנימיותם ונע"ונתלבשו האו, א"ן למעלה באו"והוא נעשה על ידי עליית זו). עקודים פתח כה
והוא בזמן שאין זכות , )ג"ב קד ע"ה ח"דע(פ "ן מזדווגים פב"ואז זו). ג"א קג ע"כללים ח(' לפנימיות הנוק

ה "דע(כ למעני למעני אעשה "ומעשים בתחתונים לעשות את התיקון בעצמם ואז נעשה הזיווג בבחינת מש
  .'$$פרק ח' ח שער מ"ע' עי). ג"ב קכא ע"ח

גם המלכות ' נק, ועתה שקיבלה קישוטי אימא הנקרא עלמא דדכורא, ן נקבהי לשו"אדנ' מתחילה נק ב
 ).$מ"מ(לשון זכר , אדון

â  éàîåôá)ôã"å.( 
ã øâä úåäâäá ÷çîð"à. 

 .אריכות ביהל אור' עי ה
כדי , מכאן דעיקר קדושת לימוד הקבלה ומעלתו הוא לדבר בבחינות שלמעלה דווקא ולא של מטה ו

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

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

 וכל זה על ידי . בהדמותה לבינה להקרא אלהים כגוונא דילה, מלכות, מקדש תחתון,ובנא מקדשא לתתא
 ובפרט אם הוא אדם רשום ונשמתו ,דברי תורה כאשר יוצאין מפי האדם האומרם' וכו .אלעזר' שתיקת ר
 ויעשו שלום , ויתקנו האצילות העליון,י חשיבות נשמתו כפ, הנה דבריו יעשו רושם למעלה,לותמן האצי

 אם , וכפי הדברים הנאמרים יתקנו למעלה.ת ובפמליא של מטה והיא מלכו,בפמליא של מעלה שהיא בינה
 העליונים ת כי אם דבריו בסודו,י לקמן"ש רשב" כמ,)א כפי שורש לימוד"נ( ואם ארצות ,םשמים חדשי

ש " כי לפי שדבר בהן ר,ילות במדה אשר דבר בה להכין אותה ולסעדה הנה יתקן באצ,ובאצילות הקדוש
 .$ בינה ומלכות, נבראו ונתקנו שתי העולמות,תבבינה ובמלכו
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 ,רשומה העליונה זו .תחתונה וזו עליונה זו
 "המוציא" ,"צבאם במספר המוציא" ואומר

 זה דוגמתכ ,כמותו ואין נודעש אותו -
 ההוא -  "המוציא" .הארץ מן לחם המוציא
 .אחד והכל ,התחתונה הדרגה זו ,שנודע

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

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

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

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

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

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

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

î øîúàã àã ãç åäééðî"î ãçå ä" äàìò àã é
äàúú àãåàøîàå íéùø äàìò àã á àéöåîä 

òãåîúùàã àåää àéöåîä íàáö øôñîáâ úéìå 
õøàä ïî íçì àéöåîä àã àðååâë äéúååëã 

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

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

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

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

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

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

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

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

  בו ועליתם

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

äéá  
  á/á  

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

 ששים מאותם - "נעדר לא איש" .שאמרנו

ë õéîàå íéúñ çøàá" àîìòã àæø àã ç
 àì ùéà ïøîà÷ãë íéäìà íùá ÷ìúñàã äàìò

                                                                                                                                                                                     

 , העליון נעלם. העליון להשפיע והתחתון לקבל, ראש הבנין העליון וסופו, אלותמדרגו'  הנה בא
 ושניהם ,"דא עלאה ודא תתאה" וזהו .מנו והשני נשמה למה שלמטה מ, העליון נשמה לבנין.והתחתון נגלה

 כי , וזה נרשם בהם לגילויו, וזה נרשם בעליונים להעלימו, זה בעליונים וזה בתחתונים,רשומים ומפורסמים
'  לפעמים יורה על ה,יתירה'  והנה בכל מקום שיש ה. כנודע,זה עלמא דאתגלייא וזה עלמא דאכסייא

 כי הוא מחיה את , שאין כמוהוהעלא'  המוציא במספר הוא על ה והנה.תתאה'  ולפעמים יורה על ה,עלאה
ש במספר " וז.רבוון'  עד שעולים לס, כי בבינה נכללים השש קצוות כללות רב,כולם והוא המוציאם במספר

 , והוא מוציאם למטה למינם, כי כולם עומדין בבינה בהעלם גדול,שתין ריבוא אינון דקיימין כחדא
 , כי מכחם נמשכים למטה, והם נמשכין מהעליונים ונקראים צבאם, ובעשיההציר וביהבאצילות ובבריא

לכולם בין אינון שיתין בין כל חיילין דלהון בשם יקרא . ולזה אמר ואפיקו חיילין לזיניהו דלית לון חושבנא
 ).$י"שער מאמרי רשב ('מאי בשם יקרא כו

  ).א"דפ(ב "פקודי רלא ע) הערת הזוהר(ב "ב וקלח ע"שמות קסח ע ב
 ).א"ד(פקודי ' ב ובגליון פ”כל מילין דאינון באתגליא כתובין עיין תרומה קסח ע' פי ג
  ).א"ד(סוד המוציא לחם מן הארץ  ד
 ).א"נ(ב "הרש. פירוש לא הוציא האורות הטמונים בו למיניהם ה
' ט ותי"מש בתיקונים תיקון " וכמ,קריאת השמות קשר אותן בשורשן העליון ויחד אותם למעלהי "ע ו

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

  ).הערת הזוהר(ב "פקודי רלא ע ז
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 שאיש ומשום .השם בכח שהוציא רבוא
 ונענשו ישראל שמתו מקום בכל ,נעדר לא

 ששים מאותם נעדר ולא נמנו ,בחטאיהם
 צורה הכל להיות כדי ,אחד אפילו רבוא
 אף כאן ,למעלה נעדר לא שאיש כמו .אחת

  .למטה עדרנ לא

 àîùã àìéçá ÷éôàã àåáø ïéúù ïåðéàî øãòð
 ìàøùé åúéîã øúà ìëá øãòð àì ùéàã ïéâáå

ïåðéàî øãòà àìå ïåðîúà åäééáåçá åùðòúàåà 
 àð÷åéã àìë éåäîì ïéâá ãç åìéôà àåáø ïéúù

 àì ùéàã äîë àãç àì éëä óåà àìéòì øãòð
àúúì øãòðá:  

 ,אמר הזקן המנונא רב ".בראשית"
 בהתחלה ת"בי ,בהפוך אותיות מצאנו
 ,"בראשית" היינו בהתחלה 'ב .כך ואחר

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

 ,סתומותאותיות היו  כל ה,את העולם
 היה העולם את שברא טרם שנה יםיואלפ

  .ןבה ומשתעשע הוא ברוך הקדוש מסתכל

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

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

á÷ àòá ãë àìà øúáì úà"áòîì äàîìò ãã 
ïéîéúñ ååä ïååúà ìëä àìã ãò ïéðù ïéôìà ïéøúå 

á÷ ìëúñî äåä àîìò àøá"åäá òùòúùàå äå   

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

åúà àîìò éøáîì àòá ãëæäéî÷ ïååúà ìë ç 
åäééùéøà àôåñîè àùéøá ìòéîì ú úà úàéøù 

                                                                                                                                                                                     

 ).ק"דפ(א "ב ושמות כב ע"קכג ע א
 .י"אריכות במאמרי רשב' עי ב
 .זוהר הרקיע' עי ג
שהם גבול לכל , ק"כאשר רצה להאציל ולהתפשט האצלות הנעלם ו, ודהיינ). א"נ(קצוות ' הוא ו ד

ק מפני כללות כל "ימים ו' כל הנמצא בו, אתו כל אתוון שביד כולם כח להאציל, המתגלה והם בלי גבול
, י זאת"י זאת או ע"היינו סוד המחשבה שדנה לראות אם יתגלו ע, ואתו כולם לפניו', אחת מכולם כדפי
וגלגול ההקף . כי העלות במחשבה בריאת העולם על ידי זאת הבחינה', ות ומחריבן וכווהיינו בונה עולמ

אתו כל "וזהו . מפני היזק הנמשך אל מציאות העולם יקרא בנין עולם וחורבנו, הבחינה ההיא כלי בריאתו
ברוא ל, אורם ואצילותם למעלה, ב אותיות"כי נתגלגלו בחינות אותיות בבינה בסוד הקף גלגל כ, "אתוון

ולא נברא העולם מפני סבת החורבן כאשר נבאר בכל , העולם ונתבטלו מצאותם שנתגלגלו אותם הבחינות
שיש לכל , וכן נפקת שנתגלגלה אותה בחינה ועבר זמן הנהגתה, וזהו עאלת אות פלוני דקאמר. אות ואות

' א סי"אור יקר ש(ובלות אות ואות זמן יתגלה בחינתו וזמן יעובר בסוד הנהגת המדות כמו שיש שמיטין וי
 ). $ז

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

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

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

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

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

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

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

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

' ועי.  וברא בהן את העולם, עד ששתף אותן בימין ובשמאל,רצה הקדוש ברוך הוא לברא בהן את העולם
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 רבון ,אמרה .בראש להכנס 'ת האות
 ,העולם את בי לברוא לפניך נוח ,העולמים

 ואתה ,ת"אמ שלך חותם תשלום שאני
 באות להתחיל למלך ראוי ,ת"אמ קראָתנ

 לה אמר .העולם את בילברוא ו ת"אמ
 ,זכאית אתו ראויהאת  ,הוא ברוך הקדוש

 ,העולם את בך לברוא כדאית שאינך אלא
 מצחי על רשומה להיות עתידה ואת הואיל

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

  .יצאה

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

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

 êá éøáîì éàãë úðà úéì àìà úðà äàëæå úðà
 ìò íéùø éåäîì àðéîæ úðàå ìéàåä àîìò

ïéçöîá àúééøåà åîéé÷ã ïéðîéäî ïéøáåâã 
ìàî"éú ãòå ó" ãåòå ïåúåîé êìéã åîéùøáå å

 úåîã àîúåç úðàãìéàåä úéì êë úðàå >úðà <
)àðà( àîìò êá éøáîì éàãë ]ú÷ôð ãéî[â:  

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

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

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

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

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

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

  .מלפניו היצא ,כך שראתה כיון .קשר

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

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

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

 ïåìèé éà àìà÷ êì" øîéîì éòáã ïàî ïàëî ø
àø÷ùæ øúáìå àúéîã÷á èåù÷ã àãåñé ìåèé 

àäã àø÷ù äéì íé÷åéçù úà  ' åäéà èåù÷ úà
÷ äá åãçééúàã ïúäáàã èåù÷ úà' ø'è ïååúà 

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

äéî÷î ú÷ôð éëä úàîçãé:  
ö úà úìàòàéð àîìò ïåáø äéî÷ äøîà  àçé רבונו של ,לפניו אמרה .'צ האות נכנסה

                                                                                                                                                                                     

שראש לכולם , לכך באו כך, ואותיות בה בהיפוך, להיות האותיות בבינה שהיא נקבה): ז' א סי"ש(אור יקר 
 .$ זה היה בבינהואחר שגלגול, הבינה היא סופם בחמכה

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

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

 .נקרא שדי המורה על היסוד כנודע' חפרוה שרים חפרוה ממש כרוה נדיבי העם כרוה ממש ולפי
 ).$זהר הרקיע(ת "כנגד ת" קשוט אנתו. "כנגד גבורה" וטב אנת. "כנגד חסד" יאות אנת" ה
 ).$זהר הרקיע(מזוייפת ' דוגמת ד' ור. כקוף בפני אדם, מזוייפת' דוגמת ה' כי ק, ר"אתתון דזיופא הם ק ו
  ).הערת הזוהר(ב "ויקהל רטו ע ז
 ).א"ד(א "א תרומה קנב ע"ב מקץ רד ע"ע] ק" דפ–כז [בראשית נג  ח
 ).הזוהרהערת (ב "א תרומה קמח ע"פקודי רסד ע ט
 .י"אריכות במאמרי רשב' עי י

כי אם אינם שלימין , הצדיקים חתומין באות ברית קודש הרומז לצדיק יסוד עולם: זוהר הרקיע' עי יא
שהרי עלמא , וגם בינה שהוא רבון דעלמא בסוד רשום. אפילו יקיימו כל התורה אינם נקראים צדיקים, בו

צדקות ' דכתיב כי צדיק ה, דאנת אתקריאת צדיק בי רשוםש "וז, דאתי אסתיים בדכורא שהוא יסוד צדיק
 .$וזהו צדקות אהב וראוי שיברא העולם במדתו, ובינה נתפשט עד הוד, ה הנקרא צדקות"שהם נו, אהב
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 ,העולם את בי לברוא לפניך נוח ,עולם
 ואתה ,הצדיקים חתומיםבי  )שבי( שאני

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

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

 פה פתחון לתת לאש כדי כך כל להתגלות
 של 'הי באהו ,היא  ,מה הטעם .לעולם
 ונאחז עליה ורוכב הקדוש הברית של השם
 הוא ברוך הקדוש כשברא ,הסוד וזה ,עמה
 ,פרצופים 'בב אותו ברא ,הראשון אדם את

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

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

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

 àðàã àîìò éá éøáîì êî÷>éáã< ïéîéúç éá 
 áéúëã íéùø éá ÷éãö úàéø÷úàã úðàå íé÷éãö

)æ àé íéìäú (åäé ÷éãö éë" éáå áäà úå÷ãö ä
 ÷éãöå úðà éãö éãö äì øîà àîìò éøáîì úåàé

úðàà úðà úéì àøéîè éåäîì êéøö úðà ìáà 
 ïåçúô áäéîì àìã ïéâá êë ìë àééìâúàì êéøö

 àîòè éàî àîìòì äô é àéúà éäéà ' àîùã
]úéøáã[ äãäá ãçàúàå äìò áéëøå àùéã÷ 

á÷ àøá ãë àã àæøå"ïåùàøä íãàì äá åã 
åéã éåôðà êë ïéâáå åàøá ïéôåöøô" øãäî ã

 àã àðååâë àøåçàì ïéôðà åøãäúà àìå 
 àã àðååâë ïéôðàá àã àðååâë àìéòì ìëúñà 

 àã àðååâë àúúì úìëúñà á÷ äì øîà " ä
åúâïéîæ àðàã ã ïéôà êì ãáòîìå êì àøñðì 

 ú÷ôð ÷ìúñú àøçà àøúàá ìáà ïéôàá
úìæàå äéî÷îä:  

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

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

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

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

  .מלפניו יצאה .העולם

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

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

øúà éçîã àéåéçã àðååâë åøéîèá òùô íéù
 óéôë áçã ïàî éëä äéôåâ ïéá äéùéø ìéòàå

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

äéî÷î ú÷ôð àîìòè:  

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

                                                                                                                                                                                     

, )ה לא הוו"ב ד"ב ע”צ ע"א בספד"בהגר(פ "ב אינם פב"צדיק באחור ישבחנה כלומר שחו' הוא בחי א
ס הנזכר "א וגם ז"היא חכמה השביח את הבינה והאיר בה בסוד אבס וחכם באחור ישבחנה כי חכם ש"וז

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

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

â  áåú)ôã"å.( 
 ).א"ד(א "ע] א"ק ודפ" דפ–כח [בראשית כא  ד
 .י"אריכות במאמרי רשב' עי ה
 .זוהר הרקיע' עי ו
 .טוב'  שהוא יסוד הנק, אם יגאלך טוב יגאל, כי גאולה בעלמא דדכורא, יש הפרש בין גאולה לפדיוןז

זו יש בה ' ופ'  וכו ונמשך פדיון זה מפה שבמלכות, נפש דדוד, ונתן פדיון נפשו,באופדיון בעלמא דנוק
א פדעהו מרדת שחת "א כד"מסטרא אחרא כי אין פדיון אלא על ידי דבר אחר שיכנס במקומו לפייס סט

 ).$י"שער מאמרי רשב (ולפיכך אתרשים בה פשע בטמירו'  וכומצאתי כופר
ç  äéá)ôã"å.( 

 .י"ער מאמרי רשבאריכות בש' עי ט
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 ,העולם את ביוא  לברלך נוח ,העולמים
 'ה סומך" שכתוב ,לנופלים סמיכה בי שיש
 צריכה תַא כן על ,לה אמר ".הנופלים לכל

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

 יצאה מיד .עליך סומכים והם הואיל
  .מלפניו

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

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

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

 רבונו של ,לפניו אמרה .'נ האות נכנסה
 ,העולם את בי לברוא לפניך נוח ,עולם
 ותהלה ,"תוליתה וראנ" כתוב שבי

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

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

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

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

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

 'ול תַא למקומך שובי .מלך צריך שהעולם

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

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

êìî àìá í÷éîì àîìòì úåàé àì àäãå:  

                                                           

 ).ק"דפ(א "ו ע א
הנה בינה יש לה שתי : י"ל השער מאמרי רשב"וז. וזוהר הרקיע, י"אריכות בשער מאמרי רשב' עי ב

 ואם . ואז מתפשט עד הוד,)א"ב קכז ע"ח' עי ( והיא כד יתבא רביעה על בנין,סתומה' ם'  אם בחי,בחינות
 מסתלקת האם , ובזמן הגלות.אז לא יתבא על בנין ו,בהעלותה בחכמה ונגנזת החכמה בתוכה' בחינת ס

 משם משפעת אור לבנים וסומכת ,' ובעלותה למעלה בחכמה בסוד ס. והבנים נופלים,ה"מעל הבנים בעו
 םו לבני" לא היה תקומה ח, להתעלות להיות היכל לחכמה, ואלו לא היה לבינה בחינה זו.אותם בגלות

 שהם ששה ,מתפשט בעולם'  אור סה והכונה היא כי אילו הי.סמך ולא היה להם , בנופלם בגלותניםהעליו
 ויפלו הבנים ולא ,ו" יגיע הפגם עד אותו אור ח, כאשר יחטאו התחתונים,קצוות העליונים הנקראים עולם
 ,סתומה'  אור םי אםבבנים כ'  שלא יתגלה אור ס,' לכן גזרה חכמתו ית.ו"יהיה להם עוד על מה לסמוך ח

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

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

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

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

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

 $. להתקשט על ידיהם,ן המחזרת פניה להביט בתחתונים"נו
 ,היריםהאותיות אורות מבהיקין מאירים ומז: י"ל השער מאמרי רשב"וז. אריכות בזוהר הרקיע' עי ד

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

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

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

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

מלכות תקרא  ובהצטרפות כולם להאיר ב.הם סוד שתי ספירות חכמה ובינה שבבינה מאירות במלכות' וך
 יהיו כל הנבראים במדרגת , שהם סוד התפשטות בינה במלכות, ואלו היה העולם נברא באותיות אלו.מלך
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  .מלך בלי לעמוד לעולם ראוי לא שהרי ,'כו
 מעל 'כ האות מלפניו הירד שעה באותה

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

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

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

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

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

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

 êãåáë àðàã àîìò éá éøáîì êî÷ àçéð àîìò
 äéø÷é éñøåë ìòî ë úúçð ãëåïúàî åòæòãæàá 

 ïéîìò åäìëå àééñøåë òæòãæàå ïéîìò óìà
á÷ äì øîà ìôðîì åòæòãæà"ë ä"ë ó" úà äî ó

 êøúàì áåú àîìò êá éøáà àìã àëä ãéáò
 äéìë êá àäã)âë é äéòùé ( äöøçðå äìë

 àúòù àéääá ïîú éåäå êééñøëì áåú òîúùà
äúëåãì úáúå äéî÷î ú÷ôðâ:  

בונו של  ר,לפניו אמרה .'י האות נכנסה
 ,העולם את בי לברוא לפניך נוח ,עולם
 לך וראוי ,הקדוש השם ראשית שאני

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

  .משמי להעקר ראויה אינך ,בך

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

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

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

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

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

 êáåè àäã àîìò êá éøáà àì äì øîà øùéå
                                                                                                                                                                                     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ודי שנגלה בו , כי אף בשם בן ארבע לא היה ראוי שתתגלה בו לרוב העלמה, שיתגלה אורה בתחתוניםראוי
 . כי אין העולם כדאי להשתמש באור הזה, ואין ראוי לגלותה יותר,לבד

 יורה על "את חקיק בי"$ :י"ל השער מאמרי רשב"וז. וזוהר הרקיע, י"אריכות בשער מאמרי רשב' עי ה
ד דתלייא ממזלא " יו, יורה על מוחא דאבא, כעין רשימא בעלמא, יותר דק"ת רשים ביאנו" .א"חכמה דבז

 . אשר שם הרצון העליון, סליק כנגד מוחא סתימא"וכל רעותא דילי בך" .קדישא
א אמרו צדיק כי "שהוא תשיעי מלמעלה למטה ונקרא טוב כד: י"שער מאמרי רשב' ועי). א"ד(יסוד  ו
 ).ת הזוהרהער(א "תרומה קנב ע$ .טוב
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 סתום טובך שהרי ,העולם את בך אברא
 רב מה" שכתוב זהו ,בתוכך וצפון בתוכך
 וגנוז הואיל ".ליראיך צפנת אשר טובך

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

 שכתוב זהו ,ההיכל שערי יטבעו בתוכך גנוז
 ,כנגדך 'שח ,ועוד ".שעריה בארץ טבעו"

 כן ועל ,ט"ח הנה יחד וכשתתחברו
 בשבטים רשומות לא הללו האותיות
  .מלפניו יצאה מיד .הקדושים

ää êååâá ïåôöå êååâá íéúñ" ã)ë àì íéìäú ( äî
ðâå ìéàåä êéàøéì úðôö øùà êáåè áøå êååâá æ

ì à÷ìåç äéá úéì éøáîì éòá àðàã àã àîìò
éúàã àîìòá àìààðâ êáåèã ìòã åúå å êååâá æ

éòøú ïåòáèé> íéúôù<ää àìëéäã " ã) á äëéà
è (äéøòù õøàá åòáèáêìá÷ì çã åúå â ãëå 

ç àä àãçë ïåøáçúú" àì ïéìà ïååúà àã ìòå è
äéî÷î ú÷ôð ãéî ïéùéã÷ ïéèáùá ïéîéùøã:  

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

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

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

  .מלפניו

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

)ç ë úåîù ( äì øîà åùã÷ì úáùä íåé úà øåëæ
àáø÷ êá úéà úðàã àîìò êá éøáà àìä 
åðã àðååâë àáø÷ã àçîåøå àððùã àáøçå"ïå 

]ãéî[äéî÷î ú÷ôð æ:  
 רבונו של ,לפניו אמרה .'ו האות נכנסה

 ,העולם את בי לברוא לפניך נוח ,עולם
 'וה את ,ו"וא ,לה אמר .משמך אות שאני

 ןשאת ,שמי של אותיות םשאת לכם יַד
 ,בשמי וגלופות וחקוקות ,שמי של בסוד

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

àîìò åëáç:  

                                                                                                                                                                                     

  ).הערת הזוהר(א "שמות קנב ע א
 , ונטבעו שערי ההיכל העליון, גברו האויבים,להיות כי לא היה הזווג תמידי$ :י"שער מאמרי רשב' עי ב

 הוא הכנסם ,ה וענין טביעה זו לפי הנרא. אשר נטבעו בהמנע ממנה הזווג העליון,והם פתחי הרחם העליון
 כי השערים לא שלטו בהם ,ו" ולא ששלטו בהם הקליפות ח,ג מהם לסיבת ריחוק הזוו,בעמקי הקליפות

ובאמת כי אין דעתי ',  וכו בסוד ומלכותו בכל משלה, אלא שנכנסו בעמקי הקליפות להכניעם,האויבים
 , ועוד שאין זה קרוי ארץ, שאין זה דומה לגניזת האור העליון,נוחה לומר שטביעה זו היא בעמקי הקליפות

 שכשם שהאור העליון של יסוד נגנז , לכן אני אומר. והכתוב אומר טבעו בארץ,יפותכניסתה בעמקי הקל
 . נטבעו בפנימיות המלכות הנקראת ארץ, כן מקום כניסת האור שהוא פתחי הרחם,בפנימיותו

 האחד :האבר הקדוש העליון יש לו שתי צנורות$ :י"שער מאמרי רשב' עי). א"ד(צינור המותרות  ג
ונות ו הכפרש בס" וכמ, הדיניםש ומותרות אלו הם שור.והצינור השני דוחה המותרות ,מזריע זרע קודש

 , כי אין ביניהם אלא כקליפת השום, האלו הם סמוכין זה לזהתושתי הצנורו' וכו ,בדרוש יפנה ויטול
 ובדבר מועט אפשר , כי הם סמוכין זה לזה,"ךללקב' דהא ח"ש " וזמ, זה קדש וזה חול,'וט' וכנגדם ח

 .זו'  ולפיכך אין ראוי לברא העולם בבחי,ו"תערב קדש בחול חלה
 .וזוהר הרקיע, י"אריכות בשער מאמרי רשב' עי ד

ä "àáøçå àáø÷ "øâä úåäâäá ÷çîð"à , àúéà åîå÷îáå"àáøç." 
å ïã ')øâä úåäâä"à.( 

 תות המלכומורה על הי' ז: י"ל השער מאמרי רשב"וז. וזוהר הרקיע, י"אריכות בשער מאמרי רשב' עי ז
 ולקדשו , להעלותו לעולם הזכר, וזהו זכור את יום השבת).ב"ז יז ע"תיקו (כנודע' על ו'  בסוד י,עטרת בעלה

 $. בעולם הזכר, שהיא נקבה,"את" להעלות 'וכו,  הקדשרונ בצ,להיות עטרת בעלה
שיברא העולם הכונה היא : י"ל השער מאמרי רשב"וז. וזוהר הרקיע, י"אריכות בשער מאמרי רשב' עי ח

 ואם בחינת גופא . בסוד גופא ודרועין טרם הזווג,'א'  אם בחי:א שתי בחינות" כי לז,בסוד גופא בלא דרועין
 ולא היה ראוי שיברא העולם ,וזו נעלמת מאד. שבשם בן ארבע'  וזהו סוד ו.בשעת הזווג'  סוד ו,לבד

 כי הכונה ,אחרונה שבשם'  וכן בה. יותר ואין ראוי שתתגלה, שהן בשמו',ית'  ולכן השיבם ה,בבחינה זו
 הנה אם כן .כנודע' וכשלא יש זיווג היא ד. ' וכד קבילת דכורא היא ה, , בשלשה ווין כחדאתככלה מקושט

 דאתון , דאתון אתוון דשמי:ואמר שלשה דברים.  ואין ראוי שיתגלה אור זה,הם סוד זווג גופא בגופא' וה' ו
 ,"דאתון ברזא בשמי" ועליהם אמר ,עלאה דתליין במזלא' ו וה" כי יש וא.בשמי וחקיקין וגליפין ,ברזא דשמי
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  .העולם את ןבכ אברא ולא
 .כך אף אמרו .'ג והאות 'ד האות נכנסה

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

 ל"גימ ,העני הוא ת"דל .חסד עמהם לולגמ
 ןלכ ודי ,מזו זו תפרדו אל .חסד לה גומלת

  .זו את זו לזון

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

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

ãì àã ïæéîì ïåëì éãå àã ïî àã ïåùøôúúïéá:  
 רבונו של ,לו אמרה .'ב האות נכנסה

 ,העולם את בי לברוא לפניך נוח ,עולם
 אמר .ולמטה למעלה אותך מברכים שבי
 אברא שבך ודאי הרי ,הוא ברוך הקדוש לה
 את לברוא הראשית תהיי תוַא ,העולם את

  .העולם

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

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

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

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

  שהרי ,ועוד .שם אעשה

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

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

àäã åúå ïîú ãéáòà àðà äî  
  â/á  

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

éá úàì úáéäé" àìå àã àáøáø àæáæáð ú

                                                                                                                                                                                     

 ועוד ,"דאתון אתוון דשמי" ועליהם אמר , גוף לאלו,א מלבר"בז' וה' ויש ו.  השם ונשמה לותכי הם פנימיו
 $. כי בה נתעבה האור ונחקק ונגלף,"וחקיקין וגליפין בשמי" ועליהם אמר ,א"בנוקבא דז' וה' יש ו
 ).א"ד(תרי פלגי  א
' רומז לבחי[הוא '  ד$: י"ל השער מאמרי רשב"ז. וזוהר הרקיע, י"אריכות בשער מאמרי רשב' עי ב

 וזה בזמן הגלות שהיא דלה ועניה וצריכה לגמילות חסדים הנמשך ,עד לא קבילת דכורא ואין זווג] המלכות
 כי האור נזרע בה ,אור זרוע לצדיק ומטה אליה חסד בסוד , שהוא הקו הפשוט של הגימל,על ידי היסוד

היא בהיות ' וה'  כי ו,'וג'  וזהו סוד ד. דלא עייל בה גננא בזמן הגלות,וחוזר וצומח מבלי שיזרע על ידי הגנן
  .ואור זה מועט ואין ראוי שיברא בו העולם' וג'  וזהו סוד ד,בזמן הגלות' וד'  וג,ישראל בשלוה

ה אלוקים וזה נותן קיום לעולמות "י הוי"ה אדנ" באר תחתון הוין"א ב"נתיב לא ידעו באר עליון קנ ג
 ).א"ד(ב "אורות ח' שהם ה

א "א שהיינו רל"ש סח ע"הקדו' ועי, י וזוהר הרקיע"ביאור עניין זה באריכות בשער מאמרי רשב' עי ד
 ,הת יורה על המלכות בהיותה נשפעת מאשר למעלה ממנ"הבי: $י"ל השער מאמרי רשב"וז. השערים

 ויהיה הבית , הצריכים למזונות ופרנסהם כעין בית שמשימין בתוכה כל הדברי,נעשית בית קיבול להםו
 כי היא ,הזווג העליון'  זו בחיה ואין בחינ.ם וזה ענין הברכות לזון ולפרנס עליונים ותחתוני,מלא כל טוב

 כי הם פרים ,חינת הזווג והנה התחתונים יש להם ב. וזו חיצונה בסוד שארה כסותה,פנימית בסוד עונתה
ש דבי מברכין לך " וזמם ונמצא שבברכה שוין העליונים והתחתוני'וכו ונמשך להם זה מהזווג העליון ,ורבים

  .לעילא ותתא
ראשית ברא ' ש ב"ת עמה לברא העולם בבחינה זו אחר שהיא שוה לכל לשמים ולארץ וזמ"והסכים השי

ה ולכן אנו אומרים ברוך שאמר והיה "ת בשו"פסוק הזה ברונרמז ב) ד"ע(את הארץ 'שמים ו'אלהים את ה
ה ונברא העולם בסוד אחור שאין פריה ורביה ולכן היתה תהו ומכל מקום "ת בשו"העולם כי גם הוא ר

ה לא טוב היות האדם לבדו אלא שבתחילה לבד "הזווג וכמש' כ אתתקנו אפין באפין ונתן לתחתוני"אח
זו ' ש ואת תהא שירותא למברי עלמא כי בתחילה יברא העולם בבחי"וזמנברא העולם בבחינה זו של ברכה 

  : סוד הזווג דאהדרו אפין באפין כנודע' ך נתן לתחתו"השוה לכל לעליונים ולתחתונים ואח
  
 כי איך תכנס , לאלף לא ניתנה ליכתב'ית' באמת נראית שאלה זו ששאל ה$: י"שער מאמרי רשב' עי ה

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

 כדי שיבראו בה שאר עניני ,כ" ואם כן יצדק לשאול אותה למה לא נכנסה אח,שירותא למברי עלמא לבד
 .העולם
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 ,הוא ברוך הקדוש לה אמר .לאחר נותיול
 העולם את שאברא גב על אף ,ף"אל ף"אל

 .האותיות לכל הראש תהיי תַא ,ת"בי באות
 כל יתחילו בך .בך אלא יחוד בי אין

 לא יחוד וכל ,העולם מעשי וכל החשבונות
  .ף"אל באות אלא יהיה

 áäéã àæáæáð àøáòàì äàìò àëìîì úåàé
åãáòìéá÷ äì øîà àøçàì áäéîìå "ìà ä" ó

ìà"òà ó"éá úàã â" àäú úà àîìò éøáà äá ú
ïååúà ìëì ùéøà àìà àãåçé éá úéì êáá êá 

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

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

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

  .חתוןהת ומהעולם העליון

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

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

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

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

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

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

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

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

ïéàìò ïéîéúñ ïéæø åâ àìòàìåôéìâà àëäå éæç 
ïéáøáø ïéøèñ úéùèïéàìò é àìë ÷éôð ïåäðîã 

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

 àåää øëãà àìã àåää ïåì àøá ïàî åàéøáúà
àìã íéúñòéãé à:  

                                                                                                                                                                                     

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

לבדה אלא על ידי אור אלף המתעלם ' ומכל מקום לא תאיר אות ב',  וכואבל לא שתהיה לבדה פועלת
ם לף המתע"י אור אל"כי גם בית לא תקבל שפע להאיר בבריאת העולם אלא ע'  וכויר בהבתוכה ומא

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

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

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

 ).י"שער מאמרי רשב (לם העליון בינה ואלו מעולם התחתון מלכות אלו מעוד
 $למחוק$.י"אריכות בשער מאמרי רשב' עי ה
א נפיק "ק דז"א ומן ו"ק של ז"ק דאריך שמנהון נפקי ו"הכא בחכמה הניחו חקיקתם ו' פי). א"ד(ק "ע ו

  ).הערת הזוהר(ב "בראשית מ ע). א"נ(ב "הרש. כולא
æ  åôéìâ)ôã"å.( 

 ).א"דפ(ב "ת מ עבראשי ח
  ).א"ד(אצילות  ט
 והיא ,ב נתיבות" ללה המתחל,א" דזא ואם מוח,ס" קדומה והוא המוה אם חכמ,לות באציתחכמו'  יש בי
 הודא חכמ"ש " וזמ. וממנה מתקיימין,עלמא' ק הנק" בה נחקקו שרשי הו,א" והחכמה זו שבז,א" שבזהחכמ

 כי ,ס" המוםי למקו" למעלה עת להכנס ולעלו,וות הללוקצ'  בה מתלבשין ו, זוה וחכמ,"ימא עלהידעלמא ק
לאעלא גו "ש " וזמ, הםם מקבליה וממנ, האורת רק שהיא מקבל, לא יוכלו לקבל האור הרב ההואהזולת

 $ ".רזין סתימין עלאין
 ).א"ד(בריאה  יא
  ).א"ד(מלכות דבריאה  יב
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òéãéà:  
 .בדרך הולכים היו יוסי ורבי חייא רבי

 לרבי חייא רביאמר  ,אחד פרדסל כשהגיעו
 ,כך זה ודאי שית ברא שאמרתם זה ,יוסי

 אצלישנם  עליונים ימים שששה משום
. יםומסת הם האחרים ,יותר ולא התורה

 .כך שאמר בראשית צדדי בתוך ראינו אבל
 מעיו בתוך ותקיחק חקק הקדוש הסתום

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

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

  .ופותח סוגר המפתח אותוו

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

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

åâ ïðéîç éøèñáâôéìâ éëä øîàã úéùàøá éã 
àùéã÷ äàîéúñ àåää óéìâàä ãçã éåòî åâ 

åøéîèåé÷ðã ãæää õéòðã äãå÷ðá éàôéìâ éç 
 úåçú àìë æéðâã ïàîë äéá øéîèå óéìâà

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

 øéâñ àçúôî àåää éåä àçúôî àåääá àìëã
çúôåé   

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

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

 הוא אם ידוע לאו ,צד אין אחד לשער

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

 ïéøèñ òáøàì åôéìâà ïéùîç ïåðéàå åîéúñ ååäå
 ïéòáøà]òùúå[àéáé àì àøèñ äéì úéì àòøú ãç 

 àúúì àåä éà àìéòì àåä éà òéãé> àìéòì åäéà

                                                                                                                                                                                     

 .י"אריכות בשער מאמרי רשב' עי א
á øâá ÷çîð"à. 

'  ולא הג, שבה נחקקו השש קצוות דבינה,א"למעלה אמר כי בראשית היא חכמה שבז). א"ד(א סתרי "נ ג
א שהוא " כי בז,"בגין דשית יומין עלאין גבי אורייתא ולא יתיר"ש " וזמ. כי נעלמו ממנה מאד,עליונות
 ולא  שבבינה נעלמו מאדתעליונו'  כי ג, נכנסו שש קצוות עליונות שבבינה אימא עלאה ולא יתיר,אורייתא

 . )$י"שער מאמרי רשב ( ולפיכך נסתמו ממנו, כי לא היה יכול לקבל האור הרב ההוא,א"נתלבשו בז
ã  åôéìâ)øåà ìäé.( 

 ).יהל אור(סתימאה ' חכמה אבא נק$ ).י"שער מאמרי רשב(אימא עלאה  ה
  ).א"ד(יסוד אימא  ו

æ  èé÷ðã)ôã"å.( 
 וההיא "דנקיד בנקודה" וזהו ,ד"ודה שהוא יו ממנו נקההוא המוח הסתום שנתגל). א"ד(יסוד אבא  ח
 כי ,והענין הוא 'ש בנקודה דנעוץ כו" וזמ, כי הוא נעוץ בה והיא נעוצה בו, נעוצה בו ולא תפרד ממנוהנקוד

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

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

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

àé  äðîùå)øâä úåäâä"à.( 
 זה , וכולם בה, וממנה יצאו,ם כי היא אם הבני, ממנההא יש בה כל שרשי האצילות שלמט" דזה בביניב

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

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

 $).י"אמרי רשבמ
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 הוא למעלה הוא( למטה הוא אם למעלה
  .סתום השער אותולכן ו ,)למטה

äéàåàúúì <íéúñ àòøú àåää êë ïéâáå à:  

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

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

 שהכל המפתח זה - "בראשית". "אלהים
 שערים וששה ,ופותח סוגר והוא ,בו סתום

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

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

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

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

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

  .תקייםיכול לה ולאהיה 

à åâ øúà ãçå àãç àìåòðî úéà ïéòøú ïåðé
÷é÷ãá íéùøúà àìå äéá àçúôî àåää àìòàì 

úôîã åîéùøá àìà àìà äéá ïéòãé àì àç
 àçúôî àåää>àçúôã< àðã àæø ìòå éåãåçìá 

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

àçúôî àåääá äéá ïìéìëâ ãë çúôå øéâñã 
 äéåâá ïåì ìéìëå ïéòøú ïåðéà øéâñ]ð" äìëå à

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

çúô àìå øéâñ åäéà äàîéúñäà " éàãå éñåé ø
àùéã÷ àðéöåáì àðòîùå àåä éëäå éëä øîàã 

 ãåòáå çúô àìå øéâñ àøá åäéà äàîéúñ äìîã
øéâñ äåäãæ àøáã äìîá äåä àì àîìòç àìå 

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

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

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

øú çúô àçúôî àåää éúîéàïéòé ïîãæàå 
ïéãìåú ãáòîìå àùåîùìàé íäøáà àúà ãëáé 

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

àøá úìîá íéúñ àìëâé ïååúà åøãäúà 

                                                                                                                                                                                     

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

 ).ב"א סב ע"ח
 ).א"ד(סגיר ופתח ' ענין הטעמי ג
, ק נודעים הם"כי ו, "שית"היא מלת " מלא גלייא"' ופי. א"ק דז"א ו"ברא א, ד אבאשהוא יסו, בחכמה ד

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

 ).מ"מ(נעלם מאד 
 $).א"ג רצא ע"ח(וש דל ניצוץ ק" קראו בוצינא קדישא רי" לרשבו
 .$)מ"מ(שעדיין לא תיקנם , א"כל זמן שהיו כל הפרצופים כלולים בא' פי ז
 $).מ"מ(עולם האצילות לא נתקן ' פי ח
 $).מ"מ(כמו עולם התהו שעדיין לא היה תיקון בפרצופים ' פי ט
 .$)מ"מ(אבא  י

 .$)מ"מ(בכח אבא הוא , ן" זוכל התולדות שעושים). א"ד(א "צד ע יא
 שהוא הראשון , הנה הוא מאיר בחכמה שבו,א"ג נחית עד רישא דז" והמזל הי,א כופף ראשו"כשא$ יב

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

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

 .)א"י נה ע"שער מאמרי רשב (במלכות
 ).$מ"מ(שנקרא ברא , א"ג דא"קודם הארת מזל הי, א"יסוד דז' פי יג
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. עליו עומד שהעולם ,הקדוש היסוד
 רשם אז ',ברא' במלת נרשם הזה כשהאבר

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

 "מה" שהוא שמתברך הקדוש השם כן וגם
 רשום והוא ,אבר ברא מן והוציא ,נרשםש

 הסתום ,זה מצד ואבר זה מצד באלה
 כשנשלם ,עומד אבר ,עומד אלה .הקדוש

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

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

 , השם הקדוש ונעשה אלהיםנשלם .הזה
  גם כן השם

 àãåñé øáà ïéãìåú ãáòã àãåîò ÷ôðå àùåîùì
øáà éàä ãë äéìò àîéé÷ àîìòã àùéã÷à 

éúñ íéùø ïéãë àøá úìîá íéùøúààîá 
>àùéã÷ äàìéò<åîéùø äàìâì â äéîùì àøçà 

î åäéà àãå äéø÷éìå" àîù ïë íâå äìà àøáå é
î åäéàã àëøáúàã àùéã÷"äã ÷éôàå íéùøúà 

øáà àøá ïîä àã àøèñî äìàá íéùø àåäå 
 àîéé÷ äìà àùéã÷ äàîéúñ àã àøèñî øáàå
 óéìâ àã íéìúùà àã íéìúùà ãë àîéé÷ øáà

ä øáà éàäì'åà éàäì óéìâ é äì ' ïååúà åøòúà
 àøèñ éàäì àîìùàì] ÷éôà ïéãë àøèñ éàäìå

î"àøèñ éàäì ãçå àøèñ éàäì ãç ìéèð í[ 
àùéã÷ àîù íéìúùàæ  ïë íâ íéäìà ãéáòúàå

àîù  
  ã/à  

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

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

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

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

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

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

 וזהו ,הזה העולם את ברא ה"ובמ ,הבא

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

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

)îùã àùéã÷à(èî úìîå " æîåø ä> àðéðîì
àùéã÷ àîùã <) ùåã÷ä íùä ïåáùçì

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

äëëù íòä éøùàéåâå åì  ')åë áåéàæ  ( õøà äìåú

                                                                                                                                                                                     

 ).ב"ב ד ע"ה ח"דע(ה "ללא בחינת שם מ" ר"אב"עולם הנקודות נברא ב', פי א
 ).$מ"מ(ל סתימאה קדישא "א הנז"א' פי ב
 ).$מ"מ(א "ק דז"תיקון ו' פי, וברא אלה, י" תיקון הבינה תחלה הנקרא מ'פי ג
 .א"ו ה"א וא"ד ה"יו, ף"ה במילוי אל"כלומר שם הוי ד
 ).$מ"מ(וזהו מן ברא אבר , א נקרא ברא"וא, א"ג דא"א ממזל הי"הוציא יסוד דז' פיר ה
, י"דמ' ובאלה י, ה"דמ' בר הולכך גליף בא, ה לחבר יסוד עם מלכות הנקראת מה"רצה המאציל ב' פי ו

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

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

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

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

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

 .$)יד' א סי"אור יקר ש(ה "ה עולה מ"ככ י
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 ויצא תולדות עשה ואז). ומטה מעלה רמז
 זהו .לכן דםומק היה שלא מה שלם םֵש

 והארץ השמים תולדות אלה" שכתוב
 שנברא עד תלוים היו כולם ,"בהבראם

 הזה השם שנשלם כיון .אברהם של שמו
 זהו .הקדוש השם נשלם ,הםאבר של

 ארץ אלהים 'ה עשות ביום" שכתוב
  ".ושמים

åéá"éúàã àîìò ãäáå "à øîåìë àã àîìò 
îá"éààøá àøá äìà áîáå àáä íìåò " àøá ä

àúúå àìéò æîø àåä ïéãå äæä íìåò(âå ïéãë ãáò 
 íéìù àîù ÷ôðå úåãìåú]äî) [ïàî( äåä àìã 

>àðã íã÷ <]íãå÷) [íéã÷(ää " ã)ã á úéùàøá (
 ååä åäìë íàøáäá õøàäå íéîùä úåãìåú äìà

 äéîù éøáúàã ãò ïééìú]ã[ ïåéë íäøáà
 àã àîù íéìúùàã]íäøáàã[ àùéã÷ àîù 

ää íéìúùà" ã)íù (åäé úåùò íåéá" íéäìà ä
íéîùå õøàã:  

 את שקיונ בארץ חייא רבי השתטח
 אתה כמה ,עפר עפר ,ואמר ובכה ,העפר
 שכל ,צפהוחב אתה כמה ,רףוע קשה

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

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

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

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

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

 àøôòì ÷ùðå àòøàá àééç éáø çèúùà
]áåäë[ìã÷ éù÷ úà äîë àøôò àøôò øîàå ä 

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

àîìò øéäðå äéúåëæã àðîî àáøáø àèéìù 
àîìò íéé÷îæ åøéäð ïåòîù éáø êá éìáúà 

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

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

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

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

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

 ראה בינתיים .בורוילד שומעים אלפים

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

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

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

ïéôãâ äîë àîç éëäãà äéìåìîì ïéúééöà 

                                                                                                                                                                                     

ת "והעולם הזה במה דהיינו המלכות בשתוף הת, דהיינו בינה בשתוף החכמה, ע עליון נברא במי"ג א
נותנים כח אל , הבינה והחכמה, יחודים אלו' ת הנמצאות מסוד ב"והיינו ההויו, א העליונה"ן הההיונק מ

 $).יד' א סי"אור יקר ש(ת והמלכות "הת
á àøá äìà  -ôãá ÷çîð "î. 

  ).א"ד(א שהוא גליון "י ג
וג שהוא זו, ואז נשלם שם אלהים, ת ומלכות"דהיינו זווג ת, עד שנתקן סוד בחינת אותיות אברהם ד

 .$)ד"י' א סי"אור יקר ש(ת ומלכות "ת, ארץ ושמים, ב"ם חו"ה אלהי"ביום עשות הוי' החכמה והבינה וכו
  ).א"ד(קשה עורף  ה
 ).$טו' א סי"אור יקר ש(בתורתו  ו
 ).$טו' א סי"אור יקר ש(שלא נראה קשת בימיו  ז

ç  ïéîìòã)ôã"å .( éìá)øâä úåäâäá óñåð"à.( 
, אימא רביעא על בנין, מספר הזה הוא בסוד התשובה שהיא בינה מרובעתוטעם ה, ממשה רבינו למד ט

 ).$טו' א סי"אור יקר ש(שהיא ם מרובעת 
, אלא שלא נתן רשות לעין לראות וחזיון זה נקרא גילוי עיניים, בסוד הנפשות בעולם הזה על הקבר י
 ).$טו' א סי"אור יקר ש(פקח את עיני הנער ) ב ו יו"מ(ש "כמ
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 ,יםעליונ יםגדולכנפיים ] בעלי[ כמה
 רבי ואת שמעון רבי את עליהם ומעלים
 וכל .הרקיע לישיבת ועולים ,בנו אלעזר

 ראה .להם יםמחכ היוכנפיים ה] עליב[ אלו
 יותר ומאירים , בזיוומתחדשים שחוזרים

  .השמש זיו של מהאור

ïéôãâà ïåòîù éáø åäééìò å÷éìñå ïéàìò ïéáøáø 
àòé÷øã àúáéúîì å÷éìñå äéøá øæòìà éáøåá 

ïéìà ìëå ïéôãââ ïøãäúîã àîç åäì ïàëçî ååä 
]ïùãçúîå) [ïùãçúîã( ïååéæá  øéúé åøéäðå

àùîùã àåéæã àøåäðî:  
 חייא רבי יכנס ,ואמר שמעון רבי פתח
 ברוך הקדוש עתיד] אורות[ מהכב ויראה

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

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

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

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

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

 ,העין פקוחיסתומים  נסתרים עליונים
 הסתכלו ,העולם בכל שמשוטטים אותם
 סתומים ניםיֵש )תנאים( תחתונים ,וראו

 שהופכים מכם מי. התעוררו בחוריכם
 בואם טרם מתוקל מר עםוט לאורחושך 

 לאור יום בכל שמחכים מכם מי .לכאן
 ,האילה את פוקד שהמלך בשעה שמאיר

 מי .העולם מלכימכל  מלך ונקרא ,ומתכבד
 ,העולם באותו יום בכל לזה מצפה שלא
  .חלק כאן לו אין

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

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

óéñë äåä àåäå ïîú ïéáúéã ïéãåîò øàùåã 
ì áéúéå ìàòå äéîøâ èéîùàå ïåòîù éáøã éåìâø

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

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

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

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

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

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

                                                                                                                                                                                     

 ).$טו' א סי"אור יקר ש(ואפשר שלא השיג מהם אלא הכנפים , עלי כנפייםמלאכים ב א
ה ובכל אתר "ן ומתיבתא עילאה דקב" בגין דתרין מתיבתין אית לעילא מתיבתא דההוא נער מטטרוב

 $).א"ח לו ע"זו (ן"ה מתיבתא דרקיע דא מטטרו"דתנינן מתיבתא עילאה דא הוא דקב
. א בנו שירכבו עליהם בחזרתם ממתיבתא דרקיעא"י ור"ים לרשבמלאכים בעלי כנפים הוו ממתינ' פי ג
 ).א"נ(ב "הרש
 ).א"ד(היה מתבייש בפני הגדולים  ד
וטח , החומר שלהם מונע השגתם, שהחיים, ע פקחי עינא"והם גנוזים בג, הם הצדיקים שכבר מתו ה

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

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

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

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

 ). הערת הזוהר(א "קהל קצו עוי ח
 $).טו' א סי"אור יקר ש(והמלכות נקראת אילת השחר , בסוד היחוד ט
 ).$ז"רמ(סוד עשיה ביצירה , שאינו מיחד לילה ביום י
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 ,סביבו החברים מן כמה ראהבינתיים 
 וראה ,יםעומד שהעמודים םאות כל

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

 שבועה נשבע והוא ,בא שהיהכנפיים ה
 בכל פוקד שהמלך ,הפרגוד מאחורי ששמע

 ,עפרב ששוכבת האילה את וזוכר יום
 מאות בשלש שעה באותה בעיטות ובועט

  רועדיםו מפחדים וכולם ,רקיעים ותשעים

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

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

åäåàäàîåà éîåà ã àãåâøô éøåçàî òîùã 
 éã àúìéàì øéëãå àîåé ìëá ã÷ôî àëìîã

àøôòì úáéëùäá ïéèéòá èòáå ääå àúòù à
úìúáåïéòé÷ø ïéòùúå äàî æïéòæå ïéúúøî åäìëå   

  ã/á  
 ונופלות ,דמעות זה על ומוריד .לפניו

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

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

ïéòîã ãéøåàå äéî÷ç ïåðéà éìôðå àã ìò 
çéúø ïéòîãàáø àîé åâì àùàë ïè ïåðéàîå 

àðîî àåää íéà÷ ïéòîãé ùéã÷å íéé÷úàå àîéã 
àùéã÷ àëìîã äéîùàé ìë òìáîì äéìò ìéá÷å 

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

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

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

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

 תורהאת ה חותםו הישיבות אותן בכל בא

 øúà ïåðô øúà ïåðô øîàã àì÷ òîù éëäãà
îì éúà àçéùî àëìî àäã ïåòîù éáøã àúáéú

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

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

                                                           

 .$)ז"רמ(הם הצדיקים שזכו להיות ראשים ומלמדים את בני דורם שהם מסוד היסודות  א
 .זוהר הרקיע' עי ב
 $).מ"מ(ט "מט ג
  ).א"ד(עה נשבע שבו ד
מלכות שבה שהיא ' א דאצילות דקדושה רק בחי"לא נשאר בנוקבא דז: פרק ג' ח שער הקלי"ע' עי ה
א "ס הראשונים שבו דז" שבאו לה מט,ספירות העליונים שבה'  ושאר הט.עשירית תחתונה שבה' בחי

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

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

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

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

וכשהם בתוך המלכות נעשו מוחין אליה , ה חמה מנרתיקה"בסוד הוציא הקב, מהמלכות הם דינים גמורים
  .$)מ"מ(ואז מתמתקים 

 ).ו"לש(הוא חכמה דבריאה  ט
 .זוהר הרקיע' עי י

 $).טו' א סי"אור יקר ח(נשמות הצדיקים שעמדו בעולם הזה מלכא משיחא הוא נשמה דשאר  יא
 ).א"דפ(ויעברו ביבשה  יב



úéùàøá 

23 

 ,המשיח בא השעה ובאותה .החכמים מפי
. עליונות בעטרות הישיבות ימראש מתעטר
 וקם ,החברים אותם כל קמו שעה באותה

 והיה עולה אורו עד רום ,בי שמעוןר
   .הרקיע

íéúçå éúáéúîàïðáøã åäééîåôî àúééøåà á 
øèòúî çéùî éúà àúòù àéääáåגéùéø ïî ã 

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

òé÷ø íåø ãòà   
 עולה שתורתך אשריך ,רבי ,לו אמר
 ואור אור וכל ,אורות ושבעים מאות בשלש
 טעמים עשר ושלשה מאות לשש נפרד

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

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

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

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

 ,הלויתן והזדעזע ,הגדול הים והזדעזע
   .להתהפך העולם וחשב

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

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

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

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

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

ãæàå ïéòé÷ø åòæòãæàå äéì÷ àáø àîé òæò
 àëôäúàì àîìò áéùçå ïúéåì òæòãæàå  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                                                                                                     

 .א שם נראה כי הוא לשון של השלמה"צו דף לה ע' עי א
 ).טו' א סי"אור יקר ח$(מכריע ביניהם לראות מי הטיב לדקדק ולפרש מה ששמע מלמעלה  ב
ועטרות ): טו' א סי"ח(אור יקר '$ ועי. דווגל מז"בכל מקום בזהר ר" מתעטר"ב ש"ג קמט ע"ו ח"רח' עי ג

 .שבהיות המשיח פוקדם בישיבתם הוא נוטל מאורם ומאיר, אלו הם סוד אור המאיר על ראשי הצדיקים
ã  éçéø)ð"éùéø à) (ôã"å.( 

 ).א"נ(ם ”ת כי למעלה המספר יותר גדול א"כנגד ז' ר וע"כנגד ג' היינו ש ה
 $ .א" התחתון בדיקנא דאשזה המזל) ב"יט ע(ב "צ פ"ספד' עי ו
  ).א"נ(ו משמאל "ו מימן ול"שיש לו ל). א"ד(בעל הכנפים והוא מטטרון שר הפנים  ז
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 ידי על בתורה שמתחדש דבר ובכל .בתורה
  .אחד רקיע עושה ,רהבתו עוסקש אותו

àúééøåàá ùãçúàã äìîà àåääã àãé ìò 
àãç àòé÷ø ãéáò àúééøåàá ìãúùàãá  

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

 ומנשק הוא נוטל את אותו הדבר ברוך
 עטרות בשבעים אותו ומעטר ,אותו

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

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

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

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

 לפני ומזדמנים ושלמים מלאים והולכים
  .הימים עתיק

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

á÷ã äéî÷ úãúòúàå"äâá÷å " àéääì ìéèð ä
äì ÷éùðå äìîãøèòå )ïé(ïéøèò ïéòáùá äì ä 

ïéôéìâåï÷÷çîå æàùãçúàã àúîëçã äìîå ç 
ïéîìò éç ÷éãöã àùéø ìò àáúéå à÷ìñèàñèå  

ïéîìò óìà ïéòáùá àèùå ïîúîéú÷éìñå àé éáâì 
ïéîåé ÷éúòáé ïéìî ïéîåé ÷éúòã ïéìî ìëå 

ïéàìò ïéîéúñ ïéæøá ïåðéà àúîëçãâé àéääå 
 ãë àëä úùãçúàã àúîëçã àîéúñ äìî

ïéîåé ÷éúòã ïéìî ïåðéàá úøáçúà à÷ìñãé 
 ïéîìò øñéðîúá úìàòå åäééãäá àúçðå à÷ìñå

ïéæéðâåè) â ãñ íù (àø àì ïéòã íéäìà äú
êúìåææè ïéîìùå ïàéìî ïééúàå ïèàùå ïîúî é÷ôð 

ïéîåé ÷éúò éî÷ åãúòúàåæé   

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

çøà àúòù àéääáçéäá ïéîåé ÷éúò äéàèé 
 äìî àéääì ìéèð àìëî äéî÷ àçéðå äìî

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(משמע דוקא כשמחדש בה ולא כשעוסק בשכבר נתחדש  א
ועיקר פנימיות . ע"ד מתקן בי"פר, סוד מתקן אצילות. ע"ס מתקן אבי"נודע כי פרד. לשון רבים" דברי" ב

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

 ).$ז"רמ" (דברי"בחינות אלו אמר ' וכנגד ב, )א"לקמן ה ע(אמר שנעשו ארצות , ד"פר
א נטיל ההיא "ה שהוא ז"וקב, ן למלכות"שעולה זה החידוש בסוד מ' ופי, המלכות' חיהוא ב' לפני ה ג
 ).$מ"מ(' וכו

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

 ).$מ"מ(א "שהיא עטרת היסוד דז, דצדיק
 ).$מ"מ(א "קצוות דא' הם ז י

 ).$מ"מ(ן "מעלה מ יא
 ).'א פרק ז"ח שער א"ע(א "ג דא"ת' ה זת דעתיק והמ"ז' עתיק יומין הוא בחי יב
 ).$מ"מ(א "היינו סודות גדולים ונעלמים יותר מדרושי א יג
 ).$מ"מ(מתחברת עמהם ונוטלת הארה מהם ' פי יד
 ).ז"רמ(הוא סוד פנימיות יסוד עתיק . $)מ"מ(ן "י לעורר מ"ח' נכנסה ביסוד דאימא שנק' פי טו
 .$)ז"רמ(ארת בשם אלהים המתו, ס המלבשת לגבורה דעתיק"הוא סוד מו טז
 ).$מ"מ(ה משלימו "הקב, אם חסר איזה דבר לאותו חידוש' פי יז
ודרך בו עולים האורות , ג כמספרו"ידוע שסוד החוטם הוא שם ס). $מ"מ(התעוררות העולה אליו ' פי יח

 ).$ז"רמ(עד הדעת שהוא סוד המצח 
èé éàäá )ôã"å.( 
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 מאות בשלש אותו ומעטר ,הדבר אותו את
 טס הדבר אותו .עטרות אלף ושבעים

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

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

  .עליונהה חכמה סודות שלסתומים 

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

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

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

 התורה דברייתר  אותם וכל
  לפני עומדים ,שמתחדשים

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

  ä/à  
 ונעשים ועולים ,הוא ברוך הקדוש

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

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

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

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

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

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

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

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

 àìà áéúë àì íéîùä õøà ãåñéìå íéîù
íéîùä:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                                                                                                     

  ).הערת הזוהר(שמות יד  א
לימודו הוא מקיים ומתקן את אותן הגילויים למעלה ולכן גדול הוא החיוב לעסוק דהיינו שעל ידי  ב

 ).ג"ש ז ע"הקדו(בחכמת האמת 
 .של נגלה ג
 .א למעלי באורייתא"לקמן ח ע' עי ד
, שאם לא מפני תורתי ששמתי בפיך, לנטוע שמים, השמים לא כתיב משום דאפשר לפרש קרא הכי ה

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

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

 ).ז"רמ(יתקנאו בו 
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 בשביל ,העין מןונעלם  מתכסה ולמה
 שמים עולנט" שכתוב זהו .יונהעל תועלת

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

 עמי" .אלו על אלו יניםויהמצ והדברים
 ,אתה מיִע אלא  אתהמיַע תקרי אל, "אתה

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

  . בתורהעוסקיםש

ää äàìò àúìòåúì à÷ìñ àðéòî" éãé ìöáå ã
êéúéñëà >éàîàå <)ïàî(éòî éñëúàå éôçúà  àð

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

ïéðééåöîã ïéìîå ïéòøú ïåðéàì øîàìåá ìò ïéìà 
éø÷ú ìà äúà éîò ïéìàâ Äò àìà äúà éîò éî

 éìéã àìåìîá àðà äî éîò àôúåù éåäîì äúà
õøàå íéîù úéãáòã ] øîà úàã äîë) âì íéìäú

å (åäé øáãá"îù äéëä óåà åùòð íé[ ïéàëæ úà 
àúééøåàá éìãúùîã ïåðéà:  

 שלא אדם כל של רוביואם תאמר שד
 דרכו שאין אותו ,בא וראה, ךכ עושה יודע

 יודע שאינו דברים ומחדש התורה בסודות
 ויוצא ,עולה רוביהד אותו ,כראוי ריםוב על
 לשון תהפוכות איש רוביהד אותופי לכ

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

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

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

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

 øá ìëã äìîã àîéú éàå ãéáò òãé àìã ùð
 åàìã àåää éæç àú àã]äéçøåàä ïéæøá 

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

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

àáø àîåäúã àá÷åð åâîæ äàî ùîç âìãå 
éñøôçì  ìéæàå äì ìéèðå äìî àéääì àìá÷

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

éñøô éôìà àúéù úåëåôäúé ïåéë àãç àðîæá 
ãéî ú÷ôð íéà÷ àåùã àòé÷ø éàäãàé úùà 

é÷úàå íéðåðæóàåùã àòé÷ø àåääá áé > ùéàå
                                                                                                                                                                                     

 .יהל אור' עי א
הם " מלין דמצויינין"ו. שהם כמו שערים לפתוח בהם הענין, הקדמות שמקדים החכם' פי" תרעין" ב

שערים המצויינין , שערי ציון' אוהב ה) א"ברכות ח ע(ש "כמ: יהל אור' ועי, )$מ"מ(החידושים עצמם 
 .בהלכה

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

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

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

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

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

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

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

 ).יהל אור(זעירא ' דקדושה שהוא ו
  ).הערת הזוהר] (ק" דפ–רמ [ה "פקודי ער יא

áé "ð"àéä à "ôãá óñåð"å. 



úéùàøá 

27 

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

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

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

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

 הנקבה אותה את ,"חטאה הכעבות העגל"
 להיות התגברה ששם ,חטאה שנקראת

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

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

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

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

úåëåôäú< úôúúùàå >äéá <)äá(à ïîúîå 
ôð úîéé÷ ãëã ïéâá ïååáøå ïéôìà äîë úìè÷å ú÷

äì úéà àòé÷ø àåääáå ñè éåäîì àúìëéå åùø 
 áéúë àã ìòå àãç àòâøá àîìò ìë) ä äéòùé

çé ( àã ïåòä àåùä éìáçá ïåòä éëùåî éåä
 àã äàèç ïàî äàèç äìâòä úåáòëå àøåëã

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

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

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

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

àééøáçìâëééðî àúåèîá  åëééîåôî ïå÷ôú àìã å
àúééøåàã äìîãúòãé àìã éúòîù àìå ïé ï

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

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

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

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

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

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

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

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

 כך ואחר ,ארבע הנה ,"ת'א להים'א

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

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

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

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

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

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

                                                                                                                                                                                     

ס "ש' ונגד נוק. ק פרסה"ת, א הוא חמשה חומשי תורה"נגד ז. נ"נגד היסוד דקדושה שהוא מחבר זו א
 ).יהל אור(שבה שיתא אלפי פרסה הוי עלמא , שיתא אלפי פרסה

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

חקק וחצב בה עשרים ושתים אותיות , שתים רוח מרוח) 'י.( רוח הקדשוהוארוח ודבור ו קול העולמים
 חקק וחצב , מים מרוח,שלש) א"י(. ורוח אחת מהן, יסוד שלש אמות ושבע כפולות ושתים עשרה פשוטות
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 הפעמים ארבע כנגד הם ,"השמים"
 טרם בתורה הוא ברוך הקדוש שהסתכל

  .למלאכתו מעשהו את יוציא

á÷ ìëúñàã ïéðîæ òáøà ìéá÷ì ïåðéà" ä
ðîåàì äéúãéáò ÷éôé àì ãò àúééøåàáäéúå:  

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

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

  ä/á  
 היה אחד ואיש ,עמו  היהאבא ורבי
 נפתח ,אבא רבי אמר .אחריהם מחמר

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

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

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

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

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

  . מהם אחד כל של

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                                                                                                     

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

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

 ).יהל אור(כ לבנות בדבורו השמים "ואח, פעמים במחשבתו' כן האדם צריך להתבונן ד. והנגלות
 ).מ"מ(שהוא עולם הזה , ק ברא עלמא"כי באמצעות הו, זו מדת הבינה, ה"ברא קב, ק"ו, בשית יומין א
כ יג "שעה' ועי). מ"מ(' וכו' בורה ביום בג', חסד ביום א, של העולם הזה' ק נתן כחו ביום א"מהו' כל א ב

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

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

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

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

 ). יהל אור(ימים האחרונים ' ל בג"ר ח
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 של הרביעית הרגל הוא הרביעי שהיום
 בין ,לםוכ של מעשיהם וכל. העליון הכסא
 ,האחרונים הימים ןובי הראשונים הימים

 ויכל" שכתוב זהו .השבת ביום תלויים היו
 היא וזו ,השבת זו ,"השביעי ביום אלהים

 אם ,תאמר ואם .הכסא של הרביעית הרגל
 ,םפעמיי "רוותשמ תיושבת את" זה מה כך

 היום של והשבת שבת ערב של שבת אלא
  .פרוד להם אין ממש

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

àúáùã àîåéá ïééìúáää " ã)á á úéùàøá (
 àåä àãå úáù àã éòéáùä íåéá íéäìà ìëéå

éñøëã äàòéáø àìâøéåäî éëä éà àîéú éàå à 
)ì èé àø÷éå( àìà ïéøú åøåîùú éúåúáù úà 

úáùâùîî àîåéã àúáùå àúáù éìòîã ã úéì 
øô ïåìàãå:  

 מחמר שהיה סוחר אותו ]הםל[ אמר
 אמר ".תיראו ומקדשי" זה ומה ,אחריהם

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ì ( åäéàã úáù íåçú äàâñàì úà éúåúáù úà

                                                                                                                                                                                     

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

ואין , ם שבת עולים העולמות מעלה מעלהלכך ביו. אלא שאין דרך האשה להיות ראש במלחמה, הבירורין
ונמשך הארה גדולה אל כל העולמות גם אל , י אורות עליונים"רק הם מזדווגים ע, מבררים שום בירור
ד ויכל אלקים ביום "הה, ימי בראשית נמשך להם קיום והעמדה' וכל מה שנעשה מו, העולם הזה הגשמי

י זווג העולמות ביום השבת למעלה " הענין הוא שעאלא, מה פעולה עשה ביום השביעי, דקשה, השביעי
 ).מ"מ(ימי בראשית ' נמשך הארה וחיות וקיום אל כל מה שנעשה בו, במקומם האמיתי

  ).הערת הזוהר(ב "תרומה קלה ע ג
ושניהם נקראים שבת , ועיקר עליית הדכורא הוא ביום שבת, הוא בליל שבת' כי עיקר עליית הנוק' פי ד

 ).מ"מ(
  ).א"ד(ר שהיה נוסע אחריהם סוח' פי ה
א שעלו מעלה מעלה "כי גם שם נמשכים להם מוחין מאו, ן בעלותם למעלה"הם המוחין הנמשכים לזו ו

 ).יהל אור(כ בחכמה "שכבוד ג" מכובד' לקדוש ה"ש למטה "וז, שהוא קדוש, ל חכמה עלאה"ר). מ"מ(גם הם 

ק "אבל ו', ק דבריאה או יצירה כפי הבחי"ם הו וימי' שו, שבת הוא בינה). הערת הזוהר(א "ויקהל רז ע ז
' ם ד"סטרין חגת' והן ד, א"ז ה ע"ש בתיקו"שמלכות היא רביעית לכל תלת כמ, דאצילות הן תחום שבת

, והיכל הקדש בינה באמצע שבה מסתתר הקדש, אלף אמה שהן אלפים אמה' ם כל א"וכן נהי, רוחות כידוע
 ).יהל אור(נקודה בהיכליה , חכמה
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 שלא אחרת שבת נשארה. יחד ותומוסת
 רבונו ,לפניו מרהא .בבושה והיתה נזכרה

 נקראתי אותי שעשית מיום ,של עולם
 ,יִתיִב ,לה אמר .לילה בלי אינו והיום ,שבת

 הריני אבל ,לך קראתי ושבת ,שבת תַא
 העביר .עליונה יותר בעטרה אותך מעטר
 של שבת וזו". תיראו מקדשי" ואמר כרוז
 .יראה בה ושורה ,יראה שהיא שבת ערב
 לו ואמרכל הוא ברוך שהקדוש הוא ומי
  .'ה אני

 äàìò úáù àã éúåúáù úà éâñàúáù àãå( 
] äàìò úáù àã àøèñ ìëì ïéîà ïéôìà ïéøú

úáùå[äàúú à àãçë ïìéìë ïéøú ïåðéàã 
ùà àãçë ïéîéúñåàøçà úáù øàúá àìã 

øëãàâåäå ä àîìòã éøàî äéî÷ äøîà àôåñëá 
 åàì àîåéå àðéø÷úà úáù éì úãáòã àîåéî
 úðà úáù éúøá äì øîà àéìéì àìá åäéà
 àøèòá êì øèòî àðà àä ìáà êì àðéø÷ úáùå

øéúé äàìòã åàøéú éùã÷î øîàå àæåøë øáòà 
äàøé éäéàã àúáù éìòîã úáù àãåäàéøùå å 

äàøé äáæîå á÷ã åäéà ïà" éðà øîàå ìéìëà ä
åäé"äç  

 קיודי ,כך שאמר מאבא שמעתי ואני
 זה "שבתותי" .שבת תחום לרבות "את"

 וכנגד ,שנים והם ,שבפנים בועיוהר גוליהע
 לנו שיש ושותקד שתי יש השנים אותם

 לווויכ. דושיק ואחד לווויכ אחד ,להזכיר
 דושיובק ,בותית וחמש שלשים בו יש

 ,בותית וחמש שלשים שי מקדשים שאנו

÷ééãå éëä øîàã àáàî àðòîù àðàåè úà 
äàâñàìéìåâò àã éúåúáù úáù íåçú à 

òåáøåàåâìã àéå ïéøú ïåðéàå  ïéøú ïåðéà ìéá÷ì
ðì úéàã éúùåã÷ éøú úéàààøëãàì áé ãç 

ùåã÷ ãçå åìëéåâé ùîçå ïéúìú äéá úéà åìëéåãé 
ùåã÷áå ïéáúàùîçå ïéúìú ïéùã÷î ïðàã à 

                                                                                                                                                                                     

ג שיסוד בכלל "ואע. שבת' והן נק, זה מלמעלה וזה מלמטה, הוא שביעי' שכל א, ל בינה ויסוד"ר א
ק דבריאה ,ועיקר הענין הוא שהתחום הוא ו. כ שבת וכן מלכות"הוא ג, מ כשנכלל יסוד בבינה"מ, התחום

, ן יום כידועשבתות בינה ויסוד שניהם הן ביום שבת ששניהן ה' ואלו ב' ששם הוא התחום סביב לעיר וכו
 ).יהל אור(ומלכות הוא בלילה 

  ).יהל אור(ל "כ שבת כנ"מלכות שהיא ג). הערת הזוהר(מ "א בר"יתרו צב ע). א"ד(שכינה ' פי ב
יהל (כ ביום שבת שלא נאמר רק ביום השביעי "משא, ויהי ערב ויהי בקר, ימי המעשה נאמר' שבכל ו ג
 ).אור

כי בחכמה יסד , ואנא אעטר לך בעטרין דאבא שהוא קדש, שמשם השבת, ששבת הוא בעטרא דבינה ד
 ).יהל אור(וזהו ומקדשי , ארץ ושמים בתבונה

 ).יהל אור(שהמלכות נקראת יראה  ה
å  éøàùå)øåà ìäé.( 

, ן"יודי' שהן ב, אם אין יראה אין חכמה)אבות (בסוד , שהיא יראה, ל נקודת חכמה שבמלכות"ר ז
 ).יהל אור(כמת שלמה השמות חכמה שלמעלה וח' דשילוב ב

 ).יהל אור(שמלכות נקראת אני  ח
  ).א"ד(ב "ויקהל רד ע ט
ש ותמצא "ה ע"ג וכ"כ בשם התקונים תקון כ"מביא ג] ק" דפ–נד [ד "א ובמנחת יהודה דף כ"שם רז ע י

  ).א"ד(מאמר זה ' פי
הוא כינוי " העיגול"ה). הערת הזוהר(א ”א ויקהל רה ע”א תצוה קפ ע”רכט ע). א"ד(א "ויקהל רד ע יא

ח "ע' ועי). זהר תרומה קכז' עי(ק "סתומא הוא בסוד ו' והמ, דאפרסמון' ה סוד אות ס"לעטרת היסוד ה
בחינות ' ובה ב, ל"ל בינה דילה שהיא עיר הקדש באמצע כנ"ר). א"א ס ע"ביאורים ח(' וה' זיווגים פרק ד
) ב"עירובין נו ע(ס שאמרו "וז, כ בתחום"אחבינה גו תבונה ו, ועגולא הוא בגו רבועא', ומ' ס, בינה ותבונה

, לפי שתבונה הוא דינקא לבנין, כ מודד אתה התחומין"הבא למדוד את התחומין מרבע את העיר ואח
  ).יהל אור(כ בריבוע "לפיכך הן ג

  ).א"ד(ד "תקונים תקון כ יב
שהיא נותנת , ונהוקדושה דאנן מקדשין וממשיכין היא תב, ויכולו נגד בינה). א"ד(ב ”בראשית מז ע יג

 ).יהל אור(מוחין וינקא לבנין 
 ).א"ד(בנוסח הקידוש שלנו כי בנו בחרת טעות ' ה תיבין וכו"כ ל"ובקדושא ג יד
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 ברוך שהקדוש שמות לשבעים עולה והכל
 ומשום .בהם מתעטרים ישראל וכנסת הוא

 שניהם , שבתותיהם הזה והרבוע שהעגול
 שהרי ".רוותשמ" שכתוב ,בשמור כלולים
 "שמור"ב נכללה לא כאן העליונה השבת

 םוסת העליון המלך שהרי ,"זכור"ב אלא
 .שלו לוםשהש מלך נקרא זה ועל ,"זכור"ב

 אין כן ועל ".זכור" הוא שלו והשלום
 שלומות ששני משום, למעלהמחלוקת 

 כתובלכן ו .ף"יוס ואחד ב"יעק אחד ,למטה
 ,"ולקרוב לרחוק שלום שלום" םיפעמי

  ,יעקב זה "לרחוק"

ùîçåàá÷ã ïäîù ïéòáùì àìë ÷éìñå ïéáú "äá 
 àìåâòã ïéâáå åäá øèòúà ìàøùé úñðëå
 åäééåøú ïìéìë éúåúáù ïåðéà àã àòåáøå

øåîùáâåøåîùú áéúëã  ]àäã) [àã( äàìò úáù 
 àäã øåëæá àìà øåîùá ìéìëúà àì àëä

äàìò àëìîã éø÷à àã ìòå íééúñà øåëæá 
àëìîä åäéà øåëæ äéìéã àîìùå äéìéã àîìùã 

àìéòì ú÷åìçî úéì àã ìòåå ïéøúã ïéâá 
÷òé ãç àúúì úåîåìù"ñåé ãçå á" êë ïéâáå ó

 éðîæ éøú áéúë)èé æð äéòùé ( ÷åçøì íåìù íåìù
åø÷ìåá÷òé àã ÷åçøì á  

  å/à  
 שנאמר כמו לרחוק .יוסף זה "ולקרוב"

 תוואח ותתצב" ,"לי נראה 'ה מרחוק"
 חדשים" שנאמר כמו ,ולקרוב ".מרחוק
 העליונה הנקודה זו מרחוק ".באו מקרוב

 ,"רוותשמ" כתוב זה ועל. בהיכלו שעומדת
 זו ,"תיראו ומקדשי" .בשמור נכלל] והוא[

 ממנה לירא ששי באמצע שעומדתהנקודה 
 מה והיינו .מיתה שענשו הכל מן יותר

 @הומ ,"יומת מות מחלליה" שכתוב
 של החלל לתוך שנכנס מי ,"מחלליה"

 הנקודה שאותה למקום ,והרבוע העגול

 øîà úàã äîë ÷åçøì óñåé àã áåø÷ìå
) àì äéîøéá (åäé ÷åçøî"éì äàøð äæ)  á úåîù

ã ( øîà úàã äîë áåø÷ìå ÷åçøî åúåçà áöúúå
)æé áì íéøáã (åàá áåø÷î íéùãççàã ÷åçøî è 

ãå÷ðà áéúë àã ìòå äéìëéäá àîéé÷ã äàìò 
)ì èé àø÷éå (øåîùá ìéìëúà åøåîùúé 

éùã÷îåàééú  àãå÷ð àã åàø] àîéé÷ã
àúéòöîàá) [àúéòöîàã( àìçãì úéàã ]äðéî[ 

äúéî äéùðòã àìëî øéúéáé áéúëã åðééäå 
)ãé àì úåîù (úîåé úåî äéììçîâéàî éãé 

                                                                                                                                                                                     

] ק" דפ–רמה [פנחס ערה ' מ בפ"ב ובר”א וגם בויקהל רז ע"ז דף פו ע"א ותיקון מ"ד דף סח ע"תקון כ א
  ).א"ד(ו "ת וה"ת ויכלו השמים והארץ ר"ב ותמצא ר"ע

 ).יהל אור(הן כללם ' שמות וב' ב שמות הן ע,שע, ב שמות עם יום הששי"שהן ע ב
אבל בינה דלעילא נכלל בזכור את יום השבת שהוא , וכאן הן שבתות דשמור, נ"שזכור ושמור הן זו ג

 ).יהל אור(יסוד 
, )ב"ח עברכות מ(שאין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא , ל בינה נסתיים ביסוד דדכורא"ר ד

 עשר בכל 'וכודאימא עלאה איהי ימא דאתפשטת לחמשין תרעין ) ב"ג ע[(ז "תיקו' ועי, והן בינה ומלכות
 )..יהל אור] (ל כליל מאלין חמשין" יסוד נטיל לון כלהו ואיקרי כ,ספירה מאלין חמש מחסד עד הוד

 ).יהל אור(שלמא יסוד , ל מלכא בינה"ר ה
, י"ת ומתיבתא תתאה נגד נה"מתביתא עלאה נגד חג, בתרין מתיבתין, דרגא דבינה, ל בעולם הבא"ר ו
 ).יהל אור(ובמתיבתא עלאה יעקב עשה שלום ובתתאה יוסף , )ג"ז ע(ח "ש בתז"כמ

ש "כמ', ותתצב כו, ז מביא ראיה שרחוק קאי על החכמה"וע, א יצא מחכמה ונגלה מן הסתום"ל דעד"ר ז
ש "ר כמ"א פעמים סליק וסתים לעילא בג"והענין כי עד. ש החכמה נאמר"כל הפסוק ע) א"סוטה יא ע(

מבועא דבירא לא פסיקא , אבל יסוד קרוב לעולם. והוא בזמן שאין שלום כמו הגלות והעונות, ז"בתיקו
 ).יהל אור(ל "וכששב בתשובה אז נגלה מרחוק ויוצא כנ, מבירא

 ).יהל אור(ש חדתותא דסהרא "נער ע' שהיסוד נק ח
א שהוא מכיוון "זהר שמות יב ע' ועי). א"ד(ש "נקודה דקיימא גו היכליה ע' מצא פיא ת"תצוה קפ ע ט
 ).ד"א לב ע"ביאורים ח(הרי הוא אור החיה נעשו הכלים , י החכמה"שע

 ).יהל אור(ל שהכל במלכות "ר). הערת הזוהר] (א" דפ–ג "רס[ואתחנן רס  י
 ).אוריהל (בינה , ן"בת שי, בת שלש, בת עין, ל חכמת שלמה"ר יא
 ).יהל אור(סוד החיה , והחכמה תחיה בעליה, שכאן סוד החיים יב
 ).יהל אור(שבתות ' שהן ב, כמו שמפרש והולך, נגד עגולא ורבועא יג

ãé  ïàî)ôã"å.( 
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 כתוב זה ועל ".יומת מות" ,בו ופוגם שורה
 ,אני נקראת ההיאהנקודה ו ".תיראו"

 שלא העליון סתוםה אותו שורה ועליה
  .אחד והכל ,'הינו  והי,התגלה

åâì ìàòã ïàî äéììçîà  àòåáøå àìåâòã ììç
ãå÷ð àåääã øúàìàá úåî äéá íéâôå àéøù 

úîåéâ éø÷à äãå÷ð àéääå åàøéú áéúë àã ìòå 
éðàãìòå äàìò íéúñã àåää àéøù ää àìã 

åäé åðééäå àéìâúà"ãç àìëå äå:  
 .אותו ונשקו אבא ורבי אלעזר רבי ירדו

 ידך תחת יש הזו החכמה כל ומה ,אמרו
 .אתה מי ,לו אמרו .אחרינו מחמר ואתה
 אני אלא ,אני מי תשאלו אל ,להם אמר

 יאמר אחד וכל ,בתורה ונתעסק נלך ואתם
 מי ,לו אמרו .ךהדר את להאיר חכמה דברי
 .בחמורים מחמר ולהיות כאן ללכת לך נתן

 שתי עם קרב עשתה ד"יו ,להם אמר
 יעמ קשרהתל ,ך"וסמ ף"כ עם ,אותיות

 קשרתולה להסתלק רצתה לא ף"כ ).יחד(
 אחד רגע להיות יכלה שלא )במקום( מאחר

 כדי ,להסתלק רצתה לא ך"סמ .עמו אלא
 ך"סמ בלי שהרי ,הנופלים לאותם רולעז
 ,יחידה אלי באה ד"יו. להיות יכולים לא

 ואמרה עמי בכתה ,אותי וחבקה לי נשקה
 אני הרי אבל ,לך אעשה מה ,בני ,לי

 טובות מכמה מתמלאת ואני מסתלקת
 לאחר .ונכבדות עליונות נסתרות ואותיות

 åøîà åäå÷ùðå àáà éáøå øæòìà éáø åúçð
 ïéòè úàå êãé úåçú úéà àã àúîëç ìë äîå

ïéøúáàæ ïåì øîà úðà ïàî äéì åøîà ]àì[ 
ð ïåúàå àðà àìà àðà ïàî ïåìàùúæ ÷ñòúðå ìé

 àøäðàì àúîëçã ïéìî àîéé ãç ìëå àúééøåàá
 àëä ìæéîì êì áäé ïàî äéì åøîà àçøåà

åòè éåäîìå éøîçá ï]åé ïåì øîà"ãç àáø÷ ãáò 
ëá ïååúà ïéøúá"îñå ó"êè éàãäá àøù÷úàì 

àìàãçë [ë " àøù÷úàìå à÷ìúñàì àòá àì ó
]øúá[) øúàá ( àãç àòâø éåäîì àìëé àìã

àìàé ]äéá) [äá(îñ " à÷ìúñàì àòá àì ê] ïéâá
àãòñì) [ïéãòñì(îñ éìá àäã ïéìôðã ïåðéàì " ê

åé éåäîì ïéìëé àì" àúà ã]äàãéçé éàáâì [
)éàãçé éáâì(éì óéôâå éì ÷éùð àé øîàå éîò äëá 

 ÷ìúñà àðà àä ìáà êì ãéáòà äî éøá éì
ïéáè äîëî éìîúà àðàåáéïååúàå âé ïéøéîè 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(יותר מבואר ' תמצא פי' ה ובתקון ל"ד וכ"ג כ"תקונים תקון כ, תצוה קפ א
á  äãå÷ðã)ôã"å.( 

, כ בתחומין שאין מיתה עליהן"משא, ויש לירא ממנה, רה ההיא נקודהלפי ששם שו. זוהר הרקיע' עי ג
 ).יהל אור(ד תחומין דאורייתא "אף למ

בזה בספר הכללים ' א ועי"מ פנחס רכג ע"ש ברע"י כמ"א והוא אני מן אדנ"ב קנו ע"א וח"לקמן רכא ע ד
א " מקץ רד תרומה קנו ע–" אני"נקרא ,  מלכות-נפש ). ו"לש] ('ה[' יב אות מו סעיף ב' סימ' כלל יח ענף י

, )א"א עב ע"ביאורים ח(שבו ניכר החילוק בין זכרות לנקבות , היסוד שבו' כלומר בבחי). ב"ש יג ע"הקדו(
כי התחלתה ). 'א פתח א"דז' ש נתיב נוק"פת (' הנהגתו והשגחתו יתת ניכרעל ידהשהעיקרי הוא השם 

ולכן , א כידוע"אחרונה של השם וכלולה בז'  האבל כתר דילה הוא, י"ומשם ואילך השם אדנ, מחכמה
 ).יהל אור(' נקראת אני וכתה שלה ה

 ).יהל אור(ל כתר דילה שלא נתגלה כלל "ר ה
 .י וכן ביהל אור"אריכות בשער מאמרי רשב' עי ו
 דע כי כאשר האדם עוסק בתורה כראוי לשמה זוכה להשיג שיתגלה אליו איזה צדיק מאותם שהם ז

בא ויתלבש דוגמת מלאכי אברהם אבינו ומגלה לו רזי תורה בהיותו מתלבש בההוא משורש נשמתו וי
התקונין ' משפטים והמקומות אחרים הרבה בכל ס' חלוקא דרבנן אשר לו כנודע וזהו סוד אותו הסבא דפ

י והיה מגלה לו רזי תורה ודע כי לפעמים אותה הנפש של הצדיק ההוא "שהיה יורד ומדבר עם רשב
' ואמנם בהיותו בא בבחי. ולפעמים גם הנשמה. וא חלוקא דרבנן ולפעמים מתלבש גם הרוחמתלבשת בהה

 ).י"שער מאמרי רשב (נפש בלבד אז הוא בצורת טעין חמרי כי הוא רמז אל הנפש שמעולם העשיה
 ).יהל אור(יסוד  ח
 ).יהל אור(הוא בינה עלאה ' וס, הוא כורסייא' כ, מלכות ובינה ט

é åé àìá"îñ ã" ê)øåà ìäé.( 
 ).א"ד(והיה מחבק אותי  יא
 ).יהל אור(מוחין דחכמה , מחכמה יב
 ).יהל אור(מבינה  יג
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 לך ואתן ,אותך ואסעד אליך אואב מכן
 מאלו יותר עליונות אותיות שתי של נחלה

 ן"ושי עליונה ד"יו .ש"י שהם ,שהסתלקו
 .מכל מלאים אוצרות לך שיהיו ,עליונה

 כן ועל .חמורים מחמר ותהיה ךֵל ,יִנְב ,לכןו
  .בכך הולך אני

ïéøé÷é ïéàìò ïéøéîèàêáâì éúéà ïë øúá  àðàå 
 ïååúà ïéøúã àúðñçà êì ïúàå êì ãéòñ éåäà

 ïåðéàã å÷ìúñàã ïéìàî øéúé ïéàìò]ùé[åé " ã
éùå äàìò"ééìî ïéøöåà êì éåäîì äàìò ïïìëî à 

éøîç ïéòè éåäå ìéæ éøá êë ïéâáåá àðà àã ìòå 
êëá ìéæà:  

 ובכו ,אבא ורבי אלעזר רבי שמחו
 אמר .אחריך נחמר ואנו רכב ךֵל ,ואמרו

 היא המלך שמצות לכם אמרתי ולא ,להם
 אמרו ,החמורים על מחמר אותו שיבא עד
 בית מקום ,לנו אמרת לא שמך הרי ,לו

 בית מקום ,להם אמר .הוא מה מושבך
 מגדל והוא ,אצלי ומעלה טוב הוא מושבי

 ואותם .ונכבד גדול ,באויר שפורח אחד
 הוא ברוך הקדוש ,הזה במגדל בו הדרים

 וגליתי .מושבי בית מקום וזהו ,אחד ועני
 .חמורים על מחמר ואני ,משם )ועליתי(

 והטעים בו הסתכלו אלעזר ורבי אבא רבי
 ןָמ כמו מתוקים שהיו ,דבריו את להם

 ננשק ,אביך שם תאמר אם ,לו אמרו .ודבש
 דרכי אין ,ולמה ,להם אמר .רגליך עפר את
 היתה אבי אבל. בתורה להתגאות בכך

 שהיה אחד דג היה והוא ,הגדול בים דירתו
 והיה ,זה לצד זה מצד הגדול הים את סובב
 בולע שהיה עד, ןמיוי ועתיק ונכבד גדול
 כך ואחר ,הים של הדגים שאר כל את

 מכל ומלאים ימיםיוק חיים אותם מוציא
 ברגע הים את ושט ,העולם של הטובות

 איש ביד כחץ אותי והוציא ,בכחו אחד

 ìéæ åøîàå åëáå àáà éáøå øæòìà éáø åãç
øúáà ïéòèð ïðàå áéëø àìå ïåì øîà ê) úøîà

ìîã àãå÷ôã ïåìúäéà àéã éúééã ãò  àéä à
ïéòè] (ïåëì úéøîà  ãò åäéà àëìîã àãå÷ôã

ïòèã àåää éúééã[éøîç â àì êîù àä äéì åøîà 
 ïåì øîà àåä éàî êáúåî úéá øúà ïì úøîà

åäéà éáúåî úéá øúàãáè ä åäéàå éàáâì àìééòå 
ãç ìãâî) åäéàå(àøéåàá çøôã åé÷éå áø  àø

á÷ àìãâî éàäá äéá ïéøééãã ïåðéàå" ãçå ä
àðëñîæ éáúåî úéá øúà àåä àãå ]àðéìâå[ 

)àðéìòå ( éáø åçâùà éøîç ïéòè àðàå ïîúî
 ååäã éåìî ïåì íéòèàå äéá øæòìà éáøå àáà
 êåáàã àîù äéì åøîà àùáåãå àðîë ïé÷éúî
 éàîàå ïåì øîà êìâøã àøôò ÷éùðð àîéú éà

 êëá éìéã çøåà åàì]ìäàâúà) [àéìâúàì( 
 àîéá äéøåéã äåä éìéã àáà ìáà àúééøåàá

àðåð ãç äåä åäéàå àáøçäåäã è  àîé øçñà
àáøéàã àøèñì àã àøèñî àéáø äåäå áé 

àøé÷éåâéïéîåé ÷éúòå ãé øàù ìë òìá äåäã ãò 
ïéðåðåè ïééìî ïéîéé÷å ïééç ïåì ÷éôà øúáìå àîéã 

                                                                                                                                                                                     

 .ג"ב וע"י ז ע"א בס"בהגר' ועי, )יהל אור) (ב"סו ע(ח "ש בזו"כמ, ך"שהם מנצפ א
 ).פרק ל' ש נתיב הקלי"פת(כלומר נשמות הצדיקים המתלבשים בחומר  ב
  ).א"נ(ב "הרש. בא משיח רוכב על חמור ומנהיגו ושולט עליועד שי' פי). א"ד(ל קלים וחמורים "ר ג

ã øåà ìäéá ÷çîð. 
 ).יהל אור(בינה כידוע ', ש מגדל חד דפרח וכו"וז, עולם שכולו טוב ה
  ).הערת הזוהר(ב "ע] ק" דפ–לז [ב ובראשית לו "א דף נ"ריש תיקון כ ו
 ).יהל אור) (א"לקמן נא ע(ערה נער נ, בסוד יחודה, ת"דל, וזהו מסכנא, ד"ושם בסוד ו, נ"זו ז
 ).יהל אור(כידוע , דג, ל יסוד"ר ח
 ).הערת הזוהר(ב "ובראשית לו ע] ק" דפ–נד , א" דפ–ב "כ[ב "תקונים נ ט
 ).יהל אור] (ב"לקמן טו ע[' משם נטיל זרעא דתלת נקודין וכו, חכמה י

ש בפרשת משפטים דף "כמ, בסוד משכיל לאיתן', ש מקצה השמים מוצאו ותקופתו כו"כמ, ק"כל הו יא
 ).יהל אור(עד דסליק עד מוחא עלאה ' בזמנא דההוא נהר קם בתיאובתא כו, משכיל לאיתן, א"קי ע
 ).יהל אור(מחכמה  יב
 ).יהל אור(מבינה  יג
 ).יהל אור(י "עטרין דע' א וב"והוא מוחין דו, מכתר יד
ועתידין ',  לויתן זה יצרת כוויסוד דג גדול כידוע בסוד, שהן בדרגא דצדיק, הן נשמות הצדיקים טו

והוא עולה בדעת : א שם"ל הגר"וז, א"ז סוף מב ע"תיקו' ועי). יהל אור(ישראל לאכול ממנו מטוב הגנוז בו 
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 תישאמר מקוםה באותו אותי והטמין ,גבור
. הים באותו ונגנז למקומו שב והוא ,לכם

 אתה ,לו אמר ,בדבריו אלעזר רבי הבחין
 של בנו הוא אתה ,הנר הקדוש של בנו הוא
 אור של בנו הוא אתה ,הזקן המנונא רב

 ,יחד בכו .אחרינו מחמר ואתה ,התורה
  .והלכו לו ונשקו

 ïééìî]àîìòã ïéáè ìëî) [àîìòì ïéáè ìë( 
øá àîé èàùå éì ÷éôàå äéô÷åúá àãç àòâ

]àøéâë) [àøéá( éì øéîèå óé÷ú øáâã àãéá 
 äéøúàì áú àåäå åëì úéøîàã øúà àåääá
 éåìîá øæòìà éáø çâùà àîé àåääá æéðâàå

äéøá àåä úðà äéì øîà àùéã÷ àðéöåáãà úðà 
äéøá àåäá  àáñ àðåðîä áøã>àåä úðà< äéøá 

éòè úðàå àúééøåàã åøéäðã)ï( åëá ïøúáà 
 àãçë>åäå÷ùðå <)äé÷ùðå(åìæàå â:  

 להודיע מורנו לפני נוח האם ,לו אמרו
 בן ובניהו" ,ואמר פתח. שמו את לנו

 ,יפה והוא בארוהו הזה הפסוק ,"יהוידע
 סודות להראות בא הזה הפסוק אבל

 על "יהוידע בן ובניהו" .התורה של עליונים
 ,ההוא הסתום הדבר בא החכמה סוד

 חי צדיק זה ,"חי איש בן" .גורם והשם
 המעשים כל בעל "פעלים רב. "העולמים

 שכולם משום ,העליונים הכחות וכל
 הוא אות ,צבאות 'ה הוא ,ממנו יוצאים

 רב" .הכל מן וגדול הוא רשום ,צבאיו בכל
 הגדול האילן ,"מקבצאל" הוא "פעלים
 ,יצא מקום מאיזה .מהכל גדול והנכבד
 ואמר הכתוב חזר ,בא דרגה מאיזו

  הסתומה העליונה הדרגה "אלמקבצ"

 éî÷ àçéð éà äéì åøîà>îààðø <)éøàî( 
 øîàå çúô äéîù ïì àòãåàì)ùá ìàåî'ë âë  (

òãéåäé ïá åäéðáåã åäéà øéôùå äåî÷åà àø÷ éàä 
 àúééøåàã ïéàìò ïéæø äàæçàì àø÷ éàä ìáà

 òãéåäé ïá åäéðáå àúàã àåä]ìò[ àúîëçã àæø 
éøâ àîùå åäéà àîéúñ äìî àúà à÷ ùéà ïá í

éçä ìëã éøàî íéìòô áø ïéîìò éç ÷éãö àã 
 äéðî ïé÷ôð åäìëã ïéâá ïéàìò ïéìéç ìëå ïéãáåò

åäé"úåàáö äå äéãéã ïéìééç ìëá àåä úåà åäéà 
 íéìòô áø àìëî áøå àåä íéùø]åäéà[ ìàöá÷î 

 ÷ôð øúà ïàî àìëî áø àøé÷éå áø àðìéà éàä
 øãäà àúà àâøã ïàî]àø÷[öá÷î øîàå éìàæ 

ãäàîéúñ äàìò àâøç  

  å/á  

                                                                                                                                                                                     

 'שמואל ב('  ומסט, שהוא חי,'ש ואפיק לון כו" וז.ונכנסין בו כל הנשמות, ימא רבא, ומתמלא ממוחא בינה
זוהר איבא ) ב"ב ע(פ שמות " ובר,' ובניהו כוסוקעל פ) א"הר ו עז(ש בפרשת בראשית " כמ,בן איש חי) כג כ
ש "ועיי. ה"מ עיקר הלויתן הוא בדעת דרגא דמרע" ומ.'אלין אקרון חיין להאי עלמא וחיין כו' נא כולדאי

 .באריכות
 ).א"ד(ניצוץ קדוש  א
 ).א"ד(ידים ב שהיה נמצא עם החס"בלק קפו ע' א ובפ”א נב ע" ובתקון כב”כ דף סז ע"בתיקון ג ב
 .י"אריכות ביהל אור וכן בשער מאמרי רשב' עי ג
 ).יהל אור(ל שהוא שרש נשמתו "ר ד
יתדבקו בו . הנה האיש המייחד יחוד עליון): א"כד ע(ק "שער רוה' עי). הערת הזוהר(א "ויצא קסד ע ה

ה בניהו בן והנ' וכו. והנה נשמות הצדיקים הם מתגלים אל האדם ומתדבקים בו. הנשמות של הצדיקים
לאחר '  אפי, ולכן נקרא בן איש חי]הצדיקים אשר מייחדים בעת רצון בחייהם [יהוידע היה אחד מהם
 שהיה מקבץ ומייחד "מקבצאל"ה "וזש, בחייו היה מייחד כל העולמות כלם'  שאפי,'מיתתו להורות זה הנז

  . כל העולמות כלם
 ).א"ד(א ”ב ושמות יג ע”א ויח ע”ב ולהלן יז ע"א ופקודי רל”האזינו רצו ע ו

æ  ìàöá÷î)ôã"å.( 
 ).יהל אור(בינה מלכא דשלמא דיליה  ח
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 ,בה שהכל הדרגה ,"' וגוראתה לא עין"ש
 וממנה ,העליון האורתוך וכונסת לתוכה מ

 שכל סתום קדוש היכל והוא .הכל יוצא
 ובגוף .בתוכו ותסתומו בצותומק הדרגות
 ,העולמות כל ימיםיק הזה )אילן (ההיכל

 נזונים ממנו ,הקדושים הצבאות וכל
 שני את הכה אהו. "קיומם על ועומדים

 עומדים היו מקדשים שני ,"מואב אליאר
 ומקדש ראשון מקדש .ממנו ונזונו בגללו

 השפע נמנעו ,הסתלק שהוא כיון .שני
 הכה הוא כביכול ,מלמעלה שופע שהיה
 ,אותם והשמיד אותם והחריב אותם

 בתוך ואני" זהו שכתוב .נפל הקדוש והכסא
 היא ,"אני" שנקראת ההיא הדרגה ".הגולה

 על ,"כבר נהר על" ,למה ".הגולה בתוך"
 מימיו שהפסיק ויוצא ששופע נהר

 זהו. כבראשונה משפיע ולא נותיויומעי
 בבית "יחרב" ,"ויבש יחרב ונהר" שכתוב
 הכה הוא"לכן ו .שני בבית "ויבש" ,ראשון

 ,)בראשונה שהרי( ".מואב אליאר שני את
 ונחרבו ,שבשמים מאב וא שהמואב

 מאירים שהיו האורות וכל ,בגללו שמדוווה
  .נחשכו כולם ,לישראל

 äúàø àì ïéòã>åâå'<ìåëã àâøã ä äéá 
äéåâá ùéðëåà àìë ÷éôð äéðîå äàìò àøåäð åâî 

àîéúñ àùéã÷ àìëéä åäéàåá ïéùéðë ïéâøã ìëã 
 éàäã àôåâáå äéåâá ïéîéúñå]àìëéä[) àðìéà (

î ïéùéã÷ ïéìééç ìëå ïéîìò ìë ïéîéé÷é åðæúà äéð
ò éîéé÷å ìàéøà éðù úà äëä àåä ïåäéîåé÷ ì

 áàåî)á ìàåîù 'ë âë ( ïéîéé÷ ååä ïéùã÷î ïéøú
äéðéâáâ éðù ùã÷îå ïåùàø ùã÷î äéðî åðæúàå 

 ÷ìúñà åäéàã ïåéë]ååãéâð[ã àìéòìî ãéâð äåäã 
 ïåì éöùå ïåì áéøçå ïåì äëä àåä ìåëéáë òðîúà

ñøëåéúìôð àùéã÷ àéäää " ã)à à ìà÷æçé (
åâä êåúá éðàå àåä éðà éø÷àã àâøã àåää äì

éàîà äìåâä êåúáå ãéâðã øäð ìò øáë øäð ìò 
÷éôðåæãéâðà àìå éåòåáîå éåîéî ÷éñôã ç 

ãëàúéîã÷áèää " ã)ä èé äéòùé ,à ãé áåéà (
 úéáá ùáéå ïåùàø úéáá áøçé ùáéå áøçé øäðå
 áàåî ìàéøà éðù úà äëä àåä êë ïéâáå éðù

>ð"àúéîã÷á àäã à< àåäã áàåîàî  á
 ìëå äéðéâá åàéöúùàå åáøçúàå àéîùáã

 ååäã ïéøåäð>ïéøéäð <)ïéøäð( åäìë ìàøùéì 
åëùçúà:  

 ".הארי את והכה ירד הוא" ,ועוד
 מושך היה הזה כשהנהר הראשונים בזמנים

 עומדים ישראל היו ,למטה מימיו את
 וקרבנות זבחים זובחיםהיו ש ,בשלמות

 מלמעלה יורד היה ואז ,נפשם על לכפר

 éøàä úà äëäå ãøé àåä åúå)á ìàåîù ' âë
ë ( éåîéî êéùî äåä øäð éàä ãë ïéàîã÷ ïéðîæá

 ïéçáã ïéçáãã åîéìùá ìàøùé ïéîéé÷ ååä àúúì
ðáø÷ååäééùôð ìò àøôëì ïéé úéçð äåä ïéãëå 

 ïàîç ååäå äéøà ãçã àð÷åéã àìéòìî]ò äéì" â

                                                           

ולהיות כי אבא הוא , עין לא ראתה זה עדן) א"סנהדרין צט ע(ש "עין לא ראתה הנאמר על עדן כמ א
על כן גם , שהוא אבא" דרגא דכולא ביה וכניש בגוויה מגו נהורא עילאה"לכן אמר , הנקרא עדן ולא אימא

 ).מ"מ(אמ תקרא עדן בהשאלה אי
 ).מ"מ(יסוד דאמא  ב
 ).יהל אור(מקדשין והכל בגיניה ' והן ב, עולמות' ב, והוא חי עולמים, שהוא חי וקים בתרין עלמין ג

ã  åãéâð)ôã"å.( 
 ).מ"מ(א "כי היא כסא דז, כרסייא' ונק, היא השכינה שירדה בגלות ה
 ).מ"מ(שהיה מקודם שהוא היסוד , למה היה זה על נהר כבר, ל"ר ו
 . לתתא לבינהה והוא באתפשטותי,דחכמה'  הוא מסט"דנגיד", )א"קצז ע(ע "ב 'ועי, ב"ר קלח ע"אד' עי    זזזז

 ".נפיק"ובבינה שם הוא 
א "לך לך דף פה ע' ועתה נפסק וכן בפ' כבר הי' כבר פי). א"נ(ב " הרש-ב "ב ויתרו פב ע"לך לך קמט ע ח

 ).א"ד(
è  àúéîã÷á ãë)ôã"å.( 

  ).א"ד(זבחים וקרבנות לכפר על נפשותיהם ' שזובחי י
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 על אותו רואים והיו ,אחד אריה של תדמו
 קרבנות אוכל ,טרפו על רובץ המזבח גבי
 מתחבאים היו הכלבים וכל ,חזק גיבור כמו

 שגרמו כיון. החוצה יוצאים ולא מלפניו
 ,שלמטה הדרגות לתוך ירד הוא ,החטאים

 לו לתת רצה שלא האריה אותו את והרג
 .אותו הרג כביכול .כבראשונה טרפו את
 ,"הבור לתוך" .ודאי הארי את הכה הוא

 כך שראתה כיון .הרע האחר הצד לעיני
 כלבל ושלחה התגברה ,האחר הצד אותו
 של שמו ומה .הקרבנות את לולאכ אחד
 .אריה פני שפניו ל"אוריא ,ה"הארי אותו
 שאינו ,שמו בלאדן ,כלב אותו שם ומה

. כלבכ וופני כלב אלא ,אדם של בכלל
 והדין חטאיםה שגרמו ביום ,"השלג ביום"

 זה ועל ,העליון הדין בית מעם למעלה נדון
 הדין זה ".משלג לביתה תירא לא" כתוב

 שולב ביתה כל"ש משום ,למהו .העליון
 כאן עד .חזקה אש לולסב ויכול ,"שנים
 הכה והוא" ,אחריו כתוב מה. הכתוב סוד
 סוד כאן ".מראה איש מצרי איש את

 שישראל פעם שבכל ,להודיע בא הכתוב
 הטובות כל מהם ומנע סתלקה הוא ,טאוח

 הכה הוא" .להם מאירים שהיו האורות וכל
 ההוא האור של האור זה ,"מצרי איש את

 ,משה ,הוא ומי .לישראל מאיר שהיה
 ,"' וגוהצילנו מצרי איש ותאמרנה"שכתוב 

àçáãî) [ò"ïçáãî â(äéôøè ìò õéáø à ìéëà 
ë ïéðáø÷óé÷ú øáâá ïéøîèúî ååä ïéáìë ìëå 

äéî÷â åäéà ïéáåç åîøâã ïåéë øáì é÷ôð àìå 
äéøà àåääì ìéè÷å àúúìã ïéâøã åâì úéçðã 

è äéì áäéîì àòá àìãäéôøä àúéîã÷áãë 
 êåúì éàãå éøàä úà äëä àåä äéì ìéè÷ ìåëéáë

øåáäå ïåéë àùéá àøçà àøèñã àäðéòì 
úô÷úúà àøçà àøèñ àåää éëä úàîçãæ 

ïéðáø÷ ìëéîì àáìë ãçì úøãùåç  äéîù äîå
éøà àåääã"àéøåà ä" äîå äéøà éôðà éåôðàã ì

ïãàìá àáìë àåääã äéîùè åäéà åàìã äéîù 
íãà ììëáé àìà  âìùä íåéá àáìë éôðàå àáìë

 éá íòî àìéòì ïãúà àðéãå ïéáåç åîøâã àîåéá
 áéúë àã ìòå äàìò àðéã)àì éìùîàë  (] àì

 ïéâá éàîà äàìò àðéã àã âìùî äúéáì àøéú
íéðù ùåáì äúéá ìëãàéëéå é àùà ìáñîì ì

ò àôé÷ú"áéúë äî àø÷ã àæø ë[ äéøúá 
)ùá ìàåî'ë âë  (ùéà éøöî ùéà úà äëä àåäå 

 ìëá éã àòãåàì àúà àø÷ã àæø àëä äàøî
 ìë åäééðî òðîå ÷ìúñà åäéà åáç ìàøùéã àðîæ
 úà äëä àåä ïåì ïéøéäð ååäã ïéøåäð ìëå ïéáè

                                                                                                                                                                                     

ז הוא "עכ, והגם ששורש ההוא רוחא הוא מדוברא, ן הוא גבורות"ונדוע כי שם ב, ן"לפי שהוא משם ב א
 ).מ"מ(גבורות 

בר נש (תקונין אלין אשתכחו בדיקנא דא ובשלימות תקונא דדיקנא דא אתקרי ' ט: א"ר קלט ע"אד' עי ב
 . דכל מאן דחמי דיקנא קיימא בקיומיה תלייא ביה גבורה תקיפאגיבר תקיף) בלתתא

 וכלב הוא השפל , ואריה הוא מלכא דכל החיות,נגד אריה' וכוכלב : ד"ז סט ע"א בתיקו"בהגר' עי ג
 . אלא שמתטמר מפני אריה',וכו , והוא עז פנים,שבכולם

 ).מ"מ(מיהב ליה טרפיה ש דלא בעי ל"אלא שלא נתן לו כח ושפע למזונו וז, ולא שהרגו ממש ד
  ).א"ד(לתת לו טרף שלו מהקרבנות  ה
 ).מ"מ(בור ' א נק"אבל סט, באר מים חיים' כי הקדושה נק ו
 ).הערת הזוהר] (ק" דפ–א "קי ע[א "בהר קי' מ פ"בר ז
, ותימה). א"ד(ב ”ב ויקהל ריד ע”ונשא קמג ע' ב עלה ב דף ב”א ולהלן ריג ע”בלק ריא ע' ב פ"צו נ ח

ח "ר' גימ' ע וכו"ן דאבי"פעמים ב' אריה הם ד', ו נמסרו קרבנותיהם לה וכו"ואיך ח', ס הקלי"ב ההרי הכל
ן דעשיה דווקא "שהוא ב, היה דמות כלב, ובבית שני, אריה עם הכולל' ן גימ"אותציות דמילוי ב' עם ט

 ).מ"מ(
' ד וכו"ב ג"תיות אן מתחלפין באו"ם והנו"שאינו אדם ולא בצורת אדם והמ, אדם] ל בל"נדצ[כל  ט

 ).מ"מ(שאינו בכלל הקדושה שנקראת אדם ). א"ד(
  ).א"ד(כל אדם  י

 ).מ"מ(א "ק דז"שהם ו, שנים קדמוניות' פי יא
', וכו) א"ז כט ע"תיקו(כי משה מלגאו , כי משה גרם שיזדווג עלה עמה בסוד זווגא דרוחא ברוחא' פי יב

 ).מ"מ(א גופא בגופא "ומשה גרם זווגא או
  ).מ"מ(כי בעודו בעולם הזה זכה לגרום זווגא רוחא ברוחא וזהו בארעא ). הערת הזוהר (ב"כא ע יג
 ).מ"מ(ו "שאף יעקב לא זכה לגרום זווג רוחא ברוחא רק בשעת מיתתו בסוד בשכמל יד
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 לאור התעלה ושם ,התגדל ושם ,נולד ושם
 ומראה" שנאמר כמו "מראה איש. "עליון
 איש" שנאמר כמו "איש" ".תבחידו ולא

 מראה אותו של בעלה כביכול ".האלהים
 בכל הזו הדרגה את להנהיג שזכה ,'ה כבוד
  .אחר איש זכה שלא מה בארץ רצונו

)ã( äùî åäéà ïàîå ìàøùéì ïåì øéäð äåä
 áéúëã)èé á úåîù ( éøöî ùéà äðøîàúå

åâå åðìéöä 'øúà ïîúå ãéìéúà ïîúå ïîúå éá
 úàã äîë äàøî ùéà äàìò àøåäðì ÷éìúñà

 øîà)ç áé øáãîá ( ùéà úåãéçá àìå äàøîå
 øîà úàã äîë)à âì íéøáã ( íéäìàä ùéà

 ìåëéáë]äìòá) [àìëá( ãåáë äàøî àåääã ä '
)æé ãë úåîù(àã àâøã àâäðàì äëæã áé ìëá 

àòøàá äéúåòøâéàøçà ùð øá éëæ àìã äî ãé:  
 האלהים מטה זה "חנית המצרי וביד"

 האלהים ומטה" שנאמר כמו ,בידו שנמסר
 בין שבת ערב שנברא המטה ווזה ".בידי

 קוהחק הקדוש השם בו וחקוק השמשות
 ויך" כמו שנאמר ,בסלע חטא ובזה ,הקדוש

 לו אמר ".םיפעמי במטהו הסלע את
 לך נתתי לזה לא ,משה ,הוא ברוך הקדוש

 מכאן בידך יהיה לא חייך ,שלי המטה את
 בדין "בשבט אליו וירד" "מיד. "הוהלא

 "המצרי מיד החנית את לוויגז" .הקשה
 בידו היה ולא ,ממנו נמנע ההיא שמהשעה
 אותו על "בחניתו ויהרגהו" .לעולמים

 נכנס ולא מת ההוא במטה שהכה החטא
. מישראל הזה האור ונמנע הקדושה לארץ

 שנה שלשים אלו ,נכבד הכי "השלשים מן"
 ומהם ,למטה השפיעו מהם שנטל עליונים

 לא השלשה ואל. "ומתקרב לוקח היה הוא
 ברצון לו ונותנים אליו באים היו הם "בא

 גב על ואף .אליהם בא היה לא והוא ,הלב
 וישמהו" ,שלהם והחשבון במנין נכנס שלא
  לבו מלוח נפרד שלא ,"משמעתו אל דוד

úéðç éøöîä ãéáåà )á ìàåîù 'àë âë ( àã
øñîúà àåäã íéäìàä äèîîë äéãéá ä úàã 

 øîà)ç æé úåîù (äèîåá åäéà àãå éãéá íéäìàä 
 ÷å÷çå úåùîùä ïéá úáù áøò éøáúàã äèî

àùéã÷ àôéìâ àùéã÷ àîù äéáâ áç éàäáå 
 øîà úàã äîë òìñá)âé ë øáãîá ( úà êéå

à íéîòô åäèîá òìñä"á÷ ì" úéáäé àì äùî ä
 ïàëî êãéá àäé àì êééç éàäì éìéã äèî êì

ãéî äàìäìåã àéù÷ àðéãá èáùá åéìà ãøéå 
)ùá ìàåî'ë âë à ( éøöîä ãéî úéðçä úà ìåæâéå

 äéãéá äåä àìå äéðî òðîúà àúòù àéääîã
 àçîã àáåç àåää ìò åúéðçá åäâøäéå ïéîìòì

 àòøàì ìàò àìå úî äèî àåääá> àùéã÷
òðîúàå <)òðîàå( ìàøùéî àã àøåäð )ùíâë ( 

íéùìùä ïîä äðù íéùìù ïéìà ãáëð éëä 
ïéàìòåàúúì ãéâðàå ïåäðî ìéèð åäéàã æ åäééðîå 

)åäéà( ]äåä[ àá àì äùìùä ìàå áø÷úàå ìéèð 
äéáâì ïééúà ååä ïåðéàç ]áäéåé) [áéäéå( äéì 

 óàå ïåäéáâì éúà äåä àì åäéàå àáìã àúåòøá
ïåäìã àðáùåçå àðééðîá ìàò àìã áâ ìòè) íù (

                                                           

מטטרון שנהפך ממטה  ,החנית שהוא מטה משה). יהל אור] (רומח[ל ממקום המצר זכה לחנית "ר א
עמק המלך  (ט כי הוא היה שר הצבא"ובזמן בניהו קראו חנית למט. הדעת טוב ורעעץ , לנחש ומנחש למטה

 ).ה"ה פס"ש
  ).א"ד(א "בראשית מז ע ב
" לויתן נחש בריח"הרי הוא בחינת , רזא דמתקלא, החקיקה הוא בסוד הארחא עלאה דפלגותא דשערי ג

ב קלב "ה ח"דע(סלע דכאן והוא בסוד עץ החיים כמו ה, ה שורש נשמת משה רבינו שהוא בסוד הדעת"ה
' ן להיות בבחי"וירדו זו, )א"ב קלג ע"ה ח"דע(ר "עץ הדעת טו' ועל ידי ההכאה בו השתנה להיות בבחי). א"ע

  ).ב"שם ע(קטנות 
 ).הערת הזוהר(ב "כח ע ד
  ).הערת הזוהר(ג "קה ע ה
 ).מ"מ(ד שהם סוד המוחין כי משם נמשכת טיפת הזרע אל היסו, א"ד דז"חב, )יהל אור(ת "חג ו
 ).מ"מ(' לנוק ז
 ).מ"מ(ק אינו צריך לעלות אצלם רק הטיהפ באה מאליה ,ל שאחר שנמשכה הטיפה עד הו"ר ח
 ).יהל אור(רק במנין חיות תתאין ] והיא[' וכו, חיה רביעית, שמלכות היא רגל רביעי ט
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 àçåìî ùøôúà àìã åúòîùî ìà ãåã åäîéùéå
äéáìã  

  æ/à  
 דוד .לעולמים פרוד להם אין ,לעולמים

 משום ,לדוד לא והוא ,אליו לבו שם
 שהלבנה והאהבים והשירים שהתשבחות

 אליה אותו מושכת היא ,לשמש עושה
 אל דוד וישמהו" וזהו ,עמה דיורו שיהיה

  ".משמעתו

ïéîìòì ïåäì àãåøô úéì ïéîìòìà íù ãåã 
äéáì äéìáçáùåúã ïéâá ãåãì åàì åäéàå  ï

 éäéà àùîùì ãéáò àøäéñã ïéîçøå ïéøéùå
 åäéà àãå äãäá äéøåéã éåäîì äáâì äéì úëéùî

)á ìåàîù 'íù (åúòîùî ìà ãåã åäîéùéå:  
 כך בין .לפניו אבא ורבי אלעזר רבי נפלו

 לכל והסתכלו קמו .אותו ראו לא וכך
 ולא ובכו ישבו .אותו ראו ולא הצדדים

 רבי ראמ שעה יאחר .זה עם זה לדבר יכלו
 צדיקיםבכל דרך הש ששנינו זה ודאי ,אבא

 שאותם ,ביניהם תורה ודברי הולכים
 .אליהם באים העולם אותו של צדיקים

 אלינו שבא הזקן המנונא רב הוא זה ודאי
 הדברים את לנו לגלות ההוא העולם מן

 והתכסה לו הלך הכרנוהו וטרם ,הללו
 על הטעיןל רוצים והיו ,קמו .מעמנו

 ,הלכו ולא לרכב רצו ,הלכו ולא החמורים
 היו היום ועד ,החמורים את והניחו פחדו

  .החמורים מקום המקום לאותו קוראים

 éëäãà äéî÷ àáà éáøå øæòìà éáø åìôð
 àìå ïéøèñ ìëì åìëúñàå åî÷ äéì åîç àì éëäå

äéì åîçâ àãì àã àììîì åìéëé àìå åëáå åáúé 
 ïðéðúã àä éàãå àáà éáø øîà àúòù øúáì

ìëáãé÷éãöã àçøà é àúééøåàã éìéîå ïéìæà à
éúà àîìò àåääã ïéàëæ ïåðéàã åäééðéáà ï

àáñ àðåðîä áø àåä àã éàãå ïåäéáâìã àúàã 
 àì ãòå ïéìà ïéìî ïì äàìâì àîìò àåääî ïáâì
 ååäå åî÷ ïðéî éñëúàå äéì ìæà äéá òãåîúùð

éøîçì ïòèîì åòáä àìå ïòèîì åòá åìæà àìå 
åì åçðàå åìéçã åìæà ïàø÷ ååä àîåé ãòå éøîçì ï

éøîçã êåã øúà àåääì:  

 טובך רב מה" ,פתח רבי אלעזר ואמר
 הטוב הוא כמה ,"' וגוליראיך צפנת אשר

 הוא ברוך הקדוש שעתיד והנכבד העליון
 עליונים צדיקים לאותם ,אדם לבני לעשות

 כשנכנסים ,בתורה יםשעוסק חטא יראי
 רב" אלא טובך כתוב לא .העולם לאותו

 וזהו ,"יביעו טובך רב זכר" ,הוא ומי". ובךט

øæòìà éáø çúôå øîàå )ë àì íéìäú ( áø äî
åâå êéàøéì úðôö øùà êáåè ' àáè àåä äîë

á÷ ïéîæã àøé÷éå äàìò" àùð éðá éáâ ãáòîì ä
éàì éìãúùîã äàèç éìçã ïéàìò ïéàëæ ïåð

 àì êáåè àîìò àåääì ïéìàò ãë àúééøåàá

                                                           

א "ע] ק" דפ–נו [לפעמים שאינן מתפרשין לעולם גם בדף שאחר זה ובדף לו ' י ובעלה או"הנה גם כ א
תרומה ' ב דלא מתפרשין לעלמין צדיק וצדק ובפ”ב ע"וישב קפ' ובפ. דהא קול מדיבור לא מתפרש לעלמין

א נראה ”ב חיי שרה קכג ע”ב קכ ע”ב ע"ב וירא קי”ב אחרי מות עז ע”ב פקודי רל ע”א קלד ע”קלא ע
תרומה ' א וכן בפ”ע'  שמות טש וכן בפרשת"דמאי דאמר דלא מתפרשן היינו בזמנא דלאו איהי בגלותא ע

  ).א"ד(ב ”ט ע"קס
, ואין היסוד מתעורר מעצמו אל הזווג, ן אשר בה"הם המ, י קישוטיה"המלכות היא המעוררת היסוד ע ב

 ).מ"מ" (ואיהו לא לדוד"ש "וז, רק על ידה
 ).מ"מ(ואז בכו מרוב השמחה והבינו למפרע חידותיו , שבא מאותו עולם] הבינו[ ג
ושרש ההוא רוחא הוא מיסוד , ששרשו מההוא רואח דשבק בה בעלה,  היה ניצוץ בניהורב המנונא ד

 ).מ"מ(א "דז
דרגין ' ס מג"ן מתקינין אותה בכל ע"הצדיקים בחייהם שיש להם נר: ד"ז מא ע"א בתיקו"בהגר' עי ה

נת בהם ט נפשו שנשאר כאן מקנ" וכן מט, שלא נשארה להם כאן אלא נפשא, אבל לאחר מותן.והיא פרצוף
 ולכן הם מחמרים אחר בעירן לקבל נפשן , כי אין רוחן ונשמתן יורדין, והן עולימין דילה,כשאין צדיק בדור

 .דבהמה אלף הרים' שהן נפש הבהמית מסט
  ).הערת הזוהר(א ”א יח ע”ב מו ע”לא ע ו
 ).מ"מ(הוא האור הנמשך מהבינה אל היסוד בלתי עיבוי  ז
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 לחי הבא מהעולם נמשכיםש החיים נגוע
 הוא ודאי ,"טובך רב זכר" שהוא ,העולמים

 רב מה" עוד. "' וגוישראל לבית טוב ורב"
 וכל ,החכמה סוד נחקק כאן ,"טובך

 "רב" שאמר כמו ,ה"מ .כאן נכללו הסודות
 אחר אילן שיש משום ,וחזק גדול העץ זה
 לרום ומכניסו גדול הוא וזה ,ממנו טןק

 ביום שנברא האור זה "ך"טוב" .הרקיעים
 שגנז משום" ליראיך צפנת אשר" .הראשון

 זה "פעלת. "העולם באותו לצדיקים אותו
 לשבתך מכון" שכתוב ,העליון העדן גן

 נגד" ".בך לחוסים פעלת" וזהו ,"'ה פעלת
 שכל שלמטה העדן גן זה "אדם בני

 שנתלבשה ברוח שם דיםעומ הצדיקים
 העולם של מותוד כצורה ,מכובד בלבוש

 של צורה באותה ,"אדם בני נגד" וזהו ,הזה
 שם ונמצאים .הזה שבעולם אדם בני

 ישיבת לתוך ועולים באויר ופורחים
 ופורחים ,שלמעלה העדן גן באותו ,הרקיע

 ,טהור אפרסמון נהרות בטלי ורוחצים
 ראיםנ ולפעמים .למטה ושורים ויורדים

 כמו נסים להם לעשות אדם בני נגד
 עכשיו שראינו דוגמהכ ,עליונים מלאכים

 להסתכל זכינו ולא ,העליון נרה אור את
  .יותר חכמה של בסודות ולדעת

ïééçã àâåðò åäéà àãå åòéáé êáåè áø øëæà 
 øëæ åäéàã ïéîìò éç éáâì éúàã àîìòî ïéãâðã

 åäéà éàãå êáåè áø)æ âñ äéòùé ( úéáì áåè áøå
åâå ìàøùé ' áø äî åú àæø óéìâà àëä êáåè

î àëä åìéìëúà ïéæø ìëå àúîëçã" äîë ä
øîúàãá ]áø[ø àðìéà àã "óé÷úå áâ úéàã ïéâá 

 ìéòàå áø àåä àãå äéðî àèåæ àøçà àðìéà
äéìãáåè ïéòé÷ø íåøá " éøáúàã øåà àã ê

äàîã÷ àîåéáä æéðâã ïéâá êéàøéì úðôö øùà 
àîìò àåääá àéé÷éãöì äéìå ïãò ïâ àã úìòô 

äàìò áéúëã )æé åè úåîù ( úìòô êúáùì ïåëî
åäé" ä]åäéà àãå) [åäéà àãå úìòô(êá íéñåçì æ 

)ë àì íéìäú (àúúìã ïãò ïâ àã íãà éðá ãâðç 
 àçåøá éîéé÷ ïîú àéé÷éãö ìëã>ùáìúàã <

)ùáìúéã( éàäã àð÷åéãå àðååâë ø÷é ùåáìá 
àãå àîìò)é( íãà éðá ãâð åäéà ] àð÷åéã àåääá
íãà éðáã[ éàäã  éçøôå ïîú éîéé÷å àîìò
 àøéåàá]àúáéúî åâì å÷ìñå) [ ïåì ÷éìñå
àúáéúîì(â àåääá àòé÷øã " éçøôå àìéòìã ò

 éúçðå àéëã àðåîñøôà éøäð éìèá ïééçúñàå
 íãà éðá ãâð ïåæçúà ïéðîæìå àúúì ïàøùå
 àðéæçã àðååâë ïéàìò ïéëàìîë ïéñð ïåì ãáòîì
 àðéëæ àìå äàìò àðéöåáã åøéäð àúùä

úñàìøéúé àúîëçã ïéæø òãðîìå àìë:  
 אל מנוח ויאמר" ,ואמר אבא רבי פתח

 על אף ".ראינו אלהים כי נמות מות אשתו
 ,אמר ,מעשהו מה יודע היה לא שמנוח גב

 ,"וחי האדם יראני לא כי" וכתוב הואיל
 ואנו .נמות מותלכן ו ,ראינו אנו ודאי

 עמנו הולך שהיה הזה לאור וזכינו ראינו
 הוא ברוך הקדוש שהרי ,לםבעו יםיונתק
 של סודות להודיענו אלינו אותו שלח

 הגיעו ,הלכו. חלקנו אשרי ,להישג החכמה
 התחילו ,נוטה השמש והיתה אחד להר

 øîàå àáà éáø çúô)ë âé íéèôåùá ( øîàéå
òà åðéàø íéäìà éë úåîð úåî åúùà ìà çåðî" â

 éàî òãé äåä àì çåðîã]äéúãéáò) [äéúòã( 
 áéúëå ìéàåä øîà)ë âì úåîù ( éðàøé àì éë

 úåîð úåî êë ïéâáå ïðéæç ïðà éàãå éçå íãàä
 ïãäá ìéæà äåäã àã àøåäðì ïðéëæå ïðéîç ïðàå

]íéé÷úðå) [íéé÷úàå(á÷ àäã àîìòá " äéøãù ä
 äàëæ éìâã àúîëçã ïéæø ïì àòãåàì ïáâì
 àùîù éèð äåäå àøåè ãçì åèî åìæà àð÷ìåç

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(א "סוד דאימא ומתפשט בחמש קצוות דזהוא האור הנמשך מהחסדים שבי א
  ).מ"מ" (מה אעידך"' ש בדף א"כמ, היא מלכות' פי ב
 ).מ"מ(ותקיף מצד הגבורות , רב מצד החסדים, ג"שיש בו חו, א"הוא יסוד דז ג
 ).מ"מ(א "אעיל לגרמיה עד הדעת דז' פי ד
 ).מ"מ( הכולל כולם 'חסדים הנרמזים בחמש אור דיומא קדמאה שהוא החסד הא' הוא אור ה ה
ומתלבשים החסדים , י דאימא"יוצא עמו לבוש דק מן העט, בצאתו מהיסוד דאמא, אור החסדים ו

 ).מ"מ(וזהו דגניז לצדיקייא , ונגנזים, בלבוש ההוא
  ).הערת הזוהר(ב "ע] א" דפ–מז [בראשית מו  ז
 ).מ"מ(רק שהיא נעלמת מבני אדם , שהיא בעולם הזה ח
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 זה עם זה להקיש ההר של האילן ענפי
 קול שמעו ,הולכים בעודם .שירה ואמרו

 ,קדושים אלהים בני ,אומר שהיה חזק אחד
 העולם של החיים בין שהתפזרו אותם

 התקבצו ,הישיבה בני נרות אותם ,הזה
 .בתורה רבונכם עם להשתעשע למקומם

 בינתיים .וישבו במקומם ועמדו אלו פחדו
 חזקים סלעים ,ואמר דםומק כמו קול יצא

 קםומרצבעים ה בעל הנה ,רמים פטישים
. והתקבצו הכנסו ,העמוד על עומד בציורים

 האילנות ענפי קול את שמעו ,ההיא בשעה
 שובר 'ה קול" והיו אומרים ,חזקול וגד

 על נפלו אבא ורבי אלעזר רבי ".ארזים
 בחפזון קמו ,עליהם נפל רב ופחד פניהם
 ההר מן יצאו .דבר שמעו ולא ,והלכו
 רבי בן יוסי רבי לבית כשהגיעו. והלכו
 שמעון רבי את שם ראו ,לקוניא בן שמעון

  .שמחוו יוחאי בן

 àãá àã àù÷àì àøåèã àðìéàã ïéôðò åøù
 àì÷ ãç åòîù éìæà ååäã ãò àúøéù éøîàå

ïéäìà éðá øîà äåäã àôé÷úà ïåðéà ïéùéã÷ 
éðéöåá ïåðéà àîìò éàäã àééç éðéá åøãáúàãï 

ëééúëåãì åùðëúà àúáéúî éðá àòùòúùàì å
àúééøåàá ïåëéøàîá  åîéà÷å ïéìà åìéçã

 ïéîã÷ìîë àì÷ ÷ôð éëäãà åáúéå åäééúëåãá
ïéôé÷ú ïéøðè øîàåáïéùéèô â éøàî àä ïéàîø 

ïéðååâããàðååèöà ìò íéà÷ ïéøåéöá àî÷øî ä 
åùðëúàå åìåòåòîù àúòù àéääá >å< éôðò ì÷ 

 éøîà ååäå óé÷úå áø ïéðìéàã)ä èë íéìäú ( ìå÷
åäé"ä øæòìà éáø åäééôðà ìò åìôð íéæøà øáåù 

÷ åäééìò ìôð àéâñ åìéçãå àáà éáøåà åî
 àøåè ïî å÷ôð éãéî åòîù àìå åìæàå åìéäáá
 ïá ïåòîù éáøá éñåé éáø éáì åèî ãë åìæàå

åãç ïîú éàçåé ïá ïåòîù éáøì åîç àéðå÷ì  

  æ/á  
 דרך ודאי ,להם ואמר שמעון רבי שמח

 שאני ,עברתם עליונים ואותות נסים של
 בן בניהו ואת אתכם וראיתי ,כאן ישנתי
 ידי על עטרות שתי לכם ששולח יהוידע

 ברוך שהקדוש ודאי .כם אתלעטר אחד זקן
 את שראיתי ,ועוד .הזו בדרך היה הוא

 יפה ,יוסי רבי אמר .נותומש פניכם
 רבי בא. מנביא עדיף שחכם ,אמרתם
פר ים את ראשו בין ברכי אביו וס וֹשאלעזר

 'ה" ,אמר ,ובכה שמעון רבי פחד .מעשהה
הזה  הפסוק את ,"יראתי שמעך שמעתי
 ,מיתתו שראה בשעהאמר  חבקוק

 למה נקרא .אלישע ידי עלהתקיים ו
 כעת הזה למועד" משום שכתוב ,חבקוק

 של בנה היה וזה ,"בן בקתוח את חיה
 אמו של אחד ,היו חבוקים ושני .השונמית

 על יופ וישם" שכתוב ,אלישע של ואחד

ãçà ïéñðã àçøà éàãå ïåì øîà ïåòîù éáø 
 àúùä àðëéîã àðàã ïåúøáò à÷ ïéàìò ïéúàå
 åëì øãùî à÷ã òãéåäé ïá åäéðáìå åëì àðéîçå
 åëì àøèòàì àáñ ãçã àãé ìò ïéøèò ïéøú

á÷ àã àçøàá éàãå" åëééôðà àðéîçã åú äåä ä
à ïééðùî" óéãò íëçã ïåúøîà úåàé éñåé ø

àúà àéáðî éåëøá ïéá äéùéø éåùå øæòìà éáø 
çñå éåáàãæ øîà äëáå ïåòîù éáø ìéçã àãáåò 

)á â ÷å÷áç (åäé" éàä éúàøé êòîù éúòîù ä
 ÷å÷áç àø÷>øîà<]å[ äéúúéî àîçã àúòùá 

 ÷å÷áç éø÷à éàîà òùéìàã àãé ìò íéé÷úàå
 ïéâá]áéúëã[) î"æè ã á ( äéç úòë äæä ãòåîì

éîðåùã äéøá àãå ïá ú÷áåç úàïéøúå äåä úç 
 áéúëã òùéìàã ãçå äéîéàã ãç ååä ïé÷åáç

)ãì íù (åéô ìò åéô íùéå:  
                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(ן "ים הם בני זונשמות הצדיק' פי א
  ).מ"מ(הם הצדיקים ). א"ד(סלעים חזקים  ב
ח גדולי הדור שמתו "ב ורמז אל הת"וכן משפטים קט ע)] א"דפ(פטישים חזקים [רמים ' פי ג

  ).א"ד(ת מפיהם "ומשתעשעים בין החיים לשמוע ד
 ).מ"מ(בסוד אשר בך אתפאר , שיש בו כמה גוונים, הוא פרצוף יעקב ד
 ).מ"מ(והוא פרצוף לאה , כסא). א"ד( מושב גבוה לישב עליו השלטון כסא והוא ה
 ).מ"מ(ג לקבל האור מתוך הדעת "התקבצו יחד חו ו

æ "äéì "ôãá  óñåð"å. 
  ).הערת הזוהר(א "בשלח מה ע ח
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  ".פיו
 םֵש המלך שלמה של בספרו מצאנו

 עליו חקוקים שמות ושנים ששבעים ,חקוק
 בו שחקק ב"הא שאותיות משום ,בותיבת

 וכעת .ממנו פרחו ,כשמת ,בראשונה אביו
 אותן כל בו חקק ,אותו חבק שאלישע
 ,השמות ושנים בעיםש של האותיות

 הללו השמות ושנים שבעים של והאותיות
 ,אותיות עשרה ושש מאתים הם החקוקים

 )בוריבד( ברוחו חקק האותיות כל ואת
 שבעים של באותיות להעמידו כדי ,אלישע
 השם ,חבקוק לו וקרא .שמות ושנים

 את משלים ,הצדדים כל את שמשלים
 של לסוד והשלים @,רנאמ ,החבוקים

 השם של האותיות עשרה ששו מאתים
 את להחזיר התקיים ,בותיבת .הקדוש

 ,קיומו על גופו כל התקיים ובאותיות ,רוחו
 'ה" אמר והוא. חבקוק נקרא כן ועל

 שהיה מה "שמעתי" ,"יראתי שמעך שמעתי
 .ופחדתי ההוא מהעולם שטעמתי ,לי

 'ה" ,ואמר נפשו על רחמים לבקש התחיל
 יהיו ,"שנים בקרב" לי שעשית "פעלך

 באותן שנקשר מי וכל .חייו כמו "חייהו"
 .בו נקשרים החיים ,הקדמוניות השנים

 שאין הדרגה לאותה "תודיע שנים בקרב"
 אני אף ,ואמר שמעון רבי בכה. כלל חיים
 .הוא ברוך מהקדוש פחדתי ששמעתי ממה
 המנונא רב ומה ,ואמר ראשו על וייד הרים
 לראות זכיתם אתם ,התורה אור ,הזקן

 פניו על נפל .בו זכיתי ולא ,בפנים םפני
 בהיכל נרות מאיר הרים עוקר אותו וראה
 העולם באותו ,רבי ,לו אמר .המשיח מלך

àøôñá àðçëùà àôéìâ àîù àëìî äîìùã 
ïäîù ïéøúå ïéòáùãà ïéáéúá éåìò óéìâà )å( ïéâá

 ïååúàã>àôìàã <)àôìàá( óéìâàã àúéá 
>äéá <)äá( äéðî åçøô úéî ãë àúéîã÷á éåáà 

ïåðéà ìë äéá óéìâà äéì ÷áç òùéìàã àúùäåá 
 ïéòáù ïéìàã ïååúàå ïäîù ïéøúå ïéòáùã ïååúà

å ïúàî ïåðéà ïôéìâ ïäîù ïéøúå ïååúà øñúéù
 äéçåøá óéìâà ïååúà åäìåëå>ð"àøåáéãá à< 

)ã( ïéòáùã ïååúàá äéì àîéé÷ì ïéâá òùéìà
äéì àø÷å ïäîù ïéøúå ÷å÷áçâã àîù  íéìùà

 ïé÷åáçì íéìùà ïéøèñ ìëìøîúàã íéìùàå 
øñúéùå ïúàîã àæøìä àùéã÷ àîùã ïååúà 

éé÷úà ïéáéúáàî ïååúàáå äéçåø àøãäàì 
ìò äéôåâ ìë íéé÷úàäéîåé÷ å éø÷à àã ìòå 

 øîà åäéàå ÷å÷áç)á â ÷å÷áç (åäé" éúòîù ä
 àðîéòèàã éì äåäã äî àðòîù éúàøé êòîù
 ìò ïéîçø òáúîì àøù àðìéçãå àîìò àåääî

øîàå äéùôðæåäé " áø÷á éì úãáòã êìòô ä
 øù÷úàã ïàî ìëå åééç åîë åäééç ïåäé íéðù

úåéðåîã÷ íéðù ïåðéàáç äéá åøù÷úà ïééç 
áø÷á úéìã àâøã àåääì òéãåú íéðùè ììë ïééç 

 àðòîùã äîî àðà óåà øîàå ïåòîù éáø äëá
á÷ì àðìéçã" äîå øîàå äéùéø ìò éåãé óé÷æ ä

 ïåúà ïåúéëæ àúééøåàã åøéäð àáñ àðåðîä áø
 ìò ìôð äéá àðéëæ àìå ïéôàá ïéôà éîçîì

ïéøåè ø÷òî äéì àîçå éåôðàéøéäðî àéïéâøù áé 

                                                           

 .זוהר הרקיע' עי א
 ).הערת הזוהר(ב "שם נא ע ב
שהם כמנין חבקוק , )א"נ(ב "הרש. תיותו או"ב תיבות שבהם רי"חקק עליו שם ע' פי). א"ד(ו "רי' גי ג

ן והם גימטריא "ב דמילוי יודי"שמות דע' ההוא רוחא הוא כלול מג: ן פרק י"ד ומ"שער מ' עי). זהר הרקיע(
נותן ' כ בזווג הב" אשר בה אח,הכלי' ו הם בחי" שעולין ריגשמות שנותן בה בביאה ראשונה'  ואלו הג,ו"רי

  . ואז הוא טפה זרעיית ממש להוליד,ו אותיות כנודע" הכוללים ריב תיבות" שהוא ע,ב"דע' בה שם א
ã  øîúàãë)ôã"å.( 

  ).הערת הזוהר(ב "פקודי רמו ע ה
והרוח , והנפש הוא רק לקיום הגוף. ונפשא שהוא שיתופא דגופא מאמא, נודע כי רוחא הוא מאבא ו

 ).יהל אור(האותיות ' בנפש בחיהתיבין ו' ששם בחי, ש בתיבין אתקיימא לאהדרא רוחיה"וז', להחיות וכו
 ).הערת הזוהר(ב "נשא קלח ע ז
 ).יהל אור(ס כימי עולם וכשנים קדמויות "וז. קדמוניות, א"ודא. ימי עולם, א"דז ח

è )"äá) "(ôãá óñåð”å.( 
 ).יהל אור(בנגלה  י

àé  øäðî)øåà ìäé.( 
 ).יהל אור(בנסתר  יב
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 הקדוש לפני הוראה בעלי שכנים תהיו
 לרבי קורא היה ההוא מהיום .הוא ברוך

 שנאמר כמו ,ל"פניא אבא ולרבי בנו אלעזר
  ".פנים אל פנים אלהים ראיתי כי"

à àçéùî àëìîã àìëéäá" àîìò àåääá éáø ì
ïéááù ïåäúàáá÷ éî÷ ïéðôìåà éøàî " àåääî ä

àáà éáøìå äéøá øæòìà éáøì éø÷ äåä àîåéâ 
àéðô" øîà úàã äîë ì)àì áì úéùàøá ( éë

íéðô ìà íéðô íéäìà éúéàøã:  
 ראשית" פתח חייא רבי ".בראשית"

 שיהםוע לכל טוב שכל 'ה יראת חכמה
 ,"חכמה ראשית" ".לעד מדתוע תהלתו

 חכמה סוף ,בולכת צריך כך היה זה פסוק
 .חכמה סוף היא 'ה שיראת בגלל ,'ה יראת

 של הדרגה לתוך להכנס )ראשית היא אלא(
 שערי לי פתחו" שכתוב זהו .עליונה חכמה

נס יכ לא שאם .ודאי ,"'לה השער זה" ,"צדק
 ].עליונים[ות  לא יכנס לעולמ,בשער זה

 ,וגנוז נסתר עליון שהוא עליון למלך ]משל[
 כל ובסוף ,אלה על אלה שערים לו ועשה

 ,מנעולים בכמה אחד שער עשה השערים
 ,אלה על אלה היכלות בכמה ,פתחים בכמה
 זה שער ,אלי להכנס שרוצה מי כל ,ואמר
 ,זה בשער שיכנס מי ,ילגִב ראשון יהיה
 ,עליונה לחכמה ראשון שער כך גם .יכנס
של [' ב. ראשית וזוהי .היא 'ה יראת
 ,כאחד שמתחברים הם שנים ]יתבראש
 ואחד וטמון גנוז אחד , נקודותשתי ואלה
 רודיפ להם שאין ובגלל .גלויב עומד

 שנוטל מי .שנים ולא אחד ,ראשית נקראים
 )שמו (הוא שהרי ,אחד והכל ,זה נוטל זה

' ה שמך אתה כי וידעו" שכתוב ,אחד ושמו
 שהוא בגלל ,"'ה יראת" נקרא למה ".לבדך

 çúô àééç éáø úéùàøá)é àé÷ íéìäú (
åäé úàøé äîëç úéùàø" ìëì áåè ìëù ä

 éàä äîëç úéùàø ãòì úãîåò åúìäú íäéùåò
åäé úàøé äîëç óåñ äéì éòáî éëä àø÷" ïéâá ä

åäé úàøéã"éäéà äîëç óåñ ää åâì àìòàì 
äàìò àúîëçã àâøãåää " ã) íù çé÷èé-ë (

ö éøòù éì åçúôåäéì øòùä äæ ÷ã" éàã éàãå ä
é àì ïéîìòì ìåòé àì àòøú éàäá ìåò)ì( àëìî

äàìò éäéàã äàìòææéðâå øéîèå ç äéì ãéáòå 
 àòøú ãáò ïéòøú ìë óåñìå ïéìà ìò ïéìà ïéòøú

ïéìëéä äîëá ïéçúô äîëá ïéìåòðî äîëá ãçè 
éáâì ìòéîì éòáã ïàî ìë øîà ïéìà ìò ïéìà 

úáâì äàîã÷ àäé àã àòø éàäá ìåòéã ïàî é
 äîëçì äàîã÷ àòøú éëä óåà ìåòé àòøú

åäé úàøé äàìò"äééäéà àãå éäéà àé á úéùàø 
ïéãå÷ð ïéøú ïåðéàå àãçë ïéøáçúîã ïåðéà ïéøúáé 

 ïéâáå àéìâúàá àîéé÷ ãçå àøéîèå àæéðâ ãç
 ïéøú àìå ãç úéùàø ïåø÷à àãåøô åäì úéìã

ä ìéèð éàä ìéèðã ïàîãç àìëå éàâé àåä àäã 
)äéîù ( áéúëã ãç äéîùå)èé âô íù ( éë åòãéå

åäé êîù äúà"åäé úàøé éø÷à éàîà êãáì ä" ä

                                                                                                                                                                                     

à øâá ÷çîð"à. 
  ).א"נ(ב "הרש. תהיו בעלי הוראה). א"ד(ב "תהיו שכנים וחברים בעוה ב
  ).הערת הזוהר(א "ט ע ג
 .י"בשער מאמרי רשב' ועי, אריכות ביהל אור' עי ד

ä ")ð"úéùàø éäéà àìà à() "ôãá óñåð”å.( 
 ).יהל אור(לאפוקי מלכות שהיא חכמה תתאה  ו
 ).יהל אור(ל חכמה עלאה "ר ז
, )א"ז א ע"א תיקו"גר (ובמכוסה ממך וזה טמיר וגניז במפולא ממך ,מדריגות'  ובו ב, כתר- טמיר וגניזטמיר וגניזטמיר וגניזטמיר וגניז ח

 ).א"שם קלח ע(ס "אוירא ומו
 ).יהל אור(עולמות '  נגד גט
 . )יהל אור (אין חכמה, יראהאם אין ) ז"ג מי"אבות פ(ס "וז י

ל חכמה "ר' נקודין כו' ראשית ב' לאורויי על ב' ל והכ"הנ' דריש מלת בראשית ראשית קאי על יראת ה יא
. ד אחרונה מלכות"ד ראשונה חכמה יו"י יו"שמות יאהדונה' נקודות בהצטרף ב' שם ב' תתאה מ' חעלאה ו

  ).א"נ(ם ”א
ן בשילוב "יודי' ב, נקודות' והן ב, חכמת המלכות, יראה, י"דאדנ' י, היא היראה] חכמה תתאה[ יב

  ).יהל אור(י "יאהדונה
  ).א"ד(ב "ע] ק" דפ–קפא [א "א ותרומה קס"ח ע"בראשית י יג
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 ,טוב הנה זכהאם האדם  ,רעו טוב של עץ
  ,רע הנה זכה לא ואם

òøå áåèã àðìéà åäéàã ïéâáà áåè àä ùð øá éëæ 
òø àä éëæ àì éàå  

  ç/à  
 שער וזה ,יראה זה במקום שורה ולכן
 אלה "טוב שכל" .שבעולם טוב לכל להכנס

  . דכאח שהם שערים שני

 àòøú àãå äàøé øúà éàäá éøù àã ìòå
àìòàìá ïéøú ïéìà áåè ìëù àîìòã àáåè ìëì 

àãçë ïåðéàã ïéòøúâ   
 ,החיים עץ זה "טוב לֶכֶשֹ" ,אמר יוסי רבי
 שלא ועל ,כלל רע בלי טוב שכל שהוא
 לכל" .רע בלא טוב שכל הוא רע בו שורה

 ןתומכיש הנאמנים דוד חסדי אלו "שיהםוע
 הם כביכול התורה תומכי ואותם .תורה

 בהם אין בתורה שעוסקים אלו כל .עושים
 שתומכים אותם .בה שעוסקים בעוד עשיה
 כתוב זה ובכח ,עשיה בהם יש בהם

 על הכסא ועומד ,"לעד מדתוע תהלתו"
  .כראוי עמדו

 ééçã àðìéà àã áåè ìëù øîà éñåé éáø
ììë òø àìá áåè ìëù åäéàããàìã ìòå ) àã( 

à òø äéá àéøù ìëì òø àìá áåè ìëù åäé
ãåã éãñç ïéìà íäéùåòä ïéëîú íéðîàðä 

 ïåðéà ìåëéáë àúééøåà ïéëîúã ïåðéàå àúééøåà
 ïéãáò>ìë< åäá úéì àúééøåàá ïàòìã ïåðéà 

 úéà ïåì ïéëîúã ïåðéà äá ïàòìã ãåòá äéùò
àã àìéçáå äéùò åäáå )ã( áéúë)é àé÷ íéìäú (

ò àééñøåë àîéé÷å ãòì úãîåò åúìäú äéîåé÷ ì
úåàé à÷ãë:  

 בתורה ועוסק יושב היה שמעון רבי
 .בבעלה מתחברת הכלהבו ש בלילה

 ,הכלה היכל בני החברים אותם כל ,ששנינו
 להיות עתידה שהכלה לילה באותו הצטרכו

 להיות בעלה עם החופה בתוך ליום אחר
 עמה חוולשמ ,הלילה אותו כל עמה

 ,בתורה קועסל תקנתמ שהיא בתקוניה
 ,לכתובים ומנביאים ,לנביאים מתורה

 ,החכמה ובסודות ,הפסוקים ובדרשות
 והיא ,ותכשיטיה תקוניה הם שאלו בגלל

 ראשיהם על תוועומד תונכנס ונערותיה
 ,על ידיהם תותקנמו ,]של הלומדים[

 לא ולמחרת .הלילה אותו כל בהם הַחֵמוְש
 ואלה ,תםיא יחד אלא לחופה נכנסת

 , לחופהכנסתשנ וכיון . החופהבני נקראים

éáøæ àúééøåàá éòìå áéúé äåä ïåòîù 
àéìéìáçäìòáá úøáçúà äìëã è ìë ïðéðúã 

ã àééøáç ïåðéà åëéøèöà äìëã àìëéä éðá
 àîåéì éåäîì úðîãæà äìëã àéìéì àéääá
 àåää ìë äîò éåäîì äìòáá äôåç åâ àøçà
 úð÷úúà éäéàã äðå÷úá äîò éãçîìå àéìéì

éòìîìé íéàéáðîå íéàéáðì äøåúî àúééøåàá 
å íéáåúëìáúåùøãàé àúîëçã éæøáå éàø÷ã 

àäèéùëúå äìéã ïéðå÷éú ïåðéà ïéìàã ïéâááé 
òå éäéàåìò àäúîìåà ïåäéùéø ìò úîéé÷å ú

 àéìéì àåää ìë åäá úãçå åäá úð÷úúàå
 åäééãäá àìà äôåçì úìàò àì àøçà àîåéìå

úôåç éðá ïåø÷à ïéìàåàúôåçì úìàòã ïåéëå à 

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור(טוב ורע , יראות' שהן ב א
á  àìàòì)øåà ìäé.( 

 ).יהל אור(ונכללין כאחד , יסוד, "טוב"' וכו, מלכות, "שכל. "שהן תמיד כחדא, יסוד ומלכות, ל"ר ג
 ).יהל אור(כולו טוב , וכאן עץ החיים, ל"עץ הדעת טוב ורע כנ, שיראה. שכל טוב כולו קאי על יסוד ד
וכן הוא בפרדס רמונים שער כג פרק , א שזה כינוי ליסוד"ג כא ע"ח' עי). רת הזוהרהע(א ”ויחי ריט ע ה

  .ה"שזה נו, כ דרושי העמידה דרוש ג ודרוש ד"וכן בשעה, ח שער אונאה פרק א"ע' ועי, ח
 ).יהל אור" (עומדת"ש "וז, שעומדת על רגלין ו
 ).א"ד(שייך לקרות ליל התקדש חג השבועות  ז
 .שזה ליל שבועות, )הערת הזוהר(א "אמור דף צח ע ח
 ).מ"מ(ן "כי בליל שבועות אין זווג לזו, מכינים אותה להזדווג למחר ט
 ).ג"ז יח ע"א בתיקו"בהגר(ל לחדש "ר י

àéúåùøãîáå ) ôã"å.( 
 ).ז"רמ(י "ד צרופי אדנ"ס הארות מבחוץ שהם כ"תכשיטין ה, ס איבריה המתתקנים" תיקונין היב
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 ומברך עליהם שואל הוא ברוך הקדוש
 אשרי .הכלה בעטרת אותם ומעטר ,אותם
 החברים וכל שמעון רבי והיה. חלקם

 דברי ומחדשים ,התורה ברנת מרננים
 וכל שמעון ורבי ,מהם ואחד אחד כל תורה
 רבי להם אמר . היו שמחיםהחברים שאר

 לא שמחר בגלל ,חלקכם אשרי ,יַנַב ,שמעון
 בגלל ,אתכם יחד אלא לחופה הכלה תכנס

 הזה בלילה תקוניה שמתקניםשכולם 
 וכתובים רשומים יהיו כולם ,בה ושמחים

 מברכם הוא ברוך והקדוש ,הזכרונות בספר
  .העליון עולם של ועטרות ברכות בשבעים

á÷" ïåì øèòîå ïåì êøáîå åäééìò ìéàù ä
 ïåòîù éáø äåäå ïåä÷ìåç äàëæ äìëã àäøèòá

å àúééøåàã äðøá ïéððøî àééøáç åäìëå ïùãçî
 éáø éãç äåäå åäééðî ãçå ãç ìë àúééøåàã ïéìî
 ïåòîù éáø ïåì øîà àééøáç øàù ìëå ïåòîù
 äìë ìåòú àì øçîìã ïéâá ïåë÷ìåç äàëæ éðá
 ïéð÷úîã åäìëã ïéâá åëééãäá àìà äôåçì
 ïåäé åäìë äá ïàãçå àéìéì éàäá àäðå÷ú

àéðøëãã àøôñá ïéáéúëå ïéîéùøàá÷å " êøáî ä
á ïéòáùá ïåìïàëøáäàìò àîìòã ïéøèòå :  

 השמים" ,ואמר שמעון רבי פתח
 הרי זה פסוק ,"' וגואל כבוד מספרים
 מתעוררת שהכלה זהה בזמן אבל .בארנוהו

 ומאירה תקנתמ למחרת , לחופהלהכנס
 עמה ששמחו החברים עם יחד בקשוטיה

 .תםיא שמחה והיא ,הלילה אותו כל
 ומחנות, צבאות ,אוכלוסים כמה ולמחרת

 לכל מחכים וכולם והיא ,סים איתהנכנ
 כיון .הזה בלילה אותה שתקנו ואחד אחד

 ,בעלה את רואה והיא כאחד שמתחברים
 ".אל כבוד מספרים השמים" ,כתוב מה

 . לחופהשנכנס החתן זה "השמים"
 שמאיר הספיר רַהכֹז מאירים "מספרים"

 כבוד. "העולם סוף ועד העולם מסוף רֶהוזֹו
 שכתוב ,"אל" ראשנק כלה כבוד זה "אל

 נקרא השנה ימי בכל ".יום בכל זועם אל"
 , לחופהנכנסתהיא  שהרי וכעת ,"אל"

 ,כבוד על כבוד ".אל" ונקרא "כבוד" נקרא
 באותה ואז .שלטון על שלטון ,אור על אור

 ומאיר ובא לחופה נכנס שהשמים שעהה
 ,אותה שהתקינו החברים אותם כל ,לה

 ווזה .םַׁשכולם מתפרשים בשמותם 
 מעשה" ".הרקיע מגיד ידיו ומעשה" שכתוב

øîàå ïåòîù éáø çúôâ) á èé íéìäú ( íéîùä
åâå ìà ãåáë íéøôñî 'à àä àã àø÷ äéì àðîé÷å

øòúà äìëã àã àðîæá ìáàà äôåçì ìòéîì 
 àäèåùé÷á úøéäðúàå úð÷úúà øçîã àîåéá
 àéìéì àéää ìë äîò ïàãçã àééøáç éãäá
 ïéñåìëåà äîë øçîã àîåéáå ïåäîò úàãç éäéàå

>ïéìééç< åäìëå éäéàå äãäá ïéùðëúî ïééøùîå 
 ïåéë àéìéì éàäá äì åðé÷úã ãçå ãç ìëì ïàëçî

çë ïøáçúîã äî äìòáì úàîç éäéàå àã
>áéúë< íéøôñî íéîùä ]íéîùä ìà ãåáë[ àã 

 íéøôñî äôåçì ìàòã ïúç>ïéøäðî <
)ïéøäðúîå(øéäðã øéôñã àøäåæë ã éôééñî øéäæå 

àîìò éôééñ ãòå àîìòäìà ãåáë å äìë ãåáë àã 
 ìà éø÷àã>áéúëã<) áé æ íéìäú ( ìëá íòåæ ìà

àúùäå ìà éø÷à àúù éîåé ìëá íåéæàäã  
ìà éø÷àå ãåáë éø÷à äôåçì úìàòç ]ìò ø÷é[ 

åðèìù ìò åðèìùå åøéäð ìò åøéäð ø÷é)àú(è 
 éúàå äôåçì ìàò íéîùã àúòù àéääá ïéãë
 åäìë äì åðé÷úàã àééøáç ïåðéà ìë äì øéäðå

ùøôúàåää ïîú ïäîùá " ã)á èé íù ( äùòîå
                                                                                                                                                                                     

 ).א"דפ('  בספר זכרון וגוש ויכתב"בספר הזכרון כמ א
אורות שבבינה הוא סוד ' שם מבאר ששורש ע). ו"לש(מד ' ש שער הפונה קדים פ"בזה בספר הקדו' עי ב

ש צ "הקדו(האורות אף בחכמה ' וישנו שורש לאלו ע. ברכות ועטרין דעלמא עילאה הרי הוא בסוד בינה' ע
  ).ד"ע

  ).הערת הזוהר(ב ”תרומה קלו ע ג
 .יעזוהר הרק' עי ד
 ).מ"מ(א עד סופו שהיא מלכות "המוחין שקיבל הם מאירים מראש ז ה
  ).א"ד(א ”א ע"ב ובלך לך צ”ע] ק" דפ–קעז [ז "קרח קמ' ב קורא לכלה אל ובפ”ט ע"במדבר קי ו
 .זוהר הרקיע' עי ז
 השתא יש לה דעת פנימי מנם א. בלבדכל השנה אין למלכות אלא שם אל' ח שער מד פרק ז"ע' עי ח

  ".כבוד אל" שהוא גימטריא ,ג" שהוא שם ס,כנודע
נ "א. כולם נגדלו ונתקנו, ן שלה"שיש בהם נר, חיצון אמצעי פנימי, כלים שלה' לשונות לרמוז לג' ג ט

 ).מ"מ(א "ד דז"שהמוחין דמלכות נגדלו מחב, ושולטנו מצד הדעת, נהירו מצד הבינה, יקר מצד החכמה
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 עם יחד בריתה בעלי אותם אלה "ידיו
 בריתברית ו@קיום בעלי ואותם .הכלה

 שנאמר כמו ,"ידיו מעשה" נקראים
 שחתומה ברית זו ,"כוננהו ידינו ומעשה"

  .אדםהבן  בבשר

ää ïîú" ã)á èé íù ( òé÷øä ãéâî åéãé äùòîå
ïåðéà ïéìà åéãé äùòîà ]àîéé÷ éøàîá úéøáã 

äáïåðéàå äìë éã[ àîéé÷ éøàî )åúéøáâ( ïåø÷à 
 øîà úàã äîë åéãé äùòî)æé ö íù ( äùòîå

åðéãéã àøùáá íéúçã àîéé÷ úéøá àã åäððåë 
ùð øáãä:  

 את תתן אל", כך אמר הזקן המנונא רב
 אדם בן יתן שלא ,"בשרך את לחטיא פיך
 להחטיא םוויגר רע להרהור להביא פיו את

 ,דשקו ברית וב שחתום דשוק בשר אותו
 .לגיהנם אותו מושכים כך עושה שאם

 ,ה"דומ שמו הגיהנם על נהוממ ואותו
 ,תויא יחד חבלה מלאכי של רבואות וכמה

 ששמרו אותם וכל ,הגיהנם פתח על ועומד
 לקרב רשות לו אין הזה בעולם דשוק ברית

 אותו לו שקרה בשעה ,המלך דוד. אליהם
 ה"דומ להוע שעה באותה .פחד ,מעשה

 רבונו של ,לו ואמר ,הוא ברוך הקדוש נילפ
  ,עולם

 øîà àáñ àðåðîä áø]éëä[) ä ä úìä÷ ( ìà
 øá áéäé àìã êøùá úà àéèçì êéô úà ïúú
 íéøâ àäéå àùéá àøåäøäì éúéîì äéîåô ùð

ääì éèçîìé úéøá äéá íéúçã ùã÷ øùá à
àùéã÷åéâì äéì ïéëùî ïë ãéáò åìéàã ä íð

îîã àåääååîåã íðäéâ ìò àð"ä äîëå äéîù 
 àçúô ìò íéà÷å äéãäá äìáç éëàìîã àåáø

 ìëå íðäéâã>ïåðéà< éàäá àùéã÷ úéøá åøèðã 
 àëìî ãåã åäá áø÷îì åùø äéì úéì àîìò

àãáåò àåää äéì òøéàã àúòùáæ àéääá ìéçã 
îåã ÷éìñ àúòù"á÷ éî÷ ä" éøàî äéì øîàå ä

àîìòã  
  ç/á  

 אשת את ינאף אשר ואיש" בתורה כתוב
 דוד ,"' וגועמיתך אשת ואל" כתובו ,"איש

 הקדוש לו אמר .שקלקל ברית בערוה מהו
 דשוהק וברית ,הוא צדיק דוד ,הוא ברוך

 מנתושמז גלוי יַנלַפ שהרי ,תקונו עלעומד 
 ,לו אמר. העולם שנברא מיום שבע בת לו

 ,לו אמר .גלוי לא לפניו ,גלוי לפניך אם
 אלו כל שהרי ,שהיה מה היה תריבה ועוד

 עד מהם אחד יוצא לא ,למלחמה יםאיוצש

 äøåúá áéúë)é ë àø÷éå ( óàðé øùà ùéàå
 úùà úà>áéúëå ùéà<) çé íù ( ìàå úùà

åâå êúéîò'çäåøòá úéøá ì÷ì÷ã ãåã è øîà åäî 
á÷ äéì" ìò àùéã÷ úéøáå àåä äàëæ ãåã ä

 úá äéì úðîãæàã éîã÷ éìâ àäã àîéé÷ äéðå÷ú
àîìò éøáúàã àîåéî òáùé éà äéì øîà  êî÷

 äî äåä àøúéäá åúå äéì øîà éìâ àì äéî÷ éìâ
 ãç ìàò àì àáø÷ì åìàòã ïåðéà ìë àäã äåäã

                                                                                                                                                                                     

à øåà ìäéá ÷çîð. 
וסוד הענין כי הולד . בניו ובנותיו, איזה מעשה ידיו של אדם) ב"שבת לב ע(ש "מוכ, שהן יצאו ממנו ב

 ).יהל אור(דשתי ידים , אצבעות' ה, שהן מעשה ידיו, ג"הוא מחו
â  úéøáã)ôã"å.( 

ם ”א. ו"אותו מעשה ידינו שהוא אותו ברית החתום בבשרנו כוננהו שלא יבא לידי נסיון עבירה ח ד
 ).א"נ(

 .י"אריכות בשער מאמרי רשב' עי). א"ד(עות כ ללילי שבו"ע ה
שברית המעור נפגם בפגם ברית הלשון , ומטמא בריתו, ויבוא לו הרהור, שלא יוציא מפיו נבלות הפה ו

 ).מ"מ(
 ).א"ד(מעשה דבת שבע  ז
 ).מ"מ(לעונש ' וא, לאזהרה' א, פסוקים' הביא ב ח
, וזה גרע מהמביא עצמו לידי הרהור, א ערוההוא גרם שאור ברית העליון יושפע בחיצונים הנקר', פי ט

משום דסוף , או דילמא זה קיל מניה. ולא עביד מעשה ממש, כ נטמא בקרי הוא גרמא בעלמא"שאם אח
אבל לא עלה על דעתו , ושאל בלשון בעיא מה דינו, ולכן נסתפק בדינו, סוף בשעת מעשה לא הזריע לבטלה

 ).ז"רמ(לפוטרו בלא כלום 
 ). ז"רמ(בלה שנשמת דוד ובת שבע היו ניצוצות אדם וחוה שנזדווגו בבריאת העולם ש בעלי הק"כמ י
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 לו היה ,כך אם ,לו אמר .בגט אשתו שפוטר
 ,לו אמר .כהיח ולא ,חדשים שלשה לחכות

 שחוששים במקום ,הדבר נעמיד במה
 קרב לא שאוריה יַנלַפ וגלוי ,ברתומע שהיא
 בתוכו חתום שמי שהרי ,מעולם אליה

 ,"אוריהו" וכתוב "אוריה" כתוב .לעדות
 בה משיש שלא @םעמ חתום שמי

 מה זה , רבונו של עולם,לו אמר .לעולמים
 שכב לא שאוריה גלוי לפניך אם ,שאמרת

 לה לחכות לו היה, לפניו גלוי האם ,עמה
 לא שמעולם ידע אם ,ועוד .חדשים שלשה

 עליו וצוה דוד לו שלח למה אז ,עמה שכב
 ורחץ לביתך רד" שכתוב ,אשתו עם לשמש
 חכה אבל ,עיד לא ודאי ,לו אמר". רגליך
 ארבעה שהרי ,חדשים משלשה יותר

 וחמשה בעשרים ,למדנו שכך ,היו חדשים
 והיו ,ישראל בכל כרוז דוד העביר בניסן

 והלכו ,שבסיון ימים בשבעה יואב עם
 סיון שם הּוַש .עמון בני ארץ והשחיתו

 באלול וארבעה ובעשרים ,ואלול אב תמוז
 וביום ,שבע בת עם שהיה מה היה

 אותו הוא ברוך הקדוש לו למח הכפורים
  .חטא

äéúúðàì èâá øèôàã ãò åäééðîà éà äéì øîà 
êéøåà àìå éçøé úìú àëøåàì äéì äåä éëäá 

 ïðéùééçã øúàá äìî íé÷åà éàîá äéì øîà
 äéøåàã éîã÷ éìâå úøáåòî àéäã>áéø÷ àìâ <

)áéø÷àì(òì äá  äéåâá íéúç éîù àäã ïéîì
 íåúç éîù åäéøåà áéúëå äéøåà áéúë àúåãäñì

éãäáéäå éøàî äéì øîà ïéîìòì äá ùîù àìã 
 áéëù àìã éìâ êî÷ éà úéøîàã äî àä àîìòã

ì àëøåàì äéì äåä éìâ éî äéî÷ äéøåà äãäáé ä
 ïéîìòì äãäá áéëù àìã òãé éà åúå éçøé úìú

 éàîà>øãù <)øãñ(ãé÷ôå ãåã äéì  äéìò 
 áéúëã äéúúðàá àùîùì)ùá ìàåî'ç àé  ( ãø

 ìáà òãé àì éàãå äéì øîà êéìâø õçøå êúéáì
 ååä éçøé òáøà àäã êéøåà éçøé úìúî øéúé

 øáòà ïñéðã íéøùòå äùîçá ïðéðú éëäã] ãåã
 àæåøë ìòìë> ìëá<) [ìë ìò ãåãã àæåøë( 
 ìàøùé)åäåä( åìæàå ïåéñã ïéîåé äòáùá áàåé íò 

øà åìáçå ìåìàå áàå æåîúå ïåéñ ïåîò éðáã àò
 äî äåä ìåìàá íéøùòå äòáøàáå íù åäúùà

á÷ äéì ìçî éøåôëã àîåéáå òáù úáî äåäã" ä
äáåç àåää  

 ,כרוז ריהעב באדר בשבעה אומרים ויש
 ובחמשה ,ריבאי עשר בחמשה והתכנסו

 ,שבע בתעם  שהיה מה היה באלול עשר
 העביר 'ה גם" התבשר הכפורים וביום

 לא ,"תמות לא" זה מה ".תמות לא אתךחט
 רבונו של ,דומה אמר. דומה ביד תמות
 שהוא ,אליו לי יש אחד דבר הרי ,עולם

 האיש מות בן כי 'ה חי" ואמר פיו תחַפ
 לי יש .נפשו את דן והוא ,"זאת שהוהע

 שהרי ,רשות לך אין ,לו אמר .טרוניא עליו
 פי על אףו ,'לה חטאתי ואמר לפני הודה
 נשוע ,באוריה שחטא במה אבל ,חטא שלא

 למקומו דומה חזר .מיד וקבל עליו כתבתי
 'ה לולי" דוד אמר זה ועל .נפש בפחי

æá éøîàã úéàå ' àæåøë øáòà øãàá
 äåä ìåìàá øñéîçáå øééàã øñéîçá åùðëúàå

øåôëã àîåéáå òáù úáî äåäã äîà øùáúà 
)ù"âé áé á (åäé íâ" úåîú àì êúàèç øéáòä ä

 øîà äîåãã àãéá úåîú àì úåîú àì éàî
 äéáâ éì úéà àãç äìî àä àîìòã éøàî äîåã

çúôà åäéàã øîàå äéîåô )ä íù (åäé éç" éë ä
úåî ïá] àåäúàæ äùåòä ùéàä ) [àåä( ïã åäéàå 

àééðåøè äéùôðìã êì úéì äéì øîà äéìò éì úéà 
 øîàå éàáâì éãåà àäã åùø)âé íù ( éúàèç

)åäéì"ä(òàå " àèçã äîá ìáà áç àìã â
 øãäà ãéî ìá÷å äéìò úéáúë àùðåò äéøåàá

                                                                                                                                                                                     

ל שאינו יודע רק מה שנוגע לדבר עבירה או מחשבות "דאיך לא ידע זה דודאי ניתן בפומבי י'  וקא
ש "שמחת הרגל ומ' ועי(ח "ש ז"בזוהר וירא ע' והרהורים רעים וראיה ממלאכים ששאלו איה שרה כדאי

ד בעי אמנם האיכא סופר "ג אטו גיטא ב"ט כתבו דמגרשין בצינעא ובערכין כ"בכתובות ד' התוסבפומבי 
   ).א"נ(ל "מהרב יוסף אזולאי ז. ן"מאי. נ לא ידע דהוא מקור השכחה כידוע"א. ועדים

 ).א"דפ(ולא המתין  ב
  ).א"ד( בה מה בתו לא נגע בה אף זו לא נגע] ק" דפ–לבת [יש לזה סמך מן הכתוב ותהי לו כבת  ג
ממשלה ' מ לשון שררה או ממשלה שכן תרגם יונתן סרני פלשתים טורני פלשתאי וכאן פי"עלילה וי ד

  ).א"ד(זו ליסרו ולענשו ] ק" דפ–ממנה [י טענה "יש לי עליו ע
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 לולי" ,"נפשי דומה שכנה כמעט לי עזרתה
 ,שלי אפוטרופוס שהיה "לי עזרתה 'ה
 חוט כמו ,כמעט זה מה ."' וגושכנה כמעט"

 ,האחר הצד ובין ביני שיש השעור כמו ,דק
  .נפשי דומה שכנה שלא היה  שיעורכאותו

îåã"ùôð éçôá äéøúàì äàã ìòå  ãåã øîà à
)æé ãö íéìäú (åäé éìåì"éì äúøæò äá èòîë 

åäé éìåì éùôð äîåã äðëù" äåäã éì äúøæò ä
éìéã àôåøèôàâåâå äðëù èòîë  ' èòîë åäî

 ÷é÷ã àèåçë>ÀkÄLeòéÈøà <)àøåòùë( éðéá úéàã 
àøçà àøèñ ïéáåã àìã úåä àøåòéù àåääë 
éùôð äîåã äðëù:  

 אמרי שלא להשמרבן אדם  צריך ולכן
 כי" לדומה לומר יוכל שלא בגלל ,דודכ דבר

 צחינה "הקבו לדוד שהיה כמו ,"היא שגגה
 "קולך על האלהים יקצף למה" .בדין אותו

 את וחבל" ,אמר שהוא קול אותו על
 דשוק ברית דשוק בשר זה "ידיך מעשה
 ובגלל .דומה ידי על בגיהנם ונמשך שפגם

 אותם אלו ,"הרקיע מגיד ידיו ומעשה" זה
 ובעלי הזו הכלה עם שהתחברו חבריםה

 הומי .ואחד אחד כל ורושם מגיד ,בריתה
 ולבנה חמה שבו הרקיע זהו ,"הרקיע"

 מגיד הוא ,זכרון ספר וזהו ,ומזלות וכוכבים
 בני להיות אותם וכותב אותם ורושם
 ליום יום. "תמיד רצונם ולעשות ההיכל

 עליונים ימים מאותם קדוש יום "אמר יביע
 חבריםל אותם משבחים ,המלך של

 .רוילחב אחד כל שאמר דבר אותו ואומרים
 ,ומשבחו "אמר" אותו "יביע ליום יום"
 שמשלמת דרגה כל "ללילה ולילה"
 אותו דעת לזה זה משבח בלילה )ששולטת(

 )ובאהבה( ובשלמות ,רוימחב אחד כלל ש
 אין. "ואוהבים חברים להם נעשים רבה

 ,לםהעו דברי בשאר ,"דברים ואין מרוא
 צריך ולא הקדוש המלך לפני נשמעים שלא

 àîéé àìã ùð øá àøîúñàì éòá êë ïéâáå
 äîåãì øîéîì ìéëé àìã ïéâá ãåãë äìî) úìä÷

ä ä (ãåãì äåäã äîë àéä äââù éëä äéì çöðå 
á÷"êìå÷ ìò íéäìàä óåö÷é äîì àðéãá ä) íù( 

ää ìò êéãé äùòî úà ìáçå øîà åäéàã ìå÷ àå
 êùîúàå íéâôã àùéã÷ úéøá ùã÷ øùá àã

 êë ïéâáå äîåãã àãé ìò íðäéâá)á èé íéìäú (
 àééøáç ïåðéà ïéìà òé÷øä ãéâî åéãé äùòîå
 ãéâî äìéã àîéé÷ éøàîå àã äìëá åøáçúàã

ãçå ãç ìë íéùøåååäéà àã òé÷øä ïàî æ òé÷øä 
îå àéáëëå äðáìå äîç äéáãéìæç øôñ åäéà àãå 

ïåøëæè éåäîì åäì áéúëå åäì íéùøå ãéâî åäéà 
 òéáé íåéì íåé øéãú ïåäúåòø ãáòîìå àìëéä éðá

 øîåà)â íù ( ïéàìò ïéîåé ïåðéàî àùéã÷ àîåé
 äìî àéää ïéøîàå àééøáçì ïåì ïéçáùî àëìîã

àîåéì àîåé äéøáçì ãç ìë øîàãé àåää òéáé 
ë äìéìì äìéìå äéì çáùîå øîåà àâøã ì

íéìùàãàé úòã àåää àãì àã çáùî àéìéìá 
åîéìùáå àéøáçî ãç ìëãáé ïåì åãéáòúà éâñ 

íéøáã ïéàå øîåà ïéà ïéîéçøå ïéøéáç)  èé íéìäú
ã( éî÷ åòîúùà àìã àîìòã ïéìéî øàùá 

                                                                                                                                                                                     

היתה לו להתנוצץ ' כי מה, שראה שמלכות הקדושה התחילה להתבונן במה שזכה דוד בבת זוגו א
 ).ז"רמ(מלכות ישראל 

  ).הערת הזוהר(א "ע] א" דפ–נד [צד  ב
 ).א"דפ(אב ומליץ שלי  ג
 ).מ"מ(ואין שיעור מרחק ביניהם אלא כחוטא דקיק מלה , ורגליה יורדות מות, המלכות' דוד היא בחי ד
 ).מ"מ(ובשגגה אמר כי בן מות הוא , ה שלא חטא" כי דוד הליץ עליו הקבה
 ).א"דפ(א "פקודי רמו ע ו
 ).הערת הזוהר(א " ע]ק" דפ–צד [לד  ז
א שהוא "ומגדילים ז, שעולים החסדים בסוד אור חוזר, ג"הם חו, שבו חמה ולבנה, א"רקיע הוא יסוד ז ח
 ).מ"מ(והגוברות מגדילים המלכות שהיא לבנה , חמה
  ).הערת הזוהר(יתרו דף עא  ט
ם לחבירו כל ספירה אומרת לחבירתה כל חידוש שואמר חכ, שנקרא יום, א"הם עשר ספירות ז י

 ).מ"מ(ומשבחו 
àé) ð"èéìùã à() ôãá óñåð”å.( 
áé) ñ"åîéçøáå à() ôãá óñåð”å.( 
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 הארץ בכל" ,הללו הדברים אבל .לשמעם
  עושים ,"םָוַק יצא

 òîùîì éòá àìå àùéã÷ àëìî éî÷ åòîúùà
àöé õøàä ìëá éìéî éðä ìáà ïåìàéãáò íå÷   

  è/à  
 עליונים יםמדור דברים אותם ,מדידה
 רקיעים נעשים מאלה ,תחתונים ומדורים
 תאמר ואם .השבח מאותו ,הארץ ומאלה
 משוטטים אחד במקום דברים שאותם
 וכיון ".מליהם תבל בקצה" ,בעולם

 חזר .בהם שורה מי ,רקיעים מהם שנעשים
 שמש אותו ,"בהם אהל שם לשמש" ואמר
 ומתעטר בהם ומשכנו מדורו םֹש קדוש
 רקיעיםה באותם הששור כיון. בהם

 יצא כחתן והוא" אזי ,בהם ומתעטר
 יוצא ,רקיעים באותם ורץ שמח ,"מחפתו

 אחר אחד מגדל לתוך ורץונכנס  מהם
 ודאי "מוצאו השמים מקצה" .אחר במקום
 קצה שהוא ,ובא יוצא עליון מעולם
 ,תקופתו זה מי "ותקופתו" .למעלה השמים

פת תקו שהיא ,למטה השמים קצה זה
 קשרתת ומ,סופותבת את כל השנה שסוב

 נסתר ואין" .זה רקיע עד השמים מן
 השמש ותקופת זו תקופה שאותה "מחמתו

 מי אין "נסתר ואין. "צד בכל שמסובב
 ,העליונות הדרגות מכל ממנו שמתכסה

 אחד וכל ,אליו ובאות מקיפות כולם שהיו
 "מחמתו" .ממנו שמתכסה מי אין ואחד
 הבבתשו אליהם ושב שמתחמם בשעה
 הזה לוייהע וכל הזה השבח כל ,שלמה
 'ה תורת" שכתוב ,הוא התורה בגלל

 ששהו ,'ה כאן כתוב פעמים שש ".תמימה
 תורת" עד "מספרים השמים" מן פסוקים

àçéùîá éøåãîå éàìò éøåãî ïéìî ïåðéà 
ïéìàî éàúúâõøà ïéìàîå ïéòé÷ø åãéáòúà ã 

áàéäää ïéìî ïåðéàã àîéú éàå àúçáùåú 
èèùî ãç øúàáà íäéìî ìáú äö÷á àîìòá 

)ä èé íéìäú (ãéáòúàã ïåéëåàïåäðî ïéòé÷ø  
 ìäà íù ùîùì øîàå øãä ïåäá àéøù ïàî
 äéðëùîå äéøåãî éåù àùéã÷ àùîù àåää íäá
 ïéòé÷ø ïåðéàá éøùã ïåéë åäá øèòúàå åäá

åúôåçî àöåé ïúçë àåäå ïéãë åäá øèòúàå)  íù
å( )å( ìàòå åäééðî ÷ôð ïéòé÷ø ïåðéàá èéäøå éãç

 àøçà øúàá àøçà àãç àìãâî åâ èéäøå
åàöåî íéîùä äö÷îå )ùæ í ( äàìò àîìòî éàãå

éúàå ÷éôðààìéòì íéîùä äö÷ åäéàã æ 
 åúôå÷úå)íù ( íéîùä äö÷ àã åúôå÷ú ïàî

äðùä úôå÷ú éäéàã àúúìçàøçñàã è ìëì 
ñïéôéééàã àòé÷ø ãò íéîùä ïî úøù÷úàå àé 

åúîçî øúñð ïéàåáéàã äôå÷ú àéääã âé äôå÷úå 
àùîùããé øúñð ïéàå àøèñ ìëá øçñàã )å( úéì

 äéðî éñëúàã åäìë ååäã ïéàìò ïéâøã ìëî
 ïàî úéì ãçå ãç ìëå äéáâì ïééúàå ïøçñî
 áúå íîçúàã àúòùá åúîçî äéðéî éñëúéã

éúá åäééáâìà ìëå àã àçáù ìë íéìù àúáå
 áéúëã àåä àúééøåà ïéâá àã àéåìò)íùç  (

åäé úøåú"ä àëä áéúë ïéðîæ úéù äîéîú ä '

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(דורש קום לשון קו המדה '  פיא
  ).א"ד(מדה וקו ' פי ב
 ).א"ד(ממילי דחכמה ' פי). הערת הזוהר(ב "לעיל דף ה ע ג
  ).א"ד(משאר מילי דאורייתא דמחדשין ' ומאילין ארץ פי ד

ä  àéääî)ôã"å(. 
 ).מ"מ(ואיהו תקופת השנה . א"הוא יסוד אימא שמשם יצא הז ו
 ).הערת הזוהר(ב "א ע”לעיל ע ז
 ).מ"מ(שנה הוא זעיר  ח
 ).מ"מ(א ומתלבשת אותו "המלכות מקפת הז ט
 ).מ"מ(א "ק דז" הם וי

 ).מ"מ(א עד יסודו "ת דז"מת, מבניינה' פ יא
 ).מ"מ(כות בשעה שמתחממת לצורך הזווג אין שום ספירה מספירות העליונים מסתרת אורה מהמל יב
 ).מ"מ(והם כלולים בתוכה , ע"המלכות שמקפת על בי' פי יג
 ).מ"מ(א "שגם מקפת על הז יד
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 ,"בראשית" כתוב זה סוד ועל ."תמימה 'ה
 השמים את אלהים ברא" .אותיות שש הרי
 פסוקים .בותית שש הרי ,"הארץ ואת

 פסוקים ששה .'ה פעמים שש כנגד אחרים
 שמות ששה .כאן של אותיות שש בגלל
  .כאן של בותית שש בגלל

 ïî éàø÷ úéùå)á íù (íéøôñî íéîùäà ãò 
úøåúåäé "áéúë àã àæø ìòå äîéîú ä)  úéùàøá

à à(úéùàøá á úà íéäìà àøá ïååúà úéù àä 
éàø÷ ïéáú úéù àä õøàä úàå íéîùäâ ïéðøçà 

ä ïéðîæ úéù ìá÷ì ' ïååúà úéù ïéâá éàø÷ úéù
àëäããàëäã ïéáú úéù ïéâá ïäîù úéù ä:  

 בנו אלעזר רבי נכנסו ,יושבים בעודם
 השכינה פני ודאי ,להם אמר .אבא ורבי
 שהרי ,ל"פניא לכם קראנו ולכן ,באו

 .בפנים פנים השכינהפני  את ראיתם
 של הכתוב לכם להוִג שידעתםעכשיו ו
של עתיקא  שדבר ודאי ,"יהוידע בן ובניהו"

 ואותו ,שלאחריו והפסוק ,הוא קדישא
 במקום הוא זה פסוקו. אמרו מהכל הסתום

 הכה והוא" ואמר פתח .זה גמתודכ ,אחר
 ,"באמה חמש מדה איש המצרי האיש את

 אותו ,המצרי )זה(זה מ .הוא אחד סוד והכל
 עבדי בעיני מצרים בארץ מאד גדול" הידוע

. זקן אותו להישג כמו ונכבד גדול ,"'וגו
 איש" .של מעלה בישיבה מתבאר זה ופסוק

 מדה ואיש מראה איש ,"אחד הכל מדה
 ,ותחום שבת שהוא בגלל ,אחד הכל

 לא" וכתוב ,"לעיר מחוץ ומדתם" שכתוב
 איש זה ועל ,"במדה במשפט לעֶו תעשו

 éáøå äéøá øæòìà éáø åìàò éáúé ååäã ãò
ïåì øîà àáààúðéëù éôðà éàãå åìòå ïééúà æ 

éðô àãà" éôðà ïåúéîç àäã åëì àðéø÷ ì
 éìâå ïåúòãé à÷ã àúùäå ïéôàá ïéôà àúðéëù
 à÷éúòã äìîã éàãå òãéåäé ïá åäéðáåã àø÷ åëì

àùéã÷ç íéúñã àåääå äéøúáàã àø÷å åäéà 
 àøçà øúàá åäéà àø÷ éàäå åøîà àìëî

 øîàå çúô àã àðååâë)ã"âë àé à ä (åäå äëä à
 àìëå äîàá ùîç äãî ùéà éøöîä ùéàä úà

 åäéà àãç àæø]îäéà[) éàä ( àåää éøöî
òãåîúùàãè) â àé úåîù ( õøàá ãàî ìåãâ

åâå éãáò éðéòá íéøöî ' éìâã äîë àøé÷éå áø
àáñ àåääéäàìò àúáéúîá àø÷ éàäå àé øîúà 

ãç àìë äãî ùéàáé) ùá ìàåî'àë âë  ( ùéà
äàøîâé ]ùéàå) [îå"è(ìë äãî ïéâá ãç àãé åäéàã 

îåçúå úáùàåè áéúëã )ä äì øáãîá ( íúåãîå

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור(והראשון בסוד הדעת , ב"והוא סוד שם מ א
 ).יהל אור(ז "ש בתיקו"שבו נברא העולם כמ, ב"הוא סוד שם מ ב

â øåà ìäéá ÷çîð ,øâáå"à. 
כי , ק דמלכות"והם ו, אתוון דברשית' תמימה הם כנגד ו' קים שבמזמור עד תורת הפסו' ו' פי ד

 ).מ"מ(האותיות במלכות 
 ).מ"מ(א "ק דז"ת נגד שית תבין שהם ו"ושית הויו ה
כי הם עושים קישוטים נאים לשכינה , ו כתב הטעם שנקראים הצדיקים אנפי שכינתא"בהגהות רח ו

לא מצאתי כזה ). מ"מ(והם פנים הנגלים ,  מסתתרת בקרב הצדיקיםכי השכינה, ועוד טעם אחר, בפניה
 .ב שזה פשטות לשון הזהר עצמו"ב קסג ע"ח' ועי, @ו בכל הזהר"הגהות הרח

  ).הערת הזוהר(ב "ז ע ז
 .'א פרק ג"ח שער א"ע' ועי, דעתיק' הרי היא נוק ח
מתבאר שמשה רבינו הוא בחינת כאן ). א"ד(ה "הידיעה והוא משרע' אותו הידוע ולכן נאמר המצרי בה ט

 ).ש יעקב ולאה פתח ט"פת(בעל לאה 
 .י"א בשם השער מאמרי רשב"לעיל בדף ו ע' עי י

 ).מ"מ(ט "ומתיבתא דרקיעא היא של מט, ה"היא ישיבה של הקב יא
áéãç àìë  –øâá ÷çîð "à. 

 ).יהל אור (תוומראה ולא בחיד) במדבר יב ח(ש ,כמ יג
 ).הערת הזוהר(ב "לעיל ה ע יד
 ).מ"מ(א "להבדין בין המלכות ובין הסט, כ תחום"ואח, שהיא סוף הקדושה, שבת היא המלכות טו
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 ארכו .הוא מדה איש ממש והוא ,הוא מדה
 אדם ,העולם סוף ועד העולם מסוף

 כתוב הרי תאמר ואם .היה כך הראשון
 היו באמה חמש אותם ,"באמה חמש"

  .העולם סוף ועד העולם מסוף

øéòì õåçî íúåãîåà áéúëå )åè èé àø÷éå ( àì
äãîá èôùîá ìåò åùòúá äãî ùéà àã ìòå 
äãî ùéà ùîî åäéàå åäéàâ éôééñî äéëøà åäéà 

àîìò éôééñ ãòå àîìòã äåä éëä ïåùàøä íãà 
 áéúë àä àîéú éàå)à íéëìî 'å å (äîàá ùîçä 

] ïåðéàäîàá ùîç[àîìò éôééñî å éôééñ ãò 
äåä àîìò:  

 כמנור" שנאמר כמו ,"חנית המצרי וביד"
 בידו שהיה האלהים מטה זה "רגיםוא

 צרופי של באור רשומפ חקוק בשם חקוק
 וישיבתו בצלאל חוקק שהיה אותיות
 חרש 'וגו אתם מלא" שכתוב ,אורג שנקרא
 מאיר היה מטה ואותו ."' וגוקםוור וחשב

 שהחכמים באור ,הצדדים בכל וקחק םֶׁש
 בארבעים רשוהמפ שם חוקקים היוש

 כמו והלאה מכאן והפסוק ,פניםוא ושנים
 בּוַש נכבדים בּוַש ,חלקו אשרי ,שאמר
 מי שכל .הזה בלילה הכלה תיקון ונחדש

 יהיה ,הזה בלילה תהיא יחד שמשתתף
 ,ההיא השנה כל ולמטה למעלה שמור
 חונה" בכתו עליהם .בשלום שנתו ויוציא
 וראו טעמו ויחלצם ליראיו סביב 'ה מלאך

  ".'ה טוב כי

 úéðç éøöîä ãéáå)ã"âë àé à ä ( úàã äîë
 øîà)à ìàåîù 'æ æé(  äèî àã íéâøåà øåðîë

 ùøôî àôéìâ àîùá ÷é÷ç äéãéá äåäã íéäìàä
 ìàìöá óéìâ äåäã ïååúà éôåøöã åøéäðá

 áéúëã âøåà éø÷àã äéìéã àúáéúîå) äì úåîù
äì (]îåâå íúåà àì'[åâå í÷åøå áùçå ùøç  '

 ïéøèñ ìëá àôéìâ àîù øéäð äåä äèî àåääå
ùøôî àîù ïéôìâî ååäã ïéîéëçã åøéäðáæ 

 äîë äàìäìå ïàëî àø÷å éðååâ ïéøúå ïéòáøàá
 ùãçðå åáéú ïéøé÷é åáéú äé÷ìåç äàëæ øîàã
 óúúùàã ïàî ìëã àéìéì éàäá äìëã ïå÷ú

àéìéì éàäá äãäá àìéò øéèð àäé ìë àúúå 
 áéúë åäééìò íìùá àúù ÷éôéå àúù àéää

)ç ãì íéìäú (åäé êàìî äðåç" åéàøéì áéáñ ä
åäé áåè éë åàøå åîòè íöìçéå"ä:  

 ברא בראשית" ,ואמר שמעון רבי פתח
 מי שכל ,להסתכל יש זה בפסוק ,"אלהים
 ,מהעולמות שמדמו ,אחר אלוה יש שאומר

 אלהיא להום תאמרון הכדנ" שנאמר כמו
 מארעא יאבדו עבדו לא וארקא שמיא די

 ,להם תאמרו כך[ "אלה שמיא תחות ומן
 ,עשו לא והארקא השמיםשאת  םאלהיה

 ,]אלהה השמים ומתחת מהארץ יאבדו
 ברוך הקדוש מן חוץ אחר אלוה שאין בגלל

 íéäìà àøá úéùàøá øîàå ïåòîù éáø çúô
äá àìëúñàì úéà àø÷ éàäçàã ïàî ìëã  øî

 øîúàã äîë ïéîìòî éöúùà àøçà àäìà úéà
)àé é äéîøé ( éã àéäìà íåäì ïåøîàú àðãë

 úåçú ïîå àòøàî åãáàé åãáò àì à÷øàå àéîù
á÷ øá àøçà àäìà úéìã ïéâá äìà àéîù" ä

éàäå éåãåçìá  

                                                                                                                                                                                     

  ).מ"מ(הנקרא עיר , כי תחום שבת הוא חוץ למלכות א
 ).יהל אור] (הדעת[והוא ראיה על המדה , א"ומשפט הוא עד ב
 ).מ"מ(ר היה כן "ולכן אמר שגם אדה, וארבע אותיות השורש, ה"מ,  שם מדהג
ש מסייפי "וז, שמתחיל מסוף אימא ומתפשט עד סוף המלכות, הוא איש שיש לו קומה גבוהה, א" זד

 ).מ"מ(הוא סוף המלכות , עד סייפי עלמא, עלמא עלאה
 ).מ"מ(א "כנגד גופו של ז] רק[שבגדלותו הוא , שהוא בסוד יעקב, נראה ה
ל והפוכא " בהפוך מאה וכן כתבו זאפשר שדורש אמה' באמה מסייפי עלמא וגו] ק"נמחק בדפ' ה[' ה' גי ו

אינון חמש באמה , ותירץ). א"ד(' א אמה באותיות מאה אינון וכו”קרח קעט ע' וכן בפ' דמאה אמה וכו
, מסוף העולם, א בכל קומתו,שעולים עד למעלה וא זמשתלם ז, והיינו בסוד הגדלת החסדים, מסייפי עלמא

  ).מ"מ(ין חסדים מתגדלים בעלייתם עד המוח' שה, ועד סופו
 .זוהר הרקיע' עי). הערת הזוהר(א "פקודי רס ע ז
ה כתיב בראשית אבל השרים מעשיהם "ותירץ כדמסיק בקב, מה ענין תהו ובהו לבראשית, דקשה ליה ח

 ).מ"מ(תהו ובהו 
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  ופסוק זה. בלבדו הוא
  è/á  

"] אלה[" המלהמ חוץ ,תרגום הוא
 שמלאכים בגלל תאמר אם .הפסוק סוףשב

 מכירים ולא לתרגום נזקקים לא קדושים
לשון ב להאמר היא ראויה זו מלה אז ,אותו

 קדושים מלאכים שישמעו כדיהקודש 
 לכן ודאי אלא .זה על להודות זקוקים ויהיו
 המלאכים לו נזקקים שלא ,תרגום כתוב

 ,לו להזיק אדם בבן יקנאו לאו ,הקדושים
 מלאכים הם בכלל זה שבפסוק בגלל

 והם ,אלהים נקראים הם שהרי ,קדושים
 שמים עשו לא והם ,אלהים םש בכלל
 ,אוארע בולכת צריך היה, "וארקא" .ץואר
 שבע מאותן אחת היא שארקא בגלל אלא

 בני ישנם מקום ובאותו ,שלמטה ארצות
  .קין של בניו

åäéà àø÷à éà àø÷ óåñã äìîî øá íåâøú 
íåâøúì ïé÷÷æð àì ïéùéã÷ ïéëàìîã ïéâá àîéúá 

äéá ïòãåîúùà àìåâã äìî  øîéîì àéä úåàé à
 ïéùéã÷ ïéëàìî ïåòîùéã ïéâá àùéã÷ àðùéìá
 êë ïéâá éàãå àìà àã ìò äàãåàì ïé÷÷æð ïåäéå
 ïéùéã÷ ïéëàìî äéá ïé÷÷æð àìã íåâøú áéúë

å éàäáã ïéâá äéì àùàáàì ùð øáá ïåàð÷é àì
 ïåðéà àäã ïéùéã÷ ïéëàìî ïåðéà àììëá àø÷

ïåðéàå ååä íéäìàã àììëáå ïåø÷à íéäìà àì 
 äéì éòáî àòøàå à÷øàå à÷øàå àéîù åãáò

ïéâá àìàãòáù ïåðéàî àãç éäéà à÷øàã ä 
 ïé÷ã éåðá éðá úéà øúà àåääáå àúúìã ïéòøà  

 שם ירד הארץ פני מעל רשושג לאחר
 ידע שלא שם והשתבש ,תולדות ועשה
 מחושך שנכפלה כפולה ארץ והיא .כלום
 שליטים ממונים שני שםיש ו. ואור

 ושם ,באור וזה בחושך זה ,ששולטים
 ,קין לשם שירד ובשעה .בזה זה וגקטר

 והכל ,כאחד מוישלהו זה עם זה השתתפו
 בשני הם זה ועל .קין תולדות שהם רואים

 אותור שאכמ חוץ ,חיות שתי כמו ראשים
  .האחר על ומנצח שלו מנצח ,שולט אור

àòøà éôà ìòî êøúúàã øúáìå ]úéçð ïîúì 
ãéáòå) [éúçð ïîúì òåéãá(úåãìåú æ ùáúùàå 

 àìéôë àòøà åäéàå íåìë òãé àìã ïîú
àøåäðå àëåùçî ìôëúàãç ïéøú ïîú úéàå 

ïðîîè àãå àëåùçá àã ïéèìù éã ïéèéìù 
 úéçðã àúòùå àãá àã àâåøè÷ ïîúå àøåäðá
 àãçë åîéìúùàå àãá àã åôúúùà ïé÷ ïîúì
 ïåðéà àã ìòå ïé÷ã úåãìåú ïåðéàã éæç àìëå

ïéùàø ïéøúáéë  øá ïååéç ïéøú]àåää ãëã [
)àåääã(àøçà ìò çöðå äéìéã çöð èéìù àøåäð   

 ונהיים אורשל ב שךוחשל ועל זה נכללו 
 ,וקסטימון עפרירא , ממוניםשני הם .אחד

ושים בשש קד מלאכים כדמות ודמותם
 דמותו ואחד ,ר כמו שוו אחד דמות.כנפים

 דמות נעשים וכשמתחברים ,נשר כמו
 של לדמות מתהפכים , בחושךכשהם. אדם

 ååäå àøåäðá àëåùçá éã åìéìëúà àã ìòå
çïåîéèñ÷å àøéøôò ïðîî ïéøú ïåðéà ãàé àð÷åéãå 

 ïéôãâ úéùá ïéùéã÷ ïéëàìîã àð÷åéãë ïåäìã
ð÷åéã ãçäéøåúë "åéã ãçå à÷ðäéøùðë " ãëå à

íãàã àð÷åéã åãéáòúà ïøáçúîáé ïåðéà ãë 

                                                           

 ).ק"דפ(ב "נח עה ע א
  ).מ"מ(אינו חשוב בעיניהם וכאלו אינם מכירים אותו ). הערת הזוהר(א ”ח עה ע"נ ב
 ).א"נ(ם ”כל הפסוק א' פי ג
 ).הערת הזוהר(א "ע] ק" דפ–קנו [קכו  ד
  ).א"ד(ב "ד ע"בראשית כ ה
  ).הערת הזוהר(ב "ע] ק" דפ–נד [כד  ו
 ).מ"מ(מהרוחות ' שסר ממנו השכל ונעשה כא ז
 ).מ"מ(ושניהם משמשים בלילה , חושך ואור ביום ח
 ).יהל אור(לשון עפר וקטם שהוא אפר  ט
 ).מ"מ( של חושך על של אור שאז שליט ממונה י

 ).א"ה חב פט ע"דע(רוחות מפסולת יסוד העפר ' הרי הם ב יא
 ).מ"מ(כשמתגבר הממונה של אור על של חושך  יב
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 וטסים ,כנחש והולכים ,ראשים בשני נחש
 .הגדול בים ורוחצים ,התהום לתוך

 ,ל"ועזא א"עזשל  לשלשלת כשמגיעים
 והם ,אותם ומעוררים אותם מרגיזים
 וחושבים , החושךהרי לתוך מדלגים

אותם  לתבוע רוצה הוא ברוך שהקדוש
  .לדין

 ïéøúá ùçðã àð÷åéãì ïéëôäúî àëåùçá ïåðéà
àîåäú åâ ïéñàèå àéåçë ïéìæàå ïéùàøà 

ïééçúñàåáàáø àîéá âèî ãë àìùìùì ïàã 
æòã"àæòå à" ïåðéàå ïåì éøòúîå ïåì ïéæéâøî ì

á÷ã éáùçå ïëåùç éøåè åâ ïéâìãî" éòá ä
àðéã ïåì òáúîì  

 הגדול בים שטים אלו ממונים ושני
 םֵא ַנֲעָמהל בלילה והולכים משם ופורחים
 ראשוניםה יראים אחריה שטעו ,השדים
 ששים מדלגת והיא .אליה להתקרב וחשבו

 לגבי ציורים בכמה ונעשית ,פרסאות אלף
 ושני. אדם בני אחריה שיטעו כדי ,אדם בני

 בכל ומשוטטים פורחים אלהממונים 
 מעוררים והם .למקומם וחוזרים העולם
 יצרים של ברוח קין של בניו בני לאותם

 הם ששם השמים .תולדות לעשות רעים
 והארץ לא מולידה .כאלה אינם ,שולטים

 ולא .להא כמו וקציר זרעשלהם בכח 
 והם ,וזמנים שנים בכמה אלא חוזרים

 יאבדו .ארקא עשו ולא השמים אלהי
 בה ישלטו שלא ,תבל של עליונה מארץ

 אדם לבני יגרמו ולא ,בה ישוטטו ולא
 יאבדו זה ועל .לילה ממקרה להטמא
 של בשם שנעשו ,השמים ומתחת מהארץ

 הוא זה פסוק ולכן .שנתבאר כמו ,אלה
 עליונים כיםמלא יחשבו שלא ,תרגום

 זה ועל .לנו יקטרגו ולא ,אומרים שעליהם
 דבר הוא ,שנתבאר כמו "אלה" של הסוד
  .בתרגום מתחלף שלא קדוש

 ïéçøôå àáø àîéá ïéèàù ïðîî ïéøú ïéìàå
éáâì àéìéìá ïéìæàå ïîúîä ïéãùã ïåäîà äîòð 

àäøúáà åòèãå áø÷îì ïéáùçå ïéàîã÷ ïìçã 
ñøô ïéôìà ïéúù úâéìã éäéàå äáâì ïé

 ïéâá àùð éðá éáâì ïéøåéö äîëá úãéáòúàå
 ïéçøô ïðîî ïéøú ïéìàå äøúáà àùð éðá ïåòèéã
 ïåðéàå åäééøúàì ïøãäàå àîìò ìëá ïèèùîå
 ïéøöéã àçåøá ïé÷ã éåðá éðá ïåðéàì ïéøòúî
 åàì ïîú ïéèìùã àéîù úåãìåú ãáòîì ïéùéá

ïåäìã àìéçá àòøà úãéìåà àìå éðäëæ àòåøæ 
àãöçåç éðäë  ïøãäà àìå ïéðù äîëá àìà

äìà ïåðéàå ïéðîæå åãáò àì à÷øàå àéîù éã à
ò àòøàî åãáàéé äá ïåèìùé àìã ìáúã äàì

 àùð éðáì ïéîøâ ïåäé àìå äá ïåèèùé àìå
 åãáàé àã ìòå àéìéì äø÷îî àáàúñàì

åãéáòúàã àéîù úåçú ïîå àòøàîè àîùá 
äìàã)à(øîúàã äîë é íåâøú àø÷ éàä àã ìòå 

áùçé àìã àìå ïéøîà åäééìòã éàìò éëàìî ïå
äìàã àæø àã ìòå ïì åâøè÷é)à( øîúàã äîë 

íåâøúá óìçúà àìã àùéã÷ äìî åäéà:  

 שכתוב זה פסוק ,אלעזר רבי לו אמר
 ,"יאתה לך כי הגוים מלך יראך לא מי"

 äéì øîà)éáø( áéúëã àø÷ éàä øæòìà 
)æ é äéîøé (éîàé êì éë íéåâä êìî êàøéé àì 

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ] (לאה ורחל של יצירה ועשיה' היינו בחי[תהומא סתם ' שיונקים מאותם הנקבות הנק א
 ).א"נ(ב "הרש. התהוםורוחצים גופם בים הגדול ופורחים תוך ). א"ד(ומתכבסים  ב
 ).מ"מ(שהכל יונקים ממנה , שיונים מהמלכות ג
  ).א"ד(א "ו ע"א וחיי שרה קכ"א ונח ע"ז ע"ב ול"ה ע"ב וכ"ט ע"בראשית י ד
 ).הערת הזוהר(' ה ב"נ' ט ב"י ה
  ).א"ד(' שטעו אחריה המלאכים הראשונים שעליהם נאמר ויראו בני האלוקים את בנות האדם וגו ו
 ).יהל אור(א דלהון באסתאבות בר נש וכל תאובת ז
ואי נפיק , לא יצא לחם, ]חוץ מארקא[בשאר ארעא ). הערת הזוהר(א ”שלח קעב ע). א"ד(זרע וקציר  ח

 ).מ"מ(משמע שאין שם רק קטניות , המינים' לאו מז
  ).הערת הזוהר(' ד' לעיל דף ג ט
בראו " אלה"ן שהם "וזו, ן"ק דזו" הם וי שהוא הבינה ברא אלה"לעיל אמר מ' פי). הערת הזוהר(א "עב  י

ח "בתז' ועי' שנאמר הן כל אלה יפעל וכו, טפין קדישין דמוחא' שהן ג). מ"מ(ע "שמים וארץ שלנו בכלל בי
  .ב"עו ע
  ).הערת הזוהר(ב "שמות צה ע יא
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 פסוק ,בני אלעזר ,לו אמר .הוא שבח איזה
 אבל ודאי הוא לא ,מקומות בכמה נאמר זה

 ובכל הגוים חכמי בכל כי" בכתוש ]כך[
 הרשעים פה חולפת בא שהרי ,"מלכותם

 יודע לא הוא ברוך שהקדוש שחושבים
 להודיע יש ולכן ,ומחשבותיהם הרהוריהם

   .שטותם את

åäéà àçáù éàî äúàéàäéì øîà ) ø'(øæòìà á 
éàä åàì éàãå ìáà øîúà éúëåã äîëá àø÷ 

åäéàâãáéúëã ä) æ é äéîøé ( íéåâä éîëç ìëá éë
 ïéáééçã àîåô çúôîì àúà àäã íúåëìî ìëáå

á÷ã ïéáùçã" ïéáùçîå ïéøåäøä òãé àì ä
 ïåäìã àúåèù àòãåàì úéà êë ïéâáå ïåäìéã  

 אחד פילוסוף אלי בא אחת שפעם
 אומרים אתם ,לי אמר ,העולם מותומא
 כל ,השמים רומי בכל שולט אלהיכםש

 יודעים ולא משיגים לא המחנותו הצבאות
 כבודו את מגדיל לא זה פסוק ,מקומו את
 ובכל הגוים חכמי בכל כי" שכתוב ,כך כל

 לבני זה קוליש איזה ,"כמוך מאין מלכותם
  שאין אדם

 úåîåàã àãç àôåñåìéô àúà àãç àðîæã
ëäìàã ïéøîà ïåúà éì øîà éàáâì íìåòä ïå

àéîù éîåø ìëá èéìùåïééøùîå ïéìééç ïåäìåë æ 
 àì àø÷ éàä äéìéã øúà éòãé àìå ï÷áãà àì
 íéåâä éîëç ìëá éë áéúëã êë ìë äéø÷é éâñà

 êåîë ïéàî íúåëìî ìëáå>éàî<àìå÷ù ç àã 
úéì éã àùð éðáì   

  é/à  
 ולא" אומרים שאתם ,ועוד. קיום להם

 לא בישראל ,"כמשה בישראל עוד נביא קם
 כמו כן כך .קםאומות העולם ב אבל ,קם
 ,כמוהו אין הגוים חכמי בכל ,אומר אני

 שיש אלוה ,ןכ אם .יש ישראל בחכמי אבל
 אלוה אינו הוא, כמוהו ישראל בחכמי
 קתיישדי ותמצא בפסוק תסתכל .השליט
  .כראוי

 ïéøîà ïåúàã åúå àîåé÷ ïåì)é ãì íéøáã (
ì ìàøùéá äùîë ìàøùéá ãåò àéáð í÷ àìå à

 àîéà àðà éëä óåà í÷ íìåòä úåîåàá ìáà í÷
 ìàøùé éîëçá ìáà åäåîë ïéà íéåâä éîëç ìëá

]úéà) [ïéà( ìàøùé éîëçá úéàã àäìà éëä éà 
 åäéà åàì äéúååëàäìàè àø÷á ìëúñà àèéìù 

çëùúåéúåàé à÷ãë àð÷ééãã   
 מחיה מי. אמרת יפה ודאי לו אמרתי

 בא .לבדו הוא ברוך הקדוש אלא ,מתים
 מוריד מי .מתים והחיו ואלישע ליהוא

 בא ,לבדו הוא ברוך הקדוש אלא ,גשמים
 מי .בתפלתו והורידם ,אותם ומנע אליהו

 øéôù éàãå äéì àðéîà äéçî ïàî úøîà à÷
íéúîàéá÷ àìà " òùéìàå åäéìà àúà éåãåçìá ä

á÷ àìà íéîùâ ãéøåî ïàî àéúî åéçàå" ä
 ïåì úéçðå ïåì òðîå åäéìà àúà éåãåçìá

á÷ àìà àòøàå àéîù ãáò ïàî äéúåìöá" ä

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(מלך ישראל ' שאין שבח אלא כשנקרא ה א
áéøá ) ôãá óñåð"å.( 
â) ð"éëä à(ôãá óñåð "å. 

  ).א"ד(א ”א אל פרעה לח עב ד
 ).הערת הזוהר(א "שמות צה ע ה
ואחר שהוא . שהרי העליונים הם המנהיגים התחתונים, וממנה בתחתונים, היינו ההשגחה בעליונים ו

 ).ג' סי' אור יקר שער ב(שולט בהנהגת המזלות הוא גוזר שהמזל יגזור על פלוני כך וכך 
וזה רוממותו משגיח בהם אינו מושג , אינו מושג מהם, וניםשעם היות השגחתו בתחת, היינו להעלותו ז

 ).ג' ב סי"אור יקר ש(מהם 
  ).ו"לש(א "משפטים צו ע' פ' ע ח

è  äàìò)ôã"å.( 
  ).א"ד(עיין בפסוק ותמצא  י

אמנם הכריח כח הצדיקים מהדברים . ולא כסדר הענין, לא כסדר הזמן, טענות אלו אינם סדורות יא
 ).ג' ב סי"אור יקר ש(שהם תחית המתים וגשמים , א ביד המזלול, שלא נתנו ביד השרים
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 הוא ברוך הקדוש אלא ,וארץ שמים עשה
 .בגללו בעמדםהתקיימו ו אברהם בא ,לבדו

 ברוך הקדוש אלא ,השמש את מנהיג מי
 דושיעמ וצוהו והשתיקו יהושע בא ,הוא
 וירח השמש םוויד" וכתוב ,ושקט עמדו על

כמו  ,דין גזר גוזר הוא ברוך הקדוש ".עמד
 ,ועוד .התקייםו דין גזר גזר משה כן

 וצדיקי ,גזרות גוזר הוא ברוך שהקדוש
 צדיק" שכתוב ,אותם מבטלים ישראל
 מצוה שהוא ,ועוד ".אלהים יראת מושל
 לו להתדמות ממש בדרכיו ללכת אותם

   .בכל
  

 íäøáà àúà éåãåçìáååîéé÷úàà )éäåîåé÷á (
]åäééîåé÷á[ àìà àùîù âéäðî ïàî äéðéâá 

á÷"ùåäé àúà äòá íå÷éã äéì ãé÷ôå äéì êéëùå 
 áéúëå êëúùàå äéîåé÷ ìò)âé é òùåäé ( íåãéå

á÷ ãîò çøéå ùîùä" éëä óåà ïéã øæâ øæåâ ä
á÷ã åúå åîéé÷úàå ïéã øæâ øéæâ äùî" øæåâ ä

 áéúëã ïåì ïéìèáî ìàøùéã àé÷éãöå ïéøæâ
)á ìàåîù'â âë  (éäìà úàøé ìùåî ÷éãö åúå í

çøåàá êäîì ïåì ãé÷ô åäéàã ùîî éå]àîãúàì [
)àîøàì(àìëá äéì â   

 בכפר יריוהתג פילוסוף אותו הלך
 מדיול ,קטינאה יוסי לו וקראו ,שחלים
 אותו וצדיקי חכמי בין והוא ,תורה הרבה

  .מקוםה

 íéìçù øôëá øééâúàå àôåñåìéô àåää ìæà
 àéâñ àúééøåà óéìåàå äàðéè÷ éñåé äéì ïåø÷å

úà àåääã ïéàëæå ïéîéëç ïéá åäéàåø:  

 כתוב והרי ,בפסוק להסתכל יש כעת
 אלא .כאן בוייהר מה ,"נגדו כאין הגוים כל"
 הגוים מלך וכי ,"הגוים מלך יראך לא מי"

 מקום בכל אלא .ישראל מלך ולא הוא
 ,בישראל להשתבח רצה הוא ברוך הקדוש

 שכתוב ,לבדם ישראל על רק נקרא ולא
 כה" וכתוב ,"העברים אלהי ישראל אלהי"

 .בודאי ישראל מלך ,"ישראל מלך 'ה אמר
 לנו אחר אדון ,העולם מותוא אמרו

 אלא שולט לא םכמלכ שהרי ,בשמים
 בא. שולט אינו ועלינו ,לבדכם עליכם
 ".הגוים מלך יראך לא מי" ואמר הפסוק

 ולהלקותם בהם לרדות העליון המלך(
 לירא "יאתה לך כי" ,רצונו בהם ולעשות

 ")הגוים חכמי בכל כי" ,ולמטה למעלה ממך
 ,עליהם ניםוהממ גדולים שליטים אלה

 ,שלמעלה ההיא במלכות "מלכותם ובכל"
 ,למעלה יש שולטות מלכיות ארבע שהרי

 ועם ,העמים שאר כל על ברצונו ושולטות
 קטן דבר אפילו שיעשה בהם אין זה כל

 שכתוב כמו ,אותם שצוה כמו אלא
 "ארעא רייודיד בחיל שמיא יוכמצביה עב"

 áéúë àäå àø÷á àìëúñàì úéà àúùä
)æé î äéòùé ( àéåáø éàî åãâð ïéàë íéåâä ìë

ìî éëå íéåâä êìî êàøéé àì éî àìà àëä ê
 øúà ìëá àìà ìàøùé êìî åàìå åäéà íéåâä

á÷" éø÷úà àìå ìàøùéá àçáúùàì àòá ä
 áéúëã éåãåçìá ìàøùé ìò àìà) ä úåîùà (

 ìàøùé éäìà)â íù(  áéúëå íéøáòä éäìà
)å ãî äéòùé (åäé øîà äë" êìî ìàøùé êìî ä

ïåøèô íìåòä úåîåà åøîà éàãå ìàøùéã ïøçà 
 àì ïåëéëìî àäã àéîùá ïì úéà àìà èéìù

 àø÷ àúà èéìù àì àðìòå ïåëéãåçìá åëééìò
íéåâä êìî êàøéé àì éî øîàåä ïéèéìù ïéìà 

 àåääá íúåëìî ìëáå åäééìò ïðîî éã ïáøáø
 úéà ïéèéìù ïååëìî òáøà àäã àìéòìã åëìî
 íòå ïéîò øàù ìë ìò äéúåòøá ïéèìùå àìéòì
 àìà àøéòæ äìî åìéôà ãéáòéã åäá úéì àã ìë

ãé÷ôã äîë áéúëã ïåì )ãì ã ìàéðã ( äéáöîëå
 íéåâä éîëç àòøà éøééãå àéîù ìéçá ãéáò

                                                                                                                                                                                     

 ).ג' ב סי"אור יקר ש(הסבה המעמדת גדול מהסבה המהוה  א
השתיקן מלומר שירה ואז אינו יכול לילך והוכרח לעמוד לכן לא אמר עמוד אלא דום שכיך מלשורר  ב

  ).א"נ(ב "הרש. וממילא עמד בהכרח
ולפי נוסחתינו יפה ' ג השיגו דאינו בהקדמה וכו"כ ע"ר הדורות דקק הביא זה מהקדמת הזהר וסד"בש ג

אלא לדיוקא שחכמי ישראל דומים לו , ו"והשתא אין כוונת הכתוב להעריכו ח). א"נ(ן "מאי. ק"כתב ש
  ).מ"מ(

 ).ל"אה(פטרא  ד
ä) ð"çãì äúàé êì éë äéúåòø ïåäá ãáòîìå ïåì äà÷ìàìå ïåì äàãøì äàìéò àëìî ààìéòì êðî àì àúúå 

íéåâä éîëç ìëá éë() ôãá óñåð"å.( 
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 ירייובד השמים בצבא ושהע וכרצונו[
 הממונים אותם "הגוים חכמי" .]הארץ

 .מהם היא שחכמתם שלמעלה והגדולים
 כמו ,לטתוהש המלכות "מלכותם ובכל"

  .כפשוטו המקרא ווזה .שנאמר

 ïåäìéã àúîëçã àìéòìã ïáøáøå ïðîî ïåðéà
 äåä åäééðîå äîë èéìùã àúåëìî íúåëìî ìëá

äéèùôë àø÷ àåä àãå øîúàã  

 ,"מלכותם ובכל הגוים חכמי בכל" אבל
 שאותן ,הראשונים בספרי מצאנו זה את

 יענינ על שנתמנו גב על אף וצבאות מחנות
 ,לתוופע לעשות אחד לכל נהיומ ,העולם

 שיעשה )כרצונו ולא קדוש וםסת( אהו מי
 רשום שאתה בגלל ,כמוך מהם אחד אף
 וזהו . מכולםךיבמעש רשום ואתה ,לוייבע

 קדוש סתום אהו מי .'ה "כמוך מאין"
 ויהיה ,ולמטה למעלה כמוך ויהיה שיעשה

 שמים ,הקדוש המלך מעשה ,בכל לך דומה
 ".יועילו בל וחמודיהם תהו" הם אבל .וארץ

 ברא בראשית" הוא ברוך בקדושכתוב 
 והארץ" כתוב במלכותם ,"' וגואלהים
  ".ובהו תהו היתה

 éàä íúåëìî ìëáå íéåâä éîëç ìëá ìáà
 ïéìééçå ïééøùî ïåðéàã éàîã÷ éøôñá àðçëùà

òà"ã÷ôúàã âåàîìòã ïéìî ìò à ãç ìëì ãé÷ôå 
 ãáòîì àåä ïàî àúãéáò) àìå àùéã÷ àîéúñ

äéúåòøë ( ïéâá êåîë åäééðî ãç íåù ãéáòéã
 åäìëî êãáåòá íéùø úàå àéåìòá íéùø úðàã

åäé êåîë ïéàî àåä àãå"àîéúñ àåä ïàî ää 
 àäéå àúúå àìéò êåîë éåäìå ãéáòéã àùéã÷
 õøàå íéîù àùéã÷ àëìîã àãáåò ìëá êì éîã

 ïåðéà ìáà)è ãî äéòùé (åäúá  ìá íäéãåîçå
á÷á åìéòåé" áéúë ä)à à úéùàøá ( úéùàøá
éäìà àøá"åâå í ' áéúë íúåëìîá) à úéùàøá

á (åäáå åäú äúéä õøàäå:  
 ,זו הלולא בני ,לחברים שמעון רבי אמר

 .לכלה אחד שוטיק יקשט מכם אחד כל
 מתנה תן ,אלעזר ,בנו אלעזר לרבי אמר
 ]בה[ יסתכל מחר שהרי ,לכלה אחת

 ושבחים שירים באותםופה  לחכשיכנס
 פתח. לפניו דולעמ ההיכל בני לה שנותנים

 המדבר מן להוע זאת מי" ,ואמר אלעזר רבי
 של דושיםיק שני של הכלל "זאת מי" ,"'וגו

 להוע ,אחד וקשר אחד בוריבח עולמות שני
 דשוק שהרי ,קדשים דשוק להיות ממש

 להיות כדי ת"זא עם ומתחבר ,י"מ קדשים
 "המדבר מן" .קדשים דשוק שהיא ,עולה
 ולהכנס כלה להיות ירשה המדבר מן שהרי

 כמו ,עולה היא המדבר מן ,ועוד .לחופה
  מדבר באותו ,"נאוה ומדברך" שנאמר

à"ïåòîù øâ ãç ìë àã àìåìä éðá àééøáçì 
 øæòìà éáøì øîà äìëì ãç àèåù÷ èù÷é ïåëðî
 øçîì àäã äìëì ãç àæáæáð áä øæòìà äéøá

ìëúñàã ìåòé ãë  ïéçáùå ïéøéù ïåðéàá äôåçì
 åáäéã>äì <)ïåäì(ä äéî÷ àîéé÷ì àìëéä éðá 

 øîàå øæòìà éáø çúô)å â øéù (éîå äìåò úàæ 
åâå øáãîä ïî 'ã÷ ïéøúã àììë úàæ éîå ïéù

ïéîìò ïéøúãæ äìåò àãç àøåù÷å àãç àøåáçá 
î ïéùã÷ ùã÷ àäã ïéùã÷ ùã÷ éåäîì ùîî" é

àæá àøáçúàå"úçäìåò éåäîì ïéâá  ùã÷ éäéàã 
àúøé øáãîä ïî àäã øáãîä ïî ïéùã÷è éåäîì 

 äìåò éäéà øáãîä ïî åú äôåçì ìòéîìå äìë
 øîà úàã äîë)â ã íù ( àåääá äåàð êøáãîå

øáãî  

                                                           

 ).ג' ב סי"אור יקר ש(ואלו הם השרים בהנהגת העולם  א
 ).ג' ב סי"אור יקר ש(שלא בידם טובם אלא כפי הנשפע מלמעלה  ב
  ).א"ד(שייך לליל התקדש חג השבועות  ג

ã) ð"äá à(ôãá óñåð "å. 
ä úîà êøãá ÷çîð@. 

  ).הערת הזוהר(ב "קכו ע ו
, קדשי קדשים' הב. היא מלכות, ש סתם"קד' הא: מיני קדושים' הם ב.  מלכות–ת "זא. בינה –י "מ ז

 ).ג' ב סי"אור יקר ש(והיא בינה 
 ).מ"מ(ונכנסים במלכות ובונים אותה ומחזירים אותה פנים בפנים , א"י דאימא מז"שננסרים נה' פי ח
 ).מ"מ(ה למלכות בכח התורה ומצות שקיבלו במדבר על ידם עושים תיקון ז' פי ט
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  é/á  
 ושנינו. עולה היא םיבשפתי לחש של

 אלה האלההאדירים  האלהים" שכתוב מהו
 מכה בכל מצרים את המכים האלהים הם

 הקדוש להם שעשה מה כל וכי ,"במדבר
 .היה בישוב והרי ,היה במדבר הוא ברוך
 ומדברך" שנאמר כמו ,בוריבד במדבר אלא
 להוע" כך גם ".הרים ממדבר" וכתוב ,"נאוה

 דבר באותו ,ודאי ,רֵבַּדהְמ מן "רַבְּדהִמ מן
 כנפי בין ונכנסת עולה היא הפה של

 על ושורה יורדת בוריבד כך ואחר ,האמא
   .הקדוש העם ראשי

 בהתחלה שהרי ,בוריבד עולה איך
 לרבונו לברך לו יש ,קרובב קם כשאדם
 חסידים ,כך מברך איך .עיניו שפקח בשעה

 היוו מים של נטלה עושים היו ראשוניםה
 ,בלילה שמתעוררים ובזמן ,לפניהם נותנים
 בתורה ועוסקים ועומדים ,ידיהם רוחצים

 התרנגולוכאשר  .קריאתה על ומברכים
 הקדוש ואז ,ממש הלילה ותחצ אז ,קורא
 .עדן בגן הצדיקים עם נמצא הוא ברוך
 וכך .המותוור לברך בידים טמאות ומזואס
 רוחו ,ישן אדם שבן שבשעה בגלל. שעה כל

 ,ממנו פורחת שרוחו ובשעה ,ממנו פורחת
 ושורה על ידיו מוכנהרוח טומאה 

 ללא בהם לברך ואסור ,אותם תומטמא
   .נטילה

 כשאיננו ביום ריה ,כך אם ,תאמר ואם
 עליו שורה ולא ממנו פורחת לא ורוחו ישן

 לא הכסא לבית וכשנכנס ,רוח טומאה
 עד אחד דבר אפילו בתורה יקרא ולא יברך

 שהם בגלל תאמר ואם .ידיו שירחץ
 ,התלכלכו במה ,הוא כך לא ,כלכיםומל

 ולא משגיחים שלא העולם לבני אוי אלא
 מה על יודעים ולא ,רבונם כבודב יודעים

 כסא בית בכל אחד רוח יש .העולם עומד
 לכלוך מאותו ונהנה שורה ששם ,שבעולם

מיד שורה על אותן אצבעות ידי ו ,פתוניוט

 éàî ïðéðúå äìåò éäéà ïååôùá åùéçìã
 áéúëã)à ìàåîù'ç ã  (éäìàä" íéøéãàä í
 äìàä]íä äìà) [äæ àìä(éäìàä " í]íéëîä [

)äëîä(áãîá äëî ìëá íéøöî úà  ìë éëå ø
á÷ ïåì ãáòã"ä  äåä àáåùéá àäå äåä øáãîá

 øîà úàã äîë àøåáãá øáãîá àìà)â ã øéù (
 áéúëå äåàð êøáãîå)æ äò íéìäú ( øáãîî

 éàãå øáãîä ïî øáãîä ïî äìåò éëä óåà íéøä
÷ìñ éäéà àîåôã äìî àéääáà éôãâ ïéá úìàòå 

 ìò àéøùå àúçð àøåáãá øúáìå àîéàã
ùéã÷ àîòã åäééùéø à  

 øá ãë àúåøéùá àäã àøåáãá à÷ìñ êéä
 äéøàîì àëøáì äéì úéà àøôöá íéà÷ ùð
 éãáò ååä éëä êøáî êéä éåðéò ç÷ôã àúòùá

àééîã àìèð éàîã÷ éãéñçà ååä >éáäé <)éáúé( 
ã àðîæáå åäééî÷àøòúé åäééãé ïçñà àéìéìá 

 äúàéø÷ ìò éëøáîå àúééøåàá ïàòìå éîéé÷å
ì úåâìô ïéãë éø÷ àìåâðøú ïéãëå ùîî àéìé

á÷"äáâàé÷éãö íò çëúùà ã ïãòã àúðâá 
úåîäåæîå úåáàåñî ïéãéá àëøáì øéñàå 

ïéëøáîåäàúòù ìë ïëå åàúòùáã ïéâá æ ùð øáã 
 àçøô äéçåøã àúòùáå äéðî àçøô äéçåø íéàð
 áàñîå éåãé ìò àéøùå ïéîæ àáàñî àçåø äéðî

 äìéèð àìá åäá àëøáì øéñàå ïåì  

ä éëä éà àîéú éàå àìå íéàð àìã àîîéá à
 àáàñî àçåø äéìò àéøù àìå äéðî äéçåø çøô

]ãëå[ àø÷é àìå êøáé àì àñëä úéáì ìàò 
 éàå éåãé éçñéã ãò àãç äìî åìéôà äøåúá
 äîá àåä éëä åàì ïåðéà íéëìëåìîã ïéâá àîéú

]åëìëìúà) [åëìëìúé( àìã àîìò éðáì éåå àìà 
àìå ïåäéøàîã àø÷éá ïéòãé àìå ïéçéâùî éòãé 

                                                           

  ).א"ד(ש שנוטל ידיו ממנו נקרא הכלי נטלא "כלי של מים וע א
 ).הערת הזוהר(ב "ס ע ב
 ).מ"מ(פרצוף יעקב  ג
 ).מ"מ(ן "והצדיקים עולים בה בסוד מ, שזווג יעקב ולאה הוא בחצות, פרצוף לאה ד
 ).מ"מ(שאר ברכות חוץ מברכת התורה  ה
  ).א"ד(ע "פוסקים כתבו שמותר וצי וה"נראה מכאן שאסור לברך בלי נ ו
 ).א"ד(ב "ד ע"ב וישב קפ"ט ע"ב וישלח קס"ע] ק" דפ- נג [ג "בראשית כ ז
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 àîéé÷ äî ìò)á(àãç àçåø àîìòà ìëá úéà   .אדםה
 àåääî éðäúàå ïîú àéøùã àîìòã àñëä úéá

àôåðèå àëåìëìá ïòáöà ïåðéà ìò éøù ãéîå 
ùð øáã éåãéã:  

 ששמח מי כל ,ואמר שמעון רבי פתח
 לקדוש חלק נותן ולא המועדים באותם

אותו  שונא שטןה, אותו רע עין ,הוא ברוך
 צרות וכמה ,מהעולם ומסלקו עליו ומקטרג

 הוא ברוך הקדוש חלק .לו מסובב צרות על
, שיכול לעשות כפי ענייםאת ה לשמח הוא

 בא אלו בימים הוא ברוך שהקדוש בגלל
 ונכנס ,שלו שבוריםה ליםֵכּ אותם לראות
 ובוכה ,חלשֹמ להם שאין ורואה ,עליהם
. העולם את להחריב למעלה עולהו ,עליהם
 רבונו ,ואומרים לפניו הישיבה בני באים

 יתגלגלו ,נקראת וחנון רחום ,של עולם
 לא העולם וכי ,להם אמר .בניך על רחמיך

 אמרתי" שכתוב ,חסד על אלא עשיתיהו
 .זה על יםיק והעולם ,"יבנה חסד עולם

 רבונו ,העליונים המלאכים לפניו אומרים
 ויכול ושתה שאכל פלוני הרי ,של עולם

 הםל נתן ולא העניים עם חסד לעשות
 ורודף ,רשות ומבקש מקטרג אותו בא .דבר
 גדול בעולם לנו מי. איש אותו אחר

 ביום .הבריות לכל חסד שעשה מאברהם
 ויגמל הילד ויגדל", כתוב מה משתה שעשה

 את הגמל ביום גדול משתה אברהם ויעש
 לכל וקרא משתה אברהם עשה ,"יצחק
 בכל ,ולמדנו .סעודה לאותה הדור גדולי

 ,ורואה הולך מקטרג תואו שמחה סעודת
 ,לעניים חסד קדיםה אדם אותו אם

 מאותו נפרד מקטרג אותו ,בבית והעניים
 לשם נכנס ,לא ואם .שם נכנס ולא בית

 ובלי עניים בלי שמחה של ערבוביה ורואה
 למעלה עולה ,לעניים שהקדים חסד

  .עליו ומקטרג

 ïåðéàá éãçã ïàî ìë øîàå ïåòîù éáø çúô
àéãòåîâç áäé àìå á÷ì äé÷ìå" ïéò òø àåää ä

 äéì ÷éìñå äéì âøè÷î à÷å åúåà àðåù ïèù
 äé÷ìåç äéì ááñî å÷ò ìò å÷ò äîëå àîìòî

á÷ã" ãáòîì ìéëéã äî íåôë éðëñîì éãçîì ä
á÷ã ïéâá" ïåðéàì éîçîì éúà ïéìà àééîåéá ä

 àìã éîçå åäééìò ìàòå äéìéã ïéøéáú ïéðàî
ìúéãéòì ÷éìñ åäééìò éëáå éãçîì ïåäì  àì

àîìò àáøçìä éøîàå äéî÷ àúáéúî éðá ïàúà 
 ïåìâìâúé úàéø÷úà ïåðçå íåçø àîìò ïåáø
 äéì úéãáò àì àîìò éëå ïåì øîà êðá ìò êîçø

ñç ìò àìà" áéúëã ã)â èô íéìäú ( éúøîà
 éøîà àîéé÷ àã ìò àîìòå äðáé ãñç íìåò

àîìò ïåáø éàìò éëàìî äéî÷å àéðìô àä 
è ãáòîì ìéëéå éåøå ìéëàã àìå éðëñî íò åáé

 åùø òáúå àâøè÷î àåää éúà éãéî ïåì áéäé
 àîìòá ïì ïàî ùð øá àåääã äéøúáà óãøå
 àîåéá ïééøá ìëì åáéè ãáòã íäøáàî ìåãâ

 áéúë äî àéúùî ãáòã)ç àë úéùàøá ( ìãâéå
 íåéá ìåãâ äúùî íäøáà ùòéå ìîâéå ãìéä
 ìëì àø÷å àééúùî íäøáà ãáò ÷çöé úà ìîâä

 àøã éáøáø ìëá ïðéðúå àúãåòñ àéääì
 éà éîçå ìéæà àâøè÷î àåää äåãçã àúãåòñ

ùð øá àåääæ éðëñîå éðëñîì åáéè íéã÷à 
 àúéá àåääî ùøôúà àâøè÷î àåää àúéáá

 åàì éàå ïîú ìàò àìå]ìàò) [ìò( éîçå ïîú 
 åáéè àìáå éðëñî àìá äåãçã àéáåáøò

äéìò àâøè÷îå àìéòì ÷éìñ éðëñîì íéã÷àã:  
úçð àøã éáøáøì ïéîæã ïåéë íäøáà  ,הדור גדולי את שהזמין יוןכ, אברהם

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(הקליפה היונקת מאותם השמרים  א
שם יסוד , נקודת היסוד, שם יסוד אימא, נקודין כי נקודת הטבור' ג', שער הארת המוחין פרק ה' עי ב
דקליפה ולכך ' שם יסוד דנוק, שמרים לחיצונים בסוד צא תאמר לושמשם יוצאים ה, ונקודת האחור', דנוק

 ).מ"מ(היו עובדים לפעור כדי לינק מהקליפה זו 
  ).א"ד(ב ”ח ע"ביתרו פ' כ בשבת ע"מועדיא דייקא משא ג

ã  úéà)ôã"å.( 
 ).א"נ(היינו נשמות הצדיקים  ה
 ).א"נ(ם ”א. 'ל כמו האיש אחד יחטא וכו"ר ו
  ).א"נ(ח "ך לעשות לשלוח לעניים צנועים וגם להיות עניים על שולחנו זדברים צרי' היינו ב ז
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 ,עני דוגמתכ הפתח על ועמד המקטרג ירד
 היה אברהם .בו שישגיח מי היה ולא

 הַרֹשַ ,והגדולים המלכים אותם את משמש
 מאמינים היו שלא ,לםולכ בנים היניקה

 והביאו ,הוא אסופי ,אמרו אלא ,כשהולידה
 בניהם את הביאו לכן ,השוק מן אותו
 אותם והיניקה שרה אותם ונטלה ,עמם

  מלל מי" שכתוב זהו .לפניהם

ðëñîã àðååâë àçúô ìò í÷å àâøè÷îé äåä àìå 
 ïåðéàì ùîùî äåä íäøáà äéá çâùàã ïàî

>ïéëìî <)ïéëàìî( ïéðá ú÷éðåà äøù ïéáøáøå 
 åäìëì>ã< úãéìåà éäéà ãë ïéðîéäî ååä àì

à÷åù ïîå àåä éôåñà åøîà àìà äéì åàéúééà 
 äøù ïåì úìèðå åäééãäá åäééðá ïééúà êë ïéâá

ää åäééî÷ ïåì ú÷éðåàå" ã)æ íù (ììî éî  
  àé/à  

 בנים ,"שרה בנים היניקה לאברהם
 אמרה ,הפתח על ההוא והמקטרג .ודאי

 עלה מיד, "אלהים לי עשה קוצח] "שרה[
 הוא ברוך הקדוש לפני ההוא המקטרג

 אמרת אתה , רבונו של עולם,לו ואמר
 ולא סעודה עשה ]ואברהם[, אוהבי אברהם

 לפניך הקריב ולא ,לעניים ולא דבר יל נתן
 שצחקת שרה אמרה ועוד .אחת יונהאפילו 

 בעולם מי ,הוא ברוך הקדוש לו אמר .בה
 אותה כל שבלבל עד משם זז ולא ,כאברהם

 את להקריב הוא ברוך הקדוש וצוה ,שמחה
 צער על תשתמו שרה על ונגזר ,קרבן יצחק
 דבר נתן שלא גרם הצער אותו כל .בנה

  .לעניים

 àåääå éàãå íéðá äøù íéðá ä÷éðä íäøáàì
éäìà éì äùò ÷åçö äøîà àçúô ìò àâøè÷î" í

á÷ éî÷ àâøè÷î àåää ÷éìñ ãéî" äéì øîàå ä
 éáäåà íäøáà úøîà úà àîìò ïåáø) äéòùé

ç àî( ì áäé àìå àúãåòñ ãáòéà åàìå éãéî 
ø÷ àìå éðëñîì åúå ãç äðåé åìéôà êîã÷ áé

á÷ äéì øîà äá úëééçã äøù úøîà" ïàî ä
 ìë ìáìáã ãò ïîúî ææ àìå íäøáàë àîìòá

á÷ ãé÷ôå äåãç àéää" àðáø÷ ÷çöéì áø÷îì ä
 ìë äøáã àøòö ìò úåîúã äøù ìò øæâúàå

éðëñîì éãéî áéäé àìã íéøâ àøòö àåää:  

 שכתוב מהו ,ואמר שמעון רבי פתח
 אל ויתפלל הקיר אל ניופ חזקיהו ויסב"
 של החזק הכח הוא כמה ראהו בא ,"'ה

 מי שכל .הכל על עליון הוא וכמה התורה
 מעליונים פוחד לא בתורה עוסקש

 של רעים מחלאים פוחד ולא ,ותחתונים
 ,החיים בעץ אחוז שהוא משום ,העולם
 מלמדת התורה שהרי. יום בכל ממנו ולומד
 העצ אותו תלמדמ ,אמת בדרך ללכת אדם
 אותה את לבטל רבונו לפני ישוב איך

 תתבטל שלא עליו נגזר אםאפילו ש .הגזרה
 ,ממנו ומסתלקת מתבטלת מיד ,הזו הגזרה

לכן ו .הזה בעולם האדם על שורה ולא
 ,ולילות ימים בתורה עסוקל האדם צריך

 ïåòîù éáø çúô]øîàå[ áéúëã éàî ) äéòùé
á çì ( ìà ììôúéå øé÷ä ìà åéðô åäé÷æç áñéå

åäé"éæç àú äá àôé÷ú àìéç àåä äîë 
àúééøåàãâ ïàî ìëã àìë ìò äàìò àåä äîëå 

òî ìéçã àì àúééøåàá ìãúùàãééàìã 
éàúúîåä ïéâá àîìòã ïéùéá ïéòøîî ìéçã àìå 

àá ãéçà åäéàãééçã àðìéå ìëá äéðéî óéìé 
àîåéæ çøàá ìæéîì ùð øáì óéìåú àúééøåà àäã 

èåù÷ç àèéò äéì óéìåúè äéøàî éî÷ áåúé êéä 
 àìã äéìò øæâúà åìéôàã äøæâ àéää àìèáì

à äéðî ÷ìúñàå ìèáúà ãéî äøæâ éàä ìèáú
 êë ïéâáå àîìò éàäá ùð øáã äéìò àéøù àìå

                                                           

à  êì)ôã"å.( 
 .א"וכן הוא בזוהר ואתחנן רס ע ב
שנוטלת הגבורות עלאה , תורה שבעל פה מצד המלכות, חילא תקיפא, כפול לשון ירמוז לשתי תורות ג

 ).א"ג רס ע"ו ח"הגהות רח(לא ת הנוטה כלפי חסדים הנקרא עלאה על כ"ת' תורה שבכתב בחי, על כלא
 ).מ"מ(מקטרגים עליונים  ד
 ).מ"מ( האומות ה
 ).מ"מ(עץ החיים ' ת הנק"נקרא בעל תורה שהוא ת ו
 ).מ"מ(כי הוא מחדש לו מוחין הנקרא חיי המלך  ז
  ).מ"מ(ת נקרא אמת "כי הת ח
 ).א"ד(מלמדו עצה טובה  ט
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 בו והגית" שכתוב זהו .ממנה יסור ולא
 נפרד או התורה מן סר ואם ,"ולילה יומם
  .החיים מעץ נפרד לוכא ,ממנה

 àìãúùàì ùð øáì äéì éòá êë ïéâáå àîìò
 àúééøåàáàîîéàéìéìå áää äðéî éãòúé àìå " ã

)ç à òùåäé (äìéìå íîåé åá úéâäåâ éãòúà éàå 
àúééøåàã äðéîãäðéî ùøôúà åà ä åìàë 

ééçã àðìéàî ùøôúà:  
 עולה כשהוא ,לאדם עצהבא וראה 

 את עליו לקבל צריך ,מטתו על בלילה
 ולהקדים ,שלם בלב שלמעלה המלכות

 נצול ומיד ,נפשו פקדון את לפניו רולמס
 הרוחות ומכל הרעות המחלות מכל

 קם ,קרוובב .עליו שולטים ולא ,הרעות
 ,לביתו ולהכנס ,לרבונו לברך צריך ,ממטתו

 ואחר ,רבה ביראה היכלו לפני ולהשתחוות
 מאותם עצה ויקח .תפלתו יתפלל כך

 בובר ואני" שכתוב ,הקדושים האבות
 קדשך היכל אל אשתחוה ביתך אבוא חסדך

אדם צריך שלא ש ,רשוהפ כך". ביראתך
 נמלך אם אלא הכנסת לבית להכנס

 משום ,ויעקב יצחק באברהם תחילהב
 .הוא ברוך הקדוש לפני התפלה תקנו שהם

 "ביתך אבוא חסדך בובר ואני" שכתוב זהו
 זה "קדשך היכל אל אשתחוה" ,אברהם זה

 להכלילם וצריך .יעקב זה "ביראתך" ,יצחק
 ויתפלל הכנסת לבית יכנס כך ואחר ,בראש

 אתה עבדי לי ויאמר" כתוב אז .תפלתו
  ".אתפאר בך אשר ישראל

 àéìéìá ÷éìñ åäéà ãë ùð øáì àèéò éæç àú
àúåëìî äéìò àìá÷ì éòá äéñøò ìòå àìéòìã 

 àðåã÷ô äéî÷ øñîîì àîã÷àìå íéìù àáìá
äéùôðãæ ìëîå ïéùéá ïéòøî ìëî áéæúùà ãéîå 

äéìò ïéèìù àìå ïéùéá ïéçåøç í÷ àøôöáå 
î äéúéáì ìòéîìå äéøàîì àëøáì éòá äéñøò

àéâñ åìéçãá äéìëéä éî÷ ãâñîìåè ïë øúáå 
 ïéùéã÷ ïäáà ïåðéàî àèéò áñéå äéúåìö éìöé

 áéúëã)ç ä íéìäú ( àáà êãñç áåøá éðàå
 éëä êúàøéá êùã÷ ìëéä ìà äåçúùà êúéá
 éáì àìòàì ùð øáì äéì éòáì àì äåî÷åà

àá àúéîã÷á êéìîà éà àìà àúùéðë íäøá
 ÷çöé)á÷òéå( éî÷ì àúåìö åðé÷ú ïåðéàã ïéâá 

á÷"ää ä" àã êúéá àáà êãñç áåøá éðàå ã
 êùã÷ ìëéä ìà äåçúùà íäøáà> ÷çöé àã

á÷òé àã êúàøéá <)÷çöé àã êúàøéá(é éòáå 
 àúùéðë éáì ìåòéé ïë øúáå àùéøá ïåì àììëàì

 áéúë ïéãë äéúåìö éìöéå)â èî äéòùé ( éì øîàéå
ùé äúà éãáòøàôúà êá øùà ìàø:  

 רחומאי רבי לפני מצוי היה פינחס רבי
 ימים וקשיש גדול ואדם ,נרתיכ ים בחוף

éàîåçø éáøã äéî÷ çéëù äåä ñçðéô éáøàé 
øñåðâã àîé óéëááéïéîåéã àùéù÷å áø ùð øáå à 

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(ת "ת א
 ).מ"מ(מלכות  ב
אבל עדיין יש לו למרק , יש למי שמבטל עליו הגזרה עכשיו, הגנות שהתורה מגינה' גכפל לשון לרמוז ל ג

ולעומת זה , שמסתלקת גזרתו מכל וכל', בחינה ב". אפילו אתגזר עליה אתבטל"לנגד זה אמר , י יסורין"ע
לנגד יש לו פחד ממנו עד שיתנו לו תרומתו , שכל זמן שלא פייס למקטרג', בחינה ג". ואסתלק מניה"אמר 

 ).מ"מ(אלא על אחר " ולא שרייא עלוי"זה אמר 
 ).מ"מ(סר לגמרי מהתורה  ד
 ).מ"מ(זמן מה  ה
 ).מ"מ(ש על המטה "י ק"ע ו
שיש חשש שלא יקטרגו עליו , קודם שיישן, בפסוק בידך אפקיד רוחי). הערת הזוהר(ב "ט ע"בראשית י ז

 ).מ"מ(ו "ל הרח"עכ, ו"ה מועל בו ח"ין הקבא, בפקדון, אבל עכשיו, מחמת עונותיו ולא תשוב נפשו אליו
ד סקילה "מיתות ב' י ויכוין בד"ולכן צריך לכוין במלת אחד בשם יאהדונה: ש דרוש ה"כ ק"שעה' עי ח

 .ס הכתוב כי עליך הורגנו כל היום" וז,ד שידעת"שריפה הרג וחנק ע
 ).מ"מ(הרגשה ופחד בכניסתו לבית הכנסת אומר בבית אלהים נהלך ב, כתב הרב בספר הכוונות ט
' ודוק וכ' ל ובעא עוד וכו"ז צ"ל שיכלול מדת אברהם ויצחק ביעקב שממזגם וזהו בכפיפת ראשו ולפ"ר י

  ).א"נ(ם "א. ל מקודם"שצ' ה שמכאן נראה בפי"זה כשנכנס בב' פ' ח כי טעות הוא בידינו לו"הז
 ).ד' ב סי"אור יקר ש(מבעלי ספר הבהיר ' הוא א יא
  ).א"ד(בשפת ים כנרת  יב
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 לרבי אמר .מלראות פסקו ועיניו ,היה
 חברנו ליוחאייש ש שמעתי ודאי ,פינחס

 באור והסתכלתי ,טובה אבן מרגלית
 השמש @אורב שיוצא ההיא המרגלית
 ואותו ,העולם כל את והאירה ,מנרתיקה

 כל את והאיר לארץ השמים מן עמד אורה
 על וישב הימים עתיק שישב עד ,העולם
 הכל כלל ההוא והאור .כראוי הכסא
 דק אור יצא בביתך שנכלל ומהאור ,בביתך
 .העולם כל את והאיר החוצה ויצא ,וקטן
 המרגלית אחר לך ,צא בני צא .חלקך אשרי
 שהרי ,העולם כל את שמאירה ההיא

 ועמד מלפניו צאי. הםל עומדת השעה
 .עמו גברים ושני ,ההיא ניהולא להכנס

 על וטסות באות שהיו ריםופיצ שתי ראה
 ציפורים ,ואמר קול להם ריםֵה .הים

 הראיתם ,הים על טסות םשאת ,ציפורים
 .מעט השתהה ,יוחאי בר ששם המקום את

 .אותי והשיבו לכו , ציפורים ציפורים,אמר
 עד ,להן והלכו ,לים נכנסו והלכו פרחו
 ובפי ,באות ציפורים אותן הנה ,שיצא

 בתוכה וכתוב ,אחת האחת מהן פתק
 ורבי המערה מן יצא יוחאי בר שהנה
 נהומש אותו ומצא ,אליו הלך .בנו אלעזר
  בכה .דיםוחל מלא וגופו

å÷ìúñà éåðéòå äåä î ñçðéô éáøì øîà éîçîì
 úéìâøî äéì úéà àðøáç éàçåéã àðòîù éàãå

àáè ïáàáúéìëúñàå â úéìâøî àéääã àøåäðá 
 à÷ôðáåøéäðã ìë àøäðå ä÷úøðî àùîùã 

àòøàì àéîùî íéà÷ àøåäð àåääå àîìòä 
àîìò ìë øéäðåå ìò áéúéå ïéîåé ÷éúò áéúéã ãò 

éñøëéàæ àìë ìéìë àøåäð àåääå úåàé à÷ãë 
ááêúéç åøéäð ÷ôð êúéáá ìéìëúàã àøåäðîå 

øéòæå ÷é÷ãèøáì ÷éôðå é äàëæ àîìò ìë øéäðå 
 àéääã äéøúáà ìéæ ÷åô éøá ÷åô ê÷ìåç

ì àîéé÷ àúòù àäã àîìò øéäðã úéìâøîïàé 
 ÷ôð]î[àáøà àéääá ìòéîì íéà÷å äéî÷áé 

 ååäã ïéøôö ïéøú àîç äéãäá ïéøáåâ ïéøúå
àì÷ ïåì àîø àîé ìò ïéñèå ïééúà ïéøôö øîàå 

 øáã êåã ïåúéîç àîé ìò ïéñàè ïåúàã ïéøôö
éàçåéâéøîà àúøåô éäúùà ïîú )é( ïéøôö ïéøôö 

æàå åçøô éì åáéúàå åìéæé éìæàå àîéá åìàò åì
 àîåôáå ïééúà ïéøôö ïåðéà àä ÷ôðã ãò ïåäì
 øá àäã äååâá áéúëå àãç à÷úô åäééðî àãçã

äéøá øæòìà éáøå àúøòî ïî ÷ôð éàçåéãéæà  ì
ïéãåìç àéìî äéôåâå àéðùî äéì çëùàå äéáâìåè 

äëá  
  àé/á  

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(זקן ושבע ימים  א
 ).ד' ב סי"אור יקר ש(בן תלמיד חכם  ב
 ).ד' ב סי"אור יקר ש(י שיצא מהמערה "השיג מעלת רשב, עתה ראית שכל ג

ã  åøéäðë)ôã"å.( 
  ).וכן הוא באור יקר, א"נ(' ת ומאיר למ"י נעשה היחוד ת"י הרשב"שע' פי ה
  ).הוא באור יקרוכן , א"נ(ששה ספירותיו יודעי בינה ' פי ו
הם שמות אלהים שמתחילים , יתיב על כרסייא דשביבין לאכפייא לון, כ באדרא"ל על מש"האריז' פי ז

א כאן שבכח "וז. ל"הוא יושב עליהם לכפותם עכ, כן לפעמים' א הנק"ועתיק יומין שהוא א, מאבא ולמטה
רתו היו נכפים כל הדינים י תו"שע, א על כרסייא שהוא שמות אלהים לכפותם"ישב א, י"תורת הרשב
 ). מ"מ(ומתמתקים 

 ).אור יקר(שלא נשא אשר אחרת " כולא"ואמר , פנחס' י חתנו של ר"שהיה הרשב ח
שמעון היה ' שאפילו כשמת ר, כדוכח בתלמודא' בן ז, והיה צעיר לימים, פנחס' אלעזר בן בתו של ר' ר ט

 ).אור יקר(אלעזר בחור ' ר
 ).אור יקר(קוניא יוסי בן ל' שנשא בתו של ר י

àé  êì)ôã"å.( 
  ).א"ד(באותה ספינה  יב
 ).אור יקר(או שמא הכיר בהם שלא היו ממש צפרין , לשר שלהם דבר יג
ב דאימה ”בלק דף ע' שמעון ופ' פנחס חתניה דר' ג שם אמר דר"שבת פרק במה מדליקין דף ל' במס יד

ל שמע בחתניה נפק לאפיה כי "שם צ). א"ד(ב "ב ובפנחס רמ ע"פנחס ובנשא קמד ע' אלעזר ברתיה דר' דר
  ).א"נ(ב "פ הרש"י חתניה דר"האמת שרשב

 ).אור יקר(בקעים ונגעים מישיבת המערה שהיה בחול  טו
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 ,אמר .בכך שראיתיך ויא ,ואמר עמו
 שאלמלא ,י שראית אותי בכךחלק אשרי

  .בכך הייתי לא בכך אותילא ראית 

úéîçã éåå øîàå äéãäá>êé< äàëæ øîà êëá 
 àì àìîìàã êëá éì úéîçã é÷ìåç]úéîçéì  [

úéîçêëá àðéåä àì êëá àà:  
 ,ואמר התורה במצוות שמעון רבי תחפ

 הוא ברוך הקדוש שנתן התורה מצוות
. כלל בדרך בתורה כתובות כולן ,לישראל

 המצוה זוהי ,"אלהים ברא בראשית"
 יראת זו מצוה ונקראת ,הכל של הראשונה

 ראשית" שכתוב ,ראשית שנקראת ,'ה
 ".דעת ראשית 'ה יראת" ,"'ה יראת חכמה
 השער וזה ,תראשי נקרא זה שדבר משום
 הזו המצוה ועל ,האמונה לתוך להכנס

 לשלשה נפרדת היראה. העולם כלמתקיים 
 ,כראוי קריע בהם אין מהם שנים ,צדדים
 שירא אדם יש .יראה של קריע ואחד

 ולא בניו שיחיו כדי הוא ברוך מהקדוש
 של או גופו של נשומע שירא או ,ימותו
 נמצאת .תמיד ממנו ירא כן ועל ,ממונו
 לא הוא ברוך הקדוש מן ירא שהוא ההירא

 מן שפוחד אדם יש .קרילע אותה שם
 מעונש שפוחד משום הוא ברוך הקדוש

 אלה שני .הגיהנםמעונש ו העולם אותו
 היראה. יראהה שלושורש  קריע אינם
 משום מרבונו יירא שאדם ,קריע שהיא
 כל של רשווש קריע ,לטווש גדול שהוא

 כמו ,וביםחש אְכ לפניו והכל ,העולמות
 ,חשובים אְכ הארץ ירייד וכל" שנאמר
 שנקרא המקום באותו רצונו את ולשים

 øîàå àúééøåà éãå÷ôá ïåòîù éáø çúô
á÷ áäéã àúééøåà éãå÷ô" åäìë ìàøùéì ä

àúééøåàá àøá úéùàøá éáéúë ììë çøàá 
éäìà í)à à úéùàøá ( àãå÷ô àéä àãä

àîã÷"äáøé àã àãå÷ô éø÷àå àìëã åäé úà" ä
 áéúëã úéùàø éø÷àã)é àé÷ íéìäú (úéùàøâ 

åäé úàøé äîëç" ä)æ à éìùî (åäé úàøé" ä
àã äìîã ïéâá úòã úéùàøã àãå éø÷à úéùàø 

 àã àãå÷ô ìòå àúåðîéäî åâ àìòàì àòøú éäéà
 íéé÷úà]àîìò ìë[ä úìúì ùøôúà äàøé 

úåàé à÷ãë àø÷ò åäá úéì åäééðî ïéøú ïéøèñå 
äàøéã àø÷ò ãçåá÷î ìéçãã ùð øá úéà " ä

ïéâáæ àùðåòî ìéçã åà ïåúåîé àìå éäåðá ïåçééã 
 øéãú äéì ìéçã àã ìòå äéðåîîã åà äéôåâã

ìéçã åäéàã äàøé çëúùàåá÷ì " ä]àì[ éåù 
á÷ ïî ìéçãã ùð øá úéà àø÷òì" ìéçãã ïéâá ä

íðäéâã àùðåòå àîìò àåääã àùðåòîç ïéøú 
àùøùå ïåðéà äàøéã àø÷éò åàì ïéìà äéìéã 

àøé" ïéâá äéøàîì ùð øá ìçãîì àø÷ò éäéàã ä
èéìùå áø åäéàãèàùøùå àø÷ò é ïéîìò ìëã 

äéî÷ àìëåàé àìë ]éáéùç[îë à øîúàã ) ìàéðã
áì ã (ïéáéùç àìë àòøà éøééã ìëåà äàåùìå 

                                                           

 ).אור יקר(בהמעלה גדולה כזו ). הערת הזוהר(בסוף הספר מה שחסר כאן ' עי א
 .ג"ז יח ע"א בתיקו"בהגר' ועי. זוהר הרקיע' עי ב
 ).ק"דפ(ב "יא ע ג
 ).יהל אור(כמו שמפרש והולך ' זה השער לה, ל מלכות"ר, ל מדת היראה"ר ד
וידוע שבשיל זה המדה נברא , ז קיימים"וע, ברא שמים וארץ, בשביל היראה, ש בראשית ברא"וז ה

 ).יהל אור(סוף מעשה במחשבה ותחלת המחשבה , העולם
בשביל ', ב". 'בגין דייחון כו"לך כמו שמפרש והו, בשביל עונש עולם הזה' א, ל שנים שאינן עקרים"ר ו

 ).יהל אור" ('בגין דדחיל כו"כמו שמפרש והולך , עונש עולם הבא
  ).א"ד(ט "תקונים ע ז
 ).יהל אור(רק שמפרש שהוא עונש עולם הבא שהוא יראה השנית , הכל דבר אחד ח
ה מקומות רבו שהיא כוללתם כידוע בהרב, רגלי המרכבה' חשיב כל ד, לפי שהיא שער לכל מהימנותא ט

א היכלא "בפרשת פקודי דף רנא ע' ועי, ושליט מצד הגבורה', כו' גדול ה, והן רב מצד החסד, מלספור
 ).יהל אור(רביעא 

 ).יהל אור(לכן נקרא בשם העצם , כידוע שהוא עקרא ושרשו דאילנא, ת"מצד הת י
ואלו , ומלכותו בכל משלה, שכל הדרים ברשותה" וכל דיירי ארעא"ולפיכך אמר , נגד המלכות עצמה יא

 ).יהל אור(נ "א וזו"פרצופים או' שהם כוללים ד, אותיות' הם ד' ד
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 ïéáéùç àìë àòøààäéúåòø äàåùìå á àåääá  .יראה)ב(
 éø÷àã øúà>á<äàøéâ:  

 ,אומר אוי אם ,ואמר שמעון רבי בכה
 ידעו ,מראו אם .אומר לא אם ואוי

 לא אם ,רבונם את יעבדו איך הרשעים
 .הזה הדבר אתהחברים  יאבדו אומר

מתחיל  ,קדושה יראה ששורה במקום
 ומכה שמלקה רעה יראה מלמטה

 את להלקות הרצועה והיא ,ומקטרגת
 המלקות נשוע בגלל שפוחד ומי ,הרשעים
 עליו שורה לא ,שנתבאר כמו והקטרוג

 ,לחיים 'ה יראת שנקראת 'ה יראת אותה
 ,ההיא הרעה היראה ,עליו שורה מי אלא

 יראה ,ההיא הרצועה עליו ששורה ונמצא
 שנקרא המקוםלכן ו. 'ה יראת ולא רעה

 נכללת כן ועל ,דעת ראשית נקרא 'ה יראת
 לכל והיסוד קריהע וזה ,הזו המצוה כאן

   .התורה של המצוות שאר
 לא .הכל שומר ,היראה ששומר מי
 .התורה מצוות את שומר לא ,יראה שומר
 כתובלכן ו .הכל של השער זה שהרי

 את אלהים ברא" ,יראה שהיא ,"בראשית"
 ,זה על שעובר שמי ,"הארץ ואת השמים

 מי של נשוווע ,התורה מצוות על עובר
 מלקה הזו הרעה הרצועה ,זה על שעובר

   .אותו
 וחושך ובהו תהו היתה והארץ"והיינו 

 אלו הנה ,"אלהים ורוח תהום פני על
. הרשעים את בהם להעניש נשיםוע ארבעה

 חבל" ,"תהו קו" שכתוב ,חנק זה "תהו"
 קעותוהמש אבנים .סקילה זו "בהו" ".מדה
 .הרשעים את שיענהל הגדול התהום בתוך

 כשמעכם ויהי" שכתוב ,פהישר זו "וחושך"
 באש ערוב וההר", "שךוהח מתוך הקול את
 החזקה האש וזו ,"' וגו חושךהשמים לב עד

 éà éåå øîàå ïåòîù éáø äëá àì éà éåå àîéà
ïåòãðé àîéà éà àîéàã ïåçìôé êéä ïéáééç 

 ïåäéøàîì] àîéà àì éà]îåãá [>ïåãáàé< 
àã äìî àééøáç[øúàá  éøù àùéã÷ äàøéãä 

 éäéàå âøè÷îå éçîå é÷ìã äòø äàøé úéà òøìî
àéáééç äà÷ìàì äòåöøå ùðåò ïéâá ìéçãã ïàîå 

 àéøù àì øîúàã äîë àâåøè÷å àúåé÷ìîã
 àéää äéìòåäé úàøé" ä]ã[ éø÷à)âë èé éìùî (

åäé úàøé" àéää äéìò àéøù ïàî àìà íééçì ä
 äòåöø àéää äéìò àéøùã çëúùàå äòø äàøé

åäé úàøé àìå äòø äàøé" øúà êë ïéâáå ä
åäé úàøé éø÷àã" úéùàø ä>úòã< àã ìòå éø÷à 

 ìëì àãåñéå àø÷ò àãå àã àãå÷ô àëä ìéìëúà
 àúééøåàã ïéãå÷ô øàù  

èðã ïàî äàøé øéèð àì àìë øéèð äàøé øé
 àìëã àòøú àã àäã àúééøåà éãå÷ô øéèð àì

 êë ïéâáå àøá äàøé éäéàã úéùàøá áéúë
éäìà õøàä úàå íéîùä úà í]ã[ïàî] ð" à

ïàîã àùðåòå[ àã ìò øáòã ] ìò øáò>éãå÷ô <
àã àãå÷éô ìò øáòã ïàîã àùðåòå àúééøåàã 

àã[ äòø äòåöø éàä >äéì é÷ìà<æ   
ðééäå éðô ìò êùçå åäáå åäú äúéä õøàäå å

 íéäìà çåøå íåäú)á à úéùàøá ( ïéìà àä
 àã åäú àéáééç ïåäá àùðòàì ïéùðåò òáøà

 áéúëã ÷ðç)àé ãì äéòùé ( åäú å÷)ä á äéøëæ (
 åäá äãî ìáç>äìé÷ñ àã<ïéò÷åùîã ïéðáà ç åâ 

 äôéøù àã êùçå àéáééçã àùðåòì àáø àîåäú
 áéúëã)âë ä íéøáã (éäéå ìå÷ä úà íëòîùë 

                                                                                                                                                                                     

  ).א"נ(יראה ' כ לכוין במצוה שעושה שתהיה מרכבה למקום הנק"בא לומר שצריך ג א
 ).יהל אור(א "א', נגד קוצו של י ב
אם אין יראה אין חכמה אם אין  ,ל"ז) יעקב ולאה פרק יד(ש "פת' ועי. אריכות בעניין זה ביהל אור' עי ג

 ,ב"ז ובעוה"יראה חיצונית מצד פחד העונש בעוה'  א,מיני יראות'  שהכוונה בזה שיש ב,חכמה אין יראה
 קודם להשגת א והנה יראת העונש הו,הר בהקדמת בראשיתוש בז" כמ,'מצד הכרת גבורתו וגדולתו ית' והב

 שילמוד תורה וממנה ישיג החכמה של יוצר בראשית  ומצד יראה זו בא האדם לידי חכמה,החכמה עליונה
  . ומשם יבוא לידי יראה העליונה,וגודל רוממותו

אמרן או לא ) ב"ב פט ע"ב(ש "ולבסוף אמר כמ, דלא לעבדון מאימה ומיראה) ב"מגילה כה ע(ש "כמ ד
 ).יהל אור(' פ כי ישרים כו"ומה' אמרן כו

  ).א"ד(ג "קונים ריש תקון ליש יראה רעה והוא מבואר בתי' למטה בקליפו ה
  .שכאשר יש גילוי של מידת המלכות אין יראה רעה, ה ירא שבת"ב ד"ז יג ע"א בתיקו"בהגר' עי ו
 .אריכות ביהל אור' עי ז
 .ד"ח ג ע"מדרש הנעלם בזו' עי ח
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 ףולשר מתחילה הרשעים ראשי שעל
 ,סערה רוח ,יףיבס הרג זה "ורוח" .אותם

 ואת" שנאמר כמו ,בו מלהטת חדה חרב
 .רוח ונקראת ,"המתהפכת החרב להט
 .התורה מצוות על עברלמי שהזה  נשוהע

 של הכלל שהיא ,ראשית יראה כתוב ואחר
  .התורה מצוות שאר והלאה מכאן .הכל

 êùçä êåúî)àé ã íù ( áì ãò ùàá øòåá øääå
 êùç íéîùä>ëå'< ìòã àôé÷ú àùà àãå 

 ïåäéùéø]àéáééçã) [áééçãà(ïåì àã÷åàì éøù à 
äøòñ çåø óééñá âøä àã çåøåá àððùî àáøç 

 øîà úàã äîë äéá àèäìî àéä) â úéùàøá
ãë ( éàä çåø éø÷àå úëôäúîä áøçä èäì úàå

àîì àùðåòã ïéáéúëå àúééøåà éãå÷ô ìò øáòâ 
àìëã àììë éäéàã úéùàø äàøé øúáìã ïàëî 

àúééøåàã ïéãå÷ô øàù äàìäìåä:  

 יראה תשמצו מצוה זוהי :שניה מצוה
 ,לעולמים ממנה יוצאת ולא בה הנאחז

 אהבה רבונו את יאהב שאדם .הוהיא אהב
 אהבה זו ,מהישל אהבה היא ומה .מהישל

 ,"תמים והיה ילפנ התהלך" שכתוב ,רבה
 אלהים ויאמר" שכתוב וזהו .באהבה שלם

 אהבה שנקראת ,מהישל אהבה זו ,"אור יהי
 את יאהב שאדם המצוה היא וכאן .רבה

  . כראוי רבונו
 אהבה ,יִבַאשמעתי ְב ,אלעזר רבי אמר

 רבי לפני בני רואמ ,לו אמר .בשלמות
 אמר .הזו בדרגה עומד הוא שהרי ,פינחס

 מהישל אהבה היינו הרב אהבה ,אלעזר רבי
 נכללת אין ואם ,צדדים שני של מותיבשל
  אינה ,צדדים בשני

 àãå÷ôã àãå÷ô éäéà àã àðééðú àãå÷ô
äá úãçàúà äàøéãå ïéîìòì äðéî à÷ôð àìå 

áäà éäéàå" åîéçø äéøàîì ùð øá íçøîì ä
íéìùæäáø äáäà àã íéìù åîéçø åäéà ïàîå ç 

 áéúëã)à æé íù (éîú äéäå éðôì êìäúä íéìù í
 áéúëã àåä àãå àúåîéçøá)â à úéùàøá (

éäìà øîàéå àúåîéìù åîéçø àã øåà éäé í
äáø äáäà éø÷àãè íçøîì àãå÷ô åäéà àëäå 

 úåàé à÷ãë äéøàîì ùð øá  
 àðà åîéìùá àúîéçø àáà øæòìà éáø øîà
 éáøã äéî÷ éøá àîéà äéì øîà äéá àðòîù

à íéà÷ àâøã éàäá åäéà àäã ñçðéô" øæòìà ø
à åîéìùá àúîéìù äáäà åðééä äáø äáä

åàì ïéøèñ ïéøúá ìéìëúà àì éàå ïéøèñ ïéøúã  
  áé/à  

 ,זה למדנו ועל. מותיבשל כראוי אהבה
 אהבת ,האהבה מתפרשתלשני צדדים 

 אותו שאוהב מי יש .הוא ברוך הקדוש
 בנים ,ימים אריכות ,שרוע לו שיש מתוך
 קנותומת דרכיו ,שונאיו על שולט ,סביבו

 יתהפך לזה ואם .אותו אוהב כך ומתוך ,לו
 דין של גלגול הוא ברוך הקדוש עליו ויחזיר

 àã ìòå åîéìùá úåàé à÷ãë äáäà åäéà
 åîéçø äáäà ùøôúà ïéøèñ ïéøúá ïðéðú

á÷ã" äéì úéàã åâî äéì íéçøã ïàî úéà ä
 ìò èéìù äéðøçñ ïéðá ïéîåéã àëøåà àøúåò
 éàå äéì íéçø êë åâîå äéì ïð÷úúî éåçøà éåàðù

                                                                                                                                                                                     

כ במקום שהרוח "שההורג את חבירו בביתא דשישא מצי להיות הדר בריא משא' ל כדאיתא בגמ"ר א
  ).א"נ( שהרוח ממית נושב משמע

  ).א"ב פט ע"ה ח"דע(והוא מהפסולת דיסוד דרוח  ב
ל נמצא על האי יראה קאי "ל שהנהו מיתות כתובים אחר יראה ראשית שהוא מלת בראשית כנ"ר ג

  ).א"נ(ם "א. וכדאמרן
שהם תהו ובהו חשך ורוח כתובים אחר מלת בראשית שרמוז בה , ד"מיתות ב' עונש הנזכר שהם ד' פי ד

 ).מ"מ(אה יר
 .אריכות ביהל אור' עי ה
 ).יהל אור(' א ויראה בנוק"ל שאהבה הוא בז"ר ו
 ).יהל אור(שלא יהיה אהבה תלויה בדבר , בכל לבבו ונפשו ומאודו, שיאהוב אותו בכל ענין ז
 ).יהל אור(ויש אהבה זוטא במלכות , ל"כמש, ל חסד שהוא רב"ר ח
  ).הערת הזוהר(ב "פקודי רנד ע ט
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 לכן .כלל אותו יאהב ולא אותו ישנא ,קשה
 אהבה. קריע לה שיש אהבה אינה זו אהבה

 בשני שהיה ההוא ,מהישל שנקראת
 דרכו קוןיות .בטוב בין בדין בין הצדדים
 ,)&ברכות  (ששנינו כמו ,רבונו את שאוהב

 היא זו .ממך נשמתך את שנוטל לויאפ
  .צדדים בשני מהישל אהבה

]àäì) [àì(äé á÷ äéìò øãäéå àëåôäá à" ä
 íçøé àìå äéì àéðù àäé àéù÷ àðéãã àìåâìâ
 äáäà åäéà åàì àã åîéçø êë ïéâáå ììë äéì

àø÷ò äéì úéàãà àåää íéìù éø÷àã åîéçø 
 àðå÷úå åáéèá ïéá àðéãá ïéá ïéøèñ ïéøúá éåäã

íéçøã éåçøàãáäéøàîì äéì â ïðéðúã äîë 
åäéà àã êðéî êúîùð ìéèð àåä åìéôà åîéçø 

ïéøèñ ïéøúá éåäã íéìùã  
 יצא בראשית מעשה של האור כן ועל
 ונכללו ,קשה דין יצא כשנגנז .נגנז כך ואחר

 האהבה שלמות שתהיה ,יחד הצדדים שני
 רבי בא .ונשקו שמעון רבי נטלו. כראוי
 הקדוש בודאי ,ואמר ,וברכו ונשקו פינחס

 קטן אור הוא זה .לכאן שלחני הוא ברוך
 מאיר כך ואחר ,בביתי נכללש לי שאמרו

   .העולם לכל

 øúáìå ÷ôð úéùàøá äùòîã øåà àã ìòå
àéù÷ àðéã ÷ôð æéðâà ãë æéðâàä ïéøú åìéìëúàå 

àãçë ïéøèñå à÷ãë äáäà àã åîéìù éåäîì 
 ñçðô éáø àúà äé÷ùðå ïåòîù éáø äéìèð úåàé

á÷ éàãåá øîàå äéëøáå äé÷ùðå" àëä éðøãù ä
àåä àãæøîàã ÷é÷ã åøéäð  ìéìëúàã éì å

 àîìò ìë øéäð øúáìå éàúéáá  
ח ולשכ צריך לא בודאי ,אלעזר רבי אמר

 הזו במצוה שכן כל ,המצוות בכל הירא
 ,מתדבק איך .בזה להתדבק יראה צריך

 שנתבאר כמו ,טוב אחד בצד היא האהבה
 בנים חיים של רךוא וטוב שרוע שנותן

 שלא ולפחד יראה לעורר צריך אז ,ומזונות
 אדם אשרי" כתוב זה ועל ,חטאה םויגר

 ה"ירא כולל שזה משום ,"תמיד מפחד
 הדין של האחר בצד צריך וכך. ה"באהב
 שהדין כשרואה .יראה בו לעורר הקשה
 ויפחד יראה יעורר אז ,עליו שורה הקשה
 זה ועל .לבו יקשה ולא ,כראוי מרבונו

 באותו ,"ברעה יפול לבו ומקשה" כתוב
 שיראה נמצאת .רעה שנקרא האחר הצד

 וזוהי ,מהם ונכללת צדדים בשני שנאחזה

à" øæòìà ø>éàãå< éùðúàì êéøèöà àì 
àøé" êéøèöà àã àãå÷ôá ïëù ìë ïéãå÷ô ìëá ä

 äáäà à÷áãúà êéä éàäá à÷áãúàì äàøé
 àøúåò áäéã øîúàã äîë áè ãç àøèñá éäéà
 êéøèöà ïéãë éðåæî éðá ééçã àëøåà áèå

äàøé àøòúàì ìòå àáåç íåøâé àìã ìçãîìå 
 áéúë àã)ãé çë éìùî ( ãéîú ãçôî íãà éøùà

àøé ìéìë àäã ïéâá"áäàá ä" êéøèöà éëäå ä
 äàøé äéá àøòúàì àéù÷ àðéãã àøçà àøèñá
 øòúé ïéãë éåìò àéøù àéù÷ àðéãã éîç ãë
 äù÷é àìå úåàé à÷ãë äéøàîì ìçãéå äàøé

 áéúë àã ìòå äéáì)íù ( ìåôé åáì äù÷îå
äòøáç äòø éø÷àã àøçà àøèñ àåääá 

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור( בדבר שתלויה א
á  íéçøàã)øåà ìäé.( 

: ב"ואמר לקמן טז ע, ש יהי אור ויהי אור"ל בזה מ"ור', תיקון הדרך של האדם הוא שארחים וכו, ל"ר ג
כ וירא אלקים את "ואח. הרי שנכלל האור שהוא אהבה בתרין סטרין, ויהי אור בגבורה, יהי אור בחסד
ועכשיו רק , שאין אהבה שלמה בכל רק לעתיד לבא, לבאשנגנז האור לצדיקים לעתיד , האור כי טוב
 ).יהל אור(נובלות ממנה 

 ).הערת הזוהר(ב "יז ע ד
 ).יהל אור(גבורות גשמים , והוא מדת הגבורה, שהוא מדת הגבורה, הוא המים ביום שני ה
עד , דכל זמן שהוא בתוכו הוא אור לב, שהזרע באדם, וכן הוא באדם. שזהו רקיע שנברא מאור ומים ו

כ נרקם באשה "ואח, וזהו המים, נפיק דינא קשיא, וזהו כד אגניז. ואינו יוצא רק מים, שנגנז בתוך הברית
 ).יהל אור(כ בפרשת תרומה דף קסז "כמש, ונעשה רקיע

 ).הערת הזוהר (א" לעיל יא עז
יבעי לא מ, ומקשה הוא היפוכו. ל אפילו בשעת טובה"ר, שהוא היפוך של אשרי אדם מפחד תמיד ח

כיון שאינו דבוק , יפול ברעתו, דוגמת פרעה, אלא אפילו ברעתו מקשה לבו, שבשעת הטובה אין מפחד
ז הכל כלילת יראה "וכ, ל"ובה יפול כמש, רצועה בישא דלקי, שהוא היראה רעה, אז נדבק ברעה', ביראת ה

 .)יהל אור(ש ודא איהו אהבה שלימתא "וז, שהוא מעשה האור ביום הראשון, באהבה
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ïéøèñ ïéøúá úãçàúàã äàøé çëúùà   .כראוי מהישל אהבה
äéà àãå åäééðî úìéìëúàåå àúîéìù äáäà 

úåàé à÷ãëà:  
 גדול אלוה שיש לדעת :שלישית מצוה

 יחוד יום בכל אותו יחדיול ,בעולם ושליט
 ,העליונים הצדדים ששת באותם כראוי

 בותיהת בשש אחד יחוד אותם ולעשות
 רצוןאת ה ןוולכו ,שראלי שמע של
 האריךל צריך זה ועל .עמהם למעלהש
 שכתוב וזהו .בותיתבשש  "חדא] "מילת[
 מקום אל השמים מתחת המים יקוו"

 השמים שתחת הדרגות יתכנסוש ,"אחד
 לששה בשלמות להיות )יראה( בהן שתאחז
 היחוד באותו זה כל ועם .כראוי צדדים

 להאריך שצריך ,יראה בו לקשר צריך
 .גדולה אחד של ת"שדל ,אחד של ת"בדל

 שתראה ,"היבשה ותראה" שכתובוהיינו 
. היחוד באותו יבשה שהיא ,ת"דל ותתקשר

 לקשר צריך ,למעלה שם שנקשרה ואחר
 צדדים בששה אוכלוסיה עם למטה אותה

 מלכותו כבוד שם ברוך' ,שלמטה האחרים
 אחרות בותית שש בו שיש ',ועד לעולם

 נעשתה ,יבשה תהשהי מה ,ואז ,היחוד של
 .אילנות עוולנט ביםיוא רותיפ לעשות ארץ

 àáøáø àäìà úéàã òãðîì äàúéìú àãå÷ô
àèéìùåäáäéì àãçééìå àîìòá â àîåé ìëá 

ïéàìò ïéøèñ úéù ïåðéàá úåàé à÷ãë àãåçéã 
àãç àãåçé ïåì ãáòîìåä òîùã ïéáú úéùá 

àúåòø àðååëìå ìàøùéå àã ìòå åäééãäá àìéòì 
äéì àëøàì êéøèöà ãçàæúéùá ç àãå ïéáú 

ä áéúëã àå)è à úéùàøá ( úçúî íéîä åå÷é
ãçà íå÷î ìà íéîùäè úåçúã ïéâøã ïåùðëúé 

 äéá àãçàúàì àéîù>äàøé< åîéìùá éåäîì 
úåàé à÷ãë ïéøèñ úéùìé àåääá àã ìë íòå 

äàøé äéá àøù÷ì êéøèöà àãåçéàé êéøèöàã 
ìãá àëøàì"ìãã ãçàã ú"äìåãâ ãçàã úáé 

 áéúëã åðééäå)íù ( äùáéä äàøúå)úãéæçú (
]éæçúã[ìã øù÷úúå "äéàã úå àåääá äùáé 

øù÷úàã øúáìå àãåçéú êéøèöéà àìéòì ïîú 
 ïéøèñ úéùá àäñåìëàá àúúì äì àøù÷ì

àúúìã ïéðøçàâéìîëùá "åãé úéù äéá úéàã 
 äùáé úåäã äî ïéãë àãåçéã ïéðøçà ïéáú

                                                                                                                                                                                     

 .אריכות ביהל אור' עי א
' אין רק ה, אבל כאן. ושם הוא העיקר בפרטות, הוא האלקים' למנדע דה, ש למטה בפקודא רביעא"כמ ב

 ).יהל אור(אחד ושמו אחד 
ש "וז. שהוא אחד, אחד' כ ה"ואח. אלקים בעולם' לידע שיש ה, אלקינו' שיחודא הוא בתחילה ה ג

תיבות ' והוא בו, ז"ש בהקדמה שניה של התיקו"וכמ, ק"ס בו"ל לייחד א"ר). יהל אור(' ולייחדא כו' למנדע כו
 ).יהל אור(של שמע ישראל 

, רקיעין דאצילות' שהן ו, )יהל אור, מ"מ(' ק דנוק"שהם עילאין יותר מו, א"ק דז"הם ו ).א"נ(י "ת נה"חג ד
 ).יהל אור(ש בפרשת תרומה ובפרשת ויקהל וכמה מקומות "כמ, ש"ושם הייחוד דק

 ).יהל אור(שהוא נגד היסוד ששם מתקשרים כולם כידוע , והוא בתיבת אחד, ק ביחד"כל הו, ל"ר ה
ושם רק רצון , לקשר עמהם, א"לכוון באו, ל"ר). א"נ(ר בהדייהו "ל צריך לכוין השורש שלהם דהיינו ג"ר ו

לדבקם , הרצון לבדרק ', כי שאל כו, מלעסוק בהם, שלח תשלח את האם, כי שם אין יד אדם שולטת, בלבד
  ).יהל אור(והוא באחד , ק"בו

ולמעבד לון "ש "ל על מ"ר, )א"נ(ם "רוחות א' והיינו כנגד שמים וארץ וד' ל בכל תיבה כנגד רוח א"ר ז
ל "ר). יהל אור(ל ולעשות לון קשר חד "ל להאריך כשיעור שית תיבין הנ"ור. ל"כנ, ולכוונא הכל באחד', כו

' ובא, ]א"ק ואו"ו[' בח' זהו התקשרות ד, א"מה שקבל מאו, ולקבל לה ברכאן ממנו, ק"מלכות בו', ד, לקשרא
  ).יהל אור(טיבו דעתיקא 

ç) ð"úéùë à() ôãá óñåð"å.( 
 ).יהל אור(שהיא יבשה ממים , ת"שלכן נקראת דלי ט
 ש ושם מתקשרין"אחד דק, אל מקום אחד ביסוד, ס"לאתאחדא בא, ל"ק הנ"הן ו, ל יתכנשון דרגין"ר י

 ).יהל אור(
 ).יהל אור(ו "כמש, ל מלכות"ור', א לא אצטריך לאתנשי יראה כו"אר, ל בפקודא תניינא"כנ יא
 ).יהל אור(שאז היא גדולה , ל הוא רמז וסימן התקשרות בדרגין דלעילא"ר יב
 ).יהל אור(ק דילה "בו, כידוע, בשית היכלין דלתתא יג
 ).א"ד(ב "ראשית יח עב וב"ט ע"ג וזוהר תרומה קל"י' במנחת יהודה ד יד
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 ליבשה אלהים ויקרא" שכתוב מהוהיינו 
 רצון ,ארץ שלמטה היחוד באותו ,"ארץ
 "טוב כי" "טוב כי" כן ועל .כראוי שלם
 אחד ויחוד עליון אחד יחוד ,םיפעמי

 מכאן .צדדים בשני שנאחז כיוןמ ,תחתון
 תתקנהנ ,"דשא הארץ תדשא" והלאה
  .כראוי ביםיוא רותיפ לעשות

]úãéáòúà) [úãáòúà( ïéøéô ãáòîì õøà 
 àòèðìå ïéáéàå]ïéðìéà) [ïðìéà(àå  áéúëã åðééä

)é à úéùàøá (éäìà àø÷éåõøà äùáéì íá 
àåòø àòøà àúúìã àãåçé àåääáâ à÷ãë íéìù 

áåè éë àã ìòå úåàéã àãåçé ãç éðîæ éøú áåè éë 
 ïéøúá ãéçàúàã ïåéë äàúú àãåçé ãçå äàìò

 äàìäìå ïàëî ïéøèñ)àé íù ( õøàä àùãú
àùãä à÷ãë ïéáéàå ïéøéô ãáòîì úð÷úúà 
úåàéå:  

 ,האלהים הוא 'שה לדעת :רביעית מצוה
 והשבות אל היום וידעת" שנאמר כמו
 השם ושיכלל ,"האלהים הוא 'ה כי ךלבב
 שהם לדעת ,ה"הוי של בשם אלהים של

 הכתוב סוד והיינו .פרוד בהם ואין אחד
 על להאיר השמים ברקיע מארת יהי"

 רודיפ בלי אחד השמות שני שיהיו ,"הארץ
 שמים של בשם חסר מארת שיכלל ,כלל

 אור .פרוד בהם ואין ,אחד שהם )םשּוָרְש(
] דבר[ והכל , לבן אין בהם פרודבאורשחור 

  ,אחד

ãå÷ôåäéã òãðîì äàòéáø à"éäìàä àåä äíæ 
 øîà úàã äîë)èì ã íéøáã ( íåéä úòãéå

åäé éë êááì ìà úåáùäå" íéäìàä àåä ä
éäìàã àîù àììëúàìå"åäéã àîùá í" ä

ïåðéàã òãðîìçá úéìå ãç  àæø åðééäå àãåøô åä
 áéúëã)æé à úéùàøá ( òé÷øá úøàî éäé

 ãç ïäîù ïéøú éåäîì õøàä ìò øéàäì íéîùä
àììëúàì ììë àãåøô àìáèøñç úøàî é 

 àîùá]íéîùãàé) [àîùã( >ð"íéùøã à< ïåðéàã 
åäá úéìå ãçáéàãåøô âé àîëåà àøåäð 

>àøåäðá <)àéääá(ç é àãåøô åäá úéì àøåå
ãç àìëå  

  áé/á  
 אש של וענן היום של הלבן ענן והוז

 זה ויתתקנו .לילה ומדת יום מדת ,בלילה
 על להאיר" שנאמר כמו ,להאיר זה עם

àøååç àððò àåä àãå] àîîéã[) àîéã( àððòå 
àéìéìá àúùàã) æçàù äî"ì( úãîå íåé úãî 
÷úúàìå äìéìïàãá àã ãéàøäðàì à äîë 

                                                                                                                                                                                     

היינו ', ח שער העיבורים פרק ה"ע' ועי, )יהל אור(ק דילה ונעשית פרצוף שלה "הוא התפשטות ו א
 .@ונעשית פרצוף שלימה', כלילן בג' ג' יציאה מבחי

 ).ג"א ס ע"ביאורים ח(הוא כינוי למידת המלכות " ארץ" ב
 ).יהל אור(ל שזהו לשון ארץ "ר ג
 ).יהל אור(שסמך גאולה לתפילה , והטוב בעיניך עשיתי) ב"ברכות י ע(ש "כמ ד
 ).יהל אור(ששם הייחוד גמור , והוא בתפילה, עכשיו אתתקנת למיעבד ה
 .אריכות ביהל אור' עי ו
כל מה ). "א"ד(א "אותיות שיש בתיבת האלקים שעולה צ' ל ו"א וזהו רמז בראשית ר"צ' גליון בגי ז

ויזדכך ', י הגילוי דאור יחודו ית"ולעתיד לבא יתוקנו כולם ע). רשה לאדברים רבה פ" (נברא זוגות, שנברא
א ח "ה ח"דע(' ושמו א' א' ויהיה אז ה', ויתייחדו כולם לאחד בגילוי אור קדושתו ית, כל חומר להיות צורה

 ).יהל אור(' ואלקים נוק, א"הוא ז' ה. זוהר הרקיע' ועי). א"ע
ה "אהי' ו ששניהם יחד הוא יחוד הק"ף וי"אלקים כזה כ' שלו בגיו והמילוי "ה עולה כ"ל כי שם הוי"ר ח
  ).א"נ(ם "א. ם"י וליחד ולשלב שניהם יחד כזה יאהלוההי"ה אדנ"הוי

  ).א"ד(ב "בראשית יט ע ט
 ).יהל אור(שבתוכו ' חסר ו' שהוא ד', חסר ו, שהוא מלכות י

 ).יהל אור(' והוא השמים לה יא
áé  ïåäá)øåà ìäé.( 

 ).יהל אור(' וזהו ברקיע עם ב). א" דפ–הערת הזוהר (א "שם נא ע יג
 ).יהל אור(כדי לכלול מדת לילה ביום ומדת יום בלילה ) ב"ברכות יא ע(ש "כמ יד
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 הנחשאותו  של החטא וזהו". הארץ
 ,למעלה והפריד למטה בריחש ,הקדמוני

 שצריך משום ,לעולם שגרם מה גרםלכן ו
 רושח ואור .למעלה ולחבר למטה להפריד

 ולהאחז ,אחד רבויבח למעלה להאחז צריך
 ולהפריד יחודה@ של ההמוניב כך אחר

 לדעת צריך ,זה כל ועם .הרע הצד מן אותה
 הוא 'ה .פרוד בלי אחד הכל 'ה שאלהים
 ולא אחד שהכל אדם וכשידע .האלהים

 האחר הצד אותו לויאפ ,רודיפ ישים
 ינויוה. למטה ימשך ולא העולם מן יסתלק

 שהנה ".רותולמא והיו" הכתוב סוד
 הצד ,אור המח ,המח אחר עולה פהיהקל

 מות ,אותיות של בוריבח אור .מות האחר
 אז , משםמסתלק הזה וכשהאור .בפרוד

 .פרוד של מות באותיות מתחבר
 רע וגרמה חוה התחילה הללו מהאותיות

 ,"טוב כי האשה ותרא" ככתוב ,העולם על
 והם ,ו"מ ונשאר למפרע האותיות החזירה

 מות וגרמה ,עמם ו"תי האות ונטלו הלכו
 רבי אמר ".ותרא" שכתוב כמו ,עולםל

 נשארה ם"מ למדנו הרי ,אבא ,אלעזר
 מתהפכת תמיד ,חיים שהיא ו"וא ,יחידה

 "ותקח" שכתוב ,ו"תי ונוטלת והולכת
 והתחברו הזו התיבה ונשלמה ".ותתן"

 והרי ,בני אתה ברוך ,לו אמר .האותיות
  .הזה הדבר בארנו

 øîúàã)åè à úéùàøá (õøàä ìò øéàäìá àãå 
àáåçâ àúúì øáç äàîã÷ ùçð àåääã 

àîìòì íøâã äî íøâ êë ïéâáå àìéòì ùøôúàåã 
 àøáçìå àúúì àùøôàì êéøèöàã ïéâá

àìéòìäì êéøèöà àîëåà àøåäðå  àãçàúà
 øúáì àãçàúàìå àãç àøåáçá àìéòì

 àäñåìëåàáãàäãåçéå àøèñî äì àùøôàìå 
àùéáæàã ìë íòå çéäìàã òãðîì êéøèöà " í

åäé"åäé àãåøô àìá ãç àìë ä"éäìàä àåä ä" í
 àãåøô éåùé àìå ãç àìëã ùð øá òãðé ãëå

ää åìéôàéàøçà àøèñ àè àîìò ìòî ÷ìúñé 
ëã àæø åðééäå àúúì êùîúà àìå áéú)íù ( åéäå

 àçåî à÷ìñ àçåî øúá äôéì÷ àä úåøåàîì
úåî àøçà àøèñ øåàé úåî ïååúàã øåáçá øåà 

 àøáçúî ïîúî ÷ìúñà øåà éàä ãëå àãåøôá
 ïååúàá)úåî(àãåøôã ] úåî[ ïååúà ïéìàî 

 áéúëã äîë àîìò ìò àùéá úîøâå äåç úàéøù
)ä â úéùàøá ( úøãäà áåè éë äùàä àøúå

àúùà òøôîì ïååúàî ø" åìèðå åìæà ïåðéàå å
éú úåà" äîë àîìò ìò àúåî úîøâå åäééãäá å

 áéúëã)å â úéùàøá ( øæòìà éáø øîà àøúå
î àðôéìåà àä àáà"àå äàãéçé úøàúùà í" å

úìæàå úëôäúà øéãú ïééç åäéàãàééú úìèðå " å

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור(שאחד בלא חבירו אין מאיר  א
וזהו , להאיר שניהם על הארץ, כ מדת יום בלילה"ואח, בתחלה נכלל מדת לילה ביום ברקיע השמים ב

ועיקר הענין ברקיע . ובלילה נכלל מדת היום, שביום נכלל מדת הלילה ביום, יום ובין הלילההלבדיל בין ה
 ).יהל אור(ששם שניהם אחד ביחוד גמור , השמים ששם נכללין שניהם כאחד בסוד הדעת

 ).יהל אור(וחבר אותה למטה בסטרא בישא , דאפריד אלוף ממנה, ל"ר ג
 ).יהל אור(חבר מות כמו שמפרש והולך שהפריש אור ונת, ש למטה"שגרם מות כמ ד
כ לחבר אותה עם אוכלוסהא בברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד "ואח', ח עם ד"ל להתחבר א"כנ ה

 ).יהל אור(
å  àäãåçéá)ôã"å.( 

 ).יהל אור(ו בחשאי "שלכן אומרים בשכמל ז
 ).יהל אור(ל פרודא לעילא "ז צריך לידע דל"עכ, פ שמחברים אותה עם אוכלוסהא"ל אע"ר ח
, ב שסוד היראה הוא בפסוקי דזמרא"ויקהל דף רב ע' ש בפ"וכל הפקודין עד הנה סוד התפלה כמ ט

כ "ואח, ל"ו כנ"שמע ובשכמל, אחד ושמו אחד' ש ושם הוא היחוד ה"ויחוד בק, ואהבה הוא באהבה רבה
 ).יהל אור(עלינו כאן ושמו אחד והוא ב, הוא האלקים' כ למנדע דה"ואח, תדשא בתפלה וקדושה דסדרא

ו המוקדמת "ג מות בפירודא שנכנסה הוא"אור אותיותיו הם על סדר אב' אינו מהרב פי' זה הפי י
ג דמאורות "ר על הסדר ומות בפירודא ואע"ר מות או"כ שבמאורות איכא או"ו א"ם והתי"והפרידה בין המ

דהיינו מאורות ' אשתאר מות כו' א ותרא כו"מ יש אם למסורת והיינו דקאמר לקמיה כד"דקרא חסר הוא מ
  ).א"ד(ו "ן ואם תסיר אותיות ותרא ממאורות ישאר מ"שלם בתרין ווי

 ).הערת הזוהר(א "ע] א" דפ–רלז [פנחס רלו  יא
 .אריכות ביהל אור' עי יב
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 äéì øîà ïååúà åøáçúàå àã äáéú íéìúùàå
é÷åà àäå éøá úðà êéøáàã äìî àðîáé:  

 המים ישרצו" כתוב :חמישית מצוה
 שלש יש הזה בפסוק ,"חיה נפש שרץ

 קולעס ואחת ,בתורה קולעס אחת ,מצוות
 ימים לשמונה למול ואחת ,ורביה בפריה

 בתורה לעמול .הערלה משם ולהעביר
 את לתקן יום בכל ולהגדילה בה עסוקול

 ,בתורה סקועשכיון שאדם . ורוחו נפשו
 שכתוב ,קדושה אחרת נשמהב נתקן הוא

 הקדושה החיה של הנפש ,"חיה נפש שרץ"
 אין ,בתורה סקוע אדם אין שכאשר .ההיא

 אינה שלמעלה שהווהקד ,קדושה נפש לו
 באותו ,בתורה עוסק וכאשר ,עליו שורה

 לנפש זוכה הוא ,בה ברדמ שהואהדיבור 
 מלאכים כמו וחוזר להיות ,ההיא החיה

 אלו ,"לאכיומ' ברכו ה" שכתוב ,קדושים
 מלאכיו' שנקראים בתורה סקיםעוהם ש
 על יעופף ועוף" שכתוב וזהו. 'בארץ
 העולם ובאותו ,הזה בעולם זה ,"הארץ
 לעשות הוא ברוך הקדוש שעתיד ,ולמדנ
 ,העולם בכל ושישוטו כנשרים כנפים להם

 אבר יעלו כח יחליפו 'ה וקוי" שכתוב
 יעופף ועוף" שכתוב מה והיינו ".כנשרים

 ישרצו ,מים שנקראת התורה זו "הארץ על
 של מהמקום חיה נפש של שרץ ויוציאו

 כמו ,למטה אותה ימשכו ההיא החיה
 ברא טהור לב" דוד אמר זה ועל .שנתבאר

 נכון ורוח" ואז ,בתורה קולעס "אלהים לי
  ".בקרבי חדש

áéúë äàùéîç àãå÷ôà) ë à úéùàøá (
 úéà àø÷ éàäá äéç ùôð õøù íéîä åöøùé

ô úìúïéãå÷áéòìîì ãç â ãçå àúééøåàá 
 àééðîúì øæâîì ãçå äéáøå äéøôá à÷ñòúàì

 ïéîåé]àøáòàìå) [àøáòúàìå( àúìøò ïîúî 
äá àìãúùàìå àúééøåàá éòìîìåàùôàìå ã äì 

 ùð øáã ïåéëã äéçåøå äéùôð àð÷úì àîåé ìëá
àúééøåàá ÷ñòúàäï÷úúà å àøçà àúîùðá 

áéúëã àùéã÷ ç àéääã ùôð äéç ùôð õøù äé
 úéì àúééøåàá ÷ñòúà àì ùð øá ãëã àùéã÷
 àéøù àì àìéòìã àùåã÷ àùéã÷ àùôð äéì
 åùéçø àåääá àúééøåàá ìãúùà ãëå éåìò

 äéç ùôð àéääì éëæ äá ùéçøã)å( øãäîì
 áéúëã ïéùéã÷ ïéëàìîë)ë â÷ íéìäú ( åëøá

åäé" àúééøåàá ïé÷ñòúîã ïåðéà ïéìà åéëàìî ä
åä àãå àòøàá åéëàìî ïåø÷àã áéúëã à

)ë à úéùàøá ( éàäá éàä õøàä ìò óôåòé óåòå
ïðéðú àîìò àåääá àîìòæá÷ ïéîæã " ãáòîì ä

 áéúëã àîìò ìëá àèùàìå ïéøùðë ïéôãâ ïåì
)àì î äéòùé (åäé éå÷å" øáà åìòé çë åôéìçé ä

 àã õøàä ìò óôåòé óåòå áéúëã åðééäå íéøùðë
àúééøåàç àùçø ïå÷ôéå ïåöøùé íéî éø÷àã 
 ùôðãäéç àéääã øúàî äéçè äì ïåëùîé 

ãåã øîà àã ìòå øîúàã äîë àúúìé)  íéìäú
áé àð (éäìà éì àøá øåäè áì" éòìîì í

éáø÷á ùãç ïåëð çåøå ïéãëå àúééøåàáàé:  

                                                           

  ).הערת הזוהר(ב "בראשית מו ע א
רחישו דרחיש בה ש למטה בההוא "כמ, שרץ בתורה, פקודין' נגד ג" שרץ נפש חיה"ל שלכן נאמר "ר ב

ל בגין "חיה למגזר כמש. 'ונשמתין חדתין כו', ו כו"ש למטה דכל מאי דאתעסק בפ"כמ, בפרו ורבו, נפש. 'כו
 ).יהל אור(' כו' דההיא חי

 ).ג"ז יח ע"א בתיקו"בהגר(ל לחדש "ר ג
 ).יהל אור(ל שזה נפש "ר ד
  ).הערת הזוהר] (א"א דפ"ע[ב "נח סב ע ה
 ).יהל אור(ו "כמש' ל זהו נפש חיה כו"ר ו
 ).יהל אור(פ רקיע השמים "ל זהו ע"ר ז
 ).יהל אור(ז יעשה התורה "כ, זהו ישרצו המים, ל"ר ח
 ).יהל אור(משכינה קדישא  ט
  ).הערת הזוהר(ב "וישב קיב ע י

 .אריכות ביהל אור' עי יא
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 שכל .ורביה בפריה קולעס :ששית מצוה
 ההוא לנהר גורם ורביה בפריה סקושע מי

 והים .מימיו יפסקו ולא תמיד נובע להיות
 חדשות ונשמות ,הצדדים כלב מתמלא

 וצבאות ,האילן מאותו ויוצאות מתחדשות
 .הנשמות אותם עם למעלה מתגדלים רבים

 ,"חיה נפש שרץ המים ישרצו" שכתוב זהו
 ,ויוצא ששופע הנהר ,דשוקה ברית זו

 שרץ ושורצים מתרבים שלו והמים
 ובאותן. ההיא לחיה ותנשמ והתרבות של

 צאיםיו ,ההיא לחיה שנכנסות הנשמות
 ,העולם בכל וטסים שפורחים עופות כמה

 ,הזה העולם אל יוצאת הנשמה וכאשר
 ,הזו הנשמה עם ויוצא שפורח ההוא העוף

 כל עם יוצאים כמה .עמו יוצא העץ מאותו
 ואחד מימין אחד ,שנים ,ונשמה נשמה

 ,אותו שומרים הם ,זוכה הוא אם .משמאל
 הם לא ואם ,"לך יצוה מלאכיו כי" שכתוב
  .עליו יםמקטרג

äéáøå äéøôá à÷ñòúàì äàúéúù àãå÷ôà 
]ìëã) [ìëå(íéøâ äéáøå äéøôá ÷ñòúàã ïàî á 

 éåîéî ïå÷ñôé àìå øéãú òéáð éåäîì øäð àåääì
ïéøèñ ìëá àéìîúà àîéåâ ïéúãç ïéúîùðå 

 ïéàéâñ ïéìéçå àðìéà àåääî ïé÷ôðå ïùãçúî
ää ïéúîùð ïåðéà éãäá àìéòì åàéáøúà" ã

)ë à úéùàøá (ùé àã äéç ùôð õøù íéîä åöø
àùéã÷ àîéé÷ úéøáã àéîå ÷éôðå ãéâðã øäð 

 àéåáøå àùçø ïéùçøå åàéáøúà äéìéã
éúîùðãä ïéìàòã ïéúîùð ïåðéàáå äéç àéääì 

éôåò äîë é÷ôð äéç àéääáäïñàèå ïçøôã å ìë 
 àåää àîìò éàäì à÷ôð àúîùð ãëå àîìò

 ÷ôðå çøôã àôåò>éàä éãäá <)éà äéãäá( 
î àúîùð ï÷ôð äîë äéîò ÷ôð àðìéà àåää

àúîùðå àúîùð ìëáæ ãçå àðéîéî ãç ïéøú 
 áéúëã äéì ïéøèð ïåðéà éëæ éà àìàîùî) íéìäú

àé àö ( éâøè÷î ïåðéà àì éàå êì äåöé åéëàìî éë
äéìòç:  

  ñçðéô éáø øîà  ,פינחס רבי אמר
   âé/à  

 על אפוטרופוסים שעומדים הם שלשה
 עליו יש םא" שכתוב ,זוכה כשהוא האדם
 לאדם להגיד אלף ניימ אחד מליץ מלאך
 .אחד הנה ,"מלאך עליו יש אם" ".ישרו

 לאדם להגיד אלף מני אחד" .שנים ,"מליץ"
 ,שמעון רבי אמר .שלשה הנה ,"ישרו

 ,"ויאמר ויחננו" ,עוד שכתוב ,חמשה
 לא ,לו אמר .שנים "ויאמר" ,אחד "ויחננו"

 הוא ברוך הקדוש זה "ויחננו" אלא ,ככה
 אמר. לו אלא לאחר רשות אין שהרי ,לבדו

 øáã äéìò ïéñôåøèåôà éîéé÷ã ïåðéà àúìú
 áéúëã éëæ ãë ùð)âë âì áåéà ( åéìò ùé íà

 åøùé íãàì ãéâäì óìà éðî ãçà õéìî êàìî
 éðî ãçà éøú õéìî ãç àä êàìî åéìò ùé íà
 éáø øîà úìú àä åøùé íãàì ãéâäì óìà

ùîç ïåòîùèúëã  øéúé áé)ãë íù ( øîàéå åððçéå
à ïéøú øîàéå ãç åððçéå" åððçéå àìà éëä åàì ì

á÷ àã" àìà àøçàì åùø úéì àäã éåãåçìá ä

                                                           

 ).יהל אור(ולאפשא לה , ל"כנ א
  ).הערת הזוהר(ב "וישב קפו ע ב
  ).והרהערת הז(א "קנב ע ג
מידת היסוד ). יהל אור(' ישרצו להחי, ל זהו המים"ר). א"ד) (ת"ב בס"א ויצא קנא ע"ח ע"אחרי מות ס( ד

והם שרשים לכל מה , כ"פשוטות ג' ומשום שיש בו בחי, שכן בו מתערבים כל הכחות כולם, "מערב"נקרא 
 ).ב"א פד ע"יאורים חב(ואז המלכות היא אכן במערב , כ כאן"וכמש" מזרח"לכן קראו בשם . שלמטה

. שהכוונה כאן הוא למלאכים' ן דרוש ד"ד ומ"ח שער מ"ע' ועי). א"ד(א "ח ע"ב ובראשית נ"ט ע"ויגש ר ה
, "ויעף"במיכאל נאמר . גבריאל, יעופף. מיכאל, ועוף) א"ב רלט ע"זהר ח(ואמרו . זהו ועוף יעופף, ל"ר

  ).יהל אור" (מועף ביעף"ובגבריאל נאמר 
  ).א"ד(חים ומשוטטים מלאכים הפור ו
 ).הערת הזוהר(ב ”א מא ע"ב כ”קסא ע ז
ת ונשמ' הם בחיהרי  ,עופין' א יוצאין כמה בחי"נ מאו"כאשר יצאו זוש' ל פרק ד"ח שער ט"ע' עי ח

  .ש"עיי, מלאכיםהאדם וה
דכתיב ויחננו , לימא חמש, "'אם יש עליו מלאך וכו"לפי דבריך שאמרת תלתא אינון מכח פסוק ' פי ט

 ).מ"מ(י שאינם רק שנים כדלעיל "אבל לפי האמת דעת רשב', אמר וכווי
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 ,ורביה מפריה שנמנע ומי ,אמרת יפה ,לו
 כל את שכוללת הדמות את ממעיט יכולבכ
 שופעים שאין הנהר לאותו וגורם ,דמויותה

 בכל הקדוש הברית את ופוגם ,מימיו
 בפגרי וראו ויצאו" כתוב ועליו ,הצדדים
 ,לגוף זה ודאי "בי" ,"בי שעיםוהפ האנשים

 והוא ,כלל לפרגוד נכנסת נשמתו ואין
  .העולם מאותו נטרד

à äéì àìà" òðîúàã ïàîå úøîà à÷ øéôù ì
 ìë ìéìëã àð÷åéã øéòæà ìåëéáë äéáøå äéøôî

ïéð÷åéãà éåîéî ïéãâð àìã øäð àåääì íéøâå 
àùéã÷ àîéé÷ íéâôåáå ïéøèñ ìëá  áéúë äéìò

)ãë åñ äéòùé ( íéùðàä éøâôá åàøå åàöéå
 éá íéòùåôä>éá< àì äéúîùðå àôåâì àã éàãå 

ìééòâàîìò àåääî ãéøèàå ììë àãåâøôì ã:  
 ימים לשמנה למול :שביעית מצוה
 שהחיה משום ,הערלה המתוז את ולהעביר

 .הדרגות לכל השמינית הדרגה היא ההיא
 צריכה ממנה שפורחת ההיא והנפש

 שהיא כמו ימים לשמנה לפניה להראות
 נפש שהיא נראה ודאי ואז ,שמינית דרגה
 ולא ,הקדושה ההיא החיה של הנפש ,חיה
 בספרו ".המים ישרצו" וזהו .האחר הצד מן
 שםור דשוק זרע של המים ירשמו חנוך של
 ד"יו האות של שםוהר וזה ,חיה נפש של

 הרשומים שאר מכל הקדש בבשר שנרשם
 זה ,"הארץ על יעופף ועוף. "העולם של

ת טיסו בארבע העולם כל את שטס אליהו
 .דשוקלהיות שם באותה המילה של ברית 

זה 'סא ולהזכיר בפיו כ לו לסדר וצריך
 .שם שורה אינו ,לא ואם .'והכסא של אליה

 שני ,"ליםוהגד התנינם את אלהים ויברא"
מילת הערלה ואחר כך  ,ופריעה ערלה אלה

 נפש כל ואת" .נקבהו זכר והם ,הפריעה
שם של אות ברית והר זה ,"משתוהר החיה

 כפי הקדושה חיה הנפש שהיא ,דשוק
 המים ,"המים שרצו אשר" .שאמרנו

 ïéîåé àéðîúì øæâîì äàòéáù àãå÷ô
 àúìøòã àîäåæ àøáòàìå éäéà äéç àéääã ïéâá

 àçøôã ùôð àéääå ïéâøã ìëì äàðéîú àâøã
 ïéîåé àéðîúì äî÷ äàæçúàì àëéøèöà äðéî

éäéàã äîëä éàãå éæçúà ïéãëå äàðéîú àâøã 
 àìå àùéã÷ äéç àéääã ùôð äéç ùôð éäéàã
 àøôñá íéîä åöøùé åäéà àãå àøçà àøèñî

àéî ïåîùøúé êåðçãå åîéùø àùéã÷ àòøæã 
äéç ùôðãåé úàã åîéùø àãå "ãæ íéùøúàã 

 óåòå àîìòã ïéîåùø øàù ìëî àùéã÷ àøùáá
 àîìò ìë ñàèã åäéìà àã õøàä ìò óôåòé
 àîéé÷ã åøéæâ àåääá ïîú éåäîì ïéñàè òáøàá

êéøèöàå àùéã÷ç àééñøåë äéì àð÷úì 
äéìàã àééñøë àã äéîåôá àøëãàìå"åè åàì éàå 

éäìà àøáéå ïîú éøàù àì" íéðéðúä úà í
äíéìåãâ) àë à úéùàøá( äìøò ïéìà ïéøú 

øúáì äòéøôå äìøòã åøéæâ äòéøôåé øëã ïåðéàå 
àá÷åðåàé àã úùîåøä äéçä ùôð ìë úàå 
åîéùøáéàã " äéç ùôð éäéàã àùéã÷ àîéé÷ ú

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(שכל הספירות מתראים בה , היא המלכות א
 ).מ"מ(פוגם בכל היסודות שבכל הפרצופים  ב
ח "א ויחי רכ"ו ע"וירא קט' ה ב"ב לך לך פ"ז ע"א וישב קפ"א ע"למחיצת שלפני העולם הבא לך לך צ ג

  ).א"ד(א "ה ע"ב מ”ע
 .אריכות ביהל אור' יע ד
 ).הערת הזוהר(א "בראשית לג ע ה
שיצא הזרע הקדוש דרך , ויהיה נרשם בחותם הברית, שהזרע הוא מים, ל המים קאי על זרע ישראל"ר ו

 ).יהל אור(החותם קדוש 
זעירא היא המלכות והיא רמוזה בעטרת ' ונודע כי י. זעירא' שהוא י, י המילה מתגלה עטרת היסוד"ע ז

הרי רמזנו שנפש הבאה לו היא מחיה שהיא , שהיא רומזת למלכות, הנזכר' וכשנרשם באדם י, היסוד
 ).מ"מ(מלכות 

 ).יהל אור" ('ועוף וכו"זהו הציווי , ל"ר ח
 ).הערת הזוהר(א "ג ע"לך לך צ ט
 ).א"נ(ב "ב פריעה ביסוד מילה במלכות הרש”אמור צא ע י

 יש בו חד חוטא דקיק דקדושה יורת מהנוקבא כנזכר כי הדכורא, היא הערלה' ונוק, דכר הפריעה יא
 ).מ"מ(בפרשת פנחס 

 ).מ"מ(עטרת היסוד שרומזת למלכות ' פי יב
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 שםוהר אות של אליה שנמשכו העליונים
 קדוש שםובר ישראל נרשמו זה ובגלל. הזו

 רשומים אותםדוגמת כ ,למטה וטהור
 האחר לצד שהוהקד בין כירלה ,קדושים

 רשומים ישראל אף ,טומאה של ]שהוא[
 ,ם"עכו לעמים שהוהקד צד בין נודע להיות

 טומאה של] שהוא[ האחר מצד שבאים
 כך ,אותם שרושם וכמו .שנתבאר כמו

 לבהמות שלהם והעופות הבהמות רושם
 של חלקם אשרי .ם"עכו העמים של ועופות
  .ישראל

ïéàìò ïééî íéîä åöøù øùà ïøîà÷ãë àùéã÷à 
>ã< äáâì åëùîúà>åîéùø úàã <)úàãåîéùø( 

á ìàøùé åîéùøúà àã ïéâáå àã àùéã÷ åîéùø
 ïéùéã÷ ïéîéùø ïåðéàã àðååâë àúúì åéëãå
 àøçà àøèñì àùéã÷ øèñ ïéá àòãåîúùàì

åáàñîã ]óåà) [ìëå( ïéîéùø ìàøùé 
ùåã÷ ïéá àòãåîúùàìàåëò ïéîòì " ïééúàã í

ã àøçà àøèñîàáàñî äîëå øîúàã äîë 
 ïåäìéã éôåòå éøéòá íéùø éëä ïåì íéùøã

åëò ïéîòã éôåòå éøéòáì"íáëæ  ïåäé÷ìåç äà
ìàøùéãâ:  

 שנכנס הגר את בולאה :שמינית מצוה
 כנפי תחת ולהכנס עצמו את למול

 כנפיה תחת אותם מכניסה והיא ,השכינה
 מאהוטשל  האחר מצד שנפרדים לאותם

 הארץ תוצא" שכתוב ,אליה ומתקרבים
 החיה שנפש תאמר ואם ".למינה חיה נפש
 חזר, לכל מוכנת היא בישראל שכלולה הזו
 זה וחדרים אכסדראות כמה ".למינה" מרוא

 תחת חיה שהיא הזו לארץ יש מזה לפנים
 ,אכסדראות שתי לה יש ,ימין כנף. כנפיה

 אחרות מותוא לשתי נפרדים הזו ומהכנף
 להכניסם ,לישראל ביחוד קרובות שהן

 שמאל כנף ותחת .הללו האכסדראות לתוך
 לשתי ונפרדים ,אחרות אכסדראות שתי יש
 לםווכ .ומואב עמון שהם ,תאחרו מותוא

 סתומים חדרים וכמה .חיה נפש נקראים
 ,וכנף כנף בכל אחרים והיכלות אחרים
 אותם לכל להפריד רוחות יוצאות ומהם
 ,חיה נפש ונקראים ,ריםישמתגי הגרים

 כנפי תחת נכנסים לםווכ .למינה אבל
 ישראל נשמת אבל. יותר ולא השכינה
 ומשם ,ההוא האילן של הגוף מתוך יוצאת

 לתוך הזו הארץ לתוך הנשמות פורחות
 אתם תהיו כי" והסוד .ולפנים לפני מעיה
 שהמו יקיר בן ישראל זה ועל ".חפץ ארץ

 "בטן מני סיםוהעמ" ונקראים ,עליו מעיה

 øæâîì ìàòã àøåéâ íçøîì äàðéîú àãå÷ô
äéîøâã éäéàå àúðéëùã éåôãâ úåçú àìòàìå 

>ìéòàà<) úìéòà( ïåðéàì àäôãâ úåçú ïåì 
 ïéáø÷úîå àáàñî àøçà àøèñî ïùøôúîã

 áéúëã äáâì)ãë à úéùàøá ( ùôð õøàä àöåú
 àìéìëã äéç ùôð éàäã àîéú éàå äðéîì äéç
 äðéîì øîàå øãä úðîãæà àéä àìëì ìàøùéá
 äì úéà àã ïî åâì àã ïéøãàå ïéøãñëà äîë
 àôãâ àäôãâ úåçú äéç éäéàã õøà éàäì

é àôãâ éàäîå ïéøãñëà ïéøú äì úéà àðéî
ïéîåà ïéøúì ïùøôúàä ïéáéø÷ ïåðéàã ïéðøçà 

 ïéìà ïéøãñëà åâì ïåì àìòàì ìàøùéì àãåçéá
 ïéøãñëà ïéøú úéà àìàîù àôãâ úåçúå
 ïåðéàã ïéðøçà ïéîåà ïéøúì ïùøôúîå ïéðøçà

åäìëå áàåîå ïåîòï ïéøãà äîëå äéç ùôð ïåø÷à 
éìëéäå ïéðøçà ïéîéúñ àôãâ ìëá ïéðøçà ï

àùøôàì ïéçåø é÷ôð åäééðîå àôãâåå ïåðéà ìëì 
 äðéîì ìáà äéç ùôð ïåø÷àå ïéøééâúîã ïéøåéâ
 øéúé àìå àúðéëùã éåôãâ úåçú ïéìàò åäìëå

 åâî à÷ôð ìàøùéã àúîùð ìáà>àôåâ <)àôåð( 
 éàä åâì ïéúîùð ïéçøô ïîúîå àðìéà àåääã

õøàæ àæøå åâì åâì àäòî åâ )â éëàìîáé  ( éë

                                                                                                                                                                                     

יהל " ('ובגין דא וכו"ש "וז, י חותם הברית אתמשך קדושה עילאה לההוא זרע שיוצא דרך שם"ל שע"ר א
 ).אור

ה ודבהמות "ונשין דאו, וגהנ' נפש הבהמית דישראל ונפשות דבהמות ועופות טהורות הם מקלי ב
 ).מ"מ(האחרות ' קלי' ועופות טמאות הם מג

 .אריכות ביהל אור' עי ג
 ).הערת הזוהר(א "יתרו ע ע ד
 ).הערת הזוהר(א "משפטים צה ע ה
 ).הערת הזוהר(א "ח ע"שלח לך קס ו
  ).ו"לש(ב "ב רמ רע"א קעד ע"א יט ע"ג ז ע"א ח"ב יב ע"ח ז
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øé÷é ïá ìàøùé àã ìòå õôç õøà íúà åéäú éë   ,ועוד, החוצה מהכנפים ולא
 ïåø÷àå äéìò àäòî åîäã)â åî äéòùé ( íéñåîòä

ïèá éðîàåúå øáì ïéôãâî àìå   
  âé/á  

 וכל ,העליון באילן חלקלהם  אין לגרים
 הוא שלהם החלק אבל .שלו בגוף שכן

 השכינה כנפי תחת והגר .יותר ולא בכנפים
 שם ריםששו הם הצדק גרי .יותר ולא

 לכןו ,שנתבאר כמו לפנים ולא ,ונאחזים
 בהמה" ,ולמי .למינה חיה נפש הארץ תוצא
 שואבים כולם ,"למינה ארץ וחיתו ורמש
 למינה אחד כל אבל ,ההיא מהחיה נפש

  .לה כראוי

äàìò àðìéàá à÷ìåç ïåì úéì ïéøåéâá ïëù ìë 
áðàôåâìáà äéìéã ã åäéà ïéôãâá ïåäìã à÷ìåç 

àøåéâå øéúé àìåøéúé àìå àúðéëù éôãâ úåçú ä 
 åâì àìå ïãçàúàå ïàøù ïîúã ïåðéà ÷ãöä éøéâ

 êë ïéâáå øîúàã äîë)ãë à úéùàøá(  àöåú
 ùîøå äîäá ïàîìå äðéîì äéç ùôð õøàä
 äéç àéääî ùôð ïéáàù åäìë äðéîì õøà åúéçå

äì éæç à÷ãë äðéîì ãç ìë ìáà:  

 ולתת העניים את ןּולח :תשיעית מצוה
 בצלמנו אדם נעשה" שכתוב ,טרף להם

 של כלל ,תףומש ,אדם נעשה ,"כדמותנו
 ,"כדמותנו" ,עשירים ,"בצלמנו" .ונקבה זכר

 ומצד ,עשירים הזכר מצד שהרי .עניים
 אחת תפותובש שהם כמו .עניים הנקבה

 ,חסד לו וגומל לזה נותן וזה ,זה על חס וזה
 ועני עשיר שיהיו למטה אדם צריך כך
 זה חסד לוולגמ לזה זה ולתת ,אחד בוריבח
 שלנו הסוד ,"' וגוהים בדגת וירדו. "לזה

 מי שכל ,המלך שלמה של בספרו ראינו
 משתנה לא ,הלב ברצון העניים על שחס

 .ל אדם הראשוןש מדמותו לעולם דמותו
 הוא ,בו נרשמה םוכיון שדמותו של אד

 באותה העולם של הבריות כל על שולט

 ïåì áäéîìå éðëñîì ïçéîì äàòéùú àãå÷ô
 áéúëã àôøè)åë à úéùàøá (òð íãà äù

ãà äùòð åðúåîãë åðîìöá" íáàôúåùå ììë 
 åðúåîãë éøéúò åðîìöá àá÷åðå øëã) àæø

ã(éðëñîæ àøèñîå éøéúò àøåëãã àøèñî àäã 
 ñçå àãç àôåúùá ïåðéàã äîë éðëñî àá÷åðã

àã ìò àãç éëä åáéè äéì ìéîâå àãì àã áéäéå 
 àðëñîå àøéúò éåäîì àúúì ùð øá êéøèöà

 áäéîìå àãç àøåáçá àáåè äàìîâìå àãì àã
åâå íéä úâãá åãøéå àãì àã ')åë à úéùàøá (

ïðéîç ïðã àæøè ïàî ìëã àëìî äîìùã àøôñá 

                                                                                                                                                                                     

' ועי, ד"א ג ע"ה ח"דע(והוא שורש נשמת ישראל " גן עדן"שהוא מכונה , תדהיינו בנקודת יסוד דמלכו א
והוא ) ג"ב צא ע"ה ח"דע(ט "י מתגלה על ידי מט"ואילו שם אדנ. ה"ה ב"כלומר שם הוי, )ב"א פא ע"כללים ח

מכיוון " אדם דאצילות"מלכות דאצילות נקרא ). א"ב קלא ע"ה ח"דע(המכונה גם רחל וכנסת ישראל 
שכן המלכות , )ב"ש סב ע"הקדו(ובה נוגעין מעשה בני אדם , וי נשמת ישראל הוא בכנסת ישראלשעיקר גיל

 ).ג"א קח ע"כללים ח(א "כלומר על ידי הזדווגותה בז, )א"ב ע”א ע"כללים ח(ם ”עולה למעלה עד א
עוד אין להם חלק בזעיר שנקרא אילנא עילאה , ה מלבד שאינם מפנימיות המלכות כמו ישראל"שאו ב

 ).מ"מ(
â  àôåâá)ôã"å ,îá àåä ïëå"î.( 

אפשר דהני מלבר והיינו דקאמר ' בתקונים תקון ו' ג דמארי מקרא ומארי משנה אינון בגדפין כדאי" אעד
  ). א"ד(' אחידן בגדפאה וכו' בויקרא כב א' הכא מגדפין לבר וקאמר התם מגדפין וע

 ).הערת הזוהר(א "ו ע"לך לך צ ה
å  àôúåùî)ôã"å.( 
æ àæø) øâä úåäâäá óñåð"à.(@ 

נגד נצח " וחס דא"ש "ומ, והם מוחין דילה', קוי הנוק' שמהם נבנו ג, א"י דז"לשונות אלו לרמוז לנה' ג ח
וגמיל "ש "ומ, ה דמלכות"א שבונה בג,נגד הוד דז" ויהיב דא לדא"ומה שכתב , ן דמלכות"א שבונה חח"דז

 ).מ"מ(י דמלכות "א שבונה דת"נגד יסוד דז" לה טיבו
è "ïðéîç ïðã "øâä úåäâäá ÷çîð"à , àúéà åîå÷îáå"ïðéæç àã." 

  ).א"נ(ח "ז. לאפוקי לשם יוהרא או מפני הבושה י
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 תכםיוח ומוראכם" שכתוב זהו .הדמות
 זעים כולם ,"' וגוהארץ חית כל על יהיה

 ,בו שנרשמה הדמות מאותה ופוחדים
 בן שיתעלה להומע מצוה היא שזו משום
 שאר כל על אדם של בדמותו אדם

 גב על אף .מנבוכדנצר ,לנו מנין. המצוות
 שהיה זמן כל ,ההוא החלום את שחלם
 ,חלומו עליו שרה לא ,העניים על מרחם

 ,עניים על לרחם שלא הרע עין שהטיל כיון
" ' וגומלכא בפום מלתא עוד" ,כתוב מה

 השתנתה מיד ].'וגו המלך בפי הדבר עוד[
 נעשה"לכן ו .האדם מבני ונטרד דמותו

 שם" שם וכתוב ,עשיה כאן כתוב ,"אדם
  ".עזוב היום עמו עשיתי אשר האיש

 íìòì äéð÷åéã éðúùî àì àáìã àúåòøá
ãàã àð÷åéãã ïåéëå ïåùàøä íãàã àð÷åéãî" í

 àåääá àîìòã ïééøá ìë ìò èéìù äéá íéùøúà
ää àð÷åéã" ã)á è úéùàøá (îå íëúçå íëàøå

åâå õøàä úéç ìë ìò äéäé ' ïéìçãå ïéòæ åäìë
 àåä àãã ïéâá äéá íéùøúàã àð÷åéã àåääî
 äéð÷åéãá ùð øá à÷ìúñàì àéìòî àãå÷ô
 øöðãëåáðî ïì àðî ïéãå÷ô øàù ìë ìò íãàã

òà" ïçéî äåäã àðîæ ìë àîìç àåää íìçã â
 äéìò àøù àì éðëñîì]äéîìç[ ìéèàã ïåéë 

 àùéá àðéò]àìã[ áéúë äî éðëñîì ïçéîì 
)ã ìàéðãçë  (åâå àëìî íåôá àúìî ãåò ' ãéî

 êë ïéâáå àùð éðá ïî ãéøèàå äéð÷åéã éðúùà
 íãà äùòð)åë à úéùàøá ( äéùò àëä áéúë
 íúä áéúëå)èé á úåø ( éúéùò øùà ùéàä íù

æòåá íåéä åîò:  
 ולהשלים תפילין להניח :עשירית מצוה

 ויברא" תובשכ ,העליונה בדמות עצמו את
 ,ואמר פתח ".בצלמו האדם את אלהים

 בארנו הזה הפסוק ".ככרמל עליך ראשך"
 זה "ככרמל עליך ראשך" אבל ,ונתבאר
 של שמו ,ראש של תפילין ,העליון הראש
 באותיות ה"יהו הקדושהעליון  המלך

 השם ,אחת פרשה ואות אות כל ,רשומות
 .כראוי האותיות של דוריבס חקוק הקדוש
 ,"ממך ויראו עליך נקרא 'ה שם כי" ושנינו

 קדוש שם שהם ,ראש של תפילין אלו
  .אותיותיו של דוריבס

 àîìùàìå ïéìéôú àçðàì äàøéùò àãå÷ô
 áéúëã äàìò àð÷åéãá äéîøâ)à úéùàøáæë  (

 øîàå çúô åîìöá íãàä úà íéäìà àøáéå
)å æ øéù (àä ìîøëë êéìò êùàø>é< àø÷ 

ëë êéìò êùàø ìáà øîúàå àðîé÷åà àã ìîø
 äàìò àùéø)ã(àùéøã ïéìôúà àëìîã àîù 

åäé àùéã÷ äàìò" úàå úà ìë ïéîéùø ïååúàá ä
 àøåãñá àôéìâ àùéã÷ àîù àãç àúùøô

 ïðúå úåàé à÷ãë ïååúàã)é çë íéøáã ( íù éë
åäé" àùéøã ïéìôú ïéìà êîî åàøéå êéìò àø÷ð ä

àøåãñá àùéã÷ àîù ïåðéàãáéååúàã   
 'י זו ,"בכור כל לי קדש" ראשונה פרשה

 שיםוהקד כל של הבכור ,שוקד שהיא
 הדק שבילְב ,"רחם כל פטר" .העליונים

 רחמה את פותח שהוא ,ד"מיו שיורד ההוא
  . עליון שוקד והוא ,כראוי פירות לעשות

 äàîã÷ àúùøô)á âé úåîù ( ìë éì ùã÷
 àã øåëá>é< ïéùãå÷ ìëã àøëåá ùã÷ éäéàã 

ïéàìòâã ìéáù àåääá íçø ìë øèô ÷é÷ã úçðã 
åé ïî"ãáòîì àîçø çúôà åäéàã ãä ïéøéô 

úåàé à÷ãë ïéáéàååäàìò ùã÷ åäéàå   
ô àðééðú àúùø)ä íù ( ä àã êàéáé éë äéäå ,'ה זו ,"אךייב כי והיה" השניה פרשה

                                                           

 ).מ"מ(א "מוחין דז' שהם ד, רישא עילאה הם תפילין של ראש, פירושו א
 ).א"נ(ל "י ז"היא סברת רש ב
קדש ' והמלכות נק, קדש גם הוא' נקא לפעמים "וז" כי יובל היא קדש"כי אימא נקראת קדש בסוד ' פי ג

 ).מ"מ(אבל אבא הוא בוכרא דכל קודשין עילאין , בכמה דוכתי בזהר
 ).מ"מ(יסוד דאבא  ד
ד "ד שהוא מילוי היו"היו ו' ו פרצופין שהעתיקם סוד הדעת מחכמה ונתנם אל הבינה כי בח"דהיינו ד ה

עטרת יסוד דאבא הרי ). א"נ(ת "ז. 'ת ומ"ם תו פרצופין שה"ו וסוד זה הם סוד ד"וכשהעתיקם בבינה נעשו ד
  ).ב"א סב ע"ביאורים ח(ב "בלק קצג ע' ועי, הוא מלכות דידיה מצוי באימא עלאה תמיד

 ).מ"מ(כדי להוציא הנשמות שנקראים פירין ואיבין , שפותח דלתות שערי יסוד אימא' פי ו
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 בחמשים ד"יו מתוך רחמה שנפתח ההיכל
 .שבו הסתומים וחדרים אכסדראות פתחים
 הזה בהיכל ד"יו שעשה ההוא שהפטר

 ,הזה השופר מתוך שיוצא קול בה עולשמ
 בכל סתום הוא הזה שהשופר משום

 להוציא אותו ופתח ד"יו ובא ,הצדדים
 ול תקע ,ואות שפתח וכיון .קול ממנו

 .רותילח עבדים להוציא קול ממנו והוציא
 ישראל יצאו הזה השופר ובתקיעת
 בסוף אחרת בפעם עתיד וכך ,ממצרים

 .הזה השופר מן באה להוגא וכל .הימים
 שהרי ,הזו בפרשה מצרים יציאת ישלכן ו

 שפותח ד"יו של בכח בא הזה מהשופר
 וזו ,העבדים לתולגא קולו ומוציא רחמה

 פרשה. הקדוש השם של השניה האות ',ה
 זו ,"ישראל שמע" של היחוד סוד שלישיתה

 ובו ,הכל של היחוד ובה הכל שכוללת ו"וא
 פרשה .הכל נוטל והוא ,יחדיםימת

 של שני כללות ,"שמוע אם והיה" הרביעית
  צדדים

 àìëéä]çúôúàã) [çúôàã( åâî äìéã àîçø 
åé" ïéîéúñ ïéøãàå ïéàøãñëà ïéçúô ïéùîçá ã

åé ãéáòã øèô àåääã äéáã" àìëéä éàäá ã
àì÷ äá òîùîìà à÷ôð éãøôåù åâî á ïéâá àã 

åä àã øôåùãàåé àúàå ïéøèñ ìëá íéúñ " ã
å àì÷ äéðî à÷ôàì äéì çúôåäéì çúôàã ïåéëâ 

åøéçì ïéãáò à÷ôàì àì÷ äéðî ÷éôàå äéì ò÷úã 
 êëå íéøöîî ìàøùé å÷ôð àã àøôåùã åòé÷úáå
 éàäî àð÷øåô ìëå àéîåé óåñì àøçà àðîéæ ïéîæ
 íéøöî úàéöé äá úéà êë ïéâáå àéúà øôåù
 àìéçá éúà øôåù éàäî àäã àã àúùøôá

åéã" àð÷øåôì äéì÷ ÷éôàå äìéã àîçø çúôã ã
áòã àùéã÷ àîùã àðééðú úà ä àãå ïéã

 àãåçéã àæø äàúéìú àúùøô)ã å íéøáã (
àã ìàøùé òîùãäàå "åå àãåçé äéáå àìë ìéìëã 

àìë ìéèð àåäå ïãçééúà äéáå àìëãæ àúùøô 
 äàòéáø)âé àé íù ( ïéøúã åìéìë òåîù íà äéäå

ïéøèñç  
  ãé/à  

 הגבורה ,ישראל כנסת בהם שנאחזת
 אותם שנוטלת ההאחרונ 'ה וזו ,שלמטה
 אותיות ממש הם ליןיוהתפ .מהם ונכללת

 "ככרמל עליך ראשך" ,כן ועל .הקדוש השם
 "ראשך ודלת" ,ראש של תפילין אלו

 כלפי עניה שהיא ,יד של ההיא התפלה

ìàøùé úñðë åäá úãçàúàãè äøåáâ 
 úìéìëúàå ïåì àìèðã äàøúá ä àãå àúúìã

ã ïååúà ïéìôúå ïåäðî ùîî ïåðéà àùéã÷ àîù
 àã ìòå)äéù"å æ ù ( ïéìà ìîøëë êéìò êùàø

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(ן שנקראים קולות מיסוד דאימא "להוציא זו' פי א
 ).מ"מ(וד אימא דא יס ב
ם "דלסוד זה אמרו גבי שופר שהוא חכמה ואינו מלאכה א' להוציא לחירות ונר' תוקע בבי' משמע ח ג

  ).א"נ(
ולכך על ידה יצאו , כי אימא דוחה החיצונים, א"אתברו כל המנעולין דסט, י גילוי יסוד אימא"כי ע ד

 ).מ"מ(ז לבינה וכן על ידה יוצאים העבדים לחיות ביובל שרומ, ישראל ממצרים
' אם שמוע במלכות ועיין פ' ת ופ"שמע בת' א שפר”ב ורנח ע”ב ע"פנחס רצ' מ פ"זה כמו שכתוב בר ה

  ).א"ד(ב ”א ע”ט ע"ואתחנן רס
 ).מ"מ(א "לכן ייחס פרשה זו לז, א נבנה מהחסדים כנודע"ומפני שז ו
שכולל , נגד מח חכמה" דכולאוביה יחודא "ש "ומ. שלוקח מוחין משניהם, א"י דאו"כליל כולא הם נה ז

לפי שהמלכות דעתה . נגד מח דעת" והוא נטיל כולא"ש "ומ. נגד מוח בינה" ובה אתיחדן"כ "ומש. כולם
 ).מ"מ(ג "מחו, א יש לו דעת שלם"אבל ז, שהם הגבורות, ואין לה רק חצי הדעת, קלה
ם "א. דין ועונש כלול שניהםכ "זו עד השמרו לכם ענייני חסד ושכר ואח' כ יש בפ"ה וע"ד וגבור"חס ח

ולכן פרשה זו ', ונדוע כי אפילו הגבורות כלולים מחסדים וכו, והיה אם שמעו הוא מח הגבורות' פי). א"נ(
  ).מ"מ(ויש בה דין ועונש , שהיא רחמים, יש בה ונתתי מטר ארצכם

 ).מ"מ(שהמלכות בניינה מהגבורות ' פי ט
פרשיות הם ' דלת אף דכאן משמע שסוד ד' לפיכך נק). הרהערת הזו(א "ד ע"א ואתחנן רס”ג ע"בא מ י
כי רב חסד מטה כלפי חסד ונטיל לימינא ' ת הכל א"ל כי חסד ות"ג י"ואתחנן משמע שהם חבג' מ ובפ"חבת

 ).א"נ(ח "ז. א"ר וג"ג' הכל א' ומ' וכן גבו
ואינם מוחין ' וכו' שהם מוחין דנוק, א"שהם תפילין של יד דז, ודלת ראשך, כ"אומרים למלכות ג' פי יא

 ).מ"מ(לשון מסכינא " ודלת"גמורים אלא הארת המוחין בלבד לכך אמר 
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 גמהודכ לה יש שלמות כמו כן כאן .מעלה
 קשור הוא "ברהטים אסור מלך. "שלמעלה

 הקדוש בשם להאחז הבתים באותם ואחוז
 הוא בהם תקןנש מי כן ועל .כראוי הואה

כמו שהשם הקדוש מתייחד  .אלהים בצלם
 בו חדימתיכמו כן השם הקדוש  ,אלהיםב

 של ליןיתפ ,תםוא ברא ונקבה זכר .כראוי
  .אחד והכל ,יד של להיותפ ראש

 éëä óåà àìéò éáâì àðëñî éäéàã ãé ìù
åîéìùààìéòìã àðååâë äì úéà ) íù( øåñà êìî 

åäéà øéù÷ íéèäøáá éúá ïåðéàá ãéçàå 
àùéã÷ àîù àåääá àãçàúàìâ úåàé à÷ãë 

úàã ïàî àã ìòåá ï÷ú íìöá éåä åäéà åä
éäìà äî íéäìàíã àùéã÷ àîù äéá àãçéúà 

 úåàé à÷ãë àùéã÷ àîù äéá ãçéúà àåä óà
 íúåà àøá äá÷ðå øëæ)æë à úéùàøá ( ïéìôú

ãç àìëå ãé ìù äìôúå àùéøã:  
 .הארץ מעשר רֶשַעְל :עשרה אחת מצוה

 של מעשר לעשר אחת ,מצוות שתי יש כאן
 .האילן ותריפ של בכורים ואחת ,הארץ

 רעוז עשב כל את לכם נתתי הנה" שכתוב
 כאן כתוב ,"הארץ כל פני על אשר זרע

 הנה לוי ולבני" שם וכתוב ,"נתתי הנה"
 וכל" וכתוב ,"בישראל מעשר כל נתתי

 'לה העץ מפרי הארץ מזרע הארץ מעשר
  .הוא

 àëä àòøàã àøùòî àøùòì øñãç àãå÷ô
 àòøàã àøùòî àøùòì ãç ïéãå÷ô ïéøú úéà

 éøåëá ãçå]éøéôã) [éøôã( áéúëã àðìéà 
)èë à úéùàøá ( áùò ìë úà íëì éúúð äðä

 äðä àëä áéúë õøàä ìë éðô ìò øùà òøæ òøåæ
 íúä áéúëå éúúð)àë çé øáãîá ( äðä éåì éðáìå

éúúðúà  áéúëå ìàøùéá øùòî ìë ) æë àø÷éå
ì ( õòä éøôî õøàä òøæî õøàä øùòî ìëå

åäéì"àåä ä:  
 בכורי להביא :עשרה שתים מצוה

 פרי בו אשר העץ כל ואת" שכתוב ,האילן
 אסור לכם ,לי שראוי ימ כל ,"זרע רעוז עץ

 המעשר כל להם ונתן להם התיר ,למאכל
 לכם ,"לכם נתתי" .האילנות ובכורי שלו
  .שאחריכם לדורות ולא

 àðìéàã éøåëá äàúééàì øñéøú àãå÷ô
 áéúëã)èë à úéùàøá ( åá øùà õòä ìë úàå

øô ìë òøæ òøåæ õò é>àîï <)éàî( éì éæçúàã 
 ìë ïåì áäéå ïåì øéúà ìëéîì àøéñà ïåëì
 íëì íëì éúúð ïéðìéàã ïéøåëáå äéìéã àøùòî

ïåëéøúáã ïéøãì àìå:  
 לבנו פדיון לעשות :עשרה שלש מצוה

 ,הם ממונים ששני ,בחיים אותו לקשר
 על ועומדים ,מות של ואחד חיים של אחד

 פודההוא  ,בנו את ישהא וכשיפדה ,האדם
 יכול לאאז ו ,ההוא המות ימיד אותו
 את אלהים וירא" של סוד וזה .עליו טולשל

 זה ,"טוב והנה" .בכלל ,"עשה אשר כל
 ועל .המות מלאך זה ,"מאד" .חיים מלאך

 ,חיים של זה מתקיים ההוא בפדיון כן

 äéøáì àð÷øåô ãáòîì øñéìú àãå÷ô
ïðîî ïéøúã ïééçá äéì àøù÷ìä ïééçã ãç åäðéð 

àúåîã ãçåå øá ÷åøôé ãëå ùð øáã äéìò ïéîéé÷å 
äéì ÷éøô àúåî àåääã àãéî äéøáì ùðæ àìå 

 àã àæøå äéìò äàèìùì ìéëé)àì à úéùàøá (
éäìà àøéå"á äùò øùà ìë úà í áåè äðäå ììë

 àã ìòå úåîä êàìî àã ãàî íééç êàìî àã

                                                                                                                                                                                     

, א"מוחין שלימים ומאירים כמו של ז' מ הם ד"מ, שהם הארת המוחין בלבד, פ שנקראים דלת"אע',  פיא
 ).מ"מ(א "שהוא ז" בארגמן"ש "וז

כנודע שנכנסים , בתי דתפילין' שהם ד, י דאימא"שהם נה, אסור וקשור ברהטים, א"הוא ז, מלך' פי ב
 ).מ"מ(בתוכו ונעשים עצם מעצמיו 

 ).מ"מ(ה "אותיות הוי' שרמוזים בד, א"מוחין דז' הם ד ג
 ).מ"מ(א נקרא אלהים "שגם ז, ן נקראים אלהים"זו ד
 ).אור יקר(שמאלי , דין' והב. ימיני, רחמים' הא, מלאכים המלוים לאדם' הם ב ה
ה דין ועונש חטאיו "וחד דמיתא התובע לפני הקב, ה דין ושכר מצוותיו"י הקבחד דחיים תובע לפנ ו

 ).אור יקר(
, כ קחהו לך וסלקהו מן העולם"וא, ה"ובכורות להקב, פלוני בכור, ה ואומר"שהוא תובע לפני הקב ז

  ).אור יקר(אין לו פה להשיב , ובהיות האדם פודה בנו
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 קונה הזה בפדיון ,המות של אותו ונחלש
 הרע הצד וואות .שנתבאר כמו ,חיים לו

  .בו אוחז ולא אותו עוזב

çã àã íéé÷úà àð÷øåô àåääá ùìçúàå íéé
àã àð÷øåôá úåîã àåääéð÷à äîë íééç äéì 

 ãéçà àìå äéì ÷áù àùéá àøèñ àåääå øîúàã
äéáá:  

 יום את רולשמ :עשרה ארבע מצוה
 מעשה מכל המנוחה יום שהוא השבת

 אחת ,תמצוו שתי כלולות כאן .בראשית
 אותו לקדש ואחת ,השבת יום שמירת

 כמו השבת יום את רולשמ .דושויבק היום
 של יום שהוא ,עליו והערנו שהזכרנו

 בו נתקנו המעשים וכל ,לעולמות מנוחה
 שהתקדש כיון .היום שהתקדש עד ונעשו
 שלא רוחות של בריאה נשארה ,היום

   .גופות להם נבראו

ã àúáùã àîåé àøèðì øñéáøà àãå÷ô åäéà
àîåé  ïìéìë àëä úéùàøá éãáåò ìëî àçééðã

úáùä íåéã àøéèð ãç ïéãå÷ô ïéøúâ ãçå 
àùã÷ìã àîåé àøèðì äéùåã÷á àîåé àåää 

 åäéàã åäééìò àðøòúàå àðøëãàã äîë àúáùã
ïéîìòì àçééðã àîåéäåììëúùà äéá ïãéáò ìëå å 

 ùã÷úàã ïåéë àîåé ùã÷úàã ãò åãéáòúàå
éçåøã äàéøá øàúùà àîåéïæ ïåì éøáúà àìã 

àôåâ  
 לעכב הוא ברוך הקדוש ידע לא וכי

 גופות שיבראו עד היום את לקדשמ
 ורע טוב הדעת עץ אלא ,הללו לרוחות

 ורצה ,הרע של האחר הצד אותו את עורר
 בכמה רוחות כמה ונפרדו ,בעולם להתחזק

 שראה כיון. בגופות בעולם להתחזק מינים
 עץ מתוך נתעורר ,כך הוא ברוך הקדוש
 ,אחר באילן והכה רוח נשיבת החיים

 .היום והתקדש טוב של אחר צד והתעורר
 רוחות והתעוררות גופות בריאת שהרי
 בצד ולא ,הזה בלילה היא הטוב בצד

 בלילה האחר הצד הקדים ואלמלא .האחר
 יכול לא ,הטוב צד שיקדים טרם הזה

 .אחד רגע אפילו לפניהם דולעמ העולם
 ,רפואה דיםהק הוא ברוך הקדוש אבל
 לפני והקדים ,היום דושיק לפניו לגישד

á÷ òãé äåä àì éëå" àáëòàì ä àîåé àùã÷ì
úòãã àðìéà àìà ïéçåø éðäì ïéôåâ ïåøáúéã ãòç 

òøå áåèè àòáå òøã àøçà àøèñ àåää øòúà 
 äîëá ïéçåø äîë åùøôúàå àîìòá àô÷úúàì
 àîçã ïåéë ïéôåâá àîìòá àô÷úúàì ïéðééæ

á÷"øòúà êë ä)å(áéùð ééçã àðìéà åâî å 
àçåøãé àøèñ øòúàå àøçà àðìéàá ùèáå 

ùã÷úàå áåèã àøçààîåé àé ïéôåâã åàéøá àäã 
 àéìéì éàäá åäéà áåèã àøèñá ïéçåøã åøòúàå
 àøèñ íéã÷à àìîìàå àøçà àøèñá àìå
 áåèã àøèñ íéã÷é àìã ãò àéìéì éàäá àøçà
 àãç àòâø åìéôà åäééî÷ í÷éîì àîìò ìéëé àì

á÷ íéã÷à àúååñà ìáà"äáé äéî÷ âéìãã 
 àøçà àøèñ éî÷ íéã÷àå àîåéã àùåã÷

                                                                                                                                                                                     

à  éð÷ àã)ôã"å.( 
 ). ר יקראו(שאינו מקטרג עליו  ב
 ).אור יקר(לשבות ממלאכה  ג
 ).אור יקר(במצות עשה שבו  ד
 ).אור יקר(שכולם שובתים ממלאכה , שכל העולמות בו הם במנוחה ה
 ).אור יקר(ושורשם העליון עולה ונכלל באור גדול ביום שבת , שלמות הנמצאות הוא בשורשם העליון ו

 ).אור יקר(שדין  ז
 ).מ"מ(יה רע וחצ, שמחצה טוב, נוגה' קלי ח
 ).אור יקר(ל "דא סמא" ורע", ן"דא מטטרו" טוב" ט
 ).אור יקר(לבשם המלכות ולקדשה אל הזווג  י

שיהיה , ובראותם ענין זה חשבה לאתתקפא', הוא תחת יד החומר והקלי, עולם הזה הוא סוף העשיה יא
וכאשר . מש סוד הגלותדהיינו מ, י"וכל השפע הנשפע לתחתונים יהיה ע, עולם התחתון כולו מנת חלקה

והנהגת , כדי שיהיו כל בני אדם הנולדים למטה מצד הקדושה, ה ענין זה הקדים קדושת שבת"ראה הקב
 ).אור יקר(י הקדושה "התחתונים ע

  ).א"נ(ם "ק א"ט דצריך להוסיף מחול עה"ה יב
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 שחשב ומה .העולםהתקיים ו ,האחר הצד
 נבנה ,להתחזק בעולם להבנות האחר הצד

 גופות ונבנו ,והתחזק הטוב צד הזה בלילה
   .הטוב מצד הזה בלילה קדושות ורוחות

 זה את שיודעים חכמים של נתןעֹולכן ו
  משבת

îìò íéé÷úàåàøçà àøèñ áéùçã äîå àà 
 àîìòá éðáúàìå éàäá éðáúà àô÷úúàì

 ïéôåâ ïåðáúàå ó÷úúàå áåèã àøèñ àéìéì
 áåèã àøèñî àéìéì éàäá ïéùéã÷ ïéçåøå  

úáùî àã éòãéã ïéîéëçã ïúðåò êë ïéâáå  
  ãé/á  

 הצד זה את רואה אז שהרי. לשבת
 מעשים לעשות חשבה שהיא שכמו ,האחר

 ומשוטטת ולכתה .שהוהקד של צדה של
 כל את ורואה ,שלה והצדדים צבאות בכמה
 של בגלוי מטתם את שמשמשים אותם
 הבנים אותם וכל ,הנר לאור גופם

 עליהם ריםושש ,נכפים הם משם שיוצאים
 הרוחות ואותם .ההוא האחר מהצד רוחות

 ,מזיקים שנקראים הרשעים של ערומותה
 כיון. אותם והורגת ת"לילי בהם ושורה

 על שולטת שהווהקד יוםה שהתקדש
 עצמו מקטין האחר הצד אותו ,העולם
 פרט ,השבת ויום שבת ליל כל ונטמן

 על שהולכים שלו הכת וכל ן"לאסימו
 של הגלויים את לראות בסתר רותהֵנ

 נקב בתוך נטמנים כך ואחר ,התשמישים
   .הגדול תהוםה

 צבאות כמה ,השבת שיצאה כיון
 כן לוע ,בעולם ומשוטטים פורחים ומחנות

 העם על ישלטו שלא פגעים של שיר תקןנ
 בלילה ,משוטטים מקום לאיזה .הקדוש
 טולשל וחושבים בחפזון כשיוצאים ,ההוא

 אותם ורואים ,הקדוש העם על בעולם
 תחילהוב ,הזו השירה את ואומרים בתפלה

 ,הכוס על ומבדילים בתפלה מבדילים
 ומגיעים ומשוטטים והולכים משם פורחים

 ומהצד מהם יצילנו הרחמן .המדבר לתוך
  .@הרע

àäã úáùìá àøçà àøèñ àã úàîç ïéãë 
ãéáò ãáòîì úáéùç éäéàã äîëãâ àøèñ 

 ïéøèñå ïéìééç äîëá àèèùîå àìæà äùåã÷ã
 åäééñøò éùîùî à÷ã ïåðéà ìë úàîçå äìéã
 ïéðá ïåðéà ìëå àðéöåáã àøåäðì ïåäéôåâã àéåìâá

 ïîúî ïé÷ôðãååäãåø åäééìò åøùã ïéôëð  ïéç
ïéçåø ïåðéàå àøçà àøèñ àåääîä ïéàìéèøò 

éìéì åäá úàéøùå ïé÷éæî ïåø÷àã àéáééçã" ú
 äùåã÷ àèìùå àîåé ùã÷úàã ïåéë ïåì úìéè÷å
äîøâ úøéòæà àøçà àøèñ àåää àîìò ìòå 

 øá àúáùã àîåéå àúáùã àéìéì ìë úøîèàå
]ïî[åîéñà " éâøù ìò éìæàã äéìéã úë ìëå ï

éåìâ ìò éîçîì åøéîèáàæ øúáìå àùåîùã 
ïåøîèàç àáø àîåäúã àá÷åð åâ   

 ïéçøô ïééøùîå ïéìééç äîë àúáù ÷ôðã ïåéë
íéòâô ìù øéù ï÷úà àã ìòå àîìòá ïéèèùîåè 

 éèèùî øúà ïàì àùéã÷ àîò ìò ïåèìùé àìã
 ïéáùçå åìéäáá é÷ôð ãë àéìéì àåääá
 ïåì ïàîçå àùéã÷ àîò ìò àîìòá äàèìùì

 àã àúøéù ïéøîàå àúåìöá éìãáî àúåøéùáå
 éìæàå ïîúî éçøô ñåëä ìò éìãáîå àúåìöá

ì àðîçø àøáãî åâì ïàèîå éèèùîåù ïáæé
øèñîå åäééðîàéàùéá :  

                                                                                                                                                                                     

 .זוהר הרקיע' עי א
  ).א"ד(גליון אתבנון רוחין וגופין קדישין  ב

â  éãéáò)ôã"å.( 
ãïåäé ) ôã"å.( 

ז ''רוחות ערומות של רשעים שאין להם במה להתלבש ומשוטטים בעולם לטמא בני אדם בש ה
מ שאלו רוחות ''ל שפועלים שהאדם יראה קרי וי''ן ר''שגורמים שהאדם ההוא רואה קרי והיינו דאקרו

  ).א''ד(ערומות הם של רשעים שראו קרי כל ימיהם ולא חזרו בתשובה 
 ).אור יקר( דתהומא רבא היינו בנוקבא ו

æ  ééåìâ)ôã"å.( 
  ).א"ד(נסתרים שם ושם מקומם ' תוך נקבי התהום רבה שהם חלונות שהקליפות חיצונו ח
 .ב"שבועות טו ע' עי ט

é  ïéøèñîå)ôã"å.( 
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 זכרונם רבותינו אמרו) במוצאי שבת(
 :לעצמם רעה גורמים הם שלשה לברכה

 מי ,השני .עצמו את שמקלל מי ,אחד
 .כזית בהם שיש פרורים או לחם שזורק

 שבת במוצאי נר ליקשמד מי ,השלישי
 ,דסדרא שהולקד ישראל שמגיעים בטרם
 טרם הזו באש להדלק הגיהנם לאש שגורם
 בגיהנם יש אחד שמקום .זמנם שהגיע
 ואותם ,שבתות שמחללים לאותם

 אותו את מקללים בגיהנם שיםנענש
 לו ואומרים ,זמנו שהגיע טרם נר שהדליק

 צנוף" ,"' וגוגבר טלטלה מטלטלך 'ה הנה"
". ידים רחבת ארץ אל כדור צנפה יצנפך
 אש להדליק הוא ראוי שאין משום

 מבדילים שישראל עד שבת כשיוצאת
 שעד משום ,הכוס על ומבדילים בתפלה

 השבת שתווקד ,היא שבת הזמן אותו
  .עלינו שולטת

)úáù éàöåîá (æ åðéúåáø åøîà" àúìú ì
 èééìã ïàî ãç åäééîøâì àùéá ïéîøâ ïåðéà

äéîøâàïàî àðééðú  ïéøåøéô åà àîäð ÷éøæã 
úéæë åäá úéàãá àâøù ãé÷åàã ïàî äàúéìú 

àì ãò àúáùã à÷ôîáâ àùåã÷ì ìàøùé åèî 
 éàäá à÷ìãàì íðäéâã àøåðì íéøâã àøãñã
 úéà àúëåã ãçã åäééðîæ àèî àì ãò àøåð
 ïåðéàå úåúáù éììçî à÷ã ïåðéàì íðäéâá
 ãé÷åàã àåääì äéì ïéèééì íðäéâá ïéùåðòã

ã ãò àâøùäéðîæ àèî àìã äéì éøîàå ) äéòùé
æé áë (åäé äðä"åâå øáâ äìèìè êìèìèî ä'ä 

)çé íù ( úáçø õøà ìà øåãë äôðö êôðöé óåðö
 ãë àøåð à÷ìãàì àåä úåàé åàìã ïéâá íéãé

 ãò àúáù ÷éôð>éìãáîã <)éìãáîå( ìàøùé 
àúåìöáå >éìãáîå <)éìãáîã( ãòã ïéâá àñë ìò 

ùåã÷å àåä úáù àðîæ àåääàã  èéìù úáù
àðìòæ  

 אותם כל ,הכוס על שמבדילים ובשעה
 על שהתמנו המחנות אותם וכל לותיהחי

 למקומו ישוב ואחד אחד כל ,לוהח ימות
 משום. עליה שהתמנה ולעבודתו

 דשוהק ,היום והתקדש שבת שכשנכנסה
 מתבטל לווהח ,בעולם ושולט מתעורר
 לא השבת שיוצאת השעה עד ,שלטונו

 ,שבת שיוצאת גב על ואף .למקומם שבים
 שישראל הזמן עד למקומם שבים לא

 קדש בין המבדיל 'יי אתה ברוך אומרים

 ïéìééç ïåðéà ìë àñë ìò ïéìéãáîã àúòùáå
ìåçã éîåé ìò ïðîúàã ïééøùî ïåðéà ìëåç )å( ìë

úé ãçå ãçåáèäéøúàì é äéìò éðîúàã äéðçìåôå 
 ùã÷ àîåé ùã÷úàå àúáù ìàò ãëã ïéâá

 øòúà ìåçå àîìòá èéìùå]éãòúà) [øòúà( 
àúåðèìåùîàé >äéìéã< àúáù ÷éôðã àúòù ãò 
 ïéáééú àì>åäééøúàì<òàå " àì àúáù ÷ôðã â

 êåøá ìàøùé éøîàã àðîæ ãò åäééøúàì ïéáééú
åäé äúà"ìåçì ùã÷ ïéá ìéãáîä äà ùã÷ ïéãë 

                                                           

וכל כחו , שפותח פתח לשטן ומקטרג על דבריו ).א"נ(ב "י. כי בקללו נתן עצמו לשטן והרשהו עליו א
  ).אור יקר(רו הרע אינו אלא בדבו

אור (ואף השרים מונעים ממנו המאכלים כיון שאין הדבר חשוב בעיניו , שמבזה אוכלין, גורם עניות ב
 ).יקר
ה ואפשר לפלוגי בין אדלוקי "תימה אי לא מצי לאדלוקי שרגא דקאמר היכי מצי למימר תו בורא מ ג

ל לבתר הכי מצי לאדלוקי למימר ביה אב' שרגא לאוקדא נורא דשרגא לא מצי לאדלוקי עד דלא מטו כו
לא מצי לאוקדא עד לבתר דמבדילי אכסא ובהכי ניחא שפיר דזימנין קאמר ' דמטו כו' ה אבל נורא אפי"במ

 ).א"ד(ד "לאדלוקי נורא וזימנין לאדלוקי שרגא כנלע
 ).אור יקר(שמקדים להם אשו של גהנם  ד
 ). אור יקר(ע ואת הנפש אויביך וקלענה בתוך כף הקל,  היינו ממשה
  ).א"נ(ב "י. ס וזר לא יקרב אליהם"ו ה"ס כ"ו הכו"שסמים בקבה' פי ו
 ).אור יקר(שאוחז גם מחלק החול ומקדשו , שהוא תוספת שבת ז
 ).אור יקר(ן "תחת ממשלת השר מטטרו, הם בסוד היצירה ח

è  áéúé)ôã"å.( 
 ).אור יקר(ה ביום השבת שולטנותא אתעדי מנייהו ואתיהיב לעילא בסוד הבריא י

àé  àäðèìåùî)øâä úåäâä"à.(  
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 והמחנות ,מסתלק דשוהק אז .לולח
 ושבים מתעוררים לוהח ימות על שהתמנו
 משמרתו על ואחד אחד כל ,למקומם

 עד שולטים לא זה כל ועם .עליה פקדושה
 נקראים לםווכ ,הנר מסוד אורות שיהיו
 ,נמשךש האש שמאור( משום אשה מאורי

 האש ומיסוד )האש עמוד שמסוד א"נ
  .התחתון העולם על ושולטים כולם באים

ìåçì ùã÷à ïééøùîå ÷ìúñà ùã÷ ïéãë 
 ïéáééúå ïéøòúî ìåçã éîåé ìò åàéðîúàã

ãç ìë åäééøúàì ãé÷ôúàã äéøèî ìò ãçå 
ïéèìù àì àã ìë íòå äéìòá ïéøåäð ïåäéã ãò 

àâøùã àæøîâùàä éøåàî ïåø÷à ïåäìëå ã ïéâá 
àãâðã àøåðã àøåäðîãä ]ð" àãåîòã àæøîã à

àøåðã[àøåðã àãåñéîå ïàéúà  ìò ïéèìùå åäìë 
äàúú àîìò  

 השלימו טרם נר מדליק כשאדם זה וכל
 הוא אם אבל. דסדרא שהוהקד את ישראל
 אותם ,דסדרא שהוקד שישלימו עד ממתין

 את עליהם מצדיקים שבגיהנם הרשעים
 מיםימקי והם ,הוא ברוך הקדוש של דינו
 שאומרים הברכות כל האיש אותו על
 ,"השמים מטל האלהים לך ויתן" ,בוריהצ

 ,"' וגובשדה אתה וברוך בעיר אתה ברוך"
 ימלטהו רעה ביום דל אל משכיל אשרי"
 זה מה ,רע ביוםכתוב ל צריך היה ".'ה
 ההיא הרעה ששולטת יוםב ,"רעה ביום"

 ,"דל אל משכיל אשרי" .נשמתו את לקחת
 אצל מחטאו תולרפאו מרע שכיב זהו

 היום זה ,אחר דבר .הוא ברוך הקדוש
 ,ממנו נצול] והוא[ ,העולם על שורה שהדין

 היום ,"'ה ימלטהו רעה ביום" שנאמר כמו
 על טולשל רעה לאותה הדין שנמסר
  .העולם

 àì ãò àâøù ÷éìãà ùð øá ãë àã ìëå
 åäéà éà ìáà àøãñã àùåã÷ ìàøùé åîéìù
 ïéáééç ïåðéà àøãñã àùåã÷ åîéìùéã ãò ïéúîî

á÷ã àðéã åäééìò ïé÷éãöî íðäéâã" ïåðéàå ä
 éøîà à÷ã ïàëøá ìë ùð øá àåää ìò éîéé÷î

 àøåáö)çë æë úéùàøá (éäìàä êì ïúéå"íå ìèî 
 íéîùä)â çë íéøáã ( êåøáå øéòá äúà êåøá

åâå äãùá äúà') á àî íéìäú ( ìéëùî éøùà
åäé åäèìîé äòø íåéá ìã ìà" éòáî òø íåéá ä

 äòø íåéá éàî äéì>á< äòø àéää àèìùã àîåé
 àåä àã ìã ìà ìéëùî éøùà äéúîùð áñéîì

á÷ éáâ éåáåçî äéì äàñàì òøî áéëù" øáã ä
îìò ìò àéøù àðéãã àîåé àã øçà áéæúùà à

åäé åäèìîé äòø íåéá øîúàã äîë äéðî" ä
 ìò äàèìùì äòø àåääì àðéã øñîúàã àîåé

 àîìò]øñç[ æ  
  åè/à  

úéùàøá:  úéùàøá:  

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(כי ביום השבת יפתח , היינו שער שבין הבריאה ליצירה שהוא נסגר א
 ).אור יקר(אמנם הם מזומנים בשפעם לפעול , אינם פועלים למטה ב
 ).אור יקר(ה "משפע המלכות הנקראת נר מצד הקב ג
להפשיט א שתכלית הברכה בזה הוא כדי "שם יב ע' ועי, ה דצריך"ב ד"ז קח ע"א על תיקו"בבהגר' עי ד

 .נחש ולהתלבש במאורי האשהעור של את ה
, ויסוד נקרא כן מצד הגבורה, ומכחה נהר די נור, שהיא נמשכת אל עולם הפירוד, היינו מהגבורה ה

 ).אור יקר(ן נקרא כן מצדה "ומטטרו
ראוי שגם בימות החול לא יהיה מזונו , שהוא המשיך מדת הקדושה ולא השליט החול, מדה כנגד מדה ו

מטל , שהיא מלכות, ש ויתן לך האלקים"וז, אלא מתוך המלכות מתוך הקדושה העליונה, מצד שרי החול
  ).אור יקר(ת "ת, השמים

ה ודורו "ה היה ניצוץ מרע"י ע"דע כי הרשב' ה בריש הורמנותא וכו"הגה). א"ד) (ב' סי(סוף חלק זה ' ע ז
י לראות "ש בן יוחאי ולכן זכה רשב"ת ר"דעה ולכן התחיל ספר הזוהר במילה בריש שהוא רדור ' היה בבחי

מעלת דור המדבר כנזכר בזוהר פרשת שלח לך ואמר שם דלא הוה כדרא דמדברא אלא דרא דידיה עד 
פרקים כנגד חמשה חומשי ' ה ולכן עשה ספרא דצניעותא ה"כ ניצוץ משרע"דייתי מלכא משיחא שהוא ג

לכן ברח מפני הקיסר באמרם שמעון שגינה יהרג כמו שברח משה מפני פרעה ושם השיג שלימותו תורה ו
 ).הערת הזהר(מ "י שלימותו במערה במדברה דלוד כי שם נגלו אליו אלהים עכ"במדבר וכן השיג רשב
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 חקק המלך בחכמת בראשית( בראש
) חקיקה( חקיקות חקק ,המלך שלטון )'וכו

נסתר  תוך ויצא ,חזק רנ עליון באור
 עשן סוף איןה )מסוד( מראש ,הנסתרים

 שחור ולא לבן לא ,בטבעת נעוץ לםובג
 כשמדד .כלל צבע ולא קויר ולא םואד ולא

 ,להאיר צבעים עשה ,מדידה )כשחזר(
 אחד יןימע) ויצא( יצא ,רנה בתוך לפנים

סתום תוך  ,למטה צבעיםה נצבעו שממנו
 ולא בקע ,ף של סוד האין סוהסתומים

ùéøáà >ð" àëìîã àúîëçá úéùàøá à
åëå óéìâ'<àëìîã àúåðîøåä áóéìâ â éôåìâã ]ð" à

åôéìâ[äàìò åøéäèá äàúåðéãø÷ã àðéöåá å 
>å< åîéúñã íéúñ åâ ÷éôð)àùéøî( ]àæøî[éàã " ï

åñ"àøèå÷ óæà÷æòá õéòð àîìåâá ç àìå øååç àì 
ììë ïååâ åàìå ÷åøé àìå ÷îåñ àì íëåàè ãë 

]ãéãîð "øãä à[é  àøäðàì ïéðååâ ãéáò àçéùî
 ÷éôð àðéöåá åâá åâì]ð"÷éôðå à[ åòéáð ãç 

 ïéîéúñ åâ íéúñ àúúì ïéðååâ åòáèöà äéðîã

                                                           

כל שפתח ביחוד שהשכינה מתייחדת ב' נר). א"ד(ב ”א לו ע”עיין תקונים טו ע). א"ד(י "אותיות רשב א
ש "ברי' ואלו השמות כולם ממש גי. פינחס' מ פ"בר' י אלקים שקי כדאי"ה אדנ"ה יקו"הנהו שמהן והם אהי

 ).א"נ(ם "א. והוא פלא
רשות ורצון המלך יתעלה היה קודם לכל מתהוה להתאצל אצילות ממנו בדרך חקיקה ועיין בתקונים  ב

. והוא קודם לרצון, ק"ד שהיינו עתיק ומלכות דא" עי י"א על ס"בבהגר' ועי. זוהר הרקיע' עי). א"ד(' תקון ה
כ באותו " והוא ג,ג חוורתי" חוורתא דגלגלתא שהן י-גלופי דגלופין , ל"וז, ב" יא עצ"א על ספד"בבהגר' עי

ג "ל הן י" ובחוורתא הנ,ש למטה"י החוורתא הוא חורבן ותיקון העולם וכמ" וע,ל"ג תיבות כנ"פסוק י
 והן שורש ,האי גלגלתא חוורתא אנהיר לתליסר עיבר גלופין) ב"דף קכח ע(ר "ש בא" כמ,ג גלופין"חוורתי י

ז לח "א על תיקו"בבהגר' ועי. ל"עכ,  ולכן ראשית הכל הגליפה, והוא ראשית של כל האצילות,לכל הגילופין
 'הנוק' הראשון והוא בחי' ס שהוא הנוק"והוא על ידי המו', ב שמכאן מתבאר שהכל נעשה בסוד נוק"ע

ם ”וקודם לכן הוא חשוב א, מכאן מתבאר שתחילת הויית הזמן הוא מהאצילות ואילך. א"במוחין דא
  ).ד"ב ע”א ע"ביאורים ח(

חקק חקיקות האצילות מהעלם אל הגילוי ). ד"ח כג ע"א על תז"בהגר(היא בסוד כתר " חקיקה"כל  ג
בזהירות ניצוץ אור עליון ). א"נ(ם "א. 'חקיקת המדות בעצמותו ית' פי). א"ד(כדבר הנחקק מבלי להעבירו 

וכן תרגום של צהרים הוא טיהרא ורמז אל תוקף ההארה כאור המזהיר ' ל שרגא בטיהרא וכו"מלשון רז
  ).א"ד(בצהרים 

ã øåà ìäéá ÷çîð ,øâñåîä úà ñøåâ åîå÷îáå. 
). א" עש סב"הקדו(ס "והוא הרשימו הנשאר מאור א, )א"ש טז ע"הקדו(כלומר העולם דקו וצמצום  ה

  ).ב"א מב ע"כללים ח(א "ח נ ע"א על תז"בבהגר' ועי, הטהירו הוא תוקף האור
נר ' שמחת לב בלשון יון וכן בהגהותיו לזהר פי' והאמת פי' ל במעריך הפיץ והדיח כל הפי"הרמד ו

ניצוץ חזק ורמז אל  ).ל שכאן מקומו"א אלו ונ"בדפוסים שלנו נשמט הציון לדברי נ. א"נ(ן "השמחה מאי
א לעין הראות "א לעין השכלי לראות ולהשיג בדברים הנעלמים העליונים כמו שא"אפיסת ההשגה שא

ל בפסחים חיטי "שמזהיר בחוזק הזהירות ובהירות והוא מלשון רז' לראות בניצוץ מראה הלטוש
ויש גורסים בוצינא דקדרינותא והוא מלשון . י חטים הגדלים בהרים קשים וחזקים"דקרדוניתא ופירש

ויש . ש ישת חשך סתרו"דרות ושחרות לרמז אל רוב העלמותיו כי כן יתיחס כל דבר נעלם אל חשך כמק
והוא אבן הבדיל משקל הבנאים שבו שוקלים ואומדים ומשערים כדי שיעלה ' גורסים בוצינא דקדרונית

 ובלשון מלת קדרוניתא הוא מלשון משנה מקדרין בהרים כלומר אומדין השיפוע הגבוה' הבנין ישר ופי
הוא כמשקל אל הבנין עולה ' ר ולפי שאותו ניצוץ הנזכר אשר הוא ראשית גילוי רוממותו ית"ערבי תקדי

בוצינא דקורדניתא ' פי' ז וכלי"ל ספר הפרדס פ"ז). א"ד(ויורד לכן קראו בוצינא דקדרוניתא והבורר יברר 
ית שהאור נאחז ויש גורסים קדרונאת הזוהר גפרית והכוונה כי האור העליון שהוא בכתר ונאחז בו כמו גפר

 ).ה"של(ל "עכ. על רוב העלמו
  ).הערת הזוהר(עשן ' פי ז
ד צורת ניצוץ וגם הוא צורת גולם שתוכל לצייר ממנו כל אות "קשור ניצוץ הנזכר בגולם שהוא אות יו ח

ר ביסוד והוא יסוד אבא שנקש). א"ד(שתרצה כגולם הזה בלא צורה ומוכן לכל צורה שתרצה לצייר בו 
א על "בבהגר' ועי, )א כא"ש גדלות דז"פת(' שבאחורי האות א' והוא האות י, )א"י ד ע"א על ס"בהגר(אמא 

 הוא סוד רשימו המקיף שהוא סוד הצמצום שמשם שורש הכלים חיצוניות "עזקא. "ב"ח כד ע"תז
ש פנימיות "פת (ו מן הקו הנמשך תוך הרשימהסוד הפנימיות המאירבד "ויל הוא " הנוטרא וק,העולמות
  ).'פתח ג, וחיצוניות

 ).ב"ח כ ע"א על תז"בהגר(ד "כלומר שהוא הגוון החמישי רמוז בקוצו של יו ט
). א"נ(ל "הרמד. כד מדיד היסוד שהוא נקרא אמה וצריך ביחוד גבורה לירות חצים' פי). א"ד(מדה  י

  ).א"ב ע”י ע"א על ס"בהגר(בכחה לעשות זאת מכח שרשה שבגבורה דעתיק 
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 עד ,כלל נודע לא שלו האויר את בקע
 נקודה מאירה ושל הבקיעה דחק שמתוך
 לא נקודה אותה אחר עליונה סתומהאחת 
 המאמר ,ראשית נקראת ולכן ,כלל נודע

  .הכל של הראשון

>àæøã <)àæøî(éàã "åñ ï"óà ò÷á àìå ò÷á 
ì äéìéã àøéåàòãééúà àá å÷éçã åâîã ãò ììë 

äéúåòé÷áãâ äàìò àîéúñ àãç äãå÷ð øéäð 
 êë ïéâáå ììë òãééúà àì äãå÷ð àéää øúá

àìëã äàîã÷ øîàî úéùàø éø÷àã:  
מצדיקי ו הרקיע כזהר יזהרו והמשכלים"

נסתר  זהר ".הרבים ככוכבים לעולם ועד
 ולא שהגיע ,שלו אוירבהכה הנסתרים 

 ואז ,זו) אורב(קודה נב )והאירא "נ( ,הגיע
 היכל לו ועשה ,הזאת הראשית התפשטה

 להיכלו כבוד( ולתשבחתו לכבודו
 ולהיכלו ולכבודו א"נ ,ותשבחתול

 להוליד דשוק עַרֶז עַרַז שם ,)ולתשבחתו
 דשוק זרע" סוד וזה ,העולם לתועלת
 זרע כמו ,לכבודו עַרֶז עַרשַז ,זהר ".מצבתה

 יםלפנ שמתכסה טוב ארגמן שלהזה  משיה
 ותועלת תשבחתו שהיא היכל לו ועושה

 שלא סתום אותו ברא הזו בראשית .לכל
 ,אלהים נקרא זה היכל . הזההיכלל נודע
  ".אלהים ברא בראשית" זה וסוד

åøéäæé íéìéëùîäåä é÷éãöîå òé÷øä øäæë 
ãòå íìåòì íéáëëë íéáøäå) â áé ìàéðã ( øäæ

äéìéã àøéåà ùèá ïéîéúñã àîéúñæ >ð" àéèîã 
àìåéèî ð "øéäðàå à<çäãå÷ð éàäá è >ñ" à

àøåäð <]éàäá åäðàå[èùôúà ïéãëå é éàä 
 äéì ãéáòå úéùàø] äéø÷éì àìëéä

äéúçáùåúìåàéáéð " äéìëéäìå äéø÷éìå à
äéúçáùåúìå[) àúçáùåúìå äéìëéäì àø÷é (

 àòøæ òøæ ïîú]àùãå÷ã[ àúìòåúì àãìåàì 
 àã àæøå àîìòã)âé å äéòùé ( äúáöî ùã÷ òøæ

ã øäæ éùîã àòøæ éàäë äéø÷éì àòøæ òøæ
åâì éôçúàã áè ïååâøàãâé àìëéä äéì ãéáòå 

 éàäá àìëã àúìòåúå äéìéã àúçáùåú åäéàã
 òãééúà àìã àîéúñ àåää àøá úéùàø

éäìà éø÷à àã àìëéä àã àìëéäì" àã àæøå í
éäìà àøá úéùàøá"íãé )à à úéùàøá:(  

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ב נו ע"כללים ח(ס ”ס בחוט דאור א"כלומר התגלות אור המלכות דא). א"ד(ב "ז ע"בראשית י א
 ).א"ד(אינו מושג  ב
 ).א"ד(א "ע' לעיל ב ג
' ב(וביהל אור , י"אריכות במאמרי רשב' עי). הערת הזוהר( מה שחסר כאן 'א'  עיין בסוף הספר סיד

 .' באריכות בכללים כלל יד ענף' ועי, )מהדורות
 .א"זוהר הרקיע כא ע' עי ה

å ö ïàë ãò íéìéëùîäå"á ãåîòá ì ' íéìéëùîäå íãå÷)øâä úåäâä"à.( 
אין זיווג ממש מכתר ). א"ד(לשון הכאה והוא רמז אל תוקף זריחת האור שמכה בלטישת אורו למטה  ז

ג נעלם עם חכמה אלא רק התלהטות וזוהרי אור המזהירים מזה לזה ונקרא בשם בטישו שהוא זיוו
' ועי) ג"ב פב ע"ביאורים ח(שכן הוא אינו זיווג ממש אלא רק כעין זיווג ) א"צ יג ע"א על ספד"בהגר(

והוא בסוד . החכמות' א בענין ג"ז קכז ע"א על תיקו"בבהגר' עי. ה כד אתפשט"ב ד"ח יח ע"א על תז"בבהגר
  ).ג"ב פב ע"ביאורים ח(א שהוא שורש אבא "כתר כלומר אוירא עלאה שבא

' והיינו שהמה בבחי, אריכות בעניין זה' א וכללים כלל טו ענף ח"נח סה ע' עי). א"ד(ב "ו ע"בראשית י ח
 .'ף פרק ב"ח שער אח"ע' ועי, )ג"ש סד ע"הקדו(שאינו מסתלק לגמרי " רצוא ושוב"

א "צ יז ע"א ספד"בהגר(א טורנא ובטש גו מוחא "כלומר שיוצא מרדל). ג"ב פב ע"ביאורים ח(חכמה  ט
 ).ה האי מתקלא"ד
é  èéøôúéà)øâä úåäâä"à.( 

àé "äéúçáùåúìå äéø÷éì àìëéä äéì ãéáòå "øâä úåäâäá ÷çîð"à , àúéà åîå÷îáå" àìëéä äéø÷éì ãéáòå

àúçáùåúì."  
ח "ז תיקון י"תיקו, ב"א ע"רצ, ב"ז רפט ע"עוד אד' ועי. דהיינו שכל מציאות אמא הוא רק על ידי אבא יב

 ).א"א יא ע"ה ח"דע(שם ' ב' א סי"רנא ע, א"ב ע"וקע, א"לקמן לח ע, סמוך לסופו
 ).א"ד(שמתכסה ומתעלם לפנים  יג
 .אריכות ביהל אור' עי יד
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 בסוד נבראו המאמרות כל שממנו זהר
 הסתום הזהר שלהנקודה  של התפשטות

 ,תמיהה אין ,"ברא" כתוב בזה אם .הזה
 ".בצלמו האדם את אלהים ויברא" שכתוב

 ,הכל של הראשון ,בראשית סוד זה זהר
 מאיר( ,בצדו חקוק קדוש שם ,ה"אהי שמו

 בעטרה חקוק ,אלהים )מאירא "ונ ,בחקיקה
 ,וגנוז נסתר היכל ר"אש )העטרה בחקיקת(

 ש"רא ר"אש תראשי של סוד של הראשית
  וכאשר. מראשית שיוצא

 àæøá åàéøáúà úåøîàî åäìë äéðîã øäæ
äãå÷ðã àúåèùôúàãà éàäá éà àã íéúñ øäæã 

àäååú úéì àøá áéúëá áéúëã )æé à úéùàøá (
éäìà àøáéå"åîìöá íãàä úà íâ  øäæ]àæø[ àã 

 àìëã äàîã÷ úéùàøá]äéîù[ àîù äéäà 
àùéã÷ã àôéìâ )éåøèñá( ]ð"ðå øéäð à" àôìåâá à

øéäð[éäìà " àøèéòá àôéìâ í]ð" àôåìâá à
àøèéòã[ùà "àúåàéøù æéðâå øéîè àìëéä øä 

éùàøã àæøã"ùà ú"àø ø" úéùàøî ÷éôðã ù
ãëå  

  åè/á  
 )סדרב( וההיכל הנקודה לאחר התתקן

 עליונה ראשית כולל בראשית אז ,כאחד
 ההיכל אותו צבע התחלף כך אחר .בחכמה
 נקודה )ההיכל דשהתח וממנו( .בית ונקרא
 בסוד בזה זה וללכ ,ש"רא נקראת עליונה

 , כשהכל הוא יחד בכלל אחד.בראשית
 קוןילת שנזרע כיון ,בבית ישוב היה טרם

  .נסתרגנוז ו אלהים נקרא אז ,הישוב

 àìëéäå äãå÷ð øúáì ï÷úúà)áàøãñ ( àãçë
 ìéìë úéùàøá ïéãë)úéùàø ( äàìò àúéùàø

øúáì àúîëçáåàåää ïååâ óìçúà àìëéä  ]ð" à
àìëéä ùãçúà äéðéîåúéá éø÷àå ) [úéá éø÷àå( 

>ð úéá éø÷àå"àìëéä ùãçúà äéðéîå à< 
åäãå÷ðæàø éø÷à äàìò " àæøá àãá àã ìéìë ù

úéùàøáç ãò àãç àììëá àãçë àìë åäéà ãë 
 àðå÷úì òøãæàã ïåéë àúéáá àáåùé éåä àì

àáåùéãèéäìà éø÷à ïéãë "àîéúñ àøéîè í:  
 )שבנים עד( כשבנים וזוגנ נסתם זהר
 של בפשיטות , קייםוהבית ,להוליד בתוכו
 הוסרהטרם שו .דשוק זרע אותם שלתיקון 

 נקרא לא ,הישוב התפשטות התפשטה ולא
 אחר .בראשית של בכלל הכל אלא ,אלהים

 אותם הוציא ,אלהים של בשם תקןהתש
 הוא מי .בו שנזרע זרע מאותו תולדות

 של סוד חקוקות אותיות אלו ,זרע אותו
 אותה . נקודהמאותה שיצאו התורה

 ïéðá ãë æéðâå íéúñ øäæ]ð"ïéðáã ãò à[ äéåâá 
 ïåðéàã àðå÷úã åèéùôá àîéé÷ àúéáå àãìåàì
 åèéùô èùôúà àìå úàéãòúà àì ãòå ùã÷ òøæ

éäìà éø÷à àì àáåùéã" àììëá àìë àìà í
àîùá ï÷úúàã øúáì úéùàøáééäìàã " í

á òøãæàã àòøæ àåääî ïéãìåú ïåðéà ÷éôàé ä
ïååúà ïåðéà àòøæ àåää ïàîàé àæø ïôéìâ 

 òøæ äãå÷ð àéää äãå÷ð àéääî å÷ôðã àúééøåàã

                                                           

 .יהל אור' עי א
כ "כ אין לתמוה ג"בריאה א' ל אם אפילו במקום גבוה דאצילות כזה כתיב ברא ל"ר). א"ד(אין תמיה  ב

  ).א"נ(ח "ז. יב לישנא דבריאהג דכת"ואע' ש ויברא אלקים דקאי נמי על עולם אצי"מ
 ).ה"של(א "בחייט דף קלו ע' עי ג
א לו "ביאורים ח' עי). א"נ(ב "הרש. ו"אלקים פ' א גי"א אותיות אחרונות פאד"ד ה"א יו"ף ה"אל' פי ד

  .ן"אימא ותחילת האצילות דזו' בחי, אבא' בחי: ה"שמות אהי' א דיש ג"ע
  ).א"ד(ה "י מות סח וזוהר אחר"תקונים תקון ל). א"ד(התחלה  ה

å óìçúà ïéãë àãçë àøãñá ,ùîå" ÷çîð øúáì ãò úéùàøá ë)øâä úåäâä"à.(  
æ  äãå÷ð)ôã"å.( 

 ).א"נ(ם "א. ש"ל נוטריקון בראשית הוא בית רא"ר ח
  ).א"ד(כיון שנזרע לתקון הישוב  ט
  ).הערת הזוהר(ב "בלק ר י

  ).א"נ(ם "א. ב אותיות התורה"ל כ"ר יא
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 )זרע( סוד היכל אותו בתוך זרעההנקודה 
 .ק"חיר ,ק"שור ,ם"לוח , נקודותשלשה של

 ל"קו .אחד סוד ונעשו בזה זה ונכללו
 יוצאת ,שיוצא בשעה .אחד בחבור שיוצא

 שכתוב ,האותיות כל שכוללת זוגו בת עמו
 הקול הזה ,ול ובת זוגוק "ם"השמי ת"א"

  .אחרון ה"אהי הוא ,וא שמיםשה

 àæø àìëéä àåää åâá]ð"àòøæ à[àïéãå÷ð úìúã á 
ìç"øåù í"øéç ÷" àãá àã åìéìëúàå ÷

å÷ àãç àæø åãéáòúàå" àãç àøåáçá ÷éôðã ì
 ìë ìéìëã äéãäá äéâåæ úá ú÷ôð ÷ôðã àúòùá

áéúëã ïååúà) úéùàøáà à (à "éîùä ú" ìå÷ í
éäà åäéà íéîù åäéàã ìå÷ éàä åâåæ úáå" ä

äàøúáâ:  
צבעים וה האותיות כל שכולל זהר

 אלהינוה " יהו,כאן עד. זה )זרע( דוגמתכ
 הזה הסוד כנגד דרגות שלש אלו ,ה"יהו

 "בראשית" ".אלהים ברא בראשית" העליון
 להתפשט סתום סוד "ברא" .ראשון סוד

 הכל יםילק סוד "ם"אלהי" .הכל משם
 זכר להפרידם שלא "השמים את" .למטה
 האותיות כשלוקח ,ת"א. כאחד ונקבה
 ראש הם האותיות כל של הכלל ,כולם
 כל להתחבר א"ה סףומתו כך אחר .וסוף

 זה ועל ,ה"את ונקרא ,א"ה עם האותיות
  ". כולםאת מחיה ה"ואת"

àã àðååâë ïéðååâå ïååúà ìë ìéìëã øäæã ]ð" à
àòøæ[ ãò åäé àëä"ðéäìà ä"åäé å" àúìú ïéìà ä

 àøá úéùàøá äàìò àã àæø ìá÷ì ïéâøã
éäìà" àîéúñ àæø àøá äàîã÷ àæø úéùàøá í

éäìà àìë ïîúî àèùôúàì" àîéé÷ì àæø í
 øëã ïåì àùøôàì àìã íéîùä úà àúúì àìë

à àãçë àá÷åðå"úäàììë ïåäìë ïååúà ìéèð ãë å 
à øúáì àôåñå àùéø ïåðéà ïååúà åäìëã óñåú

ä"äá ïååúà åäìë àøáçúàì à" éø÷úàå à
úà" àã ìòå ä)å è äéîçð (íìë úà äéçî äúàå:  

 "השמים" .נקרא וכך ,י"אדנ סוד "את"
 זכר תיקון "ואת. "עליון סוד ה"יהו זה

 .אחד והכל ,ה"ויהו סוד "ת"וא" ,ונקבה
 לעשות ,עליוןדוגמת כ אלהים זה "הארץ"

 בשלשה כלול זה שם .ביםיואפירות 
 .צדדים לכמה זה שם נפרד ומשם ,מקומות

 @נתלבשש הסתרים סתר של סוד כאן עד
 פסוק של בסתר, סתום בדרך והעמיד ובנה
 ,ת"שי ברא ,"בראשית. "והלאה מכאן .אחד

 ששה ,השמים קצה ועד השמים מקצה
 עליון מסוד שמתפשטים צדדים

 מתוך שברא )נקודות משלש( בהתפשטות

åäé àã íéîùä éø÷à éëäå éðãà àæø úà"äæ 
àå äàìò àæø" àðå÷ú úøëãçàå àá÷åðå " àæø ú

åäéå"éäìà àã õøàä ãç àìëå ä" í)å(>àðååâë <
]àðååâá [ïéáéàå ïéøéô ãáòîì äàìòè àã àîù 

 ïîúîå éúëåã úìúá àìéìë àã àîù ùøôúà
 ïéøúñã àøúñã àæø àëä ãò ïéøèñ äîëì

éìâãóé ãçã àøúñá íéúñ çøàá íéé÷å éðáå 
äàìäìå ïàëî àø÷àéøá úéùàøá "éù à" ú

 ïéøèñ úéù íéîùä äö÷ ãòå íéîùä äö÷î
 åâî àøáã àúåèùôúàá äàìò àæøî ïèùôúîã

]ð"úåãå÷ð ùìùî à[ àøá äàîã÷ äãå÷ð 
                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(ו "מנחת יהודה דף קל א
ת "שורק הוא הת. ם חסד המחלים גופו של אדם חיריק הוא הפחד המחריק שיניהם של רשעים"חל ב

 ).א"נ(ן "מאי. דבר זה צריך ישוב). א"ד(א ”מקום המדות חייט קלו ע
 .ן"אימא ותחילת האצילות דזו' בחי, אבא' בחי: ה"שמות אהי' א דיש ג"א לו ע"ביאורים ח' עי ג
  ).א"ד(ד "ג ע"ב וע"ומנחת יהודה רו עב "תרומה קסא ע ד
 ).א"נ(ם "א. ל דמלת את הוא מאלף עד תיו"ר ה
  ).הערת הזוהר(פקודי רלד  ו
שהוא , בראשית בביאור מילת שמים' א פ"א באד"ש הגר"הוא כמ" שמים"א מכונה "טעם שפרצוף ז ז

בלשון " שמים"ונקרא . יהקאי על גבוה מכל גבוה שאי אפשר להגיע שם לשום בר" שם"ותיבת , מלשון ָשׁם
שכן הוא היסוד לכל נמצא ושורש לכל , משום שהוא כולל את כל מה שתחתיו והכל נשרשים שם, רבים

 ).ד"א סא ע"ביאורים ח(נברא וסיבת כל הסיבות 
ç  øëãã)ôã"å.( 

  ).א"ד(ש ממני פריך נמצא "הנאצלות מתחת כסא הכבוד כמ' רמז על הנשמו' פירות וזרעי ט
é  ãéìâã)ãô"å.( 

  ).הערת הזוהר(בסוף הספר מה שחסר כאן ' עי יא
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) מתוך( של התפשטות ברא .ראשונהנקודה 
 סוד נחקק וכאן .שלמעלה אחתנקודה 

  .אותיות ושתים ארבעים של השם

 äãå÷ð ãçã àúåèùôúà]ð"åâî à[ã  àëäå àìéòì
ïååúà ïéøúå ïéòáøàã àîù àæø óéìâàà:  

 תנועותדוגמת כ ,"יזהרו והמשכלים"
 הולכים שלהם גוןיובנ ,שמנגנות )טעמים(

 ומתנענעיםנקודות ו אותיות אחריהם
 הגוף .מלכם אחרי ליםיחי כמו ,אחריהם
 נוסעים כולם . נקודותוהרוח ,אותיות

 ,)טעמים (התנועות אחר במסעותיהם
 ,נוסע הטעמים כשנגון .םקיומב ועומדים
 .אחריהםנקודות וה האותיות נוסעות
 ועומדים נוסעים אינם הם ,פוסק כשהוא

 אותיות ,"יזהרו והמשכלים. "במקומם
 ,"הרקיע" .הטעמים נגון ,"כזהר" .נקודותו

 שמתפשטים אלהמו כ הנגון התפשטות
 ומצדיקי" .בנגון והולכים בהתפשטות

 שפוסקים יםהטעמ קיוסיפ אותם ,"הרבים
 .הדבר נשמע כך שבגלל ,במסעותיהם

 כאחד ומאירים ,נקודותו אותיות יזהירו
 באותן ,במסע סתר של בסוד םבמסעות
. מזה מתפשט הכל. סתומים שבילים

 אותם ,"הרקיע כזהר יזהרו והמשכלים"
 .אפריון אותו של ואדנים עמודים

 עליונים ואדנים עמודים אותם "המשכלים"
 שאותו מה בכל ונהבתב מסתכלים שהם

 ,הזה הסתר )שבו (שלו ואדנים צריך אפריון
 ".דל אל משכיל אשרי" שנאמר כמו

 לא ,מאירים ולא יזהירו לא שאם ,"יזהרו"
 בכל אפריון באותו ולהסתכל ןילעי יכולים

  שעומד אותו ,"הרקיע כזהר. "שצריך מה

 åøéäæé íéìéëùîäå)â áé ìàéðã ( àðååâë
 éòåðúã]ð"éîòèã à[ðîã  ïéìæà ïåäìã àðåâðáå éðâ

 åäééøúáà ïòðòðúîå éãå÷ðå ïååúà åäééøúáà
ïåäéëìî øúá ïéìééçëá éãå÷ð àçåøå ïååúà àôåâ 

åäìëâ éìèð ]ïåäéðìèîá) [ïåðìèîá( éòåðú øúá 
]ð"éîòè à[ éîòèã àðåâð ãë åäééîåé÷á éîéé÷å 

 åäéà ãë åäééøúáà éãå÷ðå ïååúà éìèð ìéèð
÷å ïéìèð àì ïåðéà ÷éñô åäééîåé÷á éîéé

 àðåâð øäæë éãå÷ðå ïååúà åøéäæé íéìéëùîäå
 ïåðéà ïåâë àðåâðã àúåèùôúà òé÷øä éîòèã
 é÷éãöîå àðåâðá éìæàå åèéùôá éèùôúîã

é÷ñôã éîòèã é÷åñô ïåðéà íéáøäã ïåäéðìèîá 
]ïéâáã) [ïéâáå(äìî òîúùà êë ä ïååúà åøéäæé 

ðìèîá àãçë ïéøäðå éãå÷ðååï åîéúñã àæøá 
îáàúåðìèïåðéàá åïéîéúñ ïéìéáù æ éàäî 

àìë èùôúàç òé÷øä øäæë åøéäæé íéìéëùîäå 
ïéëîñå ïéîéé÷ ïåðéàèïåéøôà àåääã é íéìéëùîä 

 éìëúñî ïåðéàã ïéàìò ïéëîñå ïéîéé÷ ïåðéà
éøèöàã äî ìëá åðúìëñá ïåéøôà àåää ê

ïéëîñåàé) àøúñå ïéáø( ]àøúåñ íéáø [> äéáã
àøúåñ <àãáé øîà úàã äîë )á àî íéìäú (

 àìå åøéäæé àì éàã åøéäæé ìã ìà ìéëùî éøùà
 àåääá àìëúñàìå àðééòì ïéìëé àì ïéøäð

                                                                                                                                                                                     

  .'ן פרק א"א וזו"ח שער הולדת או"ע' עי א
  ).הערת הזוהר(תקונים כד  ב
י ניגון הטעמים שיש "כל האותיות עם הנקודות אשר להם הם מתנענעים בהיותך מנענע אותם ע ג

  ).א"ד(לאותיות ודבר זה מבורר בפרדס בשער הטעמים 
  ).א"ד(עמים שמפסיק בין תיבה לתיבה פסיק שיש בט ד
 ).א"ד(י כך נשמע הדיבור "ע ה

å) ð"ïåðéàá à (ïåðéàë) ôã"å.( 
 ).יהל אור(ד והן אותיות ונקודות "ב שבילין דנפקין מקוץ התחתון של יו"שהן ל ז
 ינותא עביד משחתא במדידורדבוצינא דק -ב "כא ע[א "ח עט ע"תז' ועי, ד זה שהוא סתימו"ל מהיו"ר ח
 ).יהל אור] ('וכו

 ).א"ד(עמודים ואדנים  ט
והם . ק נקרא אפריון כשהם בכלל"ל ו"ר). א"ד(א ”ז ע"תרומה קכ' אפריון דא היכלא דלתתא וע' פי י

 ).א"נ(ם "א. נקראים עצי הלבנון
àé )ð"äéáã à ( àã àøúñ äéìéã)ôã"å.( 

 .א"זוהר הרקיע כא ע' עי יב
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òé÷øäààîéé÷ã àåää   
  æè/à  

 בו שכתוב ,המשכילים אותם גבי על
 הקרח כעין רקיע החיה ראשי על ודמות"

 שמאיר זהר ,לתורה שמאיר זהר ".הנורא
 ואותם ,חיה אותה של יםראש לאותם
 ,תמיד שמאירים משכילים הם ראשים

 האור לאותו רקיע לאותו ומסתכלים
 שמאיר התורה אור וזהו ,משם שיוצא
  .פסקנ ולא תמיד

ò"â äéá áéúëã íéìéëùî ïåðéà ) à ìà÷æçé
áë (äéçä éùàø ìò úåîãåáòé÷ø â çø÷ä ïéòë 

ã øäæ àøåðääàåäã øéäðã øäæ àúééøåàì øéäð 
ïåðéàì ïåðéà éùàø ïåðéàå äéç àéääã éùàø 

 òé÷ø àåääì ïìëúñîå øéãú ïéøäðã íéìéëùî
 åøéäð åäéà àãå ïîúî ÷éôðã åøéäð àåääì

÷éñô àìå øéãú øéäðã àúééøåàãä:  
 "היתה" ,"' וגוובהו תהו היתה והארץ"

 יצאה ,המים בתוך שלג ,לזה דםומק ,דוקא
 ,במים שלג של כח באותו זוהמא ממנה
 , פסולתבה והיתה ,חזקה אש בה והכה

 )מדור( ממקום "תהו" ונעשתה והוסרה
 רוריב "ובהו" ,לתוהפס קן ,זוהמאה

 בההתיישב ו , פסולתמתוך שהתברר
 שךוח ואותו ,חזקה אש של הסוד ,החושך

 פסולת אותה גבי על ו"תה אותו על סהיכ

åâå åäáå åäú äúéä õøàäå ')á à úéùàøá (
÷î à÷ééã äúéäàðã úîãåàééî åâ àâìú æà÷ôð ç 

àâìúã àìéç àåääá àîäåæ äðéîè àééîá 
äåäå àôé÷ú àùà äá ùé÷àåé úìåñô äá 

úàéãòúàåàéáéúãéáòúàå âéäú "åãé )øúàî( 
]àøåãî[àîäåæã åèúìåñôã àðé÷ æèäáå " åøéøá å

àæø êùç äá áùééúàå úìåñô åâî øéøáúàãæé 
êùç àåääå àôé÷ú àùàãàéôç á éáâ ìò ]àåää[ 

                                                                                                                                                                                     

, והוא יסוד דבינה שנקרא הרקיע, ק" הוא בינה שעומדת על הו).א"נ(ם "א. י"ת העומד על נה"היינו ת א
ש בינה שבתוכה נגיד וממנה "ולכן כינה אותו ע, וזהו הנהר דנגיד ונפיק דלא פסיק, ק"וממנה יוצא הדעת לו

 ).יהל אור(וזהו זוהר הרקיע של הרקיע , יוצא
תלת גווני ) א"טו ע(ב "יד עז "ש בתיקו"כמ, והן ראשי של הבת שהיא החיה, ת שהן ראשי האבות"חג ב

והיא גלידא תקיפא שהוא , והרקיע שעל גבי אבהן הוא בינה, אלה ראשי בית תמן ראש תמן בת', עינא כו
 ).יהל אור(הקרח הנורא 

 ).א"נ(ם "א. ת"י רקיע ת"ראשי נה' החיה מ ג
 ).יהל אור(ק "הוא הדעת דנהיר לו ד
 ).ה ומצדיקי"ב ד"ח יז ע"א בתז"בהגר(א תמיד  בינה ימא דאורייתא שהיא ונהר יוצא מעדן יוצה
 ).יהל אור(ל בעולם התהו ששם ארעא אתבטלת "ר ו
, )ד"ב ע”א ע"ה ח"דע(דהיינו עולם התהו אשר קודם התיקון דמעשה בראשית ). א"ד(שלג תוך המים  ז

  ).ג"ב צו ע"כללים ח(ואז נבראו כל שרשיהם העצמיים של כל העולמות 
ç  å÷ôð)øåà ìäé.( 

' והעיר כי קודם חלק ה, ויצק עליהם שלג ונעשה עפר) א"א מי"פ(י "ש בס"כמ, כי ארץ נבראת ממים ט
וזהו , ד הן קפויים ולבנים כשלג"ומ, ן הן צלולים ואדומים"ומ, נ כידוע"ד ומ"והן מ, המים לשני חלקים' ית

 ).יהל אור(תיבות ב נ"ל, שלג שתחת כסא הכבוד כי כסא הכבוד הוא אמא שהיא כסא לכבוד שהוא חכמה
 ).יהל אור(סוד הגבורות , ל"הוא בוצינא הנ י

 ).יהל אור] ( ואתעדי-לפי גרסתו [ל והוסר הפסולת "ר יא
áé  éãòúàå)øåà ìäé.( 
âé øâä úåäâä"à .@ 

והן תהו ובהו , אותיות השם כידוע' והן ד', והיאך הפסולת יצאו מכל א, הגוונים' עכשיו מפרש ד יד
' ה, וחשך הוא אשא תקיפא'  תהו הוא עולם התהו ובהו הוא עולם התיקון וכווהענין כי, וחשך ורוח

, ד של השם"ורוח אלקים הוא יו' וכו' ששם גניז בוצינא דקרדינותא גו מעוי דאמא וכו, ראשונה של השם
 ).יהל אור(מחכמה הנקרא קדש , שהוא רוח הקודש

 ).א"ד(מדור הזוהמא שהם הקליפות  טו
 ).יהל אור(דמסאבותא קינא , ל שרש קין"ר טז
 ).יהל אור(ומינה אתתקנת ההוא פסולת , והוא אתקיף לתהו, ל"כנ יז
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 éáâ ìò]àåää[äú "å ìò ]éáâ[úìåñô àåää â   .ממנו תקנההתו
]äéðéî úð÷úúàå) [äá ó÷úúàå(ã:  

 שיצאה רוח הקודש ,"אלהים ורוח"
 ".המים פני על מרחפת" וזו ,חיים מאלהים

 אחת דקיקות נבררה ,נשבה זו שרוח אחר
 ,זוהמאה שביב כמו , פסולתאותה מתוך

 ,םיופעמי פעם ונצרפה ונצנפה כשנבררה
 המא זובה שאין זוהמא אותה שנשארה עד

 ממנו יצא ,ונצרף נברר הזה כשהתהו ,כלל
 ומשבר הרים מפרק וחזק גדולה רוח"

 בהם נברר ,אליהו שראה אותו ,"סלעים
 ואחר" שכתוב ,רעש ממנו ויצא ,ונצרף
 בסוד ונכלל החושך ונברר ".רעש הרוח
 נברר ".אש הרעש ואחר" שכתוב ,אש שלו

". דקה דממה קול" שלו בסוד ונכלל הרוח
 דמות ולא צבע בו שאין מקוםהוא  "תהו"

 הוא עכשיו ,הדמות בסוד נכלל ולא
 .כלל דמות לו אין בו כשמסתכליםו, בדמות

 שנראה( לזה פרט להתלבש לבוש יש לכל
 ציורלו  יש "ו"בה). "היה ולא כלל ואיננו בו

 החקיקה בתוך שקועות אבנים ,ודמות
 חקיקה מתוך יוצאים ,תהו של )פהיקל(

 תועלת כיםמוש ומשם ,שם השקועה

éäìà çåøå"àùãå÷ çåø íäéäìàî ÷éôðã " í
íééçåàãå æúôçøî ç éàäã øúá íéîä éðô ìò 

ãç å÷é÷ã øéøáà áéùð çåøèúìåñô àåää åâî é 
àîäåæã àñéèëàé øéøáà ãë )óéðöàåð "à (

ã ãò ïéøúå àðîæ óéøöàåà àîäåæ àåää øàúù
 øéøáà åäú éàä ãë ììë àîäåæ äéá úéìã

]÷éôð óéøöàå) [óéðöàå( äéðî )àé èé à íéëìî (
íéòìñ øáùîå íéøä ÷øôî ÷æçå äìåãâ çåøáé 

åäá øéøáà åäéìà àîçã àåääâé >óéøöàå <
)óéðöàå( áéúëã ùòø äéðî ÷ôðå )íù ( øçàå

 ùòø çåøä)å(êùç øéøáà äéìéã àæøá ìéìëàå 
 áéúëã ùà)áé íù ( øéøáà ùà ùòøä øçàå

äéìéã àæøá ìéìëúàå çåøãé ä÷ã äîîã ìå÷ 
äú"ååèïååâ äéá úéìã øúà æè àìå àð÷åéã àìå 

 àð÷åéãá åäéà àúùä àð÷åéãã àæøá ìéìëúà
 àìëì ììë àð÷åéã äéì úéì äéá ïìëúñî ãë

 éàä øá àùáìúàì àùåáì úéà) äéá éæçúàã
 ììë äéúéìåéåä àìå (äá" àøåéö äéì úéà éàäì å

                                                                                                                                                                                     

ם של חנם ריקם "ם נוספת כמ"טי שמלת תהום נגזר ממלת תהו והמ"וכתב הריקאנ. מכסה על התהו א
 ב"ג ע"ח ופקודי רל"והוא רמז לשכינה ושם היו הקליפות מקיפות עד שנתברר המוח מהקליפי עיין ויקהל ר

 ).א"ד(א "ז ע"ח והכל היה גנוז בארץ עד שנתברר כל אחד להוייתו עיין פנחס רכ"ותיקונים סוף תקון י
á  éôçã)ôã"å.( 

  ).א"ד(נכנס אותו פסולת שהוא הקליפה  ג
, )א"א ג ע"ה ח"דע(' ס דקלי"שבי' הקלי' המה ד, תהו בהו חושך ורוח. אריכות בעניין זה ביהל אור' עי ד

כ בכללות גם "הם ג' ע דקלי"והם אבי, )ד"א עו ע"ה ח"דע(א "תרומה קלא ע' ועי. דותהיסו' והם שורש ד
 ).א"ב פט ע"ה ח"דע(יסודות ' והם הפסולת שבד, )ב"א עז ע"ה ח"דע(בפרטות בכל עולם ועולם 

 ).יהל אור(חכמה שנקרא קודש , ל"כנ, של השם' הוא י ה
 ).ריהל או(אחת רוח אלקים חיים ) ט"א מ"פ(י "ש ס"וז ו

æ  åäéà)øåà ìäéá óñåð.( 
 ).יהל אור(דמניה אתתקנו החסדים  ח
 ).יהל אור(י "ובה שם אדנ, אחרונה' תהו הוא ה). א"ד(דקות אחד  ט
  ).א"ד(לשון בורר החסדים מן הדינים  י

כעפיפת הזוהמא שהוא שט ומעופף וצף על פני הקדרה שמבשלים בו אצל האש ואותו זוהמא  יא
  ).א"ד(' עט עד שלא נשאר בו זוהמא כלל אף כן הענין בקליפות החיצונומסלקים מהקדרה מעט מ

  ).הערת הזוהר(א "צו ל ע יב
 ).ו"לש(א "ב רג ע"ח' ועי יג
  ).הערת הזוהר(ב ותיקון לח "יתרו פא ע יד
ו דבר "ו ה"תהו בינה דבר המתהא בני אדם שאין בו ממש בוהו בחסד דבר שיש בו ממש ב' גי טו

 .)א"ד(המלביש את התוהו 
 ).יהל אור(ר "אמ' והוא עפר שמתפעלת מג, ל דלית לה מגרמה כלום"כנ טז
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 תועלת מושכים ,לבוש של בציור לעולם
 ועל .למעלה ממטה ועולה ,למטה מלמעלה

 .באויר תלויים אלה ,לחיםו וביםקנ הם זה
 משם שעולים באויר תלויים לפעמים
 ביום מתחבאים הם ולפעמים ,למעלה

 להזין התהום מתוך מים ומוציאים ,נןוהמע
 ושטות השמח אז שהרי ,משם ו"התה את

. בעולם התהו שמתפשט )שאין( )ושעה(
 אש צבע בחזקה שחורה אש הוא ,שךוח

 חזקה קהויר אש במראה חזקה מהואד
 .הכל שכולל כצבע@ ,לבנה אש בציור

 את מחזק וזה ,שיםהֵא כלב חזקחושך 
 ,חשוכה אש איננוו ,אש הוא חושך .ו"התה
 סוד וזה ,התהו את שמחזקת למתי פרט

 שוע את ויקרא מראות עיניו ותכהינה"
 ואז ,לרע פנים שמסביר רע פני חושך ."'וגו

 וזהו ,אותו לחזק עליו ששורה , חושךנקרא
  ".תהום פני על שךווח" סוד

 ïéðáà àð÷åéãå)ïéò÷ùî] (ïéò÷úùîã[à àôéìâ åâ 
]ð"äôéì÷ à[ ïîú ïò÷ùîã àôéìâ åâ é÷ôð åäúã 

 àùåáìã àøåéöá àîìòì àúìòåú éëùî ïîúîå
 àúúî é÷ìñå àúúì àìéòî àúìòåú éëùî

ïéáå÷ð àã ìòå àìéòìáïéîìåôîå â ïééìú éðä 
éåàá ïééìú ïéðîæì àøéåàáàøã ] ïîúî é÷ìñã

àìéòì[ïéøîèî ïéðîæì äàáéòã àîåéá åôîå é é÷
ïééîæ ]î[äú àðæúàì àîåäú åâ" àäã ïîúî å

àúåèùå äåãç ïéãëç à÷ãèåäú èùôúà é 
 ïååâá óé÷ú àîëåà àùà àåä êùç àîìòá
 óé÷ú à÷åøé àùà åæéçá óé÷ú à÷îåñ àùà

øåéöáàéç àùà é àøåå]ëïååâ[áé êùç àìë ìéìëã 
ïéùà ìëá óé÷úäúì óé÷úà àãå " àåä êùç å

 óé÷úà ãë øá àëåùç àùà åäéà åàìå àùà
 àã àæøå åäúì)à æë úéùàøá (éäëúåäðâé åéðéò 

 úåàøî]åùò úà àø÷éå[åâå  ' òø éðô êùç
 äéìò éøùã êùç éø÷à ïéãëå òøì ïéôðà øáñàã
íåäú éðô ìò êùçå àã àæøå äéì àô÷úàì 

)á à úéùàøá(ãé:  
 ומחזק ,בהו על ששורה קול הוא ,ח"רו
 סוד וזה ,שצריך מה בכל אותו ומנהיג אותו

 אלהים רוח" וכן ,"המים על 'ה קול"

åø"àåä çìå÷ åèåäá ìò éøàùã æè äéì óé÷úàå 
 àã àæøå êéøèöàã äî ìëá äéì âéäðàå) íéìäú

                                                                                                                                                                                     

ומתגלין בתהו , והן משתקעין, ח שית אבנין"ש בתז"כמ, וכולן נקראים אבנין. ל"כנ, של השם' ו, ק"הן ו א
 ).יהל אור(ק במלכות "דהיינו ו, ש הנצנים נראו בארץ"כמ, תתאה' ה, ל"כנ, שהוא עפרא

á  ïáé÷ð)øåà ìäé(.  
י תמידת הליכות המים דרך שם נעשים האבנים "נקובים שיכולים המים עליונים לילך דרך נקיבתו וע ג

הן קול ודבור דנפקין ', א ונוק"ידוע כי ז). א"נ(ב "הרש. לחים במיין נוקבין' פי). א"ד(ההם בריאים וחזקים 
היא עושה כל '  שהוא דבר ה'כי הנוק, והכל במאמר פיו, שמים נעשו' כי בדבר ה' פי. בינה, מן שופר

  ).יהל אור(הפעולת כידוע 
 ).יהל אור (ג האות כזה "היינו כי הרפה תלייא באוירא ע ד
 ).יהל אור(ודגש בתוך האותר מטמרן , ג האות באוירא"רפה ע, והוא דגש ורפה ה
 ).א"ד(ביום המעונן ורמז ליום שהדין שולט בו  ו
ואז היו , והוא דיבור, ק נפש"מהו' מלכות דכל א',  בסוד הנוקשאז יצאו כולם, ז בעולם התהו"והנה כ ז

 ).יהל אור(ב אותיות "כולם בסוד דיבור כ
ç "àúåèùå äåãç "øâä úåäâäá ÷çîð"à , àúéà åîå÷îáå"àúåèùôúà." 
è )ð"äúòùå à ( à÷ã)ð"àìã à) (ôã"å.( 

אחרונה ' בסוד תהו ה, משחת להן, מלכות הנקראת שעה, דהיינו השחוק של שטות הרשעים שהשעה י
 ).@א" דלא כהגהות הגר–יהל אור (

  ).הערת הזוהר(פקודי רמג ותרומה קכח  יא
áé  ïååâ)ôã"å.( 

 ).הערת הזוהר(ד "כאן שייך מה שבסוף הספר סימן למ יג
 .אריכות ביהל אור' עי יד
 ).יהל אור(' של השם דאתקיף לו' הוא י טו
 ).ו"לש(ב "ף נו עזוהר הרקיע ד' ח ועי"ג פ"ח' ש שער ב"מבו' עי טז
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 שקועות אבנים ".המים פני על מרחפת
 ועל ,מים יוצאים שמהם התהומות בתוך

 ומחזקת מנהיגה רוח המים פני נקראו זה
 וזה ראוי לוכ זה ,תהום פני .פנים לאותם

 .י"שד שם שורה עליו ,ו"תה .לו ראויכ
 עליו , חושך.ת"צבאו שם שרוי עליו ,ו"בה

 שם שרוי עליה ,רוח .אלהים שם שרוי
 'ה ברוח לא הרים מפרק חזק רוח. "ה"יהו
 עליו שולט י"שד שהרי ,בו אין זה םֵׁש ,"'וגו

 רעש הרוח ואחר. "התהו )סתר של( בסוד
 בו שולט צבאות שם שהרי ,"'ה ברעש לא

 ,רעש הבהו נקרא כך ועל ,הבהו בסוד
 לא ,אש הרעש ואחר .רעש בלא שאינו
 מצד בו שולט אלהים םֵׁש שהרי ,'ה באש

 כאן .דקה דממה קול האש ואחר .החושך
 שהם ,כאן פרקים ארבעה .ה"יהו שם נמצא
 אותם של ידועים ואיברים הגוף פרקי

 חקוק םֵׁש וכאן ,עשר שנים והם ,ארבעה
 לאליהו שנמסר אותיות עשרה שתים של

  .במערה

éäìà" åâ ïò÷ùî ïéðáà íéîä éðô ìò úôçøî í
ïåø÷à àã ìòå ïåäðî àééî é÷ôðã éîåäúà éðô 

]íéîä) [íåäú( íéðô ïåðéàì óé÷úàå âéäðà çåø 
 éðô]íåäú) [íéîä( )å( äîë àã äéì êéøèöàã

]àãå[ >äéì êéøèöàã äîë<äú "àéøù äéìò åá 
íùâãù "éãäá "åàáö íù àéøù äéìò å"úä êùç 

éäìà íù àéøù äéìò" íù àéøù äéìò çåø í
åäé"äå íéøä ÷øôî ÷æç çåø ]åäé çåøá àì"ä[åâå  '

)àé èé à íéëìî (]àîù[ àäã äéá éåä àì àã 
ãù" àèìù é]äéìò[ àæøá )àøúñã (åäúãæ øçàå 

åäé ùòøá àì ùòø çåøä" úåàáö íù àäã ä
 ùòø åäá éø÷à àã ìòå åäáã àæøá äéá àèìù

àìá åäéà åàìãçùà ùòøä øçàå ùòø ) åâå'( àì 
åäé ùàá"éäìàã àîù àäã ä" äéá àèìù í

 àëä ä÷ã äîîã ìå÷ ùàä øçàå êùçã àøèñî
åäé íù çëúùà" ïåðéàã àëä ïé÷øô òáøà ä

àôåâ é÷øôèïåðéàã ïòéãé ïéøáàå  ïåðéàå äòáøà 
øñéøúéàîù àëäå àéïååúà øñéøúã àôéìâ áé 

øñîúàãâéäøòîá åäéìàì ãé  

  æè/á  
 מכאן ,"אור ויהי אור יהי אלהים ויאמר"
 נברא איך גנזים למצא התחלהה היא

éäìà øîàéå" øåà éäéå øåà éäé í) à úéùàøá

                                                                                                                                                                                     

 ).ה"של(ודא ) רוח אנהיג ואתקיף לאינון פנים פני המים(פני המים  א
וזהו , בהו נצח, תהו הוד, נצח והוד,חסד גבורה , דרועין ורגלין, סטרין' דגלים לד' הן ד' כי אלו הד ב

 ).יהל אור(איהו בנצח ואיהי בהוד , י יסוד ומלכות"ושד, צבאות
 ).א"ד(א "הקליפות וענין השמות ויקרא יואלו השמות שולטים על  ג

ã åàáö - ú)øåà ìäé.( 
ä ãù" é)øåà ìäé.( 

 ).ב"ש מב ע"הקדו(א דאצילות "הוא שורש הרוח שבז ו
 ).ה"של(דתהו ) דסתרא(ברזא  ז
 ).יהל אור(ל המטר "ר ח
  ).א"ד(אברי הגוף  ט
 ).יהל אור(ב "וכן שם של י, יןבפרק" הרי הן י' פרקין בכל א' ג, דרועין ורגלין, ל"דגלים הנ' כי ד י

 ).הערת הזוהר(כו ' השמטות סי' עי יא
  ).א"נ(ם "א. ה דכתיבי בהני קראי"פ הוי"היינו ג יב
ה בתוך הענן "א ושם זה הזכיר מרע”א ע"ל טס עיין ויקהל ר"שם זה שולט באויר ובו היה אליהו ז יג

  ).ו"לש(ל בשלח דף נח "צ. )א"ד(ב ”ב ע"א ושלח לך קע”בשלח צה ע' פ' להבריח את קמואל כנז
עד סתימין דלא אתגלין לפנינו ' מה שנדפס כאן בדפוס מנטובה קרימונא לובלין וכתיב אפריון וכו יד

 ).הערת הזוהר(ב "א ודף ל ע"הוא לקמן בדף כט ע
 .זוהר הרקיע' עי טו
 ).א"ד(למצוא אוצרות וסודות עליונות  טז
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 ואחר ,בכלל היה כאן שעד ,בפרט העולם
 עד .וכלל ופרט כלל להיות כללה חזר כך

 .סוף אין מסוד באויר תלוי הכל היה כאן
 הסוד ,העליון בהיכל הכח שהתפשט כיון
 ויאמר" ,אמירה בו כתוב ,אלהים של

 אמירה בו כתוב לא למעלה שהרי ,"אלהים
 ,מאמר הוא שבראשית גב על ואף .בפרט
 "ויאמר"שהרי . ויאמר בו כתוב לא אבל
הוא  ,ויאמר .ולדעת לולשא עומד הואהזה 

 איןש מסוד ,בחשאי והרמתו שהתרומם כח
 ויאמר" .המחשבה )ראשב( בסוד סוף

 ממה ההיכל אותו הוליד עכשיו "אלהים
 .בחשאי והוליד ,דשוק של מזרע שהוסר

 שהוליד מי ,בחוץ נשמע לדשנווההוא 
 כיון ,כלל נשמע שלא בחשאי הוליד ,אותו
 שנשמע קול נעשה ,שיצא מה ממנו שיצא
  .בחוץ

ãòã èøôá àîìò éøáúà êéäà ììëá äåä àëä 
éåäîì ììë øãäúà øúáåá ãò ììëå èøôå ììë 

 óåñ ïéàã àæøî àøéåàá àéìú àìë äåä àëä
 àæø äàìò àìëéäá àìéç èùôúàã ïåéë

éäìàã"éäìà øîàéå äøéîà äéá áéúë í" àäã í
 áâ ìò óàå èøôá äøéîà äéá áéúë àì àìéòì

îàî úéùàøáã äéá áéúë àì ìáà àåä ø
øîàéåâã àã òãðîìå ìàùîì àîéé÷ åäéà øîàéåä 

àìéç øîàéåå íøúàã àúåîøàæéàùçá ç àæøî 
 àæøá óåñ ïéàã]ð"àùéøá à[ øîàéå äáùçîã 

>éäìà"í<àúùä è äîî àìëéä àåää ãéìåà 
>úàéãòúàã <)éãòàã( ãéìåàå ùã÷ã àòøæî 

 ïàî øáì òîúùà ãìéúàã àåääå éàùçá
éì ãéìåàã ììë òîúùà àìã éàùçá ãéìåà ä

 ìå÷ ãéáòúà ÷ôðã ïàî äéðî ÷ôðã ïåéë
øáì òîúùàãé:  

 .יצא זה בסוד שיצא מה כל ,"אור יהי"
 ,ה"י שהוא ,ואמא אבא של סוד על "יהי"

 להיות הראשונהנקודה ל חזר כך אחר
 ויהי" ".אור" ,אחר לדבר להתפשט ראשית

 ,סתום סוד זה אור .היה שכבר אור ,"אור

 øåà éäé)â à úéùàøá ( àæøá ÷ôðã äî ìë
÷ôð àãàéé åäéàã àîéàå àáàã àæø ìò éäé " ä

äàîã÷ äãå÷ðì øãäúà øúáìåáé éåäîì 
 àøçà äìîì àèùôúàì àúåøéù]øåà[ øåà éäéå 

àîéúñ àæø àã øåà äåä øáëã øåàâé 

                                                                                                                                                                                     

  .זוהר הרקיע' עי א
 ).א"ד(א "ד ע"א בזוהר ואתחנן רס"ז סוף ע"א וכ"ב ע"יהודה יא ובמנחת "תקונים תקון מ ב
  ).א"ד(ר "י או"אותיות מ ג

ã  àäã)øâä úåäâä"à.(  
אלוקינו ' לישא וליתן ולחקור בו מן הבנין ולמטה אבל משם ולמעלה אין דורשין דכתיב הנסתרות לה ה

 ).א"ד(וזהו כבוד אלקים הסתר דבר 
). א"ד(מתחילות התרומות והמעשרות השפע והברכה מלעילא שמשם ). ה"של(ויאמר אלקים חילא  ו

  ).ה ואמר בחכמה"ב ד"צ טו ע"א על ספד"בהגר(וכאן מתבאר שכל עניני חכמה הם בחשאי , כלומר חכמה
æ  àúåîøàå)ôã"å.( 

 ).הערת הזוהר(ב "ויחי רלד ע). א"ד(א ואמרת בלבבך "כל אמירה בחשאי כד ח
  ).הערת הזוהר(ב "לעיל טו ע ט
מאן דאוליד בחשאי דלא אשתמע כלל כיון דנפיק מניה מאן דנפיק אתעביד קול (שתמע לבר א י

 .אריכות ביהל אור' עי). ה"של) (דאשתמע לבר
  ).הערת הזוהר(ב "רלב ע יא
שהרי ) ח פרק ב"ח שער רפ"ע(א ולא במקום זרועותיו "ב דא"א יהיו למעלה במקום חו"מן הראוי שאו יב

ה "ג ד"צ יג ע"א על ספד"בבהגר' ועי, )ב"ב צ ע"ביאורים ח(כ כאן "ים כמשממקום זה הם נמשכים ומתהו
 .היינו דכתיב

אז  הגם ש,ביום הראשון עצמודהיינו ). ו"לש) (א"קי ע(' ענף כה סימן ד' ב דרוש ד"ה ח"ספר הדע' עי יג
אוי אלא רכז לא האיר בהם " עכ, הוא היה באמת היסוד והשורש דכל הבריאה כולהשכן ,נתגלה אותו האור

 הוא רק לעתיד  הארתו אך עיקר,האיר עד מוצאי שבת בראשיתל המשיך ו,חטאשר עד " שנברא אדהמאז
א הנקודה י וה,לפנימיות דכל העולמות כולםנתפשט מאויר ' הי). ד"עוד קי ע' ועי, ג"ב סה ע"ה ח"הדע(לבא 

 כדאיתא "וון באמצעהיכל הקודש המכ"בחינה המכונה  והוא , אותם מבפניםתהפנימית שבהם הנושא
דהיינו אור האוירא ) א"ש סב ע"הקדו (ד ואשתאר למעלה אור שהוא המקיף את כולם"ספר יצירה פב

ונתגלה , א"ובקע הקד, ס"שהוא ברזא דא, א"כלומר מנהירו דרדל, )ד"א נו ע"כללים ח(א "הנמשך מרדל
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 של מסוד ונבקעה שהתפשטה שטותהתפ
 להיבתח בקע .סתוםה העליון האויר סתר

 ,שלו מסוד אחת סתומה נקודה והוציא
 להיוג שלו מאויר בקע סוף אין שהרי

 מה ,התפשטה זו 'שי כיון .'י זונקודה 
 אותו של סוד מאותו אור נמצא שנשאר

 נקודה ממנו כשנמצאה. סתום אויר
 הגיע ועלי כך אחר התגלתה 'י ,ראשונה

 הוא והוא ,יצא שהתפשט כיון .הגיע ולא
 שכבר אור והיינו ,מאויר שנשאר האור
 ,ונגנז והסתלק יצא .עומד וזה ,היה

 מגיעה שתהיה ממנו אחת נקודה ונשארה
 מגיע , נקודהבאותה גניזות בדרך תמיד
 ראשונה נקודה בדרך בו מאיר ,מגיע ולא

 ,בזה זה אחוז הכל ולכן ,ממנו שיצאה
 עולים הכל ,כשעולה, ובזה הבז מאיר

  .בו ונאחזים

 àøúñã àæøî ò÷áúàå èùôúàã àúåèùôúà
éåàãàîéúñ äàìò øà ãç ÷éôàå àúéîã÷á ò÷á 

 ò÷á óåñ ïéà àäã äéìéã àæøî àîéúñ äãå÷ð
äéìéã àøéåàîá é éàäã ïåéë é äãå÷ð éàä éìâå 

 àæø àåääî øåà çëúùà øàúùàã äî èùôúà
 äãå÷ð äéðî çëúùà ãë äàîéúñ øéåà àåääã

éèî àìå éèî äéìò øúáì éìâúà é äàîã÷â ïåéë 
åà àåä åäéàå ÷ôð èùôúàãøéåàî øàúùàã øã 

 ÷ìúñàå ÷ôð àîéé÷ àäå äåä øáëã øåà åðééäå
]æéðâúàå) [ãéâðúàå(øàúùàå ä äéðî äãå÷ð ãç 

éèî éåäîìåàá øéãú å äãå÷ð àéääá åæéðâ çø
 äàîã÷ äãå÷ð çøàá äéá øéäð éèî àìå éèî
 øéäð àãá àã ãéçà àìë êë ïéâáå äéðî ÷ôðã

éàäáéàäáå æ ç]÷éìñ[ ïãçàúàå ïé÷ìñ àìë 
áäéè:  

 ,סוף איןשל  במקום ונגנז מגיע והוא
 היא אור נקודת אותה .אחד נעשה והכל
 האותיות שבע בו ומאירים ומתפשט ,אור
 חושך יצא .היו יםִחוַל נקרשו ולא ,ב"א של

éàã øúàá æéðâàå éèî åäéàå"åñ ï" ãç àìëå ó
ää ãéáòúàå èùôúàå åäéà øåà øåàã äãå÷ð à

 àìå àúéá àôìàã ïååúà òáù äéá åøéäðå
 äéá å÷ôðå øúáì êùç ÷ôð ååä íéçìå åùéø÷à

                                                                                                                                                                                     

כללים (' שער התיקון פרק ב' עי. והוא הזיווג שהוא לצורך התיקון, )א"א נז ע"כללים ח(והאיר דרך המצח 
צ "א על ספד"בבהגר' ועי. א"ד ול ע"ב כט ע"ח, א"קיא ע, ב"א וע"א קא ע"עוד כללים ח' ועי, )ב"א צא ע"ח

ח ה "א על תז"בבהגר'  עי–לעניין כתר [שכאן מתבאר שאבא הוא בסוד אוירא , ה ואמר אזדכך"ב ד"ה ע
  .' ונשאר י"אויר"מ" אור"וכן עניין יציאת ] ה לב"א ד"ע

והוא ) ב"א קב ע"כללים ח(והוא בחינת חכמה אבא היוצא מאוירא עלאה ). ה"של(המאמר בחייט ' פי א
צ "א על ספד"בהגר(מכאן ראיה לכך ששורש כל שפע הוא באוירא ). א"ש טז ע"הקדו(העולם דקו וצמצום 

 דבר מנםא, ש וכיוצא בואור השמכגון , אחרקור מבא מ אורוהוא דבר שאור ). ש אתייחד"ה ז"ג ד"טז ע
 ).א"ח נ ע"א על תז"בהגר ( נקרא אורנואיבכח עצמו המאיר 

 ).ג"א פ ע"ביאורים ח(כתר  ב
וזהו , באריכות' כללים כלל טו ענף ח' עי. א"א ונח סה ע"לעיל טו ע' עי). הערת הזוהר(ב "נח סה ע ג

זהו כעניין . 'ף פרק ב"ח שער אח"ע' ועי) ג"ש סד ע"הקדו(שלעולם אינו מסתלק לגמרי " רצוא ושוב"כעניין 
  ).ד"י ט ע"א על ס"בבהגר(שאין יכולת להשיגו " רצוא ושוב"

וכן הוא בפירוש . והאור נשאר למעלה, הוא שמאיר' שהי, ב"ז כ ע"ותיקו, ב"צ ה ע"א על ספד"בהגר' עי ד
היא הרי מאוירא החכמה יציאת היינו '  היתאייצש ,ג"א פ ע"חו ביאורים "לש' ועי. ש"א ע"ע לג ע"בב

ה בגין "א ד"ח יט ע"א על תז"בבהגר' ועי .מאיר על ידי החכמה הכתרש דהיינו . אורוגורמת להוויית ,הכתר
כ אור המאיר מושג לכל והוא אור "משא, אוירא הוא אור הגנוז שאינו מושג כלל כמו האוירא, ל"דאית וז

דא רזא סתימא קאי על אוירא עלאה בין גולגלתא אור , ל"ג וז"א ח ע"יהל אור ח' ועי. ל"עכ', הגנוז באות י
שהוא חכמה ', ל י"ואתפשט ממנו מהאי אוירא הנ, סתים דסתימו כמבואר שם, ס"רזא דא' והוא נק, ומוחא
והוא זיווג הנעלם דמטי ולא מטי דאוירא ומוחא , והוא אתפשט מרזא דסתרא דאויר עלאה, תתאה

והוא , )א"ש סב ע"הקדו(' הכלול מאור וי" ויר קדמאהא"זהו כלל הרשימו הנקרא . ל"עכ, ]מהמסדר[
 ).א"ב לא ע"ה ח"דע(אספקלריא דנהרא 

נקודת החולם שבמילת אור הנשארת מאויר והיינו מטי ולא מטי דקא שריא על האור נוגעת ולא ' פי ה
', ביום הדל אם נגנז האור ביום הראשון או "א שקיימת סתירה בדברי חז"ב קי ע"ה ח"דע' ועי). א"ד(נוגעת 

  .'איתא שהיא היתה ביום הד) ו"ג פ"פ(ר "ואילו בב, שכן כאן משמע שהיתה הגניזה ביום הראשון דווקא
 ).ה"של(מניה כדין מטי  ו
 .אריכות ביהל אור' עי ז

ç  ãë)ôãá óñåð"å.( 
  ).ה ביה סליקו"ד ד"צ ד ע"א על ספד"בהגר(ס "כלומר במו ט
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 של אחרות אותיות שבע בו ויצאו ,כך אחר
 רקיע יצא .לחים וועמד נקרשו ולא ב"הא

 בו ויצאו ,צדדים שני של קתומחל שהפריד
 שבע לגוִד .ב"כ אז ,אחרות אותיות שמונה
 ,זה צד של ושבע זה צד של אותיות
 עומדים והיו ,רקיע באותו לםוכ ונחקקו

 ,האותיות ונקרשו ,רקיע אותו נקרש .לחים
 שם ונחקקה ,בציוריהם רויוהצטי והתגלמו

 אל שהוא "אור יהי. "החוצה להאיר התורה
 ודס "ויהי" .ראשון מאויר שיצא סוד ,גדול
 שנכלל אור ,אלהים שנקרא חושך של

 ,אלהים אל של מסוד ואז .בימין שמאל
  .בימין ושמאל בשמאל ימין נכלל

òáùàúéá àôìàã ïøçà ïååúà à åùéø÷à àìå 
íéçì åîéé÷åá ïéøúã ú÷åìçî ùéøôàã òé÷ø ÷ôð 

äéá å÷ôðå ïéøèñâ ïéãë ïéðøçà ïååúà àéðîú 
ë"áãåâìã ä òáù ]ïååúà[ òáùå àøèñ éàäã 

 ååäå òé÷ø àåääá åäìë åôéìâúàå àøèñ éàäã
 ïååúà åùéø÷àå òé÷ø àåää ùéø÷à íéçì éîéé÷

öá åøééöúàå åîéìâàå ïîú óéìâàå åäééøåé
 ìåãâ ìà àåäã øåà éäé øáì àøäðàì àúééøåà

éäéå äàîã÷ øéåàî ÷éôðã àæøå êùçã àæø 
éäìà éø÷àã" àðéîéá àìàîù ìéìëúàã øåà í

éäìà éåä ìàã àæøî ïéãëå" àðéîé ìéìëúà í
àðéîéá àìàîùå àìàîùáæ:  

 זה ,"טוב כי האור את אלהים וירא"
 מעלה האיר ,"טוב כי" .האמצעי עמוד
 ,ה"יהו בסוד הצדדים שאר ולכל ומטה
 ויבדל" .הצדדים כל את שאוחז השם

 הכל להיות קתומחל הפריד ,"' וגואלהים
  .שלם

éäìà àøéå" áåè éë øåàä úà í) à úéùàøá
ã (áåè éë àúéòöîàã àãåîò àãç àìéò øéäðà 

å àúúåììëèåäé àæøá ïéøèñ øàù " àîù ä
éäìà ìãáéå ïéøèñ ìëì ãéçàã"åâå í ')íù (
íéìù àìë éåäîì ú÷åìçî ùéøôàé:  

 קרא ,"ויקרא" מהו ,"' וגואלהים ויקרא"
 שעומד הזה השלם מהאור להוציא והזמין

 ,העולם יסוד שהוא אחד אור באמצע
 אור ומאותו .העולמות עומדים שעליו
 חי יסוד התפשט ,האמצעי עמוד ,שלם

לחושך ו" .הימין מצד יום שהוא ,העולמים
 מצד והוציא והזמין אקר ,"לילה קרא

 הלבנה ששולטת ,אחת נקבההחושך 

éäìà àø÷éå"íàéåâå  ')ä íù ( àø÷ àø÷éå åäî
íéìù øåà éàäî à÷ôàì ïéîæåáé àîéé÷ã 

 àîìòã àãåñé åäéàã åøéäð ãç àúéòöîàá
ïéîìò ïéîéé÷ äéìòãâé øåà àåääîå à íéìù

òöîàã àãåîòàúéãéïéîìò éç àãåñé èùôúà åè 
 äìéì àø÷ êùçìå àðéîéã àøèñî íåé åäéàã

                                                                                                                                                                                     

ר אין "בג, כלומר). ו"לש(ב "כ כט ע"שעה' עי). א"ד(נין אחר מנחת יהודה דף עב והריקנטי ביארו בע א
 ).א"י ו ע"א על ס"בבהגר (צאתן מאימא עילאהל כי האותיות לא אתגלימו עד ,אותיות כלל

 ).יהל אור(' נ דטפה דכורא מים וכו"וכן בזווג זו, ת שהוא רוחא"והוא בת, א עביד שמיא"לקמן עז ע' עי ב
  ).א"נ(ם "א. ע"ס בט"ב דאח"מכאן סוד א ג
 ).ב"כט ע(כ דרושי עמידה פרק ב "שעה' עי ד
אתוון ' קפצו ז' ופי). א"ד(ב אותיות התורה ובהם נתיסד העולם "ב קפיצות שהם כ"קפצו אל הגלוי כ ה

 ).א"נ(ב "הרש. ת"אתוון דגבורה ונחקקו כולם בת' דחסד וז
  ).א"נ(ל "א' ויהי בגי ו
אריכות בעניין ' ועי. 'א פרק ו"טנת' ועי, )ו"לש(ב "ש כו ע" ועב"תרומה קנט ע). הערת הזוהר(א "לא ע ז

  ).ג"א עז ע"כללים ח(וכאן נכללו זה בזה , עד כאן יצאו החסדים לעצמם והגבורות לעצמם. זה ביהל אור
 ).א"נ(ה זהו עילא ותתא "ה יהו"אהי' כי טוב בגי ח

è  ìëå)ôã"å.( 
 ).הערת הזוהר(' ג' סי' עי י

 ).א"הגהות הגר(א ששייך לכאן "סתב ב"ח י ע"ז' עי יא
  .זוהר הרקיע' עי). א"נ(ם "א. ת"היינו ת יב
ש שהעולם קיים "ע" יסוד"ולכן נקרא . הרי הוא היסוד, כל העולם כולו עומד על סנפירו של הלויתן יג
 ).ג"ב מה ע"ה ח"דע(עליו 

ãé "àúéòöîàã àãåîò "øâä úåäâäá ÷çîð"à , àúéà åîå÷îáå"àúéòöîàá."  
  ).ב"ב סה ע"ביאורים ח(ש שכל עיקרו נעשה רק על ידי תוספת אור "ע" מוסף"נקרא . הר הרקיעזו' עי טו
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 אדון ,י"אדנ של סוד ,בלילה ונקראת לילה
   .הארץ כל

  

 äìéì)íù ( ãç êùçã àøèñî ÷éôàå ïéîæå àø÷
àøäéñ àá÷åðà àæø äìéì éø÷àå àéìéìá àèìùã 

ðãàã" õøàä ìë ïåãà é  
 השלם העמוד באותו הימין נכנס

 ועלה ,השמאל בסוד כלול שבאמצע
  ולוקח ,ראשונה נקודה עד למעלה

éîé ìàò íéìù àãåîò àåääá àð
]àúéòöîàáã) [àúéòöîàá àã( àæøá ìéìë 

äàîã÷ äãå÷ð ãò àìéòì ÷éìñå àìàîùãá 
ìéèðå  

  æé/à  
 , נקודותשלש של )כח( דבר שם ואוחז

 אין שהרי .דשוק זרע ,ק"חיר ק"שור ם"חול
 התחבר והכל .הזה בסוד מלבד שנזרע זרע

 ולכן ,העולם יסוד והוציא האמצעי בעמוד
 שאוחז את הכל באור ',לכ' נקרא

  .ההשתוקקות

 ïîú ãéçàå)äìî( ]àìéç[ìç ïéãå÷ð úìúã " í
øåù"øéç ÷"÷â òøãæàã àòøæ úéì àäã ùã÷ òøæ 

 àúéòöîàã àãåîòá àìë øáçúàå àã àæøá øá
]÷éôàå) [êéôàå( éø÷à êë ïéâáå àîìòã àãåñé 

ìëã åøéäðá àìëì ãéçàã ]ã[àúáåàéú  
 רגותהד בכל ,ומריח בכח לוהט השמאל

 אש של התלהטות ומאותו ,ריח מריח
 הלהט ואותו , הלבנהנקבה אותה הוציאה

 ושני.  מחושךשהיה בגלל חושך היה
 ,הללו הדרגות שתי הוציאו הללו הצדדים

 בעמוד אחוז היסוד .נקבה ואחד זכר אחד
 ,בו שהיתה אור תוספת מאותה האמצעי

 ועשה שלםנ האמצעי עמוד שאותו שכיון
 אור בו נוסף אז ,הצדדים לכל שלום

 ,בו שהכל חהשמב הצדדים ומכל מלמעלה
 יסוד יצא חהשמ של תוספת ומאותה

  .מוסף ונקרא העולמים

 ïéâøã åäìåëá çøàå àô÷åúá èéäì àìàîù
àçéø çøàäàùàã åèéäì àåääîå å àéää ÷éôà 

àá÷åðæ ïéâá êùç äåä åèéäì àåääå àøäéñ 
éâøã ïéøú å÷éôà ïéìà ïéøèñ ïéøúå êùçî äåäã ï

 àãåîòá ãéçà àãåñé àá÷åð ãçå øëã ãç ïéìà
àúéòöîàãç äéá äåäã àøåäð úôñåú àåääî 

íéìúùà àúéòöîàã àãåîò àåääã ïåéëãè 
 åøéäð äéá óñåúà ïéãë ïéøèñ ìëì íìù ãéáòå

àìéòîéïéøèñ ìëîå àéäéá àìëã äåãçá áé 
 ïéîìòã àãåñé ÷éôð äåãçã úôñåú àåääîå

óñåî éø÷àåâé  

                                                                                                                                                                                     

 ).ה וזהו"ג ד"צ י ע”א על ספד”בהגר(ובה יזכו למלכות , כלומר עטרת היסוד א
ח שער הולדת "ע' ועי. והם באים בסוד תוספת מהמוחין, ביעין ואמה' שהם סוד ב, י הפנימיים"נה ב

ובשער ', ואות ה' ד אות ב"ועיבורים פ, ח"ח נסירה פ"א וע"ז נ ע"תיקו' עי). ג"א כא ע" חכללים(ד "א פ"או
 ).ג"א נג ע"כללים ח(א "כ לה ע"ושעה, ד"ה צב ע"כ ר"שעה, ג"הצלם פ

' א עילאה וכו"ר יוסי שמענא דתלת טיפין אזדקריקו ממוח"ב ועיין בתקונים דף קכה א”ו ע" לעיל טג
  ).א"ד(ש "א ע"ודה ו עמנחת יה' והביאו חייט בס

ב "וביאורים ח', ח פרק ד"ח שער רפ"ע(הקצוות ' יסוד אינו מציאות פרטית לעצמה אלא כללות כל ה ד
 ).ג"כד ע
מכח גבורות הממותקות הללו , דהיינו מגבורות דאימא ודאבא ואריך ועתיק, מהפרצופים העליונים' פי ה

 ).מ"מ(א "נמתקו גבורות אלו שבז
 ).מ"מ(רות מהארת הגבו' פי ו
 ).מ"מ(מלכות דאצילות שבניינה מהגבורות ' פי ז
והארת מוחין דאבא המגולים מהחזה ולמטה , ג דאימא המגולים לגמרי"א נעשה מהארת חו"יסוד דז ח

 ).מ"מ(
 )מ"מ(א ועביד שלם לכל סטרין "שנשלם באורות דאו' פי ט
 ).מ"מ(א "מאו י

 ).מ"מ(ק קבל הארה "מכל הו יא
 ).מ"מ(א "יסוד דאו יב
 .ב הערה בסוף העמוד"לעיל טז ע' עי יג
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 ורוחות ,למטה @א הצבכל יצאו מכאן
 אל ,ת"צבאו ה"יהו בסוד ,קדושות ונשמות

 הארץ כל אדון ]הוא[, לילה. הרוחות אלהי
 ובגלל , חושךמאותו השמאל של מצד
 ,בימין להתכלל החושך אותו תקוששת

 .הזה הלילה ממנו התפשט ,כחו ונחלש
עדיין כש הזה הלילה להתפשט כשמתחיל

 ,ןבימי ונכלל נכנס , חושךאותו הסתיים לא
 הלילה סרוןיבח ונשאר ,אותו אוחז והימין

 ,באור כללילה החושך תקוששת וכמו .הזה
 החושך .ביום כללילה תוקושת הלילה כך

 ולא סרוןיבח דרגה הוציא ולכן ,אורו גורע
 כשנכלל אלא מאיר לא החושך .באור
 אלא מאיר לא ממנו שיוצא לילה .באור

 לא הלילה סרוןיח .ביום נכלל כאשר
 נגרע ,כאן שנוסף מה .במוסף אאל משתלם

 הנקודה של סוד בו היה במוסף. כאן
 בכל האמצעי עמוד של וסוד ,העליונה
 .אותיות שתי בו נוספו ולכן ,הצדדים
 כתוב ואז ,אלה שניממנו  חסריםבלילה 

 ,י"ו ממנו גרענו" ויקרא" "קרא"בפסוק 
 שלשם  סוד כאן ".לילה קרא" וכתוב

 כתר של חקוקות אותיות ושתים שבעים
  .עליון

ìééç ìë ïé÷ôð àëäîàààúúì á ïéçåøå 
 ïéúîùðå]ïéùéã÷[åäé àæøá "åàáö ä"úâ ìà 

úåçåøä éäìàã àøèñî õøàä ìë ïåãà äìéì 
 êùç àåääã ïéâáå êùç àåääî àìàîùã

àðéîéá àììëúàì äéúáåàéúä äéô÷åú ùìçå 
 äéðî èùôúà]äìéì éàä[ àèùôúàì éøàù ãë 

íééúñà àì ãò äìéì éàäåä ìàò êùç àåäæ 
 øàúùàå äéì ãéçà àðéîéå àðéîéá ìéìëúàå

äìéì éàä åòéøâáç äéúáåàéú êùçã äîëå 
 äéúáåàéú äìéì éëä øåàá àììëúàì

äéøåäð òøâ êùç íåéá àììëúàìè êë ïéâáå 
åòéøâá àâøã ÷éôàé >å< àì êùç åøéäðá àì

 äéðî ÷ôðã äìéì øåàá ìéìëúà ãë àìà øéäð
á ìéìëúà ãë àìà øéäð àì àì äìéìã åòéøâ íåé

 òøâ àëä óñåúàã äî óñåîá àìà íéìúùà
äãå÷ðã àæø äéá äåä óñåîá àëä äàìòàé 

]å[àæøáéàúéòöîàã àãåîòã âéïéøèñ ìëá ãé ïéâáå 
 äéá åòéøâ àéìéìá ïååúà ïéøú äéá óñåúà êë

 ïéìà]ïéøú[ )ïéãë(àø÷éå áéúë àø÷ )  åäéà
øöåé úìôú(åèå äéðéî òøâå " áéúëå é) à úéùàøá

ä ( ïéøúå ïéòáùã àîùã àæø àëä äìéì àø÷
ïååúàæèäàìò àøúëã àôéìâ æé:  

 המים בתוך רקיע יהי אלהים ויאמר"
 עליונים מים ]בין[ להפריד הסוד כאן ,"'וגו

éäìà øîàéå"åâå íéîä êåúá òé÷ø éäé í '

                                                           

à  ïéìééç)ôã"å.( 
ש בזהר דף "כמ, ואין לך נשמה שאין יוצאים עמה כמה מלאכים, כל הנשמות והרוחות יוצאות מיסודב
 ).מ"מ(ב "יב ע
 ).מ"מ(י "י צבאות שהם נה"ל הרוחין ונשמתין וחיילין שיוצאים הם ע"ר ג
 ).מ"מ(היא המלכות  ד
 ).מ"מ(' ורות אחר שנכללו עם החסדים ונחלש תוקפם ונמתקו אזי הולכים לתקן הנוקכי הגב' פי ה
ועדיין לא נגמר תיקונה אז הגבורות , תתאה ובסוד קטנה' כשהתחילה המלכות להתקן בסוד ה' פי ו

 ).מ"מ(שירדו הגבורות שם כדי להתמתק עם החסדים , א"נכללו עם החסדים שביסוד ז
 ).מ"מ(א להתמתק בחסדים אשר שם "ד דאימא ליסוד דזהגבורות ירדו מיסו' פי ז
על א "בהגרב' עי). מ"מ(שאין מגדיל פרצופה אלא הגבורות ' ביני ביני קודם ירידתם לדעת וכו'  פיח
  .התכללותו בימיןי "באה עוכל מציאותו , ישמאלהצד ה עצם המציאות של חסרון והיד שז"ה ע"ז מ"תיקו
 ).מ"מ(חסדים אור הגבורות גרוע מאור ה' פי ט
 ).מ"מ(היא המלכות דלית לה מגרמה כלום  י

 ).מ"מ(דויקרא ' אבא הרמוז בי' פי יא
 .ה דאיהי ריב"ד ד"ז מה ע”א על תיקו”בהגר' עי יב
 ).מ"מ(דויקרא ' ת הרמוז בו"הוא הת יג
 ).מ"מ(ק "ת כולל כל הו"הת' פי יד
  ).א"ד(ויקרא ואמר קרא  טו
 ).א"ד( מתעטר באבהן ב אתוון דקא"ב שמא דע”ב ע"תרומה קל טז
 ).מ"מ(' כי חקיקתם מאריך ממזל הח יז



úéùàøá 

94 

 ,השמאל בסוד, במיוחד לתחתונים
 שעד ,השמאל בסוד מחלוקת כאן )ונבראה(

 סוד הוא וכאן ,הוא הימין סוד כאן
 .לימין זה ביןת  מחלוקהרבו ולכן .השמאל

 כתוב בימין ולכן ,הכל שלמות הוא הימין
 .השלמות כל תלויה בו שהרי ,הכל

 , מחלוקתמתעוררת שמאל כשמתעורר
 , הרוגזאש מתחזקת מחלוקת ובאותה

 .גיהנם מחלוקת מאותה ממנה ויוצא
  .ונדבק בשמאל מתעורר וגיהנם

)å à úéùàøá ( àëäàùøôàì àæø èøôáïéá àá 
ïéàìò ïééîâïéàúúì ã > àìàîùã àæøá)ð" à

éøáúàå (àëä <] àëä àæøå)ð"éøáúàå à() [ àæøá
àëä àæøå àìàîùã( àìàîùã àæøá ú÷åìçî 

 àåä àðéîéã àæø àëä ãòã] àæø åäéà àëäå
àìàîùã[ ú÷åìçî åàéâñà êë ïéâáå ïéáä àã 

àìëã àîéìù åäéà àðéîé àðéîéìå êë ïéâáå 
á åîéìù ìë àéìú äéá àäã àìë áéúë àðéîé

 àåääáå ú÷åìçî øòúà àìàîù øòúà ãë
àæâåøã àùà ó÷úúà ú÷åìçîæ äéðî ÷ôðå 

íðäéâ ú÷åìçî àåääîç øòúà àìàîùá íðäéâå 
 ÷áãúàå  

 ובמעשה בזה הסתכל ,משה של חכמתו
 היתהבמעשה בראשית  .תבונןה בראשית

 מחלוקת ובאותה ,ימין עם שמאלמחלוקת 
 ונדבק גיהנם בו יצא ,השמאל בו וררשהתע

 נכנס שלישי יום שהוא האמצעי העמוד ,בו
 לשני והסכיםמחלוקת ה והפריד ביניהם
 נכלל ושמאל ,למטה ירד וגיהנם ,צדדים
  .בכל שלום והיה בימין

äùîã àúîëçè àãáåòáå ìëúñà àäá 
 äåä úéùàøáã àãáåòá çâùà úéùàøáã
 ú÷åìçî àåääáå àðéîéá àìàîù ú÷åìçî
 ÷áãúàå íðäéâ äéá ÷ôð àìàîù äéá øòúàã
 ìàò éàúéìú íåé åäéàã àúéòöîàã àãåîò äéá

åäééðéáé ïéøúì íéëñàå ú÷åìçî ùéøôàå 
ïéøèñàé ìéìëúà àìàîùå àúúì úéçð íðäéâå 

 àìëá àîìù äåäå àðéîéá  
 ,באהרן קרח מחלוקת זהל גמהודכ

 במעשה הסתכל משה .בימין שמאל
 מחלוקת רידלהפ ראוי לי ,אמר ,בראשית

 ,ביניהם להסכים השתדל .ושמאל ימין בין

ø÷ ú÷åìçî àã àðååâë àìàîù ïøäàá ç
 øîà úéùàøáã àãáåòá äùî ìëúñà àðéîéá
 àðéîé ïéá ú÷åìçî àùøôàì éæçúà éì

àìàîùìáé éòá àìå åäééðéá àîëñàì ìãúùà 

                                                                                                                                                                                     

à ôãá ÷çîð”å. 
  ).הערת הזוהר(ב "תרומה קמט ע ב
 ).מ"מ(א "חסד דז גג
 ).מ"מ(א "גבורה דז ד

ä  ïéâá)ôãá óñåð"å.( 
ד שזה החסד הוא פנימיות "א ע”צ ע"א על ספד"בהגר' עי). מ"מ(ל הרי כבר נזכרו יהי אור חסד "דק' פי ו

  .הנכנס ליסודק "הו
 ).מ"מ(כאשר נתעורר השמאל במחלוקת עם הימין ' פי ז
א להתעורר לקבל דיני הגבורות עד ראשא דרוגזא "אין כח בס, הגבורה עם שהיא דינים תקיפים' פי ח

 ).מ"מ(' אתתקף וכו
ראה מעשה ונזכר , כשראה מחלוקת קרח שהוא לוי מהשמאל עם אהרן שהוא הימין, ה"מרע'  פיט

 ).מ"מ(כך היה במעשה בראשית , מרוא, הלכה
, ל"ז לא אבדיל עד דאתא יום תליתאי כמש"עכ, הגם שאמר הכתוב יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל י
ת "ש כאן עמודא דאמצעיתא הת"וז', מחלוקת לא אתבטל עד יום ג, ג דאפריש בין מיין עילאין לתתאין"ואע

 ).מ"מ(' ובין הגבורה ביום ב' ביום א' א הנז"ד דזבין חס, עאל בינייהו בין מים למים' שהוא יום ג
על מקומו ' אסכימו ואתיישבו כל א' כי הרקיע הועיל דווקא להפרידם שלא ילחמו זה בזה אבל ביום ג יא

 ).מ"מ(בשלום 
 .ל אבות"ועיין בשער מאמרי רז. מכח היותו משבט לוי יב
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 .וכחב קרח והתחזק ,השמאל רצה ולא
 ,מחלוקתה של בכח גיהנם ודאי ,אמר

 כלליולה למעלה( להתדבק צריך שמאל
 למעלה להדבק רצה לא הוא ,)בימין

 הרוגז בכח למטה ירד ודאי ,בימין כלליולה
 להסכים קרח רצה לא זה ועל. שלו

 לשם היה שלא בגלל ,משה דבי זומחלוקת 
 והכחיש ,שלמעלה לכבוד חשש ולא ,שמים
 שהכחיש משה שראה כיון .בראשית מעשה
 אז ,החוצה הוא ונדחה בראשית מעשה

 על "למשה ויחר", "מאד למשה ויחר"
 לאותה הסכים שלא ,אותו שהכחישו
 מעשה שהכחישו על ,"מאד" ,מחלוקת
  הכחיש ובכל .בראשית

àìàîùàúàå ú éàãå øîà äéô÷åúá çø÷ ó÷
 ú÷åìçîã àô÷åúá íðäéâ)ã( êéøèöà àìàîù

 à÷áãúàì]ðéîéá àéàãå éòá àì àåä[ > àì àåä
éòá à÷áãúàì <úàìå àìéòìàðéîéá àììëá 

 äéìéã àæâåøã àô÷åúá àúúì úåçé éàãå> ìòå
àã <)àãå(òá àì é ú÷åìçî éàä àîëñàì çø÷ 

äåä àìã ïéâá äùîã àãéáâ àìå íéîù íùì 
 àãáåò ùéçëàå àìéòìã àø÷éì ùééç

úéùàøáãã ùéçëî äåäã äùî àîçã ïåéë 
øáì åäéà àçãúàå úéùàøáã àãáåòä ïéãë 

)åè æè øáãîá (àî äùîì øçéå ìò äùîì øçéå ã
 ãàî ú÷åìçî àåää íéëñà àìã äéì åùéçëàã

åùéçëàã ìòåùéçëà àìëáå úéùàøáã àãáåò   
  æé/á  

 שכתוב ,בלמעלה ובלמטה ,קרח
 למטה 'ה@ ]אות[ ,"'ה על בהצותם"

  . לו שראוי כמו נדבק זה ועל .ולמעלה
  

 áéúëã àúúáå àìéòá çø÷)è åë øáãîá (
åäé ìò íúåöäá"ä ä"àæìéòå àúú  àã ìòå à

äéì éæçúàã äîë ÷áãúà  

 ,שלמעלה גמאודכ תקנהנשמחלוקת 
 זו ,ישר בדרךמתקיימת ו ,יורדת ולא ועולה

 ברוך והקדוש .והלל שמאי שלמחלוקת 

åìçî÷éìñå àìéòìã àðååâë ï÷úúàã ú÷ç 
úéçð àìåèøùéî çøàá íéé÷úàå é ú÷åìçî àã 

ììäå éàîùãàéá÷å " íéëñàå åäééðéá ùéøôà ä

                                                                                                                                                                                     

שמאלא ונברא גיהנם כן במעשה קרח לא רצה להשלים ודאי גהינם כמו במעשה בראשית דאתתקף  א
 ).מ"מ(קרח נתעוררה גיהנם לקראת קרח 

מן הראוי היה שהשמאל קרח יהיה נכנס ונכלל בימין הוא לא בעא להיות נכנע לאהרן לכן ייחות  ב
 )מ"מ(לגיהנם 

  ).הערת הזוהר(א "לג ע ג
ת "הוא כנגד התה ש"אבל קרח גם אחר שבא מרע, הסכים ועשה שלום ביניהם' שאד מיד כשבא יום ג ד

 ).מ"מ(לא נתרצה אליו להשלים 
בשביל הפגם המגיע לו מקרח " ויחר למשה"לכן , ה נדחה לחוץ כי לא רצה קרח בו ובשלומו"מרע' פי ה

 ).מ"מ(ת ראוי לו שיעשה שלום על ידו "כי הוא שכנגד הת
' ותם על הששם נכנע השמאל וקרח לא רצה להיכנע לפני אהרן וחטאו לבריות וחטאו לשמים בהצ ו

 ).מ"מ(
æ  àä)ôã"å.( 

וכשנכנע , שבה נברא גיהנם,  לפי שקרח נחית לגיהנם דומיא דתחלת המחלותק של מעשה בראשיתח
י מחלוקת קרח נתעורר "כן ע, כי לא נשאר לו דביקות עם ישראל, ירד גיהנם למטה, השמאל לפני הימין

 השלום נתרחק הרע שהוא גיהנם לגמרי י"שע, אך קרח לא עשה שלום לבסוף כמו מעשה בראשית, גיהנם
אמנם קרח לא נפרד מהרע אלא אדרה הוא ירד לתוך , זך ונקי בלי רע כלל, ונשאר השמאל, וירד למטה

 ).מ"מ(הרעה שהוא גיהנם 
כי לא , עלו אל מקורם ונמתקו והוסר מהם הרע וירד למטה' וכו, סליק לעילא, כשנכלל השמאל בימין ט

 ).מ"מ(אל נשאר לו דביקות עם השמ
 ).מ"מ(מלשון מישרים ואתקיים השלום ביניהם לעולם  י

כי אחר המחלותק עשו שלום ביניהם ונכלל ,  מחלוקת הלל ושמאי הוא דומיא דמעשה בראשיתיא
  ). מ"מ(בימינא שהוא הלל , שהוא שמאי, שמאלא
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 היתה וזו ,להם והסכים ביניהם הפריד הוא
 הפרידו ושמים ,שמים לשםמחלוקת 

כדוגמת  היה וזה . התקייםזה ועל ,מחלוקת
   .בראשית מעשה

íéîù íùì ú÷åìçî äåä àãå ïåìàíéîùå á 
 äåä àãå íéé÷úà àã ìòå ú÷åìçî ùéøôà

úéùàøáã àãáåòã àðååâë  

 ,בראשית מעשה כל את הכחיש וקרח
 להכחיש דברי רצהו ,שמים עם היה חולקו

 ,גיהנםעם ה דבקותהתהיה בודאי , תורה
 .אדם של בספרו זה וסוד. בו נדבק זה ועל

 בו וברא בכחו מתעורר ,מתעורר שךוכשח
 כיון . מחלוקתבאותה תויא ונדבק גיהנם

  מחלוקתמתעוררת ,והכח הרוגז שקטש
 ושתי .אהבה של מחלוקת ,תאחרה בצורה

 .סיום ואחת התחלה אחת ,היו מחלוקות
 שיובק שלהם ראשית ,הצדיקים דרך וזוהי
 ראשית היה קרח .במנוחהשלהם  ףוסו

 .בגיהנם ונדבק ,וכח רוגז כפימחלוקת ה
 ,קטש גזוכשר .מחלוקתה של הסוף שמאי
 ולהסכמה אהבה של מחלוקת לעורר צריך

  .השמים ידי על

 àìëá ùéçëà úéùàøáã àãáåòá çø÷å
 éìî àùçëàì àòáå äåä íéîùã àúâåìôå

øåàã ìòå äåä íðäéâã àúå÷áãúàá éàãå àúéé
íãàã àøôñá àã àæøå äéãäá ÷áãúà àãâ 

øòúà ãë êùçã äéá àøáå äéô÷åúá øòúà 
 ïåéë ú÷åìçî àåääá äéãäá ÷áãúàå íðäéâ

 ú÷åìçî øòúà àô÷åúå àæâåø êéëùã>ëàðååâ <
)àðååâá( ú÷åìçî ïéøúå åîéçøã ú÷åìçî àøçà 

àîåéñ ãçå àúåøéù ãç ååääåäéà àãå  ïåäçøà 
 ïåäìã àôåñå åéù÷á ïåäìã àúåøéù àéé÷éãöã

àçééðáå íåôë ú÷åìçîã àúåøéù äåä çø÷ 
íðäéâá ÷áãúàå àô÷åúå àæâåøæ àôåñ éàîù 

ú÷åìçîãç àøòúàì êéøèöà àçééðá àæâåø ãë 
ò àîëñàìå åîéçøã ú÷åìçî"íéîùã éè:  

 ויהי המים בתוך רקיע יהי" סוד וזה
 תעוררותה ,ראשונה מחלוקת זו ,"מבדיל

 והתעורר להפריד רצהו ,וכח רוגז של
 ,ואז .הצטננו והכח גזושהר עד גיהנם

 התעוררה ,"' וגוהרקיע את אלהים ויעש"

ìéãáî éäéå íéîä êåúá òé÷ø éäé àã àæøåé 
)å à úéùàøá ( åøòúà äàîã÷ ú÷åìçî àã

àùøôàì àòá àô÷åúå àæâåøãàé íðäéâ øòúàå 
éäìà ùòéå ïéãëå ïðèöà àô÷åúå àæâåøã ãò" í

ä úàåâå òé÷ø ')æ à úéùàøá ( ú÷åìçî øòúà

                                                                                                                                                                                     

נקרא שם של שמים ומלכות , כי כוונת שניהם לקשט המלכות בחידושי ודיני התורה). א"ד(ת "רמז לת א
 ).מ"מ(א "ת דז"שהוא הת

 ).מ"מ(השלים ביניהם ולכן נתקיימו דברי שניהם כמו במעשה בראשית , א"ת דז"שהוא הת ב
  .זוהר הרקיע' עי ג
ברא בו גיהנם כי מהגבורות יצאו , כשנתעוררה להלחם עם החסד בתוך גבורתו, א"היא גבורה דז ד

 ).מ"מ(סיגים 
. שהיתיה מחלוקת גמורה, באומרו יהי רקיע ויהי מבדיל' א, מחלוקות' בבמשעה בראשית היו ' פי ה

כי גם בהתכווכחות של , ש ויעשה אלקים את הרקיע ויבדל"וז, ובתר דשכיך רוגזא היתה מחלוקת דרחימו
 ).מ"מ(צריך מתווך שלום בינהים שלא יחזרו למחלוקת , רחימו

 ).מ"מ(חה ולתענוג עולם הבא לעתיד בעולם הזה בהשקת ומנו, אף שמתייסרים סופם ו
 אלו עשה לבסוף כמו במעשה בראשית ונכנע לפני אהרן הוה סליק לעילא להכלל עם אהרן וגהינם ז

ולפי שנשאר בתוקף מחלוקתו כמתחלה והוה שירותא דמחלותק לכך ירד ונדבק , תפרד ממנו ותרד למטה
 ).מ"מ(בגיהנם 

 ).מ"מ(לבסוף בתר דשכיך רוגזא , ה בראשיתשהיתה במעש, כל מחלוקתו היתה מחלוקת דרחימו ח
 .אריכות ביהל אור' עי ט
 ).מ"מ(זוהי מחלוקת דרוגזא כקרח בעולם הזה  י

כי לא הועיל הרקיע שנברא ביום , אתער גיהנם, בעא לאפרשא, ת"שהוא רמז אל הת,  כאשר הרקיעיא
ולהיות , ד מהם לשים שלוםו כשנים המריבים והמתווך אוחז באח'כד בעא לאפרשא אתער וכ, ואדרבא', ב

 ).מ"מ(כ נמשט ממנו הלוחם ותבער בו חמתו "שאין המתווך אדם חשוב כ
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 ,העולם וקיום וחביבות אהבה שלמחלוקת 
 ,והלל שמאי שלמחלוקת ה זה ובסוד

 לתורה באהבה נכנסה פה שבעל שתורה
הבדלה היא . שלם בקיום והיו ,שבכתב
 ויהי" הבדלה כאן תובכ ,בשמאלודאי 
 המעט" שם וכתוב ,"ויבדל" וכתוב ,"מבדיל

 ההיא בעת" וכתוב ,"' וגוהבדיל כי מכם
 אין ודאי שהרי ,"הלוי שבט את 'ה הבדיל
 ואם .שמאל במקום ניבֵש אלא הבדלה
 למה ,ודאי ,בשני היא הבדלה תאמר
 הבדלה ,שלישי שהוא יִובֵלדווקא  הבדלה

 אף אלא .ניש שהוא בשמעון כה להיותצרי
 היה יעקב לדעת ,שלישי הוא שלוי גב על

 ישר בדרך והכל ,היה בשני ולעולם ,שני
  .כראוי שלם בדרך

åîéçøãà àã àæøáå àîìòã àîåé÷å åáéáçå 
 ììäå éàîù ú÷åìçî)ã( úìàò äô ìòáù äøåú

 áúëáù äøåú éáâ åîéçøá]ååäå) [äåäã( àîåé÷á 
àìàîùá éàãå éäéà äìãáä íéìùá àëä áéúë 

 äìãáä)å à úéùàøá ( áéúëå ìéãáî éäéå)æ íù (
ìãáéåâ íúä áéúëå )áãîáøè æè  ( íëî èòîä

åâå ìéãáä éë ' áéúëå)ç é íéøáã ( àéää úòá
åäé ìéãáä" úéì éàãå àäã éåìä èáù úà ä

 àîéú éàå àìàîù øúàá éðùá àìà äìãáä
 éåìá äìãáä éàîà éàãå åäéà éðùá äìãáä
 åäéàã êéøèöà ïåòîùá äìãáä äàúéìú åäéàã

òà àìà éðù"äàúéìú åäéà éåìã âã àúòãì 
äåä éðù á÷òéã çøàá àìëå äåä éðùá íìåòìå 

úåàé à÷ãë íéìù çøàá øùéî:  
 אותם בין] היא[ שבת במוצאי הבדלה
 וכשיוצאת .לשבתימי החול ב ששולטים

 משחית( הרע עיןשל  אחד צד ,השבת
 ,מגיהנם עולה לשלוט שרוצה )רע נהוממ

 ידינו ומעשה" אומרים שישראל בשעה
 שנקראת דרגה מאותה ויוצא ,"עלינו כוננה

 של בזרע להתערב ורוצה ,)לאֹוְש( מאלש
 עושים וישראל. ישראל על טוולשל ישראל
 ונפרד ,הבדלה ואומרים ויין בהדס מעשה
 ,לאֹובְש למקומו ונכנס צד אותו ומך ,מהם

 הם וירדו" שכתוב ,שם ועדתו שקרח מקום
 לא והם ".שאולה חיים להם אשר וכל

 הבדלה ישראל שעושים עד לשם יורדים
. "' וגוהעדה מתוך הבדלו" בשכתו ,מהם

 .שמאל שהוא ,בשני היא הבדלה ולעולם
 השמאל שמעורר גזוור תחילה וכחב
 ונברא ,במנוחה שוכך שלא  עד,מחלוקתב

 מלאכים אותם כל נבראו אז ,גיהנם בו

 ïéèéìùã ïåðéà ïéá úáù éàöåîá äìãáä
íðäéâî à÷ìñ úáù ÷éôð ãëå úáùì ìåç éîåéáä 

 àùéá àðéòî àøèñ ãç>ñ" àðîî àøéñè à
àùéá<òáã é ìàøùé ïéøîàã àúòùá äàèìùì 

)æé ö íéìäú (åðéìò äððåë åðéãé äùòîåå ÷éôðå 
 éø÷àã àâøã àåääî)àìàîù( ]åàùäì[ éòáå 

 åäééìò äàèìùìå ìàøùéã àòøæá àáøòúàì
ñãäá àãáåò éãáò ìàøùéå ìàøùéãæ ïééáå 

 àåää êéàîå åäééðî ùøôúàå äìãáä éøîàå
 çø÷ã øúà ìåàùá äéúëåãì ìàòå àøèñ

 áéúëã ïîú äéúòéñå)âì æè øáãîá ( íä åãøéå
 ïîú éúçð àì ïåðéàå äìåàù íééç íäì øùà ìëå

 äìãáä ìàøùé éãáòã ãò áéúëã ïåäðî) íù
àë (åâå äãòä êåúî åìãáä ' äìãáä íìåòìå

àúåøéùá àìàîù åäéàã éðùáç àæâåøå àô÷åúå 

                                                                                                                                                                                     

הוא קיומא דעלמא אמיתות תורה שבעל פה , כמחלוקת שמאי שהיא לעמוד על אמיתת דברי תורה א
 ).מ"מ(

א "ביאורים ח(וכמו כן כל עביות היא רק מצד הגבורות . כל הבדלה והפרשה הינן רק בסוד גבורות ודין ב
 ).ד"לב ע
  ).א"נ(דכתיב הבדלה '  מכאן דמחלוקת קרח הוה ביום ראשון ואמר משה בקר ויודע שהמתין עד יום בג
  ).א"נ(מ "א. דראובן לא נחשב לראשון בבני לאה דסבר דרחל הות ד
 ).מ"מ(דתהומא רבא ושולטת עליהם ' אסורים בנוק' כי בשבת כל הקלי ה
באותה שעה חוזרת הארת השבת להאיר בנשמותינו כמו , ינו כונה עלינוכשישראל אומרים ומעשה ידו

ומשם נמשכת הארה לנשמותינו כל יום , כי תפלות של שבת העלו העולמות עד מקומם האמיתי, אור חוזר
 ).מ"מ(השבת 

ב הדס הוא בעמודא דאמצעיתא כליל תלת "נ. 'וישראל עבדי עובדא בהדם ביין כו). א"ד(רמז לחסד  ז
 ).נ"ש) (י"נז(ויין מסטרא גבוה ועושה שלום . כחדעלין 
ובאותה שעה נברא המלאכים דקטרגו , בתחלת תוקף הרוגז דאתער שמאלא מחמת זה נברא גיהנם ח

 ).מ"מ(בבריאת אדם הראשון 



úéùàøá 

98 

 אותם ואכלה ,למעלה לרבונם שמקטרגים
 אלה שאר כל וכן ,ונשרפו האש

 ,באש @ונכלו קיום להם ואין שמתבטלים
  .וז דוגמהכ והכל ,למטה קרח וז דוגמהכ

 êéëù àì ãò ú÷åìçîá àìàîù øòúàã àæâåøå
íðäéâ äéá éøáúàå àçééðáà ìë åàéøáúà ïéãë 

 ìéëàå àìéòì ïåäéøàîì éâøè÷ã íéëàìî ïåðéà
øàù ìë ïëå åã÷åúàå àøåð ïåìá éìèáúîã ïåðéà 

ì úéìåàîåé÷ ïåâåìëúàå ã çø÷ àã àðååâë àøåðá 
àúúìäàã àðååâë àìëå :  

 .מזו זו הארה התפשטה ,"רקיע יהי"
 התפשט ,גדול ל"א .ימין אשכול ,ל"א

 השם להשתלם המים מתוך התפשטות
 זה התפשטות באותה ולהתכלל ,ל"א ,הזה
 אלה ,ם"הי אלהים מאל שטוהתפ ,בזה

 ,תחתונים מים להיות והתהפכו התפרדו
 ,בשני שהתפשט התפשטות אותה .ה"ימ
 ם" הי,ם גדול" זה הי,ם"ים עליונים הימ

 האלה האותיות של פךיהה .עליונים מים
 נעשו ,תקנונש כיון .תחתונים מים ,ה"ימ

 בכמה זה שם שטוהתפ ,אחד כלל הכל
 ומים ,זכרים עליונים מים. מקומות

 ,במים מים היו להיבתח .נקבות תחתונים
 ,ותחתונים עליונים מים להכיר שנפרדו עד

 òé÷ø éäé)èùôúà] (èùôúé[ ïî àã åèéùô 
à àã"àðéîé àôè÷ ìåà " åèéùô èùôúà ìåãâ ì

åâ ïîàîìúùàì àééî æà àã àîù " ì
àììëúàìåç èùôúàå àãá àã åèéùô àåääá 

>ìàî <)ìåî(éäìà "éä í"íè åèùôúà ïéìà 
 ïéàúú ïééî éåäîì åëôäúàå>îé"ä <)äàîé( 

éä ïéàìò ïééî éðùá èùôúàã åèéùô àåää" äæ í
ìåãâ íéäééä " ïååúà ïéìàã àëåôä ïéàìò ïééî í

îé"åð÷úúàã ïåéë ïéàúú ïééî äàéúà  àìë åãéáò
àãç àììëáééúëåã äîëá àã àîù èùôúàå âé 

 àúéîã÷á éá÷åð ïéàúú ïééîå ïéøåëã ïéàìò ïééî
 ïééî àòãåîúùàì åùøôúàã ãò íéîá íéî ååä

                                                                                                                                                                                     

  ).הערת הזוהר(ב "יח ע א
י הם ש יוצרים משתרים בכל יום ואתאכלו בנורא כ,הם המלאכים הנבראים בכל יום ומתבטלים כמ ב

 ).מ"מ(דינים תקיפין ולכן מתים בגוונא דא 
אין להם קיום ). א"ב כט ע"ה ח"דע(מתבטלים ומתחדשים בכל יום ' כלומר המלאכים שנבראו ביום ב ג

 ).א"ב סב ע"ה ח"דע(' וכל קיומם תלוי ביום ג, שכן הם מהניצוצין דגבורות
ã  åìëàúàå)ôã"å.( 

משה בוקר ויודע ועיין ' לוקתו התחיל ביום ראשון והיינו דאדבליעת קרח בשני היה ומח' גם מכאן נר ה
 ).א"נ(מ "א. ש"ו ע"של' קרח ע' ש בפ"מ

. א"כתף ימין חסד דא' פי). א"ד(ב "אשכול הימין מהאצילות והוא רמז אל החסד חיי שרה קלב ע ו
. ל אלקים"מאא ואתפשט "ולחסד דז. א המתלבש באבא והוא אל גדול"ב הוא כתף ימין דא"נ). א"נ(ב "הרש
אבל . ובקדמיתא הוי מים במים. ה"בנוקבא ימ. וכשנתהפכו כחומר חותם נעשין. ם"ג באמא נקרא הי"כי ה
כי האמא אוזיף לה . אז גם בנוקבא נקרא אלקים. כ כשנוקבא מתפרשת ובא לפניו ונותן לה בסוד זיווג"אח

ומשם מתפרש . אלוקים' י גימטרי"ה אדנ"וצירוף אהי. לה' י להתקשט"ה לשם אדנ"ויורד שם אהי. מנהא
פ ונמתק הכל בשמא "דהיינו הנסירה שאז באו פב. ואמר דלא עביד תולדין עד אתפריש. השם לכמה עלמין

ו שבירך יצחק ליעקב ואמר "א דרך הוא"ש דהאיר מים עילאין דאמא לנוקבא דז"כמ. דחד דאגליף בגלופא
ג והם חמש מאה שנין דאילנא דחיי מפני "קיעים הם הש חמש ר"וז. ו בנייה"ה וא"ש ה"וז. הוה גביר לאחיך

 פני תחי לשון של טמפרש דהוא ש,א"י פסחים לו ע"רש' עי. זוהר הרקיע' ועי). נ"ש(שכלולין בחשבון גדול 
שביארו בלשון ) א"ז רפח ע"על אד(דרך אמת בהגהות ' כן עיו, )ציפויו החיצוני בביצה או חלב (לחם

  .שזהו לשון של התקבצות, את שמע על המטה יאח קרי"וכן הוא בפרע, ההדבק
  ).מ"מ(שמשם שרש החסדים , א אנפין"כמו כתפא ימינא דא

 ).מ"מ(נקראו אלהים , מיין דכורין' פי ז
 ).מ"מ(ל ולאתכללא דא בדא שיוכלל שם אל "ר ח

è  ìàî)ìåî (éäìà"éä í"øâä úåäâäá ÷çîð í"à , àúéà åîå÷îáå"ïéàìéò ïééî íéä íé÷ìàî."  
ונקראים אלהים , ם הם זכרים כי תחלה היו מחוברים עם אל"ם זה הים גדול מביא ראיה כי הי"יה י

 ).מ"מ(וסימניך זה הים גדול לשון זכר , זכרים
 ).מ"מ(שהוא תיקונם באמת , שנכללו וחזרו למקומם יא
 ).מ"מ(ם ונעשו שם אלהים שם אחד "כי נתחבר שם אל עם הי יב
 ).מ"מ(לאכים שיקראו אלהים כי שם אלהים נתפשט אפילו למ יג
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 מים( י"אדנ וזה ,)עליונים מים( אלהים זה
 מה .תחתונה 'וה עליונה 'ה וזו ,)תחתונים

 ".הרקיע את אלהים ויעש" ,כתוב
 מים אלהים זה שם לקח זו התפשטות

  ומים ,עליונים

ïéàúúå ïéàìò ïééî àòãåîúùàìàéäìà àã " í
>)ð"ïéàìò ïééî à (ðãà àãå"éá) ð"ïéàúú ïééî à(< 
]àãå[ä  'äå äàìéò ' äàúú] áéúë äî) úéùàøá

æ à (éäìà ùòéå" àã àúåèùôúà òé÷øä úà í
àîù ìèð[éäìà àã " ïééî í]ééîå ïéàìòï[  

  çé/à  
 כיון ,זה כל ועם ,י"אדנ תחתונים

 םֵש ,נוקבים במים זכרים מים למושנש
 שהפריד גב על ואף. בכל התפשט אלהים

 לא מחלוקת ,לתחתונים עליונים מים בין
 סכמהווה ,שלישי יום עד התבטלה

 .כראוי קומובמ התיישב והכל ,תמחלוקה
 קיום שהוא פי על אף ,זו מחלוקת ובגלל

 לםשנ שלא ,בשני טוב כי כתוב לא ,העולם
 היו תחתונים ומים עליונים מים .המעשה

 שנפרדו עד בעולם תולדות היו ולא ,כאחד
 אף ,זה כל ועם. תולדות עשו ולכן ,ונודעו

מחלוקת וה ,בשני היתה שהבדלה גב על
 שהוא ,בכל הסכים השלישי יום , בוהיתה

 ה"הו ,)ה"יהו( בחקיקתו שנחקק שם
 ,תחתונים ומים עליונים מים בין להסכים

 להשלים ביניהם 'ו תחתונה 'ה עליונה 'ה
 מים ,הירדן יֵמ זה וסימן .צדדים בשני

 ירדו תחתונים מים ,אחד דונ קמו ,עליונים
 רקיעים חמשה. באמצע הלכו וישראל ,לים

ðãà ïéàúú" é]ìë íòå) [àìá àãã ãòå( àã 
ïéá÷åð ïééîá ïéøåëã ïééî åîéìúùàã ïåéëâ àîù 

éäìàã"àìëá èùôúà íãòàå " ïéá ùéøôàã â
 ú÷åìçî ïéàúúì ïéàìò ïééî íåé ãò ìèáúà àì

éàúéìúä àìë áùééúàå ú÷åìçî íéëñàå 
úåàé à÷ãë äéúëåãáå ú÷åìçî ïéâáå ]òà àã"ô[ 

 åäéàã]àîìòã àîåé÷) [àîéé÷( áåè éë áéúë àì 
íéìúùà àìã éðùáæ ïééîå ïéàìò ïééî àãáåò 

àîìòá ïéãìåú ååä àìå àãçë ååä ïéàúúç ãò 
åòãåîúùàå åùøôúàãè ïéãìåú åãáò êë ïéâáå 

åòà àã ìë íò" ú÷åìçîå éðùá éåä äìãáäã â
äåä äéá] àîù àåäã àìëá íéëñà éàúéìú íåéé 

éåôéìâá óìâéàãàé ïéàìò ïééî àîëúñàì äåä 
ïéàúú ïééîå[ä  'äàìòáéä  'äàúúâéå  'åäééðéáãé 

ïãøéä éî àã àðîéñå ïéøèñ ïéøúá àîìùàìåè 

                                                                                                                                                                                     

ואתם תקראו מיין , אנו הם שראויים להקרא מיין עילאין, כי מתחילה היו אומרים מיין תתאין'  פיא
ואז הראה מעלת החסדים ונכנעו הגבורות , עד שהפריש הרקיע ביניהם, ומיין עילאין אומרים להפך, תתאין

 ).מ"מ(והיכור מקומם וערכם וידעו מעלת החסדים 
ם "ה כי הי"והפכו אותו לטבעם טבע נקבה ונקרא ימ, ם מאלהים"אשר גברו מיין תתאין לחקו הי וכב

 ).מ"מ(ה נקבה "זכר וימ
למקומו ונשלמו מיין דוכרין באותו חלק שלהם שהיה '  כיון שעשו שלום וחזר החלק שהיה מעורב למטג

 ).מ"מ(במיין תתאין אזי נשלם שם אלהים ומתפשט אפילו במלאכים 
 ).מ"מ(ילו במלאכים אפ ד
שרומז אל ' הנה עיקר השלום האמיתי הוא ביום ג' ג ביום ב"ת התחיל לעשות שלום בין ח"פ שהת"אע ה
  ).מ"מ(ת "הת

 ).ב"ב סב ע"ה ח"דע(כאן הוא שורש קיום למלאכים שנבראו ומתו מיד 
 ).מ"מ(היכר מקומו והגבורות נכנעו לפי החסדים ' כל א ו
 ).מ"מ('  גשלא נשלם המעשה עד יום ז
 ).מ"מ( בזמן שהאשה נכנעת לבעלה אז יהיה שלום ביניהם ויעשו תולדות מתוקנים ח
 ).מ"מ(ערכו ומקומו ' שנפרשו מהמחלוקת על ידי שהכיר כל א ט
 ).מ"מ(' התחיל הרקיע להבדיל ביניהם עדיין המחלוקת היתה עד יום ג' פ שביום ב"אע' פי י

àé) ñ"åäé à"ä() ôãá óñåð"å.( 
 ).מ"מ(חסד  יב
 ).מ"מ(גבורה  יג
 ).מ"מ(ת "ת יד
 .זוהר הרקיע' עי טו
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 ומנהיג בהם הולך העולמים וחי ,כאן כתוב
 ואלמלא .בזה זה כלולים לםווכ ,םאות

 לא ,האמצע ידי על סכמהושה זומחלוקת 
  .בזה זה )נתישרו( רויהשתי ולא נכללו

ãçà ãð åî÷ ïéàìò ïééî) æè â òùåäé( ïéàúú ïééî 
 àîéì åúçð ùîç àúéòöîàá éìæà ìàøùéå

åäá ìéæà íéîìåòä éçå àëä éáéúë ïéòé÷øà 
àãá àã ïìéìë åäìëå åäá âéäðàåá éàä àìîìàå 

ò íëúñàã ú÷åìçî"àúéòöîàã éâ åìéìëúà àì 
 àìå)åøééúùà( ]åøùééúàã[àãá àã ä:  

 דבק החיים שעץ הם שנים מאות חמש
 וכל ,לעולם ותולדות פירות לעשות בהם
 ונמשכים ששופעים תבראשי מימי

 ודוד ,ידו עלו תחתיו נחלקו מבראשית
 ,כך אחר לקיח והוא הכל לקח המלך

 ,"' וגוהמון לכל העם לכל ויחלק" שכתוב
 ותקם" וכתוב ,"ילקוטון להם תתן" וכתוב
 בשעה. "' וגוטרף ותתן לילה בעוד

 מתרבה ,השמאל כחמחלוקת מתעוררת בש
 ויצאו ,ערפל של שלהבת אש ומתחזק

 ,כלל לחות בלי מיד ונקרשו ,רוחות משם
 רעים מינים נפרדו ומהם .ונקבה זכר והיו

 רוח הטומאה של התקיפות וכאן ,למיניהם
 סוד והם ,חזקות קליפות אותן בכל

ïéðù äàî ùîçå ïåðéà  ÷éáã ééçã àðìéàã
ïéãìåúå ïéáéà ãáòîì åäáæìëå àîìòì ç éåîéî 

úéùàøáãèúéùàøáî ïëùîúàå ïéãâðã  
åâìôúàé éåúåçú ]äéãé ìò[ èé÷ð àëìî ãåãå 

àìëàéâéìô åäéàå áé áéúëã øúáì ) å á ìàåîù
èé (åâå ïåîä ìëì íòä ìëì ÷ìçéå ' áéúëå

)çë ã÷ íéìäú ( áéúëå ïåèå÷ìé íäì ïúú) éìùî
èé àì(åâå óøè ïúúå äìéì ãåòá í÷úå  ' àúòùá

ú÷åìçî øòúàãâé éâñà àìàîùã àô÷åúá 
ó÷úàåãéàìéôøåä åèàñôéèã æè ïîúî å÷ôðå 
ïéøéñèæéåùéø÷àå çé ååäå ììë àúåçì àìá ãéî 

àá÷åðå øëãèéïéùéá ïéðéæ åùøôúà ïåäðîå à 

                                                                                                                                                                                     

ללכת אל המלכות ולהנהיג אותה ולנהלה בכל , א"ה נמשך כח ליסוד ז"רקיעים שהם חגתנ' מאלו ה'  פיא
 ).מ"מ(מה שתצטרך 

 ).מ"מ(מהקצוות כלול מכולם ' כל א ב
 ).מ"מ(ג זה בזה "ת נכללו ח"י הת"ע' פי ג
 .)מ"מ(עשו שלום ביניהם  ד
 ).א"ד(א "תיקונים ריש תקון כד דף סח ע ה
' א שהחסדים עיקרם בדעת וכללותם בה"דאילנא דחיי דביק בהו הוא יסוד דז, חסדים' ק שנין הם ה"ת ו

 ).מ"מ(קצוות וכללות כללותם ביסוד ומהם הנשמות באים 
  ז
 ).א"ד(א "א ולקמן לה ע"מנחת יהודה דף קכ ע ח
 ).מ"מ(בינה ' ב, אבאראשית ' א הנק"הם המוחין דאו ט
 ).א"ד(' נהר פלגיו וגו' שוטפים והוא מל י

 ).מ"מ(היא המלכות  יא
, ויחלק"כנגד ישראל , נערותיה' פסוקים לפי שהמלכות מחלקת שפע למלאכים ולישראל ולז' הביא ג יב

 ).מ"מ" (ותקם בעוד לילה"ולשבע נערותיה " תתן להם"וכנגד המלאכים 
  .זוהר הרקיע' עי יג
א "קף הדין הנשפע מהגבורה הממונה במקום המלך לדון ולייסר בני העולם והוא מענין מלכהוא תו יד

י המחלוקת "שלהבת הרומז על הדין ורמז בכאן שע' א כנזכר בריש מסכת שבועות וטיפסא פי"ורופיל
ותגבורת הדין מצד הגבורה היה מתחזק שליח הדין שהוא שר הגיהנם ויצאו משם שני רוחות והם שתי 

 ).א"ד(' ות אשר עליהם רמז שלמה באמרו לעלוקה שתי בנות וגוקליפ
 ).מ"מ(תוקף הדינים  טו
  ).מ"מ(שלהבת הרומז אל הדין  טז
 ). מ"מ(יצאו הקליפות , י תוקף השמאל נתרבו הדינים ומסיגיהם"ל ע"ר
 ).מ"מ(הקליפות  יז
 ).מ"מ(שנקרשו ויצאו מסיגי הגבורות בלי תערובת החסדים ' פי יח
 ).מ"מ(ליפה ן דק"הם זו יט
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 אחד ,חזקים במינים התחזקו אלה .הערלה
 אפעה .אחד ושניהם ,ש"נח ואחד ה"אפע

 .אחד בחבור שנים )לשבעים( לשבע מוליד
 הוא כאן. נחש של שנים לשבע הכל חוזר
 יצר .שמות בשבעה שנקרא הגיהנם סוד
 .דרגות ובכמה שמות בשבעה נקרא הרע

 והכל ,לעולם מכאן מאהוהט התפשטה
 .העולם בשּוִי והוא ,ורע טוב השמאל מסוד

 אותיות עשרה שמונה של חקוק שם כאן
 ישוב וברכה נדבה רצון גשמי על נהוממ
  .העולם של

åôé÷ú àëäå åäééðéæìáàáàñî çåøã â ïåðéà ìëá 
äìøòã àæø ïåðéàå ïéøéñè ïéô÷åúãåô÷úà ïéìà ä 

òôà ãç ïéôé÷ú ïéðéæá"äåçð ãçå "ùæ åäéååøúå 
ãéìåà äòôà ãççàãç àøåáçá ïéðù äòáùì è 

 ïéðù òáùì àìë øãäúà)ùçðã] (ùçðë[ àëä 
íðäéâã àæø åäéàéàé øöé ïäîù òáùá éø÷àã 

 èùôúà ïéâøã äîëáå éø÷à ïäîù òáùá òøä
àìàîùã àæøî àìëå àîìòì àëäî åáàñîáé 

ùéáå áèâéãééàå  àîù àëä àîìòã àáåùé åä
ïååúà éøñ éðîúã àôéìâåè ïåöø éîùâ ìò àðîî 

àîìòã àáåùé äëøáå äáãðæè:  

 בדרך ,"' וגוהמים יקוו אלהים ויאמר"
 של מסוד שהרי .ישרה בדרך להיות ,קו

 עד ,סתום יצא הכל ראשונה נקודה אותה
 יצא ומשם ,עליון להיכל והתכנס שהגיע

å"ìà øîàé"äé÷é í" åå"åâå íéîä'æé ) à úéùàøá
è (å÷ çøàáçé àæøî àäã øùéî çøàá éåäîì 

ãå÷ð àéääãàäàîã÷ èé ãò åîéúñá àìë ÷éôð 

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(ן דקליפה "הם מיני הקליפות אחרות שיוצא מזו א
 ).מ"מ(' ן דקליפה שעליהם אמר והכא תקיפו וכו"בכל הקליפות הנזכר אין תיקף כזו' פי ב
  .זוהר הרקיע' עי ג
 ).מ"מ(ה "ערל' אותיות אלהים גימ' עם ה' ש' שהוא גימ, ן ינוקים"משם אלהים דיודי' פי ד
  ה
  ).מ"מ( דקליפה הוא דכורא ו

אבל הנחש הוא הנוקבא . ד כמו בקדושה"א כלול מיו"כ. ן"ב הוא דכורא הוא כלל כל הזי"נ. 'חד אפעה כו
 ).נ"ש) (י"נז(ן שנין "ד ולכן אולדת לזיי"ולא אתכללת כל חד מיו

 ).מ"מ(היא נוקבא דקליפה  ז
ç) ñ"ïéòáùì à(ôãá óñåð "å. 

וכן מין הנחש זכר ונקב שבו כללות , רק שכללותו נקרא זכרכי ודאי מין האפעה יש בו זכר ונקבה  ט
 ).מ"מ(שניהם נקראת נקבה 

 ).מ"מ(שמהן ' יסוד ועטרה דקליפה נקראים שאול ואבדון וכולה בכללותה נקרא גיהנם בז י
 ).מ"מ(מהגבורות ' שרש הקלי' פי יא
 ).מ"מ(מהגבורות ' שרש הקלי' פי יב
ומסיגים יצא יצר הרע שהם , שהגשמים ורוב השפע בא מהם, משמאל שהם הגבורות יש בהם טב' פי יג

 ).מ"מ(הקליפות 
 ).מ"מ(מיראת היסורין והעונש , ועל ידה נשמרים בני אדם מלחטוא, גם הקליפה היא צורך גבוה יד
ח אתוון ונודע כי מיסוד בא שפע וברכה לעולם בסוד "י ובו ששה צרופים הם י"יסוד יש בו שם שד טו

  ).מ"מ(ה משפיע ברכה לעולמו עד בלי די "לכל עם הארץ ובשם זה הקבויוסף הוא המשביר 
עד . 'דמים א' ב נראה דקאי לתתא לויאמר אלקים יקוו המים וממ"נ. 'י אתוון כו"הכא שמא גליפא דח

 ).נ"ש(ו "צירופי יה' ח אותיות כנגד ו"דמקום הוי י' מ
  .ד"ב פ ע"ג וביאורים ח"י ג ע"א בס"בהגר' עי טז
 .זוהר הרקיע' עי). הערת הזוהר (ה"ת יהו" ריז
ח יורדין מנוקבא שהוא אבא להיכלא "אבל ה. כי הגבול לנוקבא הולכין דרך אחור. ואמר אורח קו יח

. דכורין נעשה אחד' א שבאתערותא דיליה כן איבר"ומשם לכל דרגין עד דמטי לאחד שהיא יסוד ז. 'יסוד א
 ).נ"ש( שניהם נעשין אחד כ"ואח. נעשין אחד' וכן איברי. ומבשרי אחזה אלקי

י אבא בסוד כולם בחכמה עשית "ואפילו אימא הארתה ע, הוא אמא שממנו יצאו כל הפרצופים יט
 ).מ"מ(

 ).מ"מ(היכלא עילאה היא אימא שהיא היכל לאבא  כ
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 לאותו יעשמג עד ,הדרגות לשאר ישר בקו
 זכר של בכלל הכל שכונס אחד מקום
 המים. העולמים חי ,ומיהו ,ונקבה

 .העליונה 'המאות  מלמעלה שיוצאים
 אחד ,ו"ו זה ועל ,קטנה 'ו "השמים מתחת"

 ותראה" אז ,השמים מתחת ואחד ,שמים
 וכל ,התגלה זה .תחתונה 'ה זו "היבשה
 נודע הזו האחרונה ומתוך .התכסה השאר

 ,"אחד מקום אל" .שהתכסה אותו תבונהב
 העולם של היחוד קשר הוא שכאן בגלל

 שני ".אחד ושמו אחד ה"יהו. "העליון

øùéî å÷áà ]ì[ øúà àåääì éèîã ãò ïéâøã øàù
ãçáàá÷åðå øëã ììëá àìë ùéðëã â åäéà ïàîå 

çä úàî ìéòìî é÷ôðã íéîä ïéîìò é ' äàìò
å íéîùä úçúî 'å àã ìòå àøéòæ" íéîù ãç å

 ïéãë íéîùä úçúî ãçå)íù ( äùáéä äàøúå
ä àã 'éìâúà àã äàúúã åâîå éñëúà øàù ìëå 

 éñëúàã àåää åðúìëåñá òîúùà äàøúá éàä
 àãåçéã àøåù÷ àåä àëäã ïéâá ãçà íå÷î ìà

                                                                                                                                                                                     

מכאן ראיה לדברי האומר שכך הוא סדר האצילות שחכמה האצילה חסד ' ומתמן נפיק בקו מישר כו א
ב חסד עלאה ”ה ע"תרומה קע' כ ועי"ת יסוד והמלכות ג"ילה גבורה והוד וכתר האצילה תלנצח ובינה האצ

א "מתמן נפקו אש' ד א"ל ע"א כמש"לז' ובי' לבי' ת וח"כתר האציל ת' פי). א"ד) (גו מחשבה(מחכמה 
 ק"י דאימא מתפשטים בו"ל כי נה"הוא מש). א"נ(ב "הרש. ש שם"ומ' ב במתני”ל רנא ע"א ומייא וע"ורוח

  ).מ"מ(א "דז
 ).מ"מ(ג יורדים לתוכו "וכל החו, ק"א שכולל כל הו"הוא יסוד דז ב
א "והם מוחין דז, עילאה' המים דנפקי מאת ה, י היסוד מתחברים ונכללים זכר ונקבה זה בזה"כי ע ג

 ).מ"מ(
א גו "וז, א"א גו ז"א ואו"פרצופים העליונים מכוסים כי אריך נעלם גו או' אבל ד,  כי מלכות היא נגליתד

 ).מ"מ(נמצא שאין נגלית אלא המלכות , מלכות
 ).מ"מ(א "ק שלו הוא יסוד דז"עלמא עילאה הוא זעיר והמקשר ומייחד ו' פי ה
 ).מ"מ(א "ז ו
  ).הערת הזוהר(א "תרומה קלד ע). מ"מ(מלכות  ז
 בו ע הוא המקום"שכן בבי, ע"בבי" תתאה"הוא באצילות ו" עלאה. "'ף פרק ה"ח שער אח"ע' עי ח

  ).ג"א מב ע"ביאורים ח(מהוה את הכל וממציא את הכל ומשגיח בכל ומנהיג את הכל ' מתגלה שהוא ית
  ט
 )מ"מ(ק ומייחד אותם "שהיסוד כולל ו י

 ).מ"מ(ק כולם ונתייחדו על ידו "שם ביסוד נתקשרו ו' פי יא
קצוות שהשפעמם '  הא וכל שייפין הם"דרגין הם החסדים והגבורות שיורדים ומתקבצים ביסוד ז' פי יב

 ).מ"מ(מתקבצת בו 
 ).מ"מ(הוא מה שאמר לעיל ששם נתבסמו ונמתקו זה בזה  יג
כי כשיורדים , שאין נמתקים הגבורות עם החסדים אלא בירידתם ביסוד ונכסים בו באורח סתים' פי יד

 ).מ"מ(א הוא בהעלם גדול ובאורח סתים "מיסוד אימא ליסוד ז
י "כ כמתאוים להמתק ע"והגבורות ג,  החסדים מתאוים למתק הגבורות,א"ג ליסוד ז"כשיורדים החו טו

 ).מ"מ(החסדים 
 ).מ"מ(א "י היסוד מתחברת המלכות עם ז"ע' פי טז
  ).מ"מ(' א עלמא דאתכסייא שהו אמלובש ומתכסה תוך הנוק"וקרא לז יז

אבל . ב ועלמא דאתכסיא נקרא דא דלית ביה השגה"נ. 'כו' בעלמא דאתכסי' אתיחד עלמא דאתגלי
 ).נ"ש(ונקרא ותראה היבשה . בנוקבא כבר יש השגה

 ).מ"מ(כ עם חיילותיה "מלכות מתייחדת ג' פי יח
 ).מ"מ(היא מלכות " את"' פי יט
 ).מ"מ(א מהחזה ולמטה "היא מלכות שמלבשת ז' כבוד ה כ

 ).מ"מ(היא מלכות שהיא נגלית  כא
  ).מ"מ(א "ת דז"שהם חג כב

 ).מ"מ(שהם סתומים 
 ).מ"מ(מלכות  כגכג

ב פח "ה ח"דע(ואז נהיה יחוד , שהוא כינוי למלכות, והיא ניתנה בענן, היסוד' כלומר הקשת הוא בחי כד
  ).א"ע
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 יחדילהת העליון העולם של אחד ,יחודים
 התחתון העולם של ואחד ,בדרגותיו

 העולם של היחוד קשר .בדרגותיו חדילהתי
 שם העולמים חי. הוא כאן עד העליון

 ,שלו ודביח העליון העולם ונקשר ,מתבשם
 וכל הדרגות כל .אחד מקום נקרא ולכן

 בו לםוכ נהיוו ,שם מתכנסים האיברים
 יחדתישמת דרגה ואין .כלל פרוד בלי אחד
 לםוכ מתכסים ובו ,זו אלא אחד ביחוד שם

 כאן עד .אחת בהשתוקקות ,סתום בדרך
 בעולם הנגלה העולם יחדימת זו בדרגה
 כן גם חדימתי הנגלה העולם. הנסתר
 ,התחתון עולם הוא הנגלה עולםו ,למטה

 ,"ישראל אלהי את ויראו" ,"'ה את ואראה"
 כמראה" ,"'ה כבוד וירא" ,"נראה 'ה וכבוד"

 הוא סביב גהוהנ מראה כן 'וגו הקשת
 ותראה" סוד וזהו ".'ה כבוד דמות מראה

 ,העולמים חי זה "הקשת כמראה" ".היבשה
 ,מלכות זו ,"בענן נתתי קשתי את" וזהו

  ביום .העולם שנברא מיום נתתי

ãçàåãçà åîùå æïéãåçé ïéøú ç äàìò àîìòã ãç 
 àãçéúàì äàúú àîìòã ãçå éåâøãá àãçéúàì

äàìò àîìòã àãåçéã àøåù÷ éåâøãáè àëä ãò 
ïéîìò éç åäéàéøù÷úàå íéñáúà ïîú àé àîìò 

 ãçà íå÷î éø÷à êë ïéâáå äéìéã àãåçéá äàìò
ïéôééù ìëå ïéâøã ìëáé åäìë ååäå ïîú ïéùðëúî 

]äéá[âé àìá ãç àâøã úéìå ììë àãåøôãé 
 ïãçéúàã]ïîú[ äéáå éàä àìà ãç àãåçéá 

ãç àúáåàéúá íéúñ çøàá åäìë ïééñëúàåè 
)å( àâøãá àëä ãò]àã[ãçééúà æè àîìò 

àééñëúàã àîìòá àééìâúàãæé àîìò 
 àééìâúàã]àúúì éëä óåà ãçééúàçé àîìòå 

àééìâúàã[ àîìò åäéà ãàúú" ä)à å äéòùé (
úà äàøàåèéë ðãà"é) úåîùé ãë  ( úà åàøéå

 ìàøùé éäìà)é ãé øáãîá (åäé ãåáëå" äàøð ä
)æ æé íù (åäé ãåáë àøéå" ä)çë à ìà÷æçé (

úù÷ä äàøîëàëåâå  'äâðä äàøî ïëáë áéáñ 
åäé ãåáë úåîã äàøî àåä" àæø åäéà àãå ä

äùáéä äàøúåâë )íù (] éç äæ úù÷ä äàøîë
åäæå ïéîìò[) âé è úéùàøá(  éúúð éúù÷ úà

ïðòáãë ] àãúåëìî[ éøáúàã àîåé ïî éúúð 
àîåéá àîìò  

  çé/á  
 כשמתעורר( הקשת כשנראית ,מעונן
 ,'ה כבוד דמות מראה )להתגבר השמאל
 רחל יוצאת .להתגבר השמאל מתעורר

 בצד ל"רפא ,זה בצד ל"מיכא .בלדתה ותקש
 שנראיםצבעים ה והם .זה בצד ל"גבריא ,זה

 מראה כן. "קוויר םוואד לבן ,דמות באותה
 בגלגול שהתכסה האור ,"סביב גהוהנ

 .'ה כבוד דמות מראה הוא ,העין מראה
 לפי הם התחתון היחוד חדוישהתיצבעים ה

 úù÷ éæçúàã àáéòã>àìàîù øòúàãà 
àô÷úúàì<î åäé ãåáë úåîã äàø"ä)  à ìà÷æçé

çë(ìçø ú÷ôð àô÷úúàì àìàîù øòúà á 
äúãìá ù÷úåâàëéî "àã àøèñá ìãàôø " ì

àéøáâ àã àøèñá" ïéðååâ ïåðéàå àã àøèñá ì
 ïë ÷åøéå ÷îåñå øåéç úåîã àåääá ïééæçúàã
 àìåâìâá àééñëúàã åøéäð áéáñ äâðä äàøî

 åæéçã>àðéòãä <)àáéòã(åáë úåîã äàøî àåä  ã

                                                           

ן ומורידים שפע גדול אז הקשת אינה נראיה כדורו של "כשמעשה התחתונים מתוקן ומעלים מ' פי א
לא שהוא דין עד ן למלכות אז אתתקף שמא"י וכשאין מעשיהם מתוקן ואין מי שיעלה מ"חזקיה ורשב

ואז כשרואה המלכות , גווני קשת' ת שהם ג"ה מקרב צדק מאיליו ומקשט המלכות בקישוטין של חג"שהקב
 ).מ"מ(מקושטת מתעוררים הרחמים והדין נמתק 

  ).א"ד) (ותקש בהפוך אתוון וקשת(ריש חיי שרה ומנחת יהודה דף ע  ב
 ).מ"מ(יק אותם על העולם להחריבו נמצא כשהשמאל אתתקף המלכות מליאה דינים ורוצה להר ג
ת וענפיהם הם מיכאל גבריאל רפאל שהם ענפי "הם מרכבה של המלכות שמתראים בה הארת חג' פי ד

 ).מ"מ(ת "חג
שאינו נראה אלא בסתימת העינים ', הוא נהירו דאתכסיא וכו, שנוגה אורו זך, א"הוא ז, מראה הנוגה ה

' ואתגליין וכו, ורזא דא סתים עינך ואסחר גלגלך: ל"וארא ז' כ בפ"כמש, גוונים בדקות גדול' ורואה האדם ג
 ).מ"מ(ו שם בהגהותיו "ש הרח"ת כמ"והם גווני חג
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 אלהינו 'ה" .עליון יחוד יחדישהת יחודה
 נראים שלא סתומים צבעים ".'ה

 אחד יחוד .אחד מקום אל ומתקשרים
 חדילהתי למטה בקשתצבעים ה ,בעליון

ים  צבעכמו ,ירוקו םואד לבן ,בהם
 .אחד ושמו סוד ,אחר יחוד והם ,סתומים

 ,"ועד לעולם מלכותו כבוד שם ברוך"
 ישראל שמע" עליון יחוד .שלמטה היחוד

 .זה כנגד זה ".אחד ה"יהו אלהינו ה"יהו
 שש כאן ,ומדה קו של מדידות ,"יקוו"
 ,החזק רהנ מדידת. בותית שש וכאן בותית

 יקוו" וזהו ,"מים בשעלו מדד מי" שכתוב
ד " יו,ר העולמותיוצ של שיעור כאן ".המים

 זהו "קדוש קדוש שקדו" .א"ו ה"א וא"ה
 מקום אל" זהו ,"צבאות 'ה" ".המים יקוו"

 הארץ כל מלא" .זה שם של בסוד ,"אחד
 חקיקת סוד ,"היבשה ותראה" זה ,"כבודו

  .@ הקדושו"כוז ז"במוכס ו"כוז היחוד שם

åäé"äàúú àãåçé àãçéúàã ïéðååâ äà íåôì 
åäé àìéòìã àãåçé ãçééúàã àãåçé"ðéäìà ä" å

åäé"äá ìà ïøù÷úàå ïæçúà àìã ïéîéúñ ïéðååâ 
ãçà íå÷îâäàìòá àãç àãåçé ã ïéðååâ ]úù÷á [

)úù÷ì(àúúì ä ÷îåñ øååç åäá àãçéúàì 
÷åøéåå >ïéðååâë <)ïéðååâë(ïéîéúñ æ àãåçé ïåðéàå 

 àæø àøçàìîëùá ãçà åîùå"àúúìã àãåçé åç 
 äàìò àãåçé)ã å íéøáã (åäé ìàøùé òîù" ä

ðéäìà"åäé å" åãéãî åå÷é àã ìéá÷ì àã ãçà ä
 å÷ã]àúçùîå[è) àúåøéùîå(ïéáéú úéù àëä é 

]àúçùî ïéáéú úéù àëäåàé) [àúåøéùî( 
àúåðéãø÷ã àðéöåááé áéúëã )áé î äéòùé (éîâé 

íéî åìòùá ããîãé åäéà àãå )úéùàøáè à  ( åå÷é
ïéîìò øöåéã àøåòù àëä íéîäåèåé "ä ã"àå à" å

ä"åã÷ à"åã÷ ù"åã÷ ù" ù)â å äéòùé ( åäéà àã
íéîä åå÷éæèåäé " íå÷î ìà åäéà àã úåàáö ä

ãçàæé àã åãåáë õøàä ìë àìî àã àîùã àæøá 

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(א גם של המלכות מאירים "כשמאירים של ז, א,הגוונים של המלכות תלויים בגוונים של ז' פי א
 ).מ"מ(ת "ת' ה, גבורה, אלקינו, חסד' ה, א"ת דז"הם חג ב
 .א"נ הארת המוחין יורדת ליסוד דז"א, א הארתם יורדת ליסוד שהוא מקום אחד"ת דז"גח' פי ג
 ).מ"מ(א "והוא יחוד ז ד
 ).מ"מ(והם הגוונים הנראים בקשת בעולם הזה , שהם מרכבה דמלכות, י מיכאל גבריאל רפאל'פ ה
 .)מ"מ(ת עם ענפיהם שהם מיכאל גבריאל רפאל שהם נגלים "לחבר עמהם הארת חג' פי ו
 ).מ"מ(ת העיקרים "הם חג ז
 ).מ"מ(ק דמלכות מן החיצונים "יחוד ו ח
 כי הוא סוד ,א במלת אחד"אז נכנסין כל אלו המוחין בז: ד"כ ה ע"שעה' עי). מ"מ(א "הם המוחין דז' פי ט

א "ח שהוא ז" כי הא, אחררוש וגם יש בו פי. המקבלים אלו המוחין,)א"ב קטז ע"זהר ח (נוקביה'  ד,א"ח ז"א
 בסוד ,א"ס כניסת המוחין ברישא דז" ה,יקוו המים) בראשית א ט( ונמצא כי גם פסוק ,מוחין' קבל דמ

 ירמוז כי המוח חכמה דאימא הנה ,' והנה אומרו אל מקום א.אצלינו שם' מדידו דמשחתא דקו המדה כנז
 וזהו אל ,אחד' ן הנק" והם נכנסין בזו,א אותיות" והם ל,מקום' מ והם בגי,ל"ו במילואם כנ"שמות יה' הוא ד

 .מקום אחד
 ).מ"מ(י המוחין נגמר פרצופו "וע, ק,א יש בו ו"ז' פי י

 ).מ"מ(' בהם נרמז פרצוף הנוק, ו"בשכמל' פי יא
 ).מ"מ(א ואומרת לה עד פה תבוא ואל תוסיף "היא בינה שהיא מורדת כל ספירה וספירה דז' פי יב
  ).א"ד(ב "ב וריש תקון כד ע"ויחי רטו ע יג
 ).מ"מ(המים הם המוחין , קו המדה' פי, יקוו, ן"מים הם מוחין דזו, שערי בינה' ן, היא בינהי "מ יד
ה "ע והוא שם מ"מלכות ובי, שיצר עולמות התחתונים, א"קומת ז' פי). הערת הזוהר(א "בראשית כג ע טו
  ).מ"מ(א "שבז
 
 ).מ"מ(הוא יסוד ' ה, ת"י לחג"צבאות להעלות נה' ה, ד"א בחב"ת דז"להעלות חג, קדוש קדוש קדוש טז
 ).מ"מ(ת "א עלו ונעשו חג"י דז"ה והכוונה שנה"כי מקום אחד הוא יסוד וכולל עמו נו'  פייז
 ).מ"מ(ה בוכו "וכשבאים למלכות מתלבשים בחילוף אהי, ה"א מתלבשים באהי" כשבאים מוחין לזיח

èé ôãá ÷çîð"÷. 
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æåë àãåçéã"ñëåîá å"æåë æ"åçéàùéã÷ èé:  
 כאן ,"'גו ועשב דשא הארץ תדשא"

 למקום שהתכנסו מים באותם כח הוציאה
 ,סתום כמוס תוך בתוכו ושופעים ,אחד

 וצבאות עליונים יםכמוס בתוכו ויוצאים
 מתקנים האמונה בני אותם שכל .קדושים

 עבודת באותה ,האמונה קוןיבת אותם
 לבהמה חציר מצמיח" סוד וזה. רבונם

 ,הרים אלף על שרובצת בהמה זו ,"'וגו
 וחציר ,ו חציראות יום בכל לה ומגדלים

 לפי טיםלו אותם מלאכים ש הואהזה
 של למאכל ועומדים ,בשני שנבראו ,שעה

. אש אוכלת אש שיש בגלל .הזו הבהמה
 האופנים זה עשב ,"האדם לעבודת ועשב"

 קניםומת לםושכ ,וכרובים וחיות האלה

]åâå áùò àùã õøàä àùãú' ) à úéùàøá
àé() [õøàä(àìéç ú÷éôà àúùä àïééî ïåðéàá á 

øúàì åùðëúàã) àã(ãç â åøéîè åâ äéåâá ïéãâðå 
äàîéúñãïéàìò ïéøéîè äéåâá ïé÷ôðå ä ïéìééçå 

ïéùéã÷å ïåì ïð÷úî àúåðîéäî éðá ïåðéà ìë éã 
àúåðîéäîã àðå÷úáæ ïåäéøàîã àðçìåô àéääá 

 àã àæøå)ãé ã÷ íéìäú(ç äîäáì øéöç çéîöî 
åâå'èàòéáøã äîäá àã äøåè óìà ìò ïéé ïéìãâîå 

 ïåðéà àã øéöçå øéöç àåää àîåé ìëá äì
àúòù íåôì ïéèéìù ïéëàìîàé éðùá åàéøáúàã 

éàäã àìëéîì ïéîéé÷åáé àùà úéàã ïéâá äîäá 
àùà àìëààíãàä úãåáòì áùòå ) íù( áùò 

                                                           

ן למלכות " תפלותינו ועולים בסוד מי"והם הבירורים שאנו מבררים ע, דשא וחציר הכל דבר אחד א
 ).מ"מ(ונעשים מהם מלאכים 

 ).מ"מ(ד שקבלה מיסוד הוציאה אלו החיילות "בכח מ' פי ב
 ).מ"מ(א "הוא יסוד דז ג
 ).מ"מ(כי משם באה הטיפה , ד נגדין בתוך היסוד מהדעת דרך חוט השדרה"שהם מ' המים הנז' פי ד
 ).מ"מ(הם הנשמות  ה
 ).מ"מ(ן "שם ב' ן למלכות והם בחי"י הבירורין שמעלים בסוד מ"לו נבררים עהם המלאכים שכל א ו
י הקרבנות או התפילות אנו מביאים להם שפע מהמלכות "וע, בפסוק עשב מזריע זרע' קאי אעשב הנזז

 ).מ"מ(ועל ידם בא השפע אלינו 
  ).א"ד(ה בתקונים "ב בהג"א ותקונים תקון עא ודף ס ע"פנחס ריז ע ח
 , שהן מאכל בהמה דרביעא על אלף טורין,שניה שנבראו ביום ,מלאכין שמתחדשין בכל יוםדהיינו  ט

, ה"עיקר האצילות הוא בסוד שם מ). ג"צ לג ע"א על ספד"בהגר( הכסא הכבוד ועולם הבריאה' הרי הוא בחי
לצורך ע נבראו "וכל עולמות בי. בהמה' ן שהוא בגימ"ע עיקרם בסוד שם ב"ועולמות בי, אדם' שהוא בגי

ויחי , ב"ושם רמ ע, )ו שם"והגהות מהרח(א "זוהר פנחס ריז ע' עי). ד"ש נה ע"הקדו(ש כאן "האצילות כמ
א "ב כז ע"ה ח"דע' ועי. ה ואמר חד"ד ד"וכח ע, כ הנה"ה ואח"ג ד"צ לג ע"א על ספד"בבהגר' וכן עי. א"רכג ע

ם והשרפים וההיכלות אשר ב עד חטא אדם הראשון היו הכל במדרגת המלאכי"שמכאן מוכח שכל מע
ש כאן "כמו כן יש ענינים כאלה למעלה כמ, כמו שיש בירורים באדם התחתון. בעולם הבריאה של עתה

, כי צומח מתקן בהמה, כל תיקון אכילה הוא על ידי המדרגה אחרת הגבוהה ממנו). א"ב לד ע"ה ח"דע(
שכל עליה של , ב"ב סא ע"ה ח"יכות בדעאר' ועי). ד"ב נה ע"ה ח"דע(והבהמה מתקנת על ידי אכילת האדם 

א פרק טו "ש א"פת' ועי. זוהר הרקיע' ועי, )ש בהמשך"וע, ב"ב סב ע"ה ח"דע(ן היא על ידי אכילה "שם ב
" 'אדם כי יקריב מכם קרבן וגו" ,ם המקריבו"ן המתבסם ברזא דאד" בםה סוד ש"כל קרבן הוא בהמ, ל"ז
  .ה רביעה על אלף טורין"ל התפלות בסוד בהמוכן כ, ה של המצח" בסוד מ,)א ב”ויקרא ע(

ולכך הם מתים ומתחדשים , מלאכים אלו הם מבירורים המלכים שמתו והם זיקין דאתדעכו לאלתר י
  ).מ"מ(בכל יום 

י "ל שק"ב בהמה דרביעאה הוא מלכות על עולם הבריאה שבו א"נ. 'דא בהמה דרביעאה על אלף כו
 ). נ"ש) (י"נז(ף "אל' במילואו גימט

והיינו ניצוצין . ב"סד ע, ג"ב סא ע"ה ח"אריכות בעניין זה בדע' ועי, ב ובהערתינו שם"לעיל יז ע' עי יא
ע "ועל ידי ניצוצין אלה יצאו ונעשו כל המציאויות אשר בכל עולם ועולם שבעולמות בי, דספירת הגבורה

הניצוצין דמחצב ' חידמעשה בראשית החל התיקון דהצירוף והליבון לב' ביום ב). ד"ב סו ע"ה ח"דע(
 ולכן בהם ,ה נפילתם בעולם התוהו יותר גדולהת והי,העולמות והמלאכים שהם מהחיצוניות דהנקודות

, יותר הם צריכין צירוף וליבון חזק שכן ,גבורהה' שליטת ספיזמן הוא כן  ש,'הבירור ביום בהוא שהתחיל 
 בירור מנם א.ט"ח י"בראשית י' שאמרו בפ "מלאכין שליטין לפום שעתא דאתבריאו בשני"והנה מהם הוא ה

דמעשה '  בהם התחיל הבירור רק ביום ג,שהם מפנימיות הנקודות' הניצוצין דמחצב הנשמות והספי
  ).ג"ב עז ע"ה ח"דע (בו משתככין שביבין דגיהנם וביה אשתלימו רחמי על חייבי גיהנםכן  ש,בראשית

ל והם " שאינן נצרכים אוכלת אותם כביכובהמה והמלאכים' ן שבה גי"השכינה בכח שם ב' פי יב
  ).א"נ(מ "א. נקראים חציר אבל חיות ושרפים ואופנים הנצרכים לתקון העולם קיימים והם נקראים עשב
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 בשעה להתתקן ועומדים ,קוניהםית תוך
 בקרבניהם םרבונ לעבודת באים אדם שבני

 זה ועשב .האדם עבודת שזוהי ,ובתפלה
 להתתקן האדם לעבודת ומוכן מןומז
 באותה מתתקנים וכשהם .כראוי קונויבת

 מהם יוצאים כך אחר ,האדם עבודת
 לחם להוציא" שכתוב ,לעולם וטרף מזונות

 שהרי ".זרע מזריע עשב" וזהו ,"הארץ מן
 של למאכל מוכן אלא ,זרע מזריע לא חציר

 זה וכל. העולם לתקון ועשב ,דושהק אש
 של קוניםיהת כל ".הארץ מן לחם להוציא"

 ,הזה הארץ עשב את שמתקנים האדם בני
 מאותה ידם על לספק לרבונם שעבודתם

 ולהתברך ,הזה לעולם ומזונות טרף ארץ
  .מעלה של מברכות אדם בני

àùààíãàä úãåáòì áùòå ) íù( ïéìà àã áùò 
 åäééðå÷ú åâ ïð÷úî åäìëã íéáåøëå úåéçå ïéðôåà
 ïééúà àùð éðáã àúòùá àð÷úúàì ïéîéé÷å

ôì àãã àúåìöáå ïåäéðáø÷á ïåäéøàîã àðçìå
 ãúòúàå ïîãæà àã áùòå íãàä úãåáò åäéà
 úåàé à÷ãë äéðå÷úá àð÷úúàì íãàä úãåáòì

íãàä úãåáò àéääá ïð÷úúî ïåðéà ãëåá øúáì 
 áéúëã àîìòì ïéôøèå éðåæî é÷ôð åäééðî)íù (

 åäéà àãå õøàä ïî íçì àéöåäì) à úéùàøá
àé (öç àäã òøæ òéøæî áùò òøæ òéøæî àì øé

àìëéîì ïîãæà àìà åäéàâ áùòå àùéã÷ àùàã 
 õøàä ïî íçì àéöåäì àã ìëå àîìòã àðå÷úì

 àùð éðáã ïéðå÷ú ìë]áùò éàäì éð÷úî à÷ã [
)àåääì éåäì( ïåäéøàîì ïåäìã àðçìåôã õøà 

 éàäì éðåæîå éôøè õøà àéääî ïåäéãé ìò à÷ôñì
ìéòìã ïëøáî àùð éðá àëøáúàìå àîìò:  

 זכר ,דרגה על דרגה ,"פרי שהוע פרי עץ"
 עץ של כח מוציא פרי שעץ כמו .ונקבה

 ,אהו ומי .מוציא הוא כאן גם ,פרי שהוע
 זה מה .ותמרות כרובים אותם אלה

 הקרבן בעשן שעולים אותם אלה ,תמרות
 )ונקראים( ומעמידים עמו ומתתקנים

 בתקוניהם קיימים לםווכ ,עשן תמרות
 ,החציר כןים  קישלא מה .האדם לעבודת

 נא הנה" שכתוב ,למאכל עתיד שהרי
 כבקר חציר עמך עשיתי אשר בהמות

  ".יאכל

éøô õòãéøô äùåò ä )íù ( àâøã ìò àâøã
àá÷åðå øëãå õòã àìéç ÷éôà éøô õòã äîë 

åäéà ÷éôà àëä óåà éøô äùåòæ ïéìà åäéà ïàîå 
úåøîúå íéáåøë ïåðéàç ïåðéà ïéìà úåøîú éàî 

áø÷ã àððúá é÷ìñã àð]äéãäá éð÷úúîå[ ïî÷àå 
>ð"ïåø÷àå à<è ïéîéé÷ åäìëå ïùò úåøîú 

 ïë àîéé÷ àìã äî íãàä úãåáòì åäééðå÷úá
 áéúëã ìëéîì ãúòúà àäã øéöç)é î áåéà (

 ø÷áë øéöç êîò éúéùò øùà úåîäá àð äðä
ìëàé:  

 .ונקבה זכר דמות ,"פרי עשה פרי עץ"
 כאותם אינם אלה ,אדם פני פניהם ודמות

]ð÷åéã éøô äùåò éøô õòàá÷åðå øëã à[ 
 íãà éðô íäéðô úåîãå)é à ìà÷æçé ( åàì ïéìà

                                                                                                                                                                                     

 ).ו"לש(א "לקמן יט ע א
החציר הוא דשא אוכלת . ונעשו מהם חציר ועשב, י תפלותינו"ן ע"אחר שעלו הבירורין למלכות בוד מ ב

דמתו ולכך אוכלת , מלכים' ח ניצוצין מז"לפי ששרש הרפ, רים להיות חלק מחלקיהשחוז, אותם המלכות
י תפלות או קרנות מביאים להם שפע "אבל עשב אחר שנבראו אז ע, אותם ונעשו עצמותה וחלקיה

 ).מ"מ(מהמלכות וזהו תיקונים ואחר כך על ים בא השפע אלינו 
  ).א"ד(מוכנים לאכול כאש אוכלת  ג
 ).מ"מ(מלכות  ד
 ).מ"מ(יסוד  ה
 ).הערת הזוהר(א "בראשית לג ע ו
 ).מ"מ(יסוד  ז
 ).נ"ש(ב תמורת הוא לשון תמרת עשן "נ. 'אינון כרובים ותמרות כו ח

è ôã"÷ ,ð äæ íà ÷åãáì"àì åà íù à.@ 
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 ,חתומה ַזַקן אלה פנים גדולות ב,יםכרוב
 פני ,תינוקות כמו קטנות פנים ,כרובים

 ,בהם כלולות יותוהדמ) אלה( כל ,אדם
 בהם ריםיומצטי גדולות פנים שהם בגלל

 רשוהמפ שם חקיקות כמו חקוקים ציורים
 ן"צפו ב"מער ח"מזר ,העולם צדדי בארבעת

 ,דרום לצד רשום ברשימה ל"מיכא. ם"ודרו
 פני ,ם"אד פני .אליו מסתכלים םהפני וכל
 זכר הוא אדם .ר"נש פני ,ר"שו פני ,ה"ארי

ומהם  .לאלה פרט אדם נקרא ולא ,ונקבה
 אלהים רכב של ציורים יריםימצט
 םירבותי אלהים רכב" שכתוב ,יםירבות
 ,הציורים כל של כלל "שנאן". "שנאן אלפי

  ,אדם זהו 'ן ,ה"ארי ר"נש ר"שו

ïáøáø éôà ïéìà íéáåøë ïåðéàë ïåðéàà àð÷éãá 
àîéúçáéøèåæ éôà íéáåøë â ìë íãà éðô ïééáøë 

)ïéã ( ïéáøáø ïéôà ïåðéàã ïéâá åäá ïìéìë ïéð÷åéã
ïéôåìâ ïéøåéö åäá ïéøééèöîåã àîù éôåìâë 
àîìòã éøèñ òáøàá ùøôîäøæî "øòî ç" á

åôö"åøãå ï"àëéî í" íåøã ãöì åîéùøá íéùø ì
äéáâì ïéìëúñî ïéôðà ìëååãà éðô "éøà éðô í" ä

åù éðô"ùð éðô ø"ìå àá÷åðå øëã åäéà íãà ø à
øééèöà äéðîå éðä øá íãà éø÷éàïéøåéö ïæ áëøã 

éäìà" áéúëã íéúåáø í)áé çñ íéìäú ( áëø
éäìà"äìëã àììë ïàðù ïàðù éôìà íéúåáø í å

åù ïéøåéö"ùð ø"éøà ø"ï ä 'íãà åäéà àã  

  èé/à  
 זכר בסוד כאחד שנכללה התפשטות

 יוצאים כולם ,ורבבות האלפים וכל .ונקבה
 הללו ותצורומה ".שנאן" הזה מהסוד
 שראוי כמו בצדיהם ואחד אחד כל נפרדים

 באחד אחד שמשלבים הם ואלה .להם
 ואחד אחד כל להיות ,באחד אחד וכלולים

והם  .ם"אד ה"ארי ר"נש ר"שו .ברובח כלול
 חקוקים שמות ארבעה של בסוד מתנהגים

 להתנהג עולה .ולהסתכל להתנהג עולים
 אחד םֵׁש עולה ,אדם פני אל שור ולהסתכל

 והוא , צבעיםשני של בסוד קקומח מתעטר

àãçë ìéìëúàã åèéùôç àá÷åðå øëã àæøá 
àðù àæø éðäî é÷ôð åäìë ïááøå ïéôìà åäìëå" ï

äîåíèéïéùøôúî ïéð÷åéã àé ãçå ãç ìë 
 à÷ã ïåðéà ïéìàå ïåì éæçúàã äîë åäééøèñá
 ãç ìë éåäîì ãçá ãç ìéìëå ãçá ãç ïáìùî

ååù äéøáçá ìéìë ãç"ùð ø"éøà ø" íãà ä
ïâäðúàáé àæøá ]ïäîù òáøàãâéôéìâ à ïé÷ìñ ï

 àâäðúàì ÷éìñ àìëúñàìå àâäðúàì
àìëúñàìå[íãà éôðàì øåù ãé ãç àîù ÷éìñ 

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ] (שור נשר אריה אדם[ן "שהם שנא, ]אוריאל רפאל גבריאל מיכאל נוריאל[ן "הם ארגמ א
  ).א"ד(בחתימת זקן  ב
ב "ע' ב וכ"ט ע"ף הדמיון ועיין לקמן י"ף הוא כ"ל פני תינוק והכ"הנערים תרגום של כרובים כרביא ר ג

 ).מ"מ(שנקראים כרובים בכל מקום , ט וסנדל"הם מט). א"ד(א "ועקב רעד ע
ן "ונעשה בשנא, ן"ם שמאירים בשנא"שהם חגת, שמות דלקמן שהם האל הגדול הגבור והנורא' הם ד ד

 ).מ"מ(ם "חקיקות בחקיקת השמות העליונים שהם חגתציורים ו
אוריאל מצד , ג"ת מכריע בין חו"מיכאל בדרום גבריאל בצפון אוריאל במזרח והוא נוריאל לפי שהת ה

, אדם במערב, נשר במזרח, שור בצפון, אריה בדרום, ן"וכן שנא, רפאל במערב, נוראיל מצד הדין, החסד
ח "א תז"וכן בגר, א"ז קב ע"וכן בתיקו, ב"ב ובהשמטות רנב ע" לקמן כג עכן הוא). מ"מ(ן "של שנא' שהוא ן

א "עוד בהגר' ועי, כתר' ואוריאל בחי, המלכות' א שנוריאל הוא בחי"ח מב ע"א בתז"גר' אמנם עי, ד"כז ע
 .ה ואמר והחיות"ג ד"צ יג ע"ספד
 ).מ"מ(כלול בארבעתם ' שכל א' פי ו
 ).מ"מ(ים אדם ן שנקרא"שהם שנא, מאדם הנזכר' פי ז
 ).הערת הזוהר(א "עקב רעד ע ח
 ).מ"מ(' ן הנז"שהם שנא ט

é  éðäîå)ôã"å ,îå"î.( 
 ).מ"מ(' וא' שהם המלאכים שנאצלו מכל א יא
 ).הערת הזוהר(ב "בא מג ע יב
 ).מ"מ(ל הגדול הגבור והנורא "שמות דלקמן שהם הא' פי שהארתם והנהגתם באה להם מד יג
גוונים ' כ כלול מב"אז מתעורר שם אחד להאיר להם והוא ג, גוונים' שהם ב, כשמסתכל שור באדם יד

 ).מ"מ(שור ואדם 
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 וגולף חוקק והכסא ,לאחור חוזר אז .ל"א
 .הזה השם בסוד להתנהג ונרשם ,אותו
 פני אל נשר להסתכלו להתנהג עולה

 קקומח מתעטר ,אחר םֵׁש עולה .האדם
 מואר להיות צבעים פנים שני של בסוד

 והוא ,שלמעלה בעיטור בעליה ולעלות
 וגולף חוקק והכסא ,לאחור חוזר אז .גדול
 .הזה השם בסוד להתנהג ונרשם ,אותו
 פני אל אריה ולהסתכל להתנהג עולה
 בסוד קקוח אחר מתעטר מםֵׁש עולה .אדם
 ולהתישר להתחזק צבעים פנים שני של

 והכסא ,לאחור חוזר אז .בוריג והוא ,כחב
 בסוד להתנהג ונרשם ,אותו וגולף חוקק
 לםווכ ,לםובכ מסתכל ם אד.הזה השם

 כולם הצטיירו אז .בו ומסתכלים עולים
 אחד שם בסוד ,זה בציור בחקיקתם

 ודמות" עליהם כתוב ואז .נורא שנקרא
 .הזו בדמות כלוליםלם  כו".אדם פני פניהם

 ועל סוד זה .אותם כוללת הזו והדמות
 הגבור הגדול האל"נקרא הקדוש ברוך הוא 

 חקוקים הללו השמות שהרי ".והנורא
 כלולה ,העליונה המרכבה בסוד למעלה
 שכולל השם שהוא ,ה"יהו אותיות בארבע

 .בכסא וגלופות קקותומח ,והאל דמויות כל
 לימין אחד ,בהם קםומר חקוק והכסא
 ,לאחור ואחד לפנים ואחד לשמאל ואחד
  .העולם צדדי בארבעת רשום

ìà åäéàå ïéðååâ ïéøúã àæøá à÷÷çî àøèòúîà 
àøåçàì øãäúà ïéãëá äéì óéìâå ÷é÷ç äéñøåëå 

àã àîùã àæøá àâäðúàì íéùøúàåâìñ  ÷é
àìëúñàìå àâäðúàìã ÷éìñ íãà éôðàì øùð 

àøçà àîùä ïéøúã àæøá à÷÷çî àøèòúî 
 å÷éìñá à÷ìúñàìå àøäðúàì ïéðååâ ïéôðà
 øãäúà ïéãë ìåãâ åäéàå àìéòìã àøåèòá
 íéùøúàå äéì óéìâå ÷é÷ç äéñøåëå àøåçàì
 àâäðúàì ÷éìñ àã àîùã àæøá àâäðúàì

éøà àìëúñàìå" àîù ÷éìñ íãà éôðàì ä
øçà ïéôðà ïéøúã àæøá à÷÷çúî àøèòúî à

 åäéàå àô÷åúá àøùéúàìå àô÷úúàì ïéðååâ
øåáâå óéìâå ÷é÷ç äéñøåëå àøåçàì øãäúà ïéãë 

 àæøá àâäðúàì íéùøúàå äéì]àîùã[ àã 
ãà" ïéìëúñîå ïé÷ìñ åäìëå åäìëá ìëúñà í

äéáæ àã àøåéöá åäééôåìâá åøééèöà åäìë ïéãë 
ãëå àøåð éø÷àã ãç àîùã àæøá åäééìò áéúë ïé

)å à ìà÷æçé ( ïìéìë åäìë íãà éðô íäéðô úåîãå
 àã àæø ìòå ïåì ìéìë àð÷åéã éàäå àð÷åéã éàäá

á÷ éø÷à" ä)æé é íéøáã ( øåáâä ìåãâä ìàä
 àæøá ìéòì ïåðéà ïéôéìâ ïéìà ïäîù àäã àøåðäå

äàìò àëéúøãçåäé ïååúà òáøàá àìéìë "äè 
ïéìà ïéð÷åéã àìë ìéìëã àîù åäéàã ï÷÷çî 

 åäá àî÷øî àôéìâ àééñøåëå àééñøåëá ïôéìâ
 ãçå àî÷ì ãçå àìàîùì ãçå àðéîéì ãç

àîìòã ïéøèñ òáøàá àîéùø àøåçàì:  
 בארבע רשוםהוא  ,עולה כשהכסא

 העליונים השמות ארבעהו ,הללודמויות ה
 נכלל והכסא ,הזה הכסא את לוקחים הללו
 ענוגיםתו נפשות ולוקט שלוקח עד .בהם
 אותם ולוקט שלוקח כיון .ותרצונ של

 שמלא עץ כמו מלא יורד ,תענוגים ורצונות

 ïéð÷åéã òáøàá àîéùø à÷ìñ ãë àééñøë
îù òáøà ïéìà ïéìà éàäì ïéìèð ïéàìò ïä

 àè÷ðã ãò åäá ìéìëúà àééñøëå àééñøë
 àè÷ðã ïåéë ïéôåñëã ïéâåðòå ïéùôð àè÷ìå
 àééìî àúçð ïéôåñëå ïéâåðò ïåðéà àè÷ìå

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(מלכות  א
 ).מ"מ(תחילה היה מסתכל שור באדם עכשיו חוז רלמקומו ונחקק בכסא  ב
 ).מ"מ(לפי שהמלכות בניינה מהגבורות  ג
  ).הערת הזוהר(ב "א ע"ב תצא רפ"יתרו פ ע ד
 ).מ"מ(י חסד שנקרא גדול "לכך מתנהג ע, ת נוטה לצד החסד"גדול לפי שנשר רומז לת ה
 ).מ"מ(י גבור "לכך אריה מתנהג ע, כדי לאכללא שמאלא בימינא ו
אבל שם הרביעי שהוא נורא שרומז , בלבד באדם נתגלו שמות הראשונים' י הסתכלות מלאך א"ע' פי ז
ואז מתגלה שם הנקרא נורא ההרומז כ מסתכלים בו "לכן מסתכל אדם בכולם וכולם ג, ת הוא כוללם"לת
 ).מ"מ( ת"לת

 ).מ"מ(ם שהם כסא לבינה "הם חגת ח
 ).מ"מ(אחרונה מלכות ' ה, ת"ת' ו, גבורה' ה, חסד' י' פי ט
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 שהוא כיון .פירות ומלא לכל עבר ענפים
ירים ו מצהללו יוצאים ארבע דמויות ,יורד

 נוצצים מאירים חקוקים בציוריהם
 ואז ,העולם על זרע זורעים והם ,הטיםומל

 שהם העשב ".זרע מזריע עשב" נקרא
 יוצאת)ש כיון( .העולם על זרע זורעים
 כתוב אז ,דמויותה כל שכוללת אדם דמות

 על בו זרעו אשר למינו פרי שהוע פרי עץ"
 על ,לתועלת אלא זרע מוציא לא ".הארץ
 שאין מכאן . דווקאבו זרעו אשר הארץ
  .לבטלה ממנו זרע להוציא אדם לבן רשות

 מזריע אינו כאן שלסוד ) דשא( החציר
 כמו .יומובק עומד ולא התבטל ולכן ,זרע

 להצטייר דמות הםל שאין האלה האחרים
 נראים אלא ,כלל וציור בדמות ולהחקק

 בציור הצטיירו שלא אותם כל .נראים ולא
 שעה לפי עומדים .קיום להם אין ,ודמות

 כמו וחוזרים ,אש אוכלתש באש ונאכלים
  .יום בכל וכן דםוק

ïéôðò àéìîã àðìéàëàïéáà éìîå øèñ ìëì á ïåéë 
úçðãà ïéøééèöî ïéð÷åéã òáøà ïéìà é÷ôð 

åðéàå ïéèäìî ïéöéöð ïéøäðî ïôéìâ åäééøåéöá ï
 òéøæî áùò éø÷úà ïéãë àîìò ìò àòøæ ïéòøæ

òøæâ à÷ôð àîìò ìò àòøæ ïéòøæ ïåðéàã áùò 
 áéúë ïéãë ïéð÷åéã ìë ìéìëã íãàã àð÷åéã

)àé à úéùàøá (éøô äùåò éøô õòã øùà åðéîì 
õøàä ìò åá åòøæä àìà àòøæ ÷éôà àì 

 ïàëî à÷ééã åá åòøæ øùà õøàä ìò àúìòåúì
à÷ôàì ùð øáì åùø úéìã àìèáì äéðî àòøæ   

øéöçå ïéâáå òøæ òéøæî åäéà åàì àëäã àæø 
àîåé÷á àîéé÷ àìå ìèáúà êëæ ïéðøçà éðäë 

 úéìã>ìäé <)ïåì( àôìâúàìå àøééèöàì àð÷åéã 
ììë àøåéöå àð÷åéãáç ïåæçúà àìå ïåæçúà àìà 

 ïåì úéì àð÷åéãå àøåéöá åøééèöà àìã ïåðéà ìë
àúòù íåôì éîéé÷ àîåé÷èåìéëàúàå  àùàá 

 ìëá ïëå ïéîã÷ìîë ïéøãäîå àùà àìëàã
àîåéé:  

 ואינו ,וציור דמות לו יש למטה אדם
 ודמות ציור .שלמעלה אלה דוגמתכ בקיום

 שהיו כמו בציוריהם מצטיירים שלמעלה
 בקיום הם ולכן , להצטייראחר לבוש בלי

 מצטיירים ,למטה אדם של הציור .תמיד
 ןולכ ,תאחר בצורה ולא לבושבציוריהם ב

 לילה ובכל ,דןיוע זמן של בקיום עומדים
 ,ט רוח מהמלבוש הזה ועולהמתפש ולילה
 כך ואחר .אותואוכלת  ,אוכלת אש ואותה
 ,בלבושיהםמצטיירים ו מקדם כמו חוזרים

 הללודמויות ה כמו עמידה להם אין ולכן
 ,"לבקרים חדשים" כתוב זה ועל ,שלמעלה

  .ויום יום בכל חדשים שהם אדם בני

 ùð øá àìå àøåéöå àð÷åéã äéì úéà àúúì
 àøåéö àìéòìã éðäã àðååâë àîåé÷á åäéà
 ïééåäã äîë ïåäéøåéöá ïéøééèöî ìéòìã àð÷åéãå
 ïåðéà êë ïéâáå àøééèöàì àøçà àùåáìî àìá

øéãú àîåé÷áàé ïéøééèöî àúúì íãàã àøåéö 
 êë ïéâáå àøçà àðååâë àìå àùåáìîá åäééøåéöá

ïãéòå ïîæ àîåé÷á ïéîéé÷ àéìéìå àéìéì ìëáå 
 àåääå à÷ìñå àùåáìî éàäî àçåø èùôúî
 øãäúà øúáå äéì ìéëà àìëàã àùà
 úéì êë ïéâáå åäééùåáìá ïéøééèöîå ïéîã÷ìîë
 áéúë àã ìòå ìéòìã ïéð÷åéã ïåðéàë àîåé÷ ïåì

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(מלאכים  א
 ).מ"מ(נשמות ). א"ד(ומלא פירות שהם הנשמות  ב
 ).ב"ב סב ע"ה ח"דע (ת והיסוד שנתקנו ביום השלישי"הצמחים המתקיימים הם מתולדות ספירת הת ג
 ).מ"מ(י חיבור יסוד ומלכות בא השפע לעשב "ע' פי ד
 ).מ"מ(ו לבטלה "שאין הזרע אלא בתוך הארץ שהיא המלכות ולא ח ה

å) ð"àùã à(ôãá óñåð "å. 
 ).הערת הזוהר(א "ב מ"יט ע ז
 ).מ"מ(ללא זיווג גופני , מלאכים ששרשם מזיווג נשיקין ח
 חלק הצומח דהמלאכים'  והם בחי,רות אשר התחילו להתברר ביום שני הם כולם מהניצוצין דהגבוט

  ).א"ב סב ע"ה ח"דע(
  ).הערת הזוהר(ויחי רטו  י

כ אין לה קיום "בלא לבוש הגוף זהו ולאו בגוונא אחרא ע”שאי אפשר לנשמה להיות בעוהז ע' פי יא
 ).א"נ(מ "א. ז"בעוה
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)âë â äëéà ( ïåðéàã àùð éðá íéø÷áì íéùãç
àîåéå àîåé ìëá íéùãç  

  èé/á  
 ולא היא רבה ,"אמונתך רבה" ,מהל

 שיכולה ,גדולה ודאי ,"אמונתך רבה" ,קטנה
 בתוכה ולהכלילם העולם בני כל לקחת
 הוא ורב גדול מקום ,ותחתונה עליונה
 ,זה וסוד .יותר מתמלא ולא הכל שכולל

 איננו והים הים אל הולכים הנחלים כל"
 אותם לוקח והים ,לים הולכים ,"' וגומלא

 כך אחר .מתמלא ולא ,בתוכו אותם ואוכל
 ,והולכים מקדם כמו אותם מוציא הוא

 כי" כתוב זה ביום ".אמונתך רבה" זה ובגלל
 הזה שיום בגלל ,םיפעמי "טוב כי" "טוב

 אמר . מחלוקתומפריד צדדים לשני אחוז
 ,"טוב כי" זה ולצד "טוב כי" זה לצד

 יםיפעמ בו יש ולכן .ביניהם ומסכים
 של שם של הסוד כאן ".ויאמר" "ויאמר"

 עולה מחוקקת חקיקה אותיות בעאר
 דמויות בארבע אותיות עשרה לשתים

  .הקדוש הכסא על רשום צדדים בארבעה

 àìå åäéà äáø êúðåîà äáø àîòè éàî
àøéòæà ]êúðåîà äáø[ äáø éàãå  àìëã)ãéúòã( 

 àîìò éðá ìë àìèðì]àììëàìå) [àììëúàìå( 
äàìò äåâá ïåìáäàúúå â åäéà éâñå áø øúà 

å àìë ìéìëã àã àæøå øéúé àéìîúà àì) úìä÷
æ à (íéä ìà íéëìåä íéìçðä ìëã åððéà íéäå 

åâå àìî 'àîé éáâì éìæàä ìéëàå ïåì ìéèð àîéå 
 ïåì ÷éôà øúáå àéìîúà àìå äéåâá ïåì

âáå éìæàå ïéîã÷ìîë" àã àîåéá êúðåîà äáø ã
 àã àîåéã ïéâá éðîæ éøú áåè éë áåè éë áéúë

 ùéøôàå ïéøèñ ïéøúì ãéçà éàäì øîà ú÷åìçî
áåè éë àøèñåæ úéà êë ïéâáå åäééðéá íéëñàå 

 øîàéå ïéðîæ ïéøú äéá]àëä øîàéå[ àîùã àæø 
ïååúà òáøàãç øñéøúì ÷éìñ à÷÷çî àôéìâ 

 ìò íéùø ïéøèñ òáøàá ïéð÷åéã òáøàá ïååúà
àùéã÷ àéñøåëè:  

 "מארת" ,"' וגומארת יהי אלהים ויאמר"
 .ינוקותלת אסכרה שנבראה ,חסר] כתוב[

 נבראה ,הראשון אור של אור שנגנז שאחר
 מתפשטתקליפה ה ואותה ,חולמקליפה 
 ,שיוצאת כיון .אחרת קליפה ומוציאה

éäìà øîàéå"å úåøåàî éäé íëå'é )á à úéùàø
ãé ( øúáã ééáøì äøëñà éøáúàã øñç úøàî

æéðâúàãàé äôéì÷ éøáúà äàîã÷ øåà åøéäð 
àçåîìáé äôéì÷ ÷éôàå èùôúà äôéì÷ àéääå 

 éáâì úèî àúçðå à÷ìñ ú÷ôðã ïåéë àøçà

                                                           

י כל נשמות "ונה נעשית גדולה ורבה בכל לילה עאמ' הנק' המלכו: 'כ דרושי הלילה דרוש ג"שעה' עי א
 .התחתונים העולים בכל לילה להכלל ולהתעבר בתוכה כדי להתחדש שם בהיותם בתוכה

 ).מ"מ(ד "מ ב
 ).מ"מ(ן "נשמות בסוד מ ג
 ).מ"מ(ד "והם מ, שהיא השפעת הקצוות במלכות ד
 ).מ"מ(ן "הם הנשמות שהם בסוד מ ה

å "áåè éë àøèñ éàäìå "ã óñåðô"îá àåä ïëå å"î. 
י בארבע דיוקנין כל "ב אותיות מלוי אדנ"הם י, י וסליק לתריסר אתוון"אתוון הוא שם אדנ'  שמא דדז

 ).מ"מ(מהמרכבה ' י מאירה לצד א"כל אות מאדנ' פי, סטרין
ל "ל תיבות כמש"ב אתוון ור"אותיות לי' ב צרופים כנודע זהו ד"ה מתהפך ומצטרף לי"שם הוי' פי ח

י וסליק "ב נראה שהוא אדנ"נ. 'הכא רזא דשמא דארבע אתוון כו). א"נ(ם "א. כ אותיות"לתיבות גשקורא 
  ).נ"ש) (י"נז(כמו הדגלים ' וכל אחד כלול ג. ב אתוון בסוד חיות שנושאין הכסא מברא"מילואו לי

 ).מ"מ(שהיא המלכות , י הנזכר הוא על כרסייא קדישא"אדנ ט
  .זוהר הרקיע' עי י

עיין פירוש המאמר . 'דבתר דאתגניז נהירו אור קדמאה כו). א"ד(האור יתחזקו הקליפות בגניזות  יא
בהתגלות החסדים הראשונים שהיה אורם גדול בשביל כך לא ' פי). ה"של(' ט וריש דף ק"בחייט סוף דף צ

  ).מ"מ(' ונתגלית הקלי, ואחר שנגנזו החסדים הראשונים נתמעט האור, נגלית
 ).א"נ(מ "א. על לילית בת זוגו' מ והב"על סרמז ' קליפה א' פי יב
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 ,קטנות פנים לגבי מגיעה ,ויורדת עולה
 ולא ,בתוכםלהצטייר ו בהם להתדבק רוצה
 הוא ברוך הקדוש .מהם פרדילה רוצה

 .למטה אותה ומוריד ,משם אותה מפריד
 כיון .הזה בעולם זה לתקן כדי אדם כשברא
 אדם של בצדו דבוקה חוה את שראתה

 ,מהישל דמות וראתה ,מעלה של פיויב
 בפנים להתדבק ורצתה ,משם פרחה

 השערים שומרי אותםו .דםומק כמו קטנות
 ברוך הקדוש נזף .לה נתנו לא שלמעלה

 וישבה ,הים בשפולי אותה והטילבה  הוא
 ושהקד אז .ואשתו אדם שחטא עד שם

 ,הים משפולי אותה הוציא הוא ברוך
 פנים תינוקות אותם כל על ושולטת
 להענש שראויים אדם בני של קטנות
 ומשוטטת הולכת והיא .אבותיהם בחטאי
 ,שבארץ עדן גן לשערי מתקרבת ,בעולם
 ,העדן גן שערי שומרי ,כרובים ורואה

 בגלל ,החרב להט אותו אצל שם ויושבת
 בשעה .להט אותו מצד יצאה שהיא

 בורחת היא, להט אותו שמתהפך
 תינוקות ומוצאת ,בעולם ומשוטטת
 והורגת בהם וצוחקת ,להענש שראויים

 את שהקטינה הלבנה בפגימת וזהו .אותם
 יכלה לא קין כשנולד ".תֹרמֹא" וזה ,אורה

 אליו התקרבה כך אחר ,בו להתדבק
  .ומעופפים רוחות והולידה

éøèåæ éôðàà àøééèöàìå åäá à÷áãúàì úàòá 
 äì ùøôà åäééðî àùøôàì úàòá àìå åäééååâá

á÷"úúì äì úéçðå ïîúî äàá íãà àøá ãë 
 äåçì úîçã ïåéë àîìò éàäá éàä àð÷úàì ïéâá
 àìéòìã åøéôùã íãàã éåøèñá à÷áãúî à÷ã
 úàòáå ïîúî àçøô íéìù àð÷åéã úàîçå

ôðàá à÷áãúàì ïéîã÷ìîëå éøèð ïåðéà éøèåæ é
äì å÷áù àì ìéòìã ïéòøúâ á÷ óæð" ìéèàå äá ä

 íãà àèçã ãò ïîú úáúéå àîé éìåôùá äì
éãë äéúúðàåá÷ äì ÷éôà ï" àîé éìåôùî ä

 àùð éðáã éøèåæ éôà ééáø ïåðéà ìë ìò àèìùå
 àìæà éäéàå ïåäåáàã éáåçá àùðòàì ïåæçúàã

â éòøúì úáéø÷ àîìòá àèèùî" àòøàã ò
âã éòøú éøèð íéáåøë úîçå" ò]àáúéå) [éáúéå( 

àåää éáâì ïîúã ú÷ôð àéäã ïéâá áøçä èäì 
èäì àåääã àøèñîäèäì àåääã àúòùá  

ú÷øò êôäúàå ééáø úçëùàå àîìòá úèèùîå 
 àãå ïåì úìéè÷å åäá úëééçå àùðòúàì ïåæçúàã

åäéàæ àãå àøåäð úøéòæàã àøäéñã åòéøâá 
ïé÷ ãéìéúà ãë úøàîç äéá à÷áãúàì àìëé àì 

ïéñéèå ïéçåø úãéìåàå äéãäá úáéø÷úà øúáìè:  

 עם שנים ושלשים מאה משיש אדם
 ומתוך ,נעמה התשבא עד ,נקבות רוחות

 א"עז האלהים בני אחריה טעו פיהוי
 התפשטו וממנה .מהם והולידה ,ל"ועזא

 הולכת שהיא ,בעולם ושדים רעות רוחות

 ïéá÷åð ïéçåøá ùîù ïéðù ïéúìúå äàî íãà
äîòð úúàã ãòé éðá åòè äìéã åøéôù åâîå 

éäìàä"æò äøúá í"æòå à" åäééðî úãéìåàå ìà
 ïéçåø åèùôúà äðéîå]ïéùéá[ àîìòá ïéãùå 

                                                                                                                                                                                     

לפי שהם לבר , ה כי רצתה ליינק מהם ולהתדבק בהם"ש מטת לגבי אנפי זוטרי שהם נו"ומ, ה"נו א
 ).מ"מ(מגופא 

אבל , ר והיא מסיגי פרצוף לאה ולכן שלטו בה הקליפות"ה לאדה"היא חוה ראשונה שהביא הקב' פי ב
, ולכך גם חוה זו הות מתדבקא בסטרי דאדם, א"א אב"דבוקה עם זחוה השנית היא מפרצוף רחל שהיא 

 ).מ"מ(בחוה זו השנית ' ולפי שרחל היא במקום גילוי החסדים לכך לא שלטו הקלי
  ).א"ד(ה בנזיפות והשליכה מגבול הקדושה עד התהום שהוא שפולי דימא "גער בה הקב ג
 ).א"ד(ב ענין להט החרב המתהפכת "עיין ויקרא יט ע ד
כ דאזעירת נהורא כי מתלתא "ש דקאמר אח"ם וז"ל לתחייה ונעשה ממנו ד"ט הט"דאתהפך לה' פי ה

 ).א"נ(מ "א. אתוון תעבידו תרין
ובשעה שהוא דין יושבת אצלו וכשמתהפך לרחמים , ומרחמים לדין, הלהט מתהפך מדין לרחמים' פי ו

 ).מ"מ(ערקת 
  ).הערת הזוהר(ב "פקודי רמח ע ז
אפילו הכי לא יכלה , ר מעורבת עם טיפת הנחש שבא על חוה כנודע"היה מטיפת אדהפ שקין "אע' פי ח

 ).מ"מ(אז נדבקה בו ואתקריבה בהדיה ' וגברה בו הקלי, לאתדבקא ביה עד שהרג הבל
  ).א"ד(רוחות ושדים המעופפים  ט
 ).מ"מ(לא נתרבה ביותר עד שבאה נעמה , ר מוליד רוחין בישין"ל שנה היה אדה"פ שבק"אע' פי י
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 והולכת )לילית עם( בלילה ומשוטטת
 ,אדם בניב )וצוחקות( וצוחקת בעולם

 מקום ובכל .קרי שישפכו להם גורמתו
 ,בבית יחידים ישנים אדם בני שנמצאים

 ,בהם תות ונדבקוואוחז עליהם ותשורהם 
 ועוד .מהם הומוליד תאוה מהם תוולוקח

 זה וכל ,יודע לא והוא ,במחלות בו פוגעות
 תקנתנכש ,"תֹרמֹא" .הלבנה בפגימת
 'ה אמרת" האותיות מתהפכות ,הלבנה
 מגן" ".בו החוסים לכל הוא מגן צרופה

 ומזיקים רעות רוחות אותם כל על "הוא
 אותם לכל ,בפגימתה בעולם שמשוטטים

  .הוא ברוך הקדוש באמונת בו שאחוזים

 àéìéìá úèèåùîå úìæà éäéàã]ð"úéìéìá à[ 
àîìòá úìæàåà úëééçå ]ð"ïëééçå à[ àùð éðáá 

 éðá ïçëùàã øúà ìëáå éø÷ ïåãùåàã ïåì éãáòå
 ïãéçàå åäééìò ïøù àúéáá ïéàãéçé ïéîééð àùð
 ãéìåàå àúáåàú åäééðî éìèðå åäá ï÷áãúîå ïåì

åúå åäééðîá àã ìëå òãé àìå ïéòøîá äéá ïéòâô 
 àøäéñ úð÷úúà ãë úøàî àøäéñã åòéøâá

 ïååúà ïëôäúà)àì çé íéìäú (îàåäé úø" ä
 ìë ìò àåä ïâî åá íéñåçä ìëì àåä ïâî äôåøö

ïåðéà ùîã ïéøéèñ÷å ïéùéá ïéçåøåàîìòá éèèâ 
 äéúåðîéäá äéá ïãéçàã ïåðéà ìëì äìéã åòéøâá

]á÷ã"ä[:  
 ,האגוז מקולע ירד המלך שלמהר שאכ

 פתיקל לקח ,"ירדתי אגוז גנת אל" שכתוב
 וידע , קליפותאותן בכל והסתכל אגוז

 אלא נבראו לא אותם שכל והסתכל(
 אותם של ענוגיםת אותם שכל )ענוגתמ

 להדבק רק אלא אינו האגוז קליפות רוחות
 שכתוב ,אותם ולהסית אדם בבני

 ,עוד". דותיוש דהיש האדם בני גותוותענ"
 ,הלילה נתיבש שמתענגים אדם בני תענוגי

 ברוך והקדוש ,דותיוש דהיש מהם יוצא
 ולהתקין ,לםבעו הכלהיה צריך לברוא  הוא
 וכמה מבפנים מח והכל ,העולם את בהם

   .המח על חופותקליפות 
 ,ומטה מעלה ,זה כדוגמת עולם וכל
 כל סוף עד העליונה הנקודה סוד מראש

  , כולם,הדרגות

àæåâàã à÷îòì úéçð ãë àëìî äîìùã 
 áéúëã)àé å øéù (ìèð éúãøé æåâà úðâ ìàä 

 ïéôéì÷ ïåðéà ìëá ìëúñàå àæåâàã äôéì÷òãéåå 
àæåâàã ïéôéì÷ ïéçåø åäðäã ïéâåðò ïåðéà ìëãæ 
àùð éðáá à÷áãúàì àìà åäéà åàìç 

àèñàìå)ä(è áéúëã ïåì )ç á úìä÷ ( úåâåðòúå
 íãà éðá éâåðòú åú úåãùå äãù íãà éðá
 äãù åäééðî à÷ôð àéìéìã àúðéùá éâðòúîã

àìëå úåãùåéá÷ êéøèöà " àîìòá éøáîì ä
åî àìëå åäá àîìò àð÷úàìååâì àçàé äîëå 

ôç ïéôéì÷àé àçåîì   
 àæø ùéøî àúúå àìéò àðååâ éàäë àîìò ìëå

ìë ïéâøã ìëã àôåñ ãò äàìò äãå÷ðãåä  

  ë/à  

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(א "ת קמח ע"ויצא בס' משחקת עם בני אדם בעת שינתם עד שהם באים לידי קרי ע א
 ).הערת הזוהר(א "יא ע ב
  ).א"ד(רוחות ומזיקים סופה וסערה המשוטטים בעולם  ג
' קליפות שעליה הם ד' וד, כי המוח של גנוז היא הקדושה, היא הקדושה והקליפה בכללות אחד ד

  ).מ"מ(קליפות 
, א ואילך"וירא סט ע, ב"זהר ויחי רכג ע' ועי. והוא חכמת מצרים, והחיצונים'  הוא ידיעת הקליפהרי

  ).ב"ב פה ע"ה ח"דע(ב "ובא לז ע
  ).א"ד(ב ותיקונים תקון כד וריש תיקון כו "תרומה קמ ע ה

å) ð"àâåðéòî àìà åàøáð àì ïåðéà ìëã ìëúñàå à(ôãá óñåð "å. 
  .נגה נדבקה במוח סוד קליפה דקה על האגוז, ל"ז' ח שער מט פרק ב"ע' עי ז
 ).ד"צ לד ע"א על ספד"בהגר(כמו שכל דבר מתאוה לידבק בשרשו  ח

èáàúñàìå  -ôãá óñåð "å. 
ועוד שהיא סותמת הקדושה שלא כל הבא , שהכל הם יראים מהרצועה, היא צורך גבוה' הקלי' פי י

 ).מ"מ(ליכנס יבוא ויכנס 
שכאן מתבאר שעיגולים הם זה לפנים ', י פרק ב"ח שער עגו"ע' עי). א"ד(ג "ה ע"מנחת יהודה דף קל יא
. ש"ע' בעץ חיים נתבאר איך כל העולמות הם בבחינת עיגולים זה בתוך זה כולם כגלדי בצלים וכו. מזה

 ).א"נ(ו "גליון כ
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 לתוך מח זה .לזה וזה לזה לבוש זה הם
 וזה מזה לפנים זה ,רוח) מוח(קליפה ו מח

 לזה קליפה שזה שנמצא עד ,מזה לפנים
 פנימי אור היתה ראשונה נקודה .לזה וזה

 ותעור לדעת הזדככות ודקיש לו שאין
 ,התפשטות שהתפשטה עד ,שלו ונקיות
 נעשית נקודה אותה של התפשטות ואותה

 שלא אור ת נקודאותה להתלבש אחד היכל
 לבוש שהוא ההיכל .שלו כוךיהז דלולג ידוע

 לו שאין אור היא סתומה נקודה לאותה
 ,הוא כךוומז דקיק לא זה כל ועם ,שיעור

 .וגנוזה טמירה ראשונהודה  נקאותה כמו
 אור התפשטות התפשט ההיכל אותו

 לבוש היא התפשטות ואותה ,הראשון
 .יותר פנימי כךוומז דקיק היכל לאותו
 זה והתלבש בזה זה התפשט והלאה מכאן
 זה ,לזה וזה לזה לבוש זה שנמצא עד ,בזה
 ,לבוש שזה גב על ואף . קליפהוזו מח

 צורהכ והכל ,אחרת לדרגה מח הוא נעשה
 זה בצלם כי עד ,למטה וכן הוא ,נעשה וז

 רוח ,קליפהו מח ,הזה בעולם הוא האדם
  . העולם של תיקון הוא והכל ,וגוף

 בדבקות השמש עם הלבנה כשהיתה
 שנפרדה כיון .באור הלבנה היתה ,אחת

 ,חילותיה כל על פקדההוו מהשמש
 אורה את הקטינה ,עצמה את הקטינה
 ,המח תגניז קליפות לעל קליפות ונבראו

 "מארת יהי" זה ועל .המח של תיקון והכל
 שכתוב וזהו ,העולם לתקון זה וכל ,חסר

  ".הארץ על להאיר"

 àã åäéà] åâì àçåî àã àãì àãå àãì àùåáì
äôéì÷å àçåîààã àçåø [ ïî åâì àãå àã ïî åâì 

 éàäì éàäå éàäì äôéì÷ éàäã çëúùàã ãò àã
äàîã÷ äãå÷ðáúéìã äàîéðô åøéäð äåä  äéì 

åé÷ðå å÷é÷ãå åëéëæ òãðîì àøåòùâ ãò äéìéã 
 äãå÷ð àéääã åèéùô àåääå åèéùô èùôúàã
 äãå÷ð àéää àùáìúàì àìëéä ãç ãéáòúà

àëåëæ åàéâñì òéãé àìã åøéäðã àìëéä äéìéã 
ääì àùåáì åäéàãå åøéäð éäéà àîéúñ äãå÷ð à

 êéëæå ÷é÷ã åàì àã ìë íòå àøåòù äéì úéìã
àéääë åäéàäãå÷ð  àåää æéðâå øéîè äàîã÷ ä

àìëéäåæ àåääå äàîã÷ øåà åèéùô èùôúà 
åèéùôç êéëæå ÷é÷ã àìëéä àåääì àùåáì åäéà 

 àãá àã èùôúà äàìäìå ïàëî øéúé äàîéðô
 àùåáì àã çëúùàã ãò àãá àã ùáìúàå

>àãì àãå àãìè<òàå äôéì÷ àãå àçåî àã " â
 àøçà àâøãì àçåî åäéà ãéáòúà àùåáì àãã

åâë àìëå ãéáòúà àã àðå>éëä <)éðä( ãò àúúì 
 àçåî àîìò éàäá ùð øá åäéà àã íìöá éë

 àîìòã àðå÷ú åäéà àìëå àôåâå àçåø äôéì÷å  
 àãç àúå÷áãá àùîùá àøäéñ úåä ãë

]úåä[ùøôúàã ïåéë åøéäðá àøäéñ ú àùîù ïî 
îøâ úøéòæà àäìéç ìò úã÷ôúàåà úøéòæà 

àøåäðéïéôéì÷ ïåøáúàå àééðâì ïéôéì÷ ìò  åæ
 àã ìòå àçåîã àðå÷ú àìëå àçåîã) à úéùàøá

ãé ( àãå àîìòã àðå÷úì àã ìëå øñç úøàî éäé
 áéúëã àåä)åè à úéùàøá (õøàä ìò øéàäì:  

                                                           

à) ñ"àçåî à( –ôãá óñåð "å. 
 ).א"א מט ע"כללים ח(חכמה ' דשם הרי הוא בחי' כלומר י). מ"מ(הוא אבא  ב
נגד כלים הפנימיים שהם " זכיכו", כלים שיש לכל פרצוף פנימיים אמצעיים חיצוניים' לשונות נגד ג'  גג
הנה בכאן , מכלים החיצוניים' פ שיש יניקה לקלי"שאע, נגד חיצוניים" ונקיו", נגד אמצעיים"דקיקו", זכים

 ).מ"מ(אין לה יניקה 
  ).א"ד(לרוב זכות  ד

ä  éàäá)ä úåäâäøâ"à.( 
 ).מ"מ(א "אימא הוציא החסד דז' פי ו

æ  àìëéä àåää–øâä úåäâäá ÷çîð "à. 
קצוות האחרים כדי שיהיו כולם נוטים לצד החסד ' כ הוציאה ה"ואח, א"אימא נתלבשה בחסד דז ח

 ).מ"מ(
 ).מ"מ(חיצוניות פרצוף עליון נעשה פנימיות לפרצוף שתחתיו  ט
א רק בשרשי "וכל גילויו עומדים בסוד ז, ע בסוד מיעוט הירח"ים עיקרו בעולמות ב"גילוי שם אלהי י
והוא שם הכללי , הכולל את כל הבריאה כולה, ם כללי"וזהו שם אלהי). ד"א קח ע"כללים ח(ע "הבי

 ).ד"ב קכז ע"כללים ח(שבמלכות דאצילות 
 ).מ"מ(' י מיעוט הלבנה נתגלו הקלי"ע יא
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 תורוהמא שני את אלהים ויעש"
 הכל של קוןיות רבוי "ויעש" ,"ליםוהגד

 ,"ליםוהגד תורוהמא שני את" .כראוי
 השם זה סוד .אחד בחבור] היו[ בהתחלה

 שאינו גב על אף ,אלהים ה"הוי יחד שלםה
 שנבראו "ליםוהגד" .סתום בדרך אלא בגלוי

 השם בהם להקרא כזה זה בשם )שנתגדלו(
 עליונים שמות אלו ץ"מצפ ץ"מצפ .הכל של
 ,"ליםוהגד" .הרחמים מדות עשרה שלש של
 שהם בגלל ,למעלה ועולים התַגדלו אלו

 לתועלת ועולים ,עליון מסוד עליונים
 .העולמות @קייםתמבהם  שהעולם

 כאחד שניהם ,"תורוהמא שני" זהדוגמת כ
   .אחת בגדלות עולים
 זו ,השמש אצל הלבנה ה התיישבלא
 איכה" אמרה הלבנה ,זו מלפני שהיהתבי
 תרביץ איכה" אמרה השמש ,"תרעה

 ,בצהרים מאיר איך קטן נר ,"בצהרים
 אז ,בבושה יכהא ,"כעטיה אהיה שלמה"

 ,לתחתונים ראש להיות עצמה הקטינה
 לה אמר ".הצאן בעקבי לך צאי" שכתוב
 .עצמך את והקטיני לכי ,הוא ברוך הקדוש

éäìà ùòéå"íéìåãâä úåøåàîä éðù úà íà 
)æè à úéùàøá ( àìëã àðå÷úå àéåáø ùòéå

 íéìåãâä úåøåàîä éðù úà úåàé à÷ãë
íéìù àîù àã àæø àãç àøåáçá àúéîã÷áá 

åäé àãçë"éäìà ä"à íò"ââ àéìâúàá åäéà àìã 
íéìåãâä íéúñ çøàá àìàã åàéøáúàã ]ð" à

åàéáøúàã[àãë àã àîùá ä àîù åäá éø÷úàì 
õôöî àìëãå øñéìúã ïéàìò ïäîù ïéìà õôöî 

éîçøã ïìéëîæåàéáøúà ïéìà íéìåãâä ç ïé÷ìñå 
äàìò àæøî ïéàìò ïåðéàã ïéâá àìéòìè ïé÷ìñå 

 àîìòã àúìòåúììâë ïéîìò ïåäá àîéé÷úà àðåå
úåøåàîä éðù àãé å÷éìñ àãçë åäééåøú 

àúåáøáàé àãç   
àøäéñ áùééúà àì) àã( àã àùîù éáâì 

óéñëàáé äøîà àøäéñ àã éî÷î )à øéùæ  (
äòøú äëéàâé  äøîà àùîù)íù ( õéáøú äëéà

íéøäöá øéäö ïéãëà àøéòæ àâøù íéøäöáãé 
)íù ( ïéãë àôåñëá ïéãëà äéèåòë äéäà äîìù

îøâ úøéòæààø éåäîì  áéúëã éàúúì àùé) íù

                                                           

שנכללת ). ה"של(ש "א ע"מר הזה הוא בחייט דף קהמא. ויעש רבויא ותקונא דכלא כדקא יאות א
 ).ד"א עט ע"ביאורים ח(הבריאה באצילות 

ה ושכינתיה "והוא יחוד דקב). א"ד(א "מנחת יהודה קב ופרדס בשער מיעוט הירח וזוהר תרומה קסא ע ב
שהיה לכלול את היכלות דבריאה זה בזה ולייחד את הבריאה באצילות כמו , הוראתו). א"א פא ע"ה ח"דע(

  ).ד"ב מז ע"ה ח"דע(ג "צ כט ע"א על ספד"בבהגר' ועי. קודם החטא
אלקים אלא מדקאמר המאורות הגדולים משמע שנקראו ' ן נקראים ה"שלא אמר הכתוב בהדיא שזו ג

 ).מ"מ(אלקים ' שמא שלים ה
 .יהל אור' עי ד
ה וזה "ואינם זה הוי, ץ"ששניהם מצפ, א אזי נקראים בשם אחד זה כזה"כיון שיונקים משני פאות דא ה

 ).מ"מ(מאור הגדול ומאור הקטן ' כי זהו בחי, אלקים
קל רחום תכ גספי וחנון ארך פסטפט תגל אפים ורב חסד (ולפי דרכינו . ץ"ש מצפ"ת ב"ה בא"שם הוי ו

תומי פגש סחק פתיא טהג סחק לאלפים נשא כתכומי טבת עון ופשע זפט פובז וחטאה ונקה פסנתץ פטדץ 
א "א קז ע"ש בגר"וכן ע, ט"ץ מרמז למט"ב שהשם מצפ"ז טז ע"תיקו' עי. א פרק יא"ח שער א" ע'עי). א"ד(

 .שזה בבחינת עולם היצירה
, ל רחום וחנון"ג מכילן דרחמי שתחלתן מא"ד שהם י"ג ת"ץ הם משפיעים בי"הפאות שהם מצפ' ב ז

ש "ת באתב"הויו' ץ שהם ב"מות מצפש' ת ההם הם ב"ההויו' כי ב'ל רחום וכו"ת קודם א"הויו' ולכן נזכרו ב
כי ' ב כ"והרש(ג מדות רחמים כנודע "ל שאלו שני שמות הם שתי מדות מי"ג מידות רחמים ור"של י). מ"מ(

 ).א"ד) (ופשוט' וחנון ג' רחום ב' ל אל תיקון א"י זצ"הרב האר' פי
 ).מ"מ(שמות הם נגדלו ונתוסף בהם אור גדול ' ב' פי ח
 ).מ"מ(א "מא ט
 ).מ"מ(ן שיצאו מהם "והם ז י

  ).א"ד(במעלה ורוממות  יא
גליון מזוהר (' ל דאכסיף מקמיה סהרא אמרה איכה תרעה איכה תרביץ בצהרים שרגא זעירא וכו"צ יב

  ).נ"ש) (זולצבאך
 ).מ"מ(איכה תרעה כלתך לפני השמש  יג
צהרים שבודאי כיון שהיא שרגא זעירא איכדין נהיר ב, השמש אומר שטענה זו של הלבנה אמיתית' פי יד

 ).מ"מ(הלבנה אין לה הארה בפני השמש 
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 שבהתחלה .מהשמש רק אור לה אין אזומ
 כך אחר ,שקולים כאחד יושבים היו

 ,שלה דרגות אותם בכל עצמה את הקטינה
 אין שהרי ,עליהם ראש שהיא גב על אף

   .כאחד בעלה עם רק בגדלות אשה
 המאור ואת" .ה"יהו "לוהגד ורהמא את"

 סוף ,הדרגות כל סוף ,ם"אלהי "הקטן
 למעלה הוא נרשם להיבתח .המחשבה
 הרביעית האות ,הקדוש השם של באותיות

 בשם להקרא עצמה הקטינה כך ואחר ,שלו
 הצדדים לכל עולה זה כל ועם .אלהים של

 של האותיות בוריבח ,'ה באות למעלה
 מצד רגותד התפשטו כך אחר .הקדוש השם

 מצד שהתפשטו הדרגות ,זה ומצד זה
 ודרגות ,"היום ממשלת" נקראו שלמעלה

 ממשלת" נקראו שלמטה מצד שהתפשטו
 הצבאות שאר ,"הכוכבים ואת" ".הלילה

 שכולם ,חשבון להם שאין והמחנות
 ,העולמים חי השמים רקיע באותו תלויים
 השמים ברקיע אלהים אותם ויתן" שכתוב
 למטה ,העליונה ארץ זו ,"הארץ על להאיר

 על להאיר" וזה ,העולמים חי ,זו הדוגמכ
 הדוגמכ התחתונה ארץ זו ,"הארץ

  .שלמעלה

ç (á÷ äì øîà ïàöä éá÷òá êì éàö" éìéæ ä
 øá àøåäð äì úéì ïîúîå êîøâ éøéòæàå

 àúéîã÷áã àùîùî]ååä[éáúé > àãçë< 
 äîøâ úøéòæà øúáì àìå÷ùá)ã( ïåðéà ìëá

òà äìéã ïéâøã" àùéø éäéàã â åäééìò] úéì àäã
 øá àééåáøá àúúàäìòá >áäìòá <àãçë[   

ìåãâä øåàîä úà) æè à úéùàøá(åäé " úàå ä
éäìà ïè÷ä øåàîä" àôåñ ïéâøã ìë óåñ í

äéà íéùøúà àúéîã÷á äáùçîãå àìéòì 
 äéìéã äàòéáø úà àùéã÷ àîùã ïååúàá

éäìàã àîùá éø÷úàì äîøâ úøéòæà øúáìå"íà 
ä úàá ìéòì ïéøèñ ìëì à÷ìñ àã ìë íòå '

 åèùôúà øúáì àùéã÷ àîùã ïååúàã àøåáçá
 àã àøèñî ïéâøã åèùôúàã ïéâøã àã àøèñîå

 ïéâøã íåéä úìùîî ïåø÷à ìéòìã àøèñî
 úìùîî ïåø÷à àúúã àøèñî ïåèùôúàã
 úéìã ïééøéùîå ïéìéç øàù íéáëåëä úàå äìéìä
 íéîùä òé÷ø àåääá ïééìú åäìëã àðáùåç ïåì

] áéúëã íéîìåòä éç)æé à úéùàøá ( íúåà ïúéå
éäìà"íéîùä òé÷øá í] ãåãã àúåëìî[á øéàäì 

ò éç àã àîâåãë àúúì äàìò õøà àã õøàä ì
 äàúú õøà àã õøàä ìò øéàäì àãå íéîìåòä

ìéòìã àîâåãë[:  
 ואדן רגלכתקנה ביום זה נמלכות דוד 

 האותיות תקנונ ,הכסא של רביעית
 היום עד ,זה כל ועם ,מקומן על שרויוהתי

 ,כראוי תיקון האדם דמות תקנהנש הששי

àìâø àã àîåéá ï÷úúà ãåãã àúåëìîâ 
àééñøåëã äàòéáø àëîñåãïååúà åð÷úúà ä 

 íåé ãò àã ìë íòå åäééúëåã ìò åøùééúàå
íãàã àð÷åéã ï÷úúàã äàúéúùå à÷ãë àðå÷ú 

                                                                                                                                                                                     

 וכן הוא ,)א א”בראשית ע" (בראשית ברא אלהים" אמר הכתובמבסוד הוא ). ו"לש(א "ג סה ע"ח' עי א
 ע הוא רק בשם אלהים"ת דהעולמות ביו כי גילויו בכל המציא,"ויאמר אלהים"דמאמרות הבכל עשר 

ח "עוב, ה כתיב ויאמר"דג "כו ע ושם ,ה כתיב ויתהלך"דג "לו עצ "א על ספד"בהגר' ועי). ב"ש טז ע"הקדו(
וכאשר , ה"ה ב"אחרונה של שם הוי' כל זמן שהיא במלכות דאצילות היא בסוד ה, כלומר. 'מוחין דקטנות ג

 ).ג"צ כו ע"א על ספד"בהגר(היא נקראת אלקים , היא יורדת לבריאה
á ôãá åðéà äæ"àðìéåá åà ÷.@ 

 ).מ"מ(היא מלכות רגל רביעי של הכסא ' ת ויום ד"ם הראשונים הם חגימי' כי ג' פי ג
  . 'דא אכסיף כו). א"ד(עמוד ורגל הרביעי לכסא העליון נתקן על תקונו  ד
 ).מ"מ(אחרונה מלכות ' א וה"ו הם ז"ה כי יה"אותיות הוי' ד' פי ה
ולכ ןביום ששי , י גם כן"ז רביעי חמישי וששי הם נה"עכ, רומז למלכות' פ שאמרנו שיום ד"אע' פי ו

זה היה ). א"ב נו ע"כללים ח(ואז חזר אור הגנוז לשימושו ). מ"מ(א אזי נשלמה המלכות "שנשלם פרצוף ז
ן "ע עלו במקום בינה וזו"ואז נשלמה העלייה שבי, ה בגן עדן"ש כאשר הכניסו הקב"בחצות היום דע

ב "ה ח"דע(י שהיה ראוי להם לולא החטא שהוא מקומם העיקרי והאמית, )א"א קח ע"כללים ח(דאצילות 
ואילו ', ק דהמלכים דחלקי החי והמדבר שביצירה נבראו ביום ה"שכן ו, אז נשלם דיוקנא דאדם). א"כז ע
א "ג מח ע"לקמן ח' עי). א"ב סב ע"ה ח"דע(נשלמו ביום הששי , הרי הם בחינת פני האדם, ב שבהם"הכח

מכיוון שהכל כלול בו והוא , )א"א לז ע"כללים ח(ר "את אדהע נעשה על ידי ברי"שם מבואר שתיקון הבי[
עלו כל העולמות עילוי ' דביום הו[' סימן ה' ענף א' ב דרוש ה"ה ח"דע' ועי)] ד"א פ ע"כללים ח(כלל כולם 



úéùàøá 

116 

 עליון סאכ תקןנ ואז ,במקומו שביהתי לא
 שבויהתי כולם והעולמות ,תחתון וכסא

  תקנונ האותיות וכל ,במקומם

 úåàé]áùééúà àì) [áùééúàì(äéúëåãá àïéãëå  
äàìò àéñøåë ï÷úúàáäàúú àéñøåëå â ïéîìòå 

 åäìë ïååúàå åäééúëåãá åáùééúà åäìë
]ïð÷úúà) [ï÷úúà(  

  ë/á  
 תפיסת של בהתפשטות גלגליהם על
 ,ניםבֹוְל סמאּו יום הוא רביעי ויום .הקשר

 זהו ".הבונים מאסו אבן" שנאמר כמו
 זו אורה שהרי ,"בי נחרו ִאִּמי ְּבֵני" שכתוב

קליפות וה ,שלה והאור מהעצ הקטינה
 המאורות אותם כל .מקומם על נתקנו

ע השמים ברקי תלויים כולם ,שמאירים
 המאורות .כסא דודאת הזה לתקן בהם 

 של ציור תקן מציירים ציור שלמטה להללו
 ,פנימי ציור ,אדם של בכלל שהם ,כולם
 ציור שכל ומכאן .כך נקרא פנימי ציור שכל

 זהו .דםא נקרא זו בהתפשטות שנכלל
 אדם קרויים אתם ,"אתם אדם" שכתוב

 נקראת רוח וכל .ם"עכו עמים שאר ולא
 ,ולבוש הוא גופו שהוקד צד של רוח ,אדם
 ,"' וגותלבישני ובשר עור" כתוב זה ועל

 כתוב מקום ובכל .לבוש הוא אדם של בשר
 האדם לבוש בשר ,פניםבל אדם ,אדם בשר
 של בסיגיםתכים חשנ שלמטה רוחות .גופו

 שהתלבשו ציורים ממנו הצטיירו זו וחר
 ,טהורות בהמות של ציור כמו ,אחר בלבוש

 וצבי איל עזים ושה כבשים שה שור"
 כללילה שצריכים אותם ,"' וגוויחמור
 של פנימי רוח אותו ,אדם של בלבוש
 שם באותו עולה ,)ציורים( צדדים אותם

 בשר ,שם אותו של לבוש גופו בו שנקרא

àøèå÷ã àøéñôåèã åèéùôá éåìâìâ ìòã 
]àîåéå) [àîåéáå( ñéàî àîåé åäéà äàòéáø 

 øîà úàã äîë íéðåáî)áë çé÷ íéìäú ( ïáà
ää íéðåáä åñàî" ã)å à øéù ( éá åøçð éîà éðá

îøâ úøéòæà àã àøåäð àäãàåøéäðå ä ]äìéã [
)äéìéã(åð÷úà ïéôéì÷å  ïåðéà ìë åäééúëåã ìò 

 íéîùä òé÷ø éàäá ïééìú åäìë ïøäðã ïéøåäð
 ïéøééöî ïéøåäð ïéìà ãåãã àééñøåë åäá àð÷úàì

àúúìã àøåéöå ïåðéàã åäìëã àøåéö àð÷úàì 
 àøåéö ìëã äàîéðô àøåéö íãàã àììëá
 ìéìëúàã àøåéö ìë àëäîå éëä éø÷à äàîéðô

 íãà éø÷à àã åèùôúàá>ää" ã) ãì ìà÷æçé
ìà ( ïéîò øàù àìå íãà ïééåø÷ íúà íúà íãà

åëòò"íãà éø÷à àçåø ìëå í< øèñã àçåø 
 áéúë àã ìòå åäéà àùåáì äéìéã àôåâ àùéã÷

)àé é áåéà(æåâå éðùéáìú øùáå øåò  ' àøùá
 íãàã>åäéà àùåáì <)åäééùåáì( øúà ìëáå 
 áéúë)áì ì úåîù ( øùá åâì íãà íãà øùá

äéìéã àôåâ íãàã àùåáìçéñè àúúìã ïéøè 
àëåúäá êúäúàãé äéðî åøééèöà àã àçåøã 

 àøåéö ïåâë àøçà àùåáìá ïùáìúàã ïéøåéö
 ïééëã éøéòáã)ã ãé íéøáã ( äùå íéáùë äù øåù

                                                                                                                                                                                     

ח "וע, וספר הגלגולים פרקים טז ויז) א"פג ע(י קדושים "לקוטי תורה בראשית ומאמרי רשב' ועי. נורא מאד
 ). ו"לש] (ע"שער סדר אבי@ ע פרק יג ויד וכל"אבישער דרושי 

 ).מ"מ(א "המלכות לא נתיישבה עם הז' פי א
 ).מ"מ(א "ז ב
 ). ד"א קז ע"כללים ח(שהיא כסא לבעלה ' נוק' פי). מ"מ(מלכות  ג
אז נתייסד כל ). א"ד(בהתפשטות ציור קשר עליון מסוד האצילות נתייסד הכל על ישובו כראוי  ד

). ד"א קז ע"כללים ח(כי בחתימת מעשה בראשית נשלמו הכל על תיקונם , ה כולהתהלוכות ההנהג
 ).ד"ב קטו ע"ה ח"דע(בהתפשטות והתגלות זוהרי האור מסוד עולם המלבוש 

ä ð"ç áøä íùî óà ïåøç ïåùì åøéçð à"å @)øâä úåäâä"à.( 
 ).מ"מ(ן הם מציירים נשמות ישראל שנקראים אדם "האורות עליונים עם זו' פי ו
 ).הערת הזוהר(יתרו סוף עה וריש עו  ז
  ).א"ד(והיינו בגוף הבהמות כמבואר ' ז הם מצטיירים בציור א"רוחות שלמטה שיש בעה ח
ונפש אומות העולם ונפש וחיות . נוגה' נפש הבהמית דישראל ונפש במהות וחיות טהורות הם מקלי ט

, הנשמות מפנימיות הקדושה' פי, תהתךש כאן טסירין דלתתא דא"וז, קליפות האחרות' טמאות הם מג
 ).מ"מ(נגה שהיא התוך הקדושה ' והתוך הקדושה שממנו נעשית הרוח היא קלי

  ).א"ד(ב "הרש. נוגה' היתוך סיגי הקדושה ורומז על קלי' פי י
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 הבשר ,גוף אותו של יפנימ הוא שור ,שור
  . כולםוכן ,ולבוש שלו

åâå øåîçéå éáöå ìéà íéæò ' ïééòáã ïåðéà
 äàîéðô àçåø àåää íãàã àùåáìá àììëúàì

 ïéøèñ ïåðéàã]ñ"ïéøåéö à[ àîù àåääá ÷éìñ 
 äá éø÷úàã àîù àåääã àùåáì äéìéã àôåâ

]øåù øùá[ øùá àôåâ àåääã äàîéðô åäéà øåù 
åäìë ïëå àùåáì äéìéã:  

 רוח ,הטמא האחר בצד דוגמה זוכ
 ם"עכו עובדי עמים בשאר שהתפשטה

 לאלכן ו .אדם שאינו הטומאה מצד יוצאת
 טמא רוח אותו של השם .זה בשם עולה

 הגוף .חלק בו ואין ,אדם של בשם עולה לא
 יטמא טמא בשר .טמא אותו של לבוש שלו

 ששורה בעוד , לכן.לבושו בשר פנימיותל
] וכאשר[ ,טמא נקרא גוף באותו רוח אותו
 ,טמא נקרא לא ,הלבוש מאותו רוח יוצא
 למטה הרוחות .בשם לבוש אותו עולה ולא
 מצטיירים ,זו רוח של בסיגים תכיםחשנ

 כמו ,אחר בלבוש שמתלבשים ציורים ממנו
 בהם פתחה והתורה .טמאות בהמות ציורי

 ועופות החזיר כגון ,"הטמא לכם וזה"
 באותו עולה רוח ,הצד אותו של ובהמות

 בשרנקרא  והגוף ,שלו הלבוש הגוף ,השם
 ולכן .שלו הלבוש בשר לתוך חזיר ,חזיר
 נכללו אלה ,נפרדים הללו הצדדים שני

 כל .טמא של בסוד נכללו ואלה ,אדם בסוד
  .למינו וחוזר למינו הולך מין

 àøçà àøèñá àã àðååâëàáàñîà àçåø 
åëòò ïéîò øàùá èùôúàã" àøèñî à÷ôð í

åáàñîãíãà åäéà åàì á ÷éìñ àì êë ïéâáå 
)àùåáì (àã àîùá)é( àîè àçåø àåääã àîù 

 äéá úéìå íãàã àîùá ÷éìñ àì]à÷ìåç[ àôåâ 
 àîè øùá àîè àåääã àùåáì äéìéã)é( àîè

á äéìéã àùåáì øùá åâì ãåòá êë ïéâ]ã[ éøù
 àçåø ÷ôð àîè éø÷úà àôåâ àåääá àçåø àåää

àì àùåáì àåääîå àåää ÷éìñ àìå àîè éø÷à 
]àùåáì[ êúäúàã àúúì ïéøéñè àîùá 

 ïéøåéö äéðî ïøééèöà àã àçåøã àëåúäá
 éøéòá éøåéö ïåâë àøçà àùåáìá ïùáìúàã

 åäá çúô àúééøåàå éáàñî)èë àé àø÷éå ( äæå
åâë àîèä íëì àåääã éøéòáå éôåòå øéæç ï

 àùåáì àôåâ àîù àåääá ÷éìñ àçåø àøèñ
 àøùá åâì øéæç éø÷à øéæç øùá àôåâå äéìéã
 ïéøèñ ïéøú ïéìà êë ïéâáå äéìéã àùåáì
 ïéìàå íãàã àæøá åìéìëúà ïéìà ïùøôúî
 äéðéæì ìéæà àðéæ ìë àîèã àæøá åìéìëúà

äéðéæì øãäúàå:  
 ורםא ,שמאירים העליונים המאורות

 למטה רילצי ,'וכו השמים רקיע באותו
 אלהים אותם ויתן" שכתוב ,כראוי ציורים
 ,"ובלילה ביום לוולמש ,' וגוהשמים ברקיע
 שלטון זהו אלו אורות שני של שלטון
 מאורה ,ביום שלטונו הגדול המאור .כראוי

 מכאן ,זה וסוד .בלילה שלטונו קטןה
 לביתו )למלא( לצוות ביום הזכר שלטון

 כיון שנכנס .ומזון טרף בו ולהכניס יךשצר
 שלטון אין ,הכל לוקחת הנקבהוהלילה 

 ,שלה השלטון אז שהרי ,בנקבה רק ,הבית
 טרף ותתן לילה בעוד ותקם" שכתוב
 של היום ממשלת .הוא ולא היא ,"לביתה

 מאור( .הנקבה של הלילה וממשלת ,הזכר

øåäð òé÷ø àåääá ïøäð ïéøäðî à÷ã ïéàìò ïé
 íéîùä>åëå'< àøééèöàì ]àúúì) [àëäì( ïéøåéö 

 áéúëã éæç à÷ãë)æé à úéùàøá ( íúåà ïúéå
éäìà" íéîùä òé÷øá í]åâå'[ íåéá ìåùîìå 

 ïéøåäð ïéøúã åðèìù äìéìáå]àã[ )ã( åäéà
 àîîéá åðèìù ìåãâ øåàî éæç à÷ãë åðèìù

øå àéìéìá åðèìù ïè÷ øåàî àëäî àã àæ
 äàðîì àîîéá àøåëãã àúåðèìù>ð" à

äàìîì< àôøè äéá àìòàìå êéøèöàã äéúéá 
 úéì àìë èé÷ð àá÷åðå àéìéì ìàòã ïåéë àðåæîå

 åðèìù>àúéáã <)àúéáá( àäã àá÷åðá øá 
 åðèìù ïéãë]äìéã) [äéìéã( áéúëã ) àì éìùî

                                                           

והתוך שלהם , קליפות האחרות' גם בטומאה יש דוגמת זה שאומות העולם נעשו מפנימיות ג' פי א
 ).מ"מ(משם בהמות טמאות שהוא חצוניותם 

 ).א"ד(מאחר שהוא מצד הטומאה לכן אינו נקרא כלל בשם אדם  ב
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 עשר שנים בו ויש ,השמש זהו גדול
 ושמש .שעות עשרה שתים בו יש ,פתחים
 שנים בו יש הקטן המאור .היום על שולט
 על ושולטת ,הלבנה וזו ,פתחים עשר

 ועל ,שעות עשרה שתים יש ובלילה ,הלילה
 .אחד ושמו אחד 'ה יהיה ההוא ביום זה

 שלש נעשים פתחים עשר ושנים השמש
 ושנים הלבנה לילו ,הרחמים מדות עשרה
 ונעשו ,עשר שלשה נעשו פתחים עשר
 זהו .אחד ולילה ויום ,אחד והלבנה שהשמ

 ,"אחד יום בקר ויהי ערב ויהי" שכתוב
 כיון ,"הכוכבים ואת" ).למעלה זה וסוד

 ומתכנסת הבית את פוקדת שהנקבה
 רק אלא ביתה@ שלטון אין ,לבעלה

 תקוני כל ןלמות שנשארו בבית לתקולע
 הזכר לשלטון הבית חוזר כך ואחר ,הבית
  .כראוי והכל ,ביום

åè ( àìå àéä äúéáì óøè ïúúå äìéì ãåòá í÷úå
 àåä]åéä úìùîî äìéìä úìùîî àøåëãã í

àá÷åðã[ > äéá úéàå àùîù àåä àã ìåãâ øåàî
 éúòù øùò éøú äéá úéà ïéçúô øùò ïéøú
 éøú äéá úéà ïè÷ øåàî àîåé ìò èéìù àùîùå
 àéìéì ìò àèìùå àøäéñ àãå ïéçúô øùò
 íåéá àã ìòå éúòù øñéøú äéá úéà àéìéìå

åäé äéäé àåää" ãçà åîùå ãçà ä)è ãé äéøëæ (
àùîùé ïãéáòúà ïéçúô øñéøúå " ïìéëî â

 ïéçúô øñéøúå àøäéñ ìéì éîçøãåé åãéáòúà" â
 ãçà äìéìå íåé ãç àøäéñå àùîù åãéáòúàå

ää" ã)ä à úéùàøá ( íåé ø÷á éäéå áøò éäéå
àìéòì àã àæøå ãçà<à ïåéë íéáëëä úàå 

 úéì äìòáì úñéðëúàå àúéá úãé÷ô àá÷åðã
 åðèìåùãàúéááàúùàã ïúîìåòì àìà  ïø

 øãäúà øúáå àúéá éðå÷ú ìë àð÷úàì àúéáá
 àîîéá àøåëãã åðèìùì àúéá]àìë[éæç à÷ãë :  

 זה ,"תורוהמא שני את אלהים ויעש"
 מאורות אותם לכן .מאור וזה מאור

 ,אור מאורי נקראים למעלה שעולים
 נקראים למטה שירדו מאורות ואותם
 כל ושולטים למטה דרגות שהם ,אש מאורי

 מברכים השבתיוצאת כש כן לוע .לוהח ימי
 .טולשל רשות להם נתנה שהרי ,נרה על

 דרגות של סתר הם אדם בן של האצבעות
 פנימיים בהם ויש ,שלמעלה וסודות

 רמז והם ,לחוץ הם אחוריים .ואחוריים
  יש ולכן .האצבעות לצפרני

éäìà ùòéå" úåøåàîä éðù úà í) à úéùàøá
æè (ð ïåðéà êë ïéâá øåàî àãå øåàî àã ïéøåä

àìéòì é÷ìñãâøåà éøåàî ïåø÷à ã ïéøåäð ïåðéàå 
úçðãåùà éøåàî ïåø÷à àúúì ä ïéâøã ïåðéàã 

îåé ìë éèìùå àúúìå ÷éôð ãë àã ìòå ìåçã é
 àâøù ìò ïéëøáî àúáù]àäã[ )ã( ïåì áéäéúà

 àøúñ ïåðéà ùð øáã ïòáöà äàèìùì åùø
 íéøåçàå ïéàîéðô åäá úéàå àìéòìã ïéæøå ïéâøãã

íéøåçà ïòáöàã ïéøôåèì æîø ïåðéàå øáì ïåðéà 
úéà êë ïéâáå  

  àë/à  
 ,שבת במוצאי בצפרנים להסתכל רשות

 מאותה ומאירים הנר מאותו מאירים שהרי
אצבעות אבל  ,נראים אלה . לשלוטאש

 ,נר באותו להראות רשות אין בפניםש
 פנים ונקראים מאירים מלמעלה שהרי

 ופני אחורי את וראית" סוד וזה ,פנימיות

úáù éàöåîá ïéøôåèá àìëúñàì åùøå àäã 
 ùà àåääî ïéøäðå àâøù àåääî ïéøäð

çúà ïéìà äàèìùì åùø úéà àì åâì ïòáöà ïééæ
àìéòìî àäã àâøù àåääá àééæçúàìæ ïéøäð 

 àã àæøå ïéàîéðô íéðô ïåø÷àå> úà úéàøå

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(ב "הרש. גליון א
á  àúéáì)ôã"å.( 

 ).מ"מ(כיון שהם באצילות נקראים סליק לעילא  ג
א בניינו מהחסדים וכן הנקבה התבוננותה על ידי החסד בסוד והוכן בחסד "לפי שז, ם"הם חגת' פי ד

 ).מ"מ(ם נקראים מאורי אור " חגתכסא לכך
 ).מ"מ(שהם נוריאל רפאל גבריאל מיכאל אמר נחתי לתתא שפי שהם ביצירה  ה
 שמשם יונקת , ראשי האצבעותכי אם ולא נשאר ממנו ,צפרנים העליוניםבבחינת הל הוא " החשמו

  ).'ח שער מט פרק ד"ע" (כתנות אור" ונקרא ,ח"קליפת נוגה כנזכר בזהר ויקהל דר
 ).מ"מ(מאימא  ז
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 שבת במוצאי אדם יסתכל שלא ,"יראו לא
 בורא שאומר בשעה פניםב באצבעות

 פנים אלו "אחורי את וראית" .האש מאורי
 "יראו לא ופני" .בצפרנים שנרמזו שבחוץ

 שולטים אלה ,פניםב האצבעות אלו
 ,השבת וביום .לובח שולטים ואלה ,בשבת

 פנים באותם לבדו שולט הוא ברוך הקדוש
 ,בו נכללים וכולם ,כבודו כסא על פנימיים

 לכל מנוחה מוריש ולכן .שלו הוא והשלטון
 העם הזשל יום  ירושה ויורשים ,העולמות

 מאורי .בארץ אחד עם שנקראים הקדוש
 שהיה ראשון אור שהוא הימין מצד אור

 מאירים השבת שביום ,הראשון ביום
 ומהם ,ושולטים בלבדם אור מאורי אותם

 ,שבת כשיוצאתו .מאירים למטהכולם 
 ומאורי ,מתגלים שלא אור מאורי נגנזים
 .מקומם על ואחד אחד כל שולטים האש
יום  ערב עד ,שבת במוצאי ,שולטיםמתי 

 מוארים להיות צריכים זה ועל .השבת
  .שבת במוצאי הנר מאותו

 éàöåîá ùð øá ìëúñé àìã åàøé àì éðôå éøåçà
 éøåàî àøåá øîàã àúòùá åâì ïòáöàá úáù

ùàä<)  âì úåîùëâ ( ïéìà éøåçà úà úéàøå
 éøôåèá åæéîøúàã øáìã íéðô)íù (ì éðôå à

 ïéìàå àúáùá éèìù ïéìà åâì ïòáöà ïéìà åàøé
á÷ àúáùã àîåéáå ìåçá éèìù" èéìù ä

éåãåçìáà äéø÷é éñøåë ìò ïéàîéðô íéðô ïåðéàá 
 åäéà äéìéã àúåðèìùå äéá ïìéìëúà åäìëå

 ìëì àçééð ïéñçà êë ïéâáå]ïéîìò) [ïéîò( ïéúøéå 
 ãç àîò ïåø÷àã àùéã÷ àîò àã àîåéã àúåøé

]àòøàá) [àëïåð( àðéîéã àøèñî øåà éøåàî 
 äàîã÷ àîåéá äåäã äàîã÷ øåà åäéàã

>ã< øåà éøåàî ïåðéà ïéøäð àúáùã àîåéá
>åäééãåçìá <)éäåãåçìá( ïéøäð åäééðîå ïéèìùå 

 øåà éøåàî ïéæéðâ àúáù ÷éôð ãëå àúúì åäìë
 ìò ãçå ãç ìë ïéèìù ùàä éøåàîå ïééìâúà àìã

úáù éàöåîá ïéèìù éúîéà åäééúëåã éìòî ãò 
 àøäðúàì åëéøèöà àã ìòå àúáùã àîåé

 àâøù àåääî]éàöåîá) [éàöåîì(úáù :  
 העין יכולה שלא "ושוב רצוא והחיות"

 חיות .ושוב רצוא שהם בגלל בהםלשלוט 
 ,בתוכם נמצא האופן שאותו הם שמתגלות

 ונכבד גדול שהוא ,ן"מטטרו זה ,אהו ומי
 מאות חמש ועליון ,)הצבאות( אלה משאר

 שתי תחת הן סתרותושמ חיות .סותפר
 אותיות ה"י .שמתכסות עליונות אותיות
 ואותו .לאלה מרכבה אלה ,ה"ו על שולטות

 כלל נודע שלא נסתריםה כל של נסתרה
 החיות .הכל על ורוכב הכל על שולט

 העליונות אלה תחת למטה הם שמתגלות
 ומתנהגים ,מהן ומוארות שנסתרות

áåùå àåöø úåéçäåá )ãé à ìà÷æçé ( ìéëé àìã
 úåéç áåùå àåöø ïåðéàã ïéâá åäá èìùîì àðéò
 ïàîå åäééåâá íéà÷ ïôåà àåääã ïåðéà ïééìâúàã
 ïéìà øàùî øé÷éå áø åäéàã ïåøèèî àã åäéà

>ð"ïéìééç à<úåéç éñøô äàî ùîç äàìòå â 
çú ïåðéà ïøîèîã ïéàìò ïååúà ïéøú úå

é ïééñëúàã"å ìò ïéèéìù ïååúà ä" àëéúø ïéìà ä
 ïéìàì]àåääå) [àåääã(ïéøéîè ìëì àøéîè ã 

 àìë ìò áéëøå àìë ìò èéìù ììë òãéúà àìã
ïéàìò ïéìà úåçú àúúì ïåðéà ïééìâúàã úåéçä 

 úåéç åäééðéâá ïéìèðå åäééðî ïøäðúàå ïøîèîã

                                                                                                                                                                                     

ל "ובחו, ק דיצירה בארץ ישראל"ק דבריאה בו"וו, ק דבריאה"ק דאצילות משפיעים בו"ימי החול ו' בו א
ומשם בא השפע בשבת בסוד , ק דבריאה"ק דאצילות משפיעים בו"אבל ביום השבת ו, ק דעשיה"מאירים ו

ה שהיא בינה "ש קב"וז. שםאבל יצירה ועשיה אינם עולים ב, נתעלה וישב על כסא כבודו שהיא בריאה
על כרוסי יקריה שהיא הבריאה , ם"שהם חגת, בלי יניקת הקליפות באינון פנים פנימיאין' פי, שליט בלחודוי

 ).מ"מ(
כולהו לא , ם"בין חיות דמטמרן שהם חגת, שהם נוריאל רפאל גבריאל מיכאל, בין חיות דאתגליין' פי ב

 ).מ"מ(ות סתם משמע שעל כולם ידבר ולכן אמר קרא והחי, יכיל עינא למשלט בהו
חיות ' לא דק ופי). א"ד(ע "ן נאצל וצ"מטטרו). א"ד(עיין בסוף משפטים שיש חיות למעלה מחיות  ג

וראשו בבריאה ועיין ריש תיקון ' ן שר מלאכים בעולם היצי"ח ומטטרו"ם וחיות דאתגליין נרנ"דמטמרן חגת
 ).א"נ(ב "הרש. ה"הפך למטה ביד מרער נ"ד טו"ן שהוא עה"א ומדריגת מטטרו"ז ומ"מ

א ולכך נקרא טמריא לכל טמירין "ן ואריך תוך או"א נקראים טמריין שהם בגו זו"א כי או"הוא א ד
 ).מ"מ(ם "חגת ה ).מ"מ(
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 כלולות  כולןהעליונות החיות .בגללם
 מארת יהי" כתוב ועליהם ,השמים ברקיע
 ברקיע למאורת והיו" ,"השמים ברקיע

 רקיע באותו תלויים כולם ,"השמים
 אותו זה ,החיות גבי שעל הרקיע .השמים
 כעין רקיע החיה ראשי על ודמות" שכתוב
 ).ראשונהה 'ה( קדמון אותו זה ,"הקרח
סתכל לה שיכול מי אין והלאה משם שהרי

 סתום משום שהוא ,מה הטעם .ולדעת
 הוא ברוך הקדוש ומחשבת ,במחשבה

 האדם בן מחשבת .עליונה סתומהו טמירה
 ולדעת להתדבק )יכול לא( העולם בכל
 עליונה במחשבה התלויים דברים ,האות
 המחשבה ,אותם להשיג שיכול מי אין

 לפנים .וכמה כמה אחת על ממש
 שהרי ,רעיונות שעושה אהו מי מהמחשבה

 סוף אין .לדעת שכן וכל ,לולשא ונהתב אין
 ,בו תלויה לא להיושא ,כלל שםור בו אין
 מתוך .כלל המחשבה תבוננותלה רעיון ולא

 ,סוף האין ירידת מראש ,סתום הסתומים
 סתום בסתימה ,ידוע ולא דקיק אור מאיר

 סתימת סוד .המחט ידודכח )שםובר(
 ממנו שמתפשט עד ,ידוע לא המחשבה

 כל של רשומים וב שיש במקום .אור
  .יוצאים משם ,האותיות

ïìéìë åäìë ïéàìòàéîùä òé÷øá íá ] åäééìòå
 áéúë)ãé à úéùàøá-åè ( òé÷øá úøàî éäé

 åäìë íéîùä òé÷øá úåøåàîì åéäå íéîùä
íéîùä òé÷ø àåääá ïééìú[ éáâ ìòù òé÷ø 

 úåéçä]àã[ áéúëã àåää )áë à ìà÷æçé ( úåîãå
äéçä éùàø ìòâ÷ø  àåää àã çø÷ä ïéòë òé

ïåîã÷ ]ð"àã äàîã÷[ úéì äàìäìå ïîúî àäã 
ìëúñàì ìéëéã ïàî íåùî àîòè éàî òãðîìå à

äáùçîá íéúñ åäéàãäá÷ã äáùçîå " àøéîè ä
 àîéúñäàìòåàîìò ìëá ùð øáã äáùçî æ 

 à÷áãúàì]òãðîìå) [òãåîìå( ïééìúã ïéìî äì 
äàìò äáùçîáçà÷áãúàì ìéëéã ïàî úéì  ïåì 

 äîëå äîë úçà ìò ùîî äáùçîåâè ïî 
äáùçîé úéì àäã éðåéòø ãéáòã åäéà ïàî 

îì åðúìëåñë ìàù" äéá úéì óåñ ïéà òãðîì ù
ììë àîåùøàé àìå äéá àúìàù àéìú àìå 

 àîéúñ åâî ììë äáùçîã àúåìëúñàì àðåéòø
àîéúñãáéóåñ ïéàã åúéçð ùéøî âé åøéäð øéäð 

÷é÷ããé åîéúñá íéúñ òéãé àìå >ð"åîéùøá à< 
 äáùçîã àîéúñ àæø àèçîã àãåãçë)å( àì

äéðî åøéäð èùôúàã ãò òéãéåè úéàã øúàá 
áïååúàã ïéîéùø äéæèï÷ôð ïîúî åäìë :  

 כל של וסוף ראש ',א .הכל בראש
 ,הדרגות כל בו שנרשמים שםוהר ,הדרגות

 àìë ùéøá]à[ïéâøã ìëã àôåñå àùéø æé 
 íéùøúàã åîéùø]äéá[ )á(åäìë ïéâøãà àìå 

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(ב "בראשית לג ע א
 ).מ"מ(בינה  ב
 ).מ"מ(ת ורקיע שעל ראשי החיה היא בינה "וראשיה הם חג, החיה היא מלכות' פי ג

ãä 'ôãá óñåð "å. 
 ).מ"מ(ואין מי שישיגהו לפי שאבא אורו גדול מאד , ה סתים בתוך אבא"ס ב"אור א' פי ה
 ).מ"מ(א עילאה יותר מאימא "סתימא יותר מז, טמירא יותר מהמלכות שהיא נגלית ו

æ) ìéëé àì(ôãá óñåð "å. 
 ).מ"מ(ן "הם הפרצופים שיונקים מאבא כגון אימא וזו ח

è  åâì)ôã"îá àåä ïëå å"î.( 
 ).מ"מ(א "א י

 ).מ"מ(ס בהשאלה "א שנקראים א"כ עתיק וא"משא, ס בעצם"ק נקרא א"א' פי יא
 ).מ"מ(א "א יב
 ).מ"מ(שהוא ראשית הגילוי ואדם קדמאה  יג
 ).מ"מ(אבא  יד
 ).מ"מ(אמא  טו
  ).מ"מ(כי באימא נרשמו האותיות בסוד וייצר ' פי טז
  ).א"ד(תר אתוון מבינה נקודי מחכמה טעמי מכ' פי
 ).מ"מ(היא מלכות ' הוא אבא ד' י, ][ד "בציורה היא יו' א יז
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 גב על שאף להראות ,אחד אלא נקרא ולא
 ודאי .אחד אלא אינו רבות דמויות בו שיש
 תלויים ותחתונים שעליונים האות היא
 סוד של סתר ,ף"אל של ראשית .בה

 של התפשטות תהואו .העליונה המחשבה
 באותו סתום הכל ,עליון רקיע אותו

 מרקיע 'א יוצאתאשר שכ בגלל ,הראש
 המחשבה ראש סוד של בדמות ,הזה

 בו כלולים ף"אל של אמצע באותו .יוצאת
 הנסתרות החיות כל של סוד ,דרגות שש

 מתוך ,)שתלויות א"סו, שעולות( העליונות
 שהרי ,ונגנז שמאיר אחד אור .המחשבה

' ב( בראשית של )'ט( אותה של אור
 אברהם יושב שהיה היום םוח, )דבראשית

 ,למעלה מלמטה פתח שהוא ,האהל פתח
 ומאיר פתח אותו על מאיר היום םווח

  .משם

òàã äàæçàì ãçà àìà éø÷à" äéá úéàã â
åàì ïéàéâñ ïéð÷åéã úà åäéà éàãå ãç àìà åäéà 

ìàã àúéùàø äéá ïééìú ïéàúúå ïéàìòã" ó
äàìò äáùçîã àæøã åøéîèá åèùôúà àåääå 

 àùéø àåääá íéúñ àìë äàìò òé÷ø àåääã
]ïéâá[à ÷éôð ãëã  ' àæøã àð÷åéãá òé÷ø éàäî

à÷ôð äáùçîã àùéøãâ àúéòöîà àåääá 
ìàã"äéá ïìéìë ïéâøã úéù óã úåéç åäìëã àæø 
éîè ïéàìò ïéø]ïééìúã [>ñ"ï÷éìñã à< åâî 

åøéäð ãç äáùçîä æéðâúàå øéäðã ]ãäà) [àã( 
 úàã àøéäð]è') [è 'ð"á à'( íåéä íåç úéùàøáã 

)à çé úéùàøá (ìäàä çúô áéúé íäøáà äåäãå 
 ìò øéäð íåéä íåçå àìéòì àúúî àçúô åäéàã

ïîúî àøäðå àçúô àåää:  

 ותפנ לעת חשוך להיות שהולך אור ,שני
 ,זו דרגה לתקן יצחק לתיתפ של הסוד .ערב

 לפנות בשדה לשוח יצחק ויצא" שכתוב
 כולם וחשוכים ,ערב של הסתכלות ".ערב

 )התרחץ(ל הסתכ הזה הערב בפנות .אצלו
  .עשו של נהוממ באותו יעקב

 åøéäð àðééðú]ìéæàã) [ìéçàã( àëùçúàì 
]úòì) [áøòì(áøò úåðô æ ÷çöéã àúåìöã àæø 

éàä àð÷úàì áéúëã àâøã )âñ ãë úéùàøá (
÷çöé àöéåç áøò úåðôì äãùá çåùì 

äéáâì åäìë ïëåùçå áøòã àúåìëúñàè éàäá 
ëúñà áøò úåðôìéá÷òé àéåùòã àðîî àåääá :  

  )ìéìëã åøéäð äàúéìú>ïéøúáé <)ïîú   שני שכולל אור ,שלישי
  àë/á  

 הכתוב סוד ,ברפואה שמאיר אור ,אלו
 ודאי ."' וגוהשמש לו ויזרח" ביעקב

ã åøéäð ïéìà áéúëã àæø àúååñàá øéäð
 á÷òéá)áì áì úéùàøá (åâå ùîùä åì çøæéå '

                                                                                                                                                                                     

, ובינה כלולה עמו בסוד הבן בחכמה, ד העיקרי היא חכמה"גוף היו, ד הוא אריך"ד קוץ היו"של יו' י'  פיא
 ).מ"מ(' פרצופים כלולים באות א' נמצא שכל ה, ן,ד הם זו"דיו' וד

 ).מ"מ(ואמא כלולה עמו בסוד הבן בחכמה , וא אבאד ה"ף שהיא יו"כי ראשית האל' פי ב
דאלף שית דרגין דיוד ' ו באמצע זהו דקאמר אמצעית"ד למטה וא"ויו' א הוא דמות יוד למעל”ע' פי ג

י כנודע שהם הני 'ה אדנ"בסוד שילוב השם הוי' של מעלה היא רומזת לכתר וחכמה ושל מטה רומזת למ
רישא ' ש דקאמר לעיל בסמוך א"אש וסוף הכל מרומז באלף וזתרי יודין דרישא וסיפא כנודע נמצא ר

 ).א"נ(ם "א. וסיפא דכל דרגין
 ).מ"מ(א "ק דז"הם ו ד
 ).מ"מ(א "חסד דז' פי ה
 ).מ"מ(היא מלכות בסוד והוכן בחסד כסא  ו
 ).מ"מ(שהגבורות בסופם הם דינים גמורים ' פי ז
דערב , שהוא סוף הגבורות, מתק פנות ערבבשביל ל, שהיא המלכות, יצחק תקן בתפילתו השדה' פי ח

 ).מ"מ(ממנה ולכך צריך הסתכלות לתקנה ' היא המלכות שהיה יצחק מתקנה ומרחיק יניקת הקלי
 ).מ"מ(ולכך יצחק מתקנה בהאי פנות ערב , שבניינה מהגבורות שנקראים חשך' פי ט

é) ð"ïçúñà à() ôã"îá àåä ïëå å"î.( 
 ).מ"מ(ו על יעקב "נתחזק כחו ומצא קצת שליטה ח, ורותי שינק סמאל מסוף הגב"ע' ופי יא
 ).מ"מ(ג "ת שכולל חו"הוא הת יב
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 והלאה מכאן .ערב פנות באותו כשנכלל
 על" .ישראל נצח זהו ,"ירכו על לעוצ והוא"

 דרגה זו ,ירכיו ולא כתוב ירכו ,"ירכו
 שבא עד משם דםא התנבא שלא רביעית
 ."' וגוישראל נצח וגם" כתוב ועליו ,שמואל

 אבינו יעקב כשהסתכן חלש שהיה נתקן אז
  .עשו של נהוהממ עם

áøò úåðô àåääá ìéìëúà ãë éàãåà ïàëî 
äàìäìå  çöð åäéà àã åëøé ìò òìåö àåäå
ìàøùéáâ àâøã àã åéëøé àìå áéúë åëøé 

äàòéáøã àúàã ãò ïîúî ùð øá éáðúà àìã 
 áéúë äéìòå ìàåîù)èë åè à ìàåîù ( çöð íâå

 ìàøùéåâå'ä ãëî àùìç äåäã ï÷úúà ïéãë 
åùòã àðîîá åðéáà á÷òé ïëúñàå:  

 לקח ,יעקב אצל כשבא ,"ירכו בכף ויגע"
 ויעקב ,הקשה בדין ערב פנות מאותו כח

 יכל לא כי וירא" .לו יכל ולא בו נכלל היה
 ,משם הדין כח לקח ,"ירכו בכף ויגע לו

 היה שיעקב ,לגוף מחוץ הוא שירך בגלל
 ,דרגות שתי של בסוד כלול יהה וגופו ,גוף

 מחוץ כח שלקח כיון .אדם שנקרא בסוד
 ולא ".יעקב ירך כף ותקע" מיד ,לגוף

 זה ועל .שמואל שבא עד משם איש התנבא
 .הוא אדם לא כי ,בו כתוב "ישראל נצח"

 שכתוב ,משה של מהודו נתנבא יהושע
 דרגה וזו .הוד ".עליו מהודך ונתת"

 ולכן ,יעקב של שמאל ירך "נצח" .חמישית
 מותינע" שכתוב ,בימין אותו וכלל דוד בא

 .בימינך אלא ימינך כתוב לא ".נצח בימינך

 åëøé óëá òâéå)äë áì úéùàøá ( àúà ãë
 éáâì]úåðô àåääî àô÷åú ìèð á÷òéã) [ á÷òé

àåääî åô÷åú ìèð( á÷òéå àôé÷ú àðéãá áøò 
 ìåëé àì éë àøéå äéì ìéëé àìå äéá ìéìëúà äåä

âá ïîúî àðéãã àô÷åú ìèð åëøé óëá òâéå åìïéæ 
á÷òéã àôåâî øáì åäéà àëøéãç äåä àôåâ 

 àæøá ïéâøã ïéøúã àæøá ìéìë äåä äéôåâå
 øáì àô÷åú ìèðã ïåéë íãà éø÷àã>àôåâî <

)äéôåâî( á÷òé êøé óë ò÷úå ãéî )íù ( àìå
 ïîúî ùð øá éáðúà] àã ìòå ìàåîù àúàã ãò

 äéá áéúë ìàøùé çöð)à ìàåîù 'èë åè ( àì éë
àåä íãàè[ðúà òùåäé äùî ìù åãåäî éáé 

 áéúëã)ë æë øáãîá ( åéìò êãåäî äúúðå]åàã [

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(לכך נתגבר על יעקב ונעשה צולע על יריכו , לפי שקבל הארה שרו של עשו מפנות ערב א
ב "בראשית כו ע). ה"של(כל זה מבואר בפרדס שער ירך יעקב . 'והוא צולע על ירכו דא איהו נצח כו ב

א "נ היו אב" שזו–ב "י בראשית יג ע"שער מאמרי רשב' ועי. ר צליעת יעקב הוא בסוד הוד ולא נצחעיק[
, וזה לא נתקן על ידי שמואל אלא רק דוד או חרבן בית המקדש', א היא בהוד דנוק"ולכן פגימה בנצח של ז

עא ' ועי, ג"ע עא " כללים ח–ב שהוא בהוד דרחל "מיעוט הירח פ, א דתפילין"ח פ"פרע, ג"ק נא ע"שעה
ח הוא בימין זוהר "א ומנחת יהודה דף פז פח ופרדס בשער ירך יעקב שהרי נצ"ב וקעא ע"וישלח קע ע] א"ע

ואילו ההוד יתוקן רק , י שמואל ובשלימות על ידי דוד"פגם זה שבנצח נתקן קצת ע). א"ד(ב "תרומה קסח ע
  ).מ"מ(א "ק יניקת שמאל מהנצח דזי שמואל הנביא הרחי"ע' פי). ד"א סט ע"כללים ח(לעתיד לבא 

â  ìò )ôãá óñåð"å.( 
  ).נ"ש) (מ"א(ל ממטה למעלה וגם מחסד למטה "ר. 'דא דרגא רביעה וכו). א"ד(ב "משפטים קיא ע ד
 ).מ"מ(שקר ' הנק' ל לא יש יניקה ממנו לקלי"ר, א לא ישקר"וגם נצח שהוא ז ה
 .י"שער מאמרי רשב' עי). הערת הזוהר(תקונים כה  ו
  ).הערת הזוהר(א "א קעא ע"א קסו ע"קמו ע ז
שעיקר (י "ושער מאמרי רשב', ה' ח שער טז פרק ד"ע' עי). א"ד(ב ”ויחי רלו ע, עיין בתיקון יג כה א ח

עיקר האדם הוא ). והם נתספו על ידי אמא, י לבר מזה"ת ונה"ד וחג"ק ובתיקונם עולים לחב"א היא ו"הז
היא עומדת באדם אלא ש , שלמטה ממדרגת האדםבחינותיא השורש ל ה)ם"נהי( הנפש מנם א,)ת"חג(הרוח 

" לבר מגופיה" הנפש ת ולכן נקרא. לקשרו עם הגוף והעולם,לקשר אותו לכל מה שלמטה ממנומ "ע
עיקר ). ד"א ל ע"כללים ח(עיקר הכוונה הוא על תרין ביעין ואמה ). ד"א ל ע"כללים ח, ד"ש יז ע"הקדו(

, כלומר). א"א פח ע"ביאורים ח(הגבורות ' ומבחי, י שהם לבר מגופא"הוא בנהאחיזת החיצונים ויניקתם 
, ת שבו"א כי אם ז"והוא משום שמרישא עלאה דעתיק אינו מתלבש בא, הם בסוד תוספת ואינם עיקרין

ח "ע' ועי, והמה דינים). 'ן פרק ד"א וזו"ח שער הולדת או"ע(הראשונות שבו ' א כי אם לז"ולכן אין קיום לא
  .'ן פרק ה"א וזו"ר הולדת אושע

ולכך היה יכולת , לכך כתיב ביה כי לא אדם הוא, אבל נצח הוא לבר מגופא, ת נקראים אדם"שחג' פי ט
 ).מ"מ(ו ממנו "לסמאל לינק ח

 ).נ"ש(ל עד הוד "ד כנ"ל מחס"ר. 'ודא דרגא חמישאה וכו' ויהושע אתבני מהודו של משה כו י
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 מאהוהט שצד בגלל ,יעקב ירך נחלשה מהל
 עד והתעכב ,כח ממנו ולקח אליו התקרב
 של ירך שזהו להזכיר בא זה ועל .שמואל
 זה ועל ".ישראל נצח וגם" שכתוב ,ישראל

 ,ועוד .ובסוף הבתחיל בדין היו דבריו כל
 כך אחר אותו כלל הוא ברוך שהקדוש

 זה ועל .מלכים שמשח לאחר ,מתי ,בהוד
 ואהרן משה מה .ואהרן כמשה שקול הוא

 למטה הוא גם ,שלמעלה צדדים בשני
 נצח ,הם ומי .הצדדים שני אותם גמתודכ

 וכל .שלמעלה ואהרן משה גמתודכ .והוד
 משה" שכתוב ,בזו זו אחוזות הדרגות
 ,"שמו בקוראי ושמואל בכהניו ואהרן
 .בזו זו @חוזותא נכללו צדדים ששה שהרי

 ,ושמואל ואהרן משה ,אחוזים שאלה כמו
 .ויוסף משה יעקב) זה בזה( אחוזים גם כך

 את משה לקח ,יעקב מת .הבית בעל יעקב
 ידי על יוסף .בחייו אותה פקדו ,הבית
 את לקח יעקב .צדיק היה ומשה ,יעקב
 לדותות אלה" שכתוב, ףעל ידי יוס הבית
יוסף ש עד בה משיש לא משה ".יוסף יעקב
 לא ,מהגלות השכינה כשיצאה .אותו לקח
 ויקח" שכתוב ,ביוסף רק ,בה להזדווג יכול

)àäå (>ãåä<àäàùéîç àâøã á àëøé çöð 
 àìàîù]ã[á÷òéâ êë ïéâáå ]àúà) [øîà( ãåã 

 áéúëã àðéîéá äéì ìéìëå) íéìäúæèàé  (
çöð êðéîéá úåîéòðã àìà áéúë àì êðéîé 

 ïéâá á÷òéã àëøé ùìçúà àîòè éàî êðéîéá
äéá áø÷úàã )á( àáàñî øèñ)å( àô÷åú èé÷ð

àã ìòå ìàåîù ãò áëòúàå äéðîä àúà 
 àøëãàì]àãã) [àãá( ìàøùéã àëøé åäéà 

 áéúëã)à ìàåîù 'èë åè ( ìòå ìàøùé çöð íâå
àôåñáå àúåøéùá àðéãá ååä éåìéî ìë àãå åúå 

á÷"éúîéà ãåäá øúáì äéì ìéìë äæ øúáì 
åäéà ìé÷ù àã ìòå ïéëìî çùîãç ïøäàå äùîë 

àìéòìã ïéøèñ ïéøúá ïøäàå äùî äîè àåä óà 
 çöð ïåðéà ïàîå éøèñ ïéøú ïåðéàã àðååâë àúúì

àìéòìã ïøäàå äùîã àðååâë ãåäåé ïéâøã åäìëå 
ïãéçà) äéá( áéúëã àãá àã )íéìäúå èö  (

 àäã åîù éàøå÷á ìàåîùå åéðäëá ïøäàå äùî
 åìéìëúà ïéøèñ úéù>äîë àãá àã ïãéçà <

]àîëãéçà ïéìàã ïàé äùî  óåà ìàåîùå ïøäàå

                                                                                                                                                                                     

à  àãå ãåä)ôã"å.( 
אלא שרחל היא ' א דתפילין דודאי נצח בימין דרגא ד"ל פ"ב כתב האריז"נ. 'גא חמישאה כוהוד דא דר ב
שלו הוא בלאה העומדת פניה ' א נגד נצח הוא הוד רחל והוא דרגא חמישאה ולכן דוד דהוי מיהודה וד"אב

 ).נ"ש) (י"נז(א אז נצח שלו היא נצח שלה ולכן הדראי לימינאי "נגד אחור ז
צ ט "א על ספד"בהגר(כ נתקנו "ואח, דרחמי' דדינא והוד בסט'  נצח בסטהלה יצאבתחכאן מבאר ש ג

  ).מ"מ(קרי ליה שמאלא על שם הוד דרחל שנגדו מאחור ). ה מלך הששי"ד ד"ע
ר קמב "אד' עי, חסד דאתגליא בפום אמה'  שזה בחיולא זכה דודה "ג ד"צ י ע"א על ספד"בהגר' עי ד

, דאמה והן עיקר תקונין' ש ואתתקן בתקונוי באמה בפומי"וז, ל"ד וז"צ כו ע"א על ספד"בהגר' יעו .א"ע
ריש (ל "והמתקלא הוא ביסוד כמש, לאתבסמא נוקבא בדכורא שזה התיקון בעולם התהו שלא היה מתקלא

ג ולשון חק מכריע "זכר כף זכות ונקבה כף חובה חו, שהמתקלא כף זכות וכף חובה והוא זכר ונקבה) א"פ
) שם(ל "כמש, ה כידוע"נו' לשון למודים בסוד למודי ה) 'ישעיה נ(ש "כמ, וד שנקרא לשוןבינתים הוא היס

נ והוא אמה ופומיה דאמה שהוא יסוד "והמכריע צריך שיכלול שניהם זו, בסוד ברית הלשון וברית המעור
 .ומלכות כידוע

 ).הערת הזוהר(א "שמות קיא ע ה
ששמואל היה מוכיח לישראל בין בתחלת ימיו ' פי). א"ד(בשירותא במעשה עלי בסופא בענין שאול ' פי ו

  ).מ"מ(ותחילה ניבא על עלי ובסוף על שאול , בין בסוף ימין
 ).נ"ש) (מ"א(ל "כצ' ה כליל ליה לשמואל לבתר אימתי כו"ותוב קב ז
  ).הערת הזוהר(א "תרומה קמח ע ח
 ).מ"מ(משה בגבורה , אהרן בחסד, ג"הם חו' פי ט
 ).נ"ש(ק "מ לא הוי שמואל כמותם ודו"משמע דמ. 'רן דלעילא כובגוונא דמשה ואה י

 ).נ"ש(ח והוד "ל בנצ"ר. 'כמה דאלין אחידן וכו יא
 ).נ"ש(ד "ת ויסו"ל בת"ר. 'יעקב משה ויוסף כו יב
 ).מ"מ(ן רוחא ברוחא "ובשעת מיתה זווג דזו, גופא בגופא, ן בחייו"יעקב גרם זווג דזו יג
 ).מ"מ(א גופא בגופא "ן וזווג דאו"דזומשה אפילו בחייו גרם זווג  יד
 ).נ"ש(ק "ל אבריה ודו"ל דצ"נ. 'וכו' עד דאזדווג בהדי ברי טו

æè  úéøá)ôã"å.( 
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 כתוב למה ,"עמו יוסף עצמות את משה
 עד בנקבה מזדווג לא גוף אלא ,עמו

 לקח משה זה ועל ,הבן@בנו עםמזדווג ש
 משיש ,עמו שהיה כיון ,עמו יוסף את לו

 ויוסף משה יעקב ולכן .כראוי בנקבה
  .כאחד הולכים

 ïãéçà éëäàãá àã[óñåéå äùî á÷òé áé á÷òé 
 éðîå àúéá äùî ìèð á÷òé úéî àúéáã äéøàî

åééçá äìâéò óñåé "äùîå á÷òéã éãé ÷éãö äåä 
 á÷òé]óñåéá) [óñåéå( áéúëã àúéá ìèð 

)á æì úéùàøá ( äùî óñåé á÷òé úåãìåú äìà
 ú÷ôð ãë óñåéì äéì ìèðã ãò äá ùîéù àì

ëù àâååãæàì ìéëé àì àúåìâ ïî àúðé]äá[ àìà 
 áéúëã óñåéá)èé âé úåîù ( úà äùî ç÷éå

 åîò óñåé úåîöò)ã( àôåâ àìà åîò áéúë éàîà
éøá éãäá âååãæàã ãò àá÷åðá âååãæà àìäåèæè 

 äåäã ïåéë äéîò óñåéì äéì ìèð äùî àã ìòå
 á÷òé êë ïéâáå úåàé à÷ãë àá÷åðá ùîù äéîò

ìæà àãçë óñåéå äùîé:  
 לארץ גופוהכניסו את ו ,מת יעקב
 בארץ נקבר לא גופו ,מת יוסף .הקדושה

 ,זה ולא זה לא משה .עצמות אלא הקדש
 של הראשון בעלההיה  יעקב אלא ,למה

 ובעוד ,במשה הזדווגה יעקב מת ,מלכהה
 ,כראוי אותה פקד ,הזה בעולם היה שמשה

 הכניסו יעקב את .השני בעלה היה והוא
 בגלל ,שלם גופו] אשרכ[ הקדושה לארץ
 בגלל ,גופו ולא עצמותיו ,יוסף .גוף שהוא

 ,שלמעלה ומחנות צבאות הם שעצמות
 נקרא והצדיק .צדיק מאותו יוצאיםוכולם 
 ומחנות צבאות שכל בגלל ,מהל .צבאות

 ,עצמותיו זה ועל ,ממנו יוצאים עליונים
 ,בחוץ היה משה .לארץ נכנסו ,צבאות שהן
 אלא ,עצמותיו ולא גופו לא לשם נכנס ולא

 ,מת שמשה אחר .לארץ השכינה נכנסה
 מכאן .יעקב ווזה ,הראשון לבעלה וחזרה
 היא ,העולם באותו לשנים שנשאת נקבה

 כיון ,בחוץ היה משה .לראשון חוזרת
 זכה משה .בארץ היה הראשון שבעלה

 משיש יעקב .יעקב בו זכה שלא מה בחייו
   .הזה בעולם ומשה ,עולם באותו בה

  

á÷òé àùéã÷ àòøàá äéì åìòà äéôåâå úéî 
 àùéã÷ àòøàá øá÷úà àì äéôåâ úéî óñåé
 àìà éàîà éàä àìå éàä àì äùî éåîøâ àìà
 á÷òé úéî äåä àúéðåøèîã äàîã÷ äìòá á÷òé
 éàäá äùî äåäã ãåòáå äùîá äéá úâååãæà
 äìòá äåä åäéàå úåàé à÷ãë äì éðî àîìò

åâ àùéã÷ àòøàì äéì åìéòà á÷òé àðééðú äéô
 äéôåâ àìå éåîøâ óñåé àôåâ åäéàã ïéâá íéìù
 åäìëå àìéòìã ïééøùîå ïéìééç ïåðéà ïéîøâã ïéâá
 éàî éø÷à úåàáö ÷éãöå ÷éãö àåääî é÷ôð
 äéðî ïéàìò ïééøùîå úåàáö ìëã ïéâá àîòè

 úåàáö ïåðéàã éåîøâ àã ìòå ïé÷ôðò àòøàá åìà
äùîà àìå äéôåâ àì ïîú ìàò àìå øáì äåä 

à éåîøâ úéîã øúá àòøàá àúðéëù úìàò àì
äùîá >å<àãå äàîã÷ äìòáì úøãäúàâ åäéà 

 àåääá ïéøúá úáéñðúàã àá÷åð ïàëî á÷òé
 ïåéë øáì äåä äùî äàîã÷ì úøãäà àîìò

àòøàá äåä äàîã÷ äìòáã  äî åééçá äëæ äùî
á÷òé äéá äëæ àìãã àåääá äá ùîéù á÷òé 

 àîìò éàäá äùî àîìò  

                                                           

, י"ולכן לא נכנסו לא, א"שורש בחינת דור המדבר הוא באורות דאבא שיציאתם הוא מצד הפנים דז א
  ).ד"ב קל ע"ה ח"דע(' הארת המוחין פרק ג' ועי. שכן הם אינם ממדרגתה

 ).נ"ש(ל "כצ' אלא בגין דעאלת שכינתא בארעא בתר דמית משה כו ב
â  éàãå)ôã"å.( 

לעיל דף , תקונים סוף תקון מט, ובפנחס רס, ב"ובלק קפז ע, ב"ורכו ע, ב"ויחי רלג ע, ב"ע' בהקדמה ו ד
 ).ו"לש(ב "ג כה ע"ב וח"תרומה קמד ע' ופ). א"ד(ב "ב ע
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 ,משה של סרוןיהח היה שזה תאמר ואם
 מצד ממצרים ישראל כשיצאו אלא ,כך לא

 היו רבוא שישים אותם וכל ,היה היובל
  .העליון מעולם

 àîéú éàå]äùîã åòéøâãà) [åòéøâ äùî( äåä 
 éëä åàì]àìà[ íéøöîî ìàøùé é÷ôð ãë 

àøèñîá àìáåéã ]äåä[ïááø ïéúù ïåðéà ìëå â 
ååä äàìò àîìòî  

  áë/à  
 אחדאף ו ,דברבמ הלכו דמותה ובאותה

 בניהם אלא לארץ נכנס לא מהם
 וכל ,הלבנה תיקון שהם ,כראוי תולדותיהם

 משיש משה .הלבנה תיקון היו הארץ מעשי
 אותה פקדו ,בגוף שהוא בעוד בלבנה
 בעליה עלה הזה מהעולם כשנפטר .לרצונו
רוח הקודש וחזר ברוח ליובל ב עליונה
 רבוא שישים באותם נדבק ושם, העליון

 שהוא ,ליעקב כן היה שלא מה .לוש שהיו
 כך היה שלא מה , השמיטהלתוך ברוח חזר

 וארץ .לו היה אחר שבית כיון )בגלל( ,בחייו
א "נ ,העולם( בתקון נתתקנה הקדושה
 ראוי לא זה ועל .שלמעלה בכח )שלמטה

 העליון העולם של אלה .כאחד כולם להיות
 העולם של ואלה ,ברוח כולם לבדם היו

 ראויים ולא .בגוף לבדםולם  כהיו התחתון
 אלה אלא ,הלבנה בתוך ואלה אלה להיות

 מתוך אלה להאיר ,בחוץ ואלה הלבנה תוך
 דמות ,בארץ שנכנסו וכולם .אלה

 עליונה בעליה היו ולא ,היו הראשונים
 היה ולא דור יהיה שלא בגלל ,כמותם

 להם שנראה ראשונים אותם כמו דםומק

åàøáãîá åìæà àð÷åéã àåääáã ïåäðî ãçå 
ïåäéðá àìà àòøàá åìàò àìä ïåäìã ïéãìåú 

 éãáåò ìëå àøäéñã àðå÷ú ïåðéàã éæç à÷ãë
 àøäéñá ùîéù äùî äåä àøäéñã àðå÷ú àòøà
 ãë äéúåòøì äì éðîå àôåâá åäéàã ãåòá
 äàìò å÷éìñá ÷éìñ àîìò éàäî øèôúà

àìò àìáåéì àçåøá øãäúàå àùéã÷ àçåøáäå 
 äî äéìéã ååäã àåáø ïéúù ïåðéàá ÷áãúà ïîúå
 åâì àçåøá øãäúà àåäã á÷òéì ïë äåä àìã

åééçá ïë äåä àìã äî äèîùæ >ïéâá< ïåéë 
àùéã÷ àòøàå äéì äåä àøçà àúéáãç àðå÷úá 

)àîìòã( ]àúúìã[ àìéòìã àìéçá úð÷úúà 
 ïåðéà àãçë åäìë éåäîì ïåæçúà àì àã ìòå

éãåçìá ååä äàìò àîìòã ïåðéàå àçåøá åäìë åäé
 àìå àôåâá åäìë åäééãåçìá ååä äàúú àîìòã

 àøäéñ åâ ïéìàå ïéìà éåäîì ïåæçúà]àìà) [àìå( 
ïéìà àøäðì øáì ïéìàå àøäéñ åâ ïéìàè ïéìà åâî 

 àìå ååä éàîã÷ã àð÷åéã àòøàá åìàòã åäìëå
ååäéàøã àäé àìã ïéâá åäééúååë äàìò å÷éìñá à 

                                                           

 ).מ"מ(שלא נכנס לארץ ישראל  א
מ חמשין תרעין "א וכי תצא בר”ואתחנן רסב ע' א ועיין בפ”ב ומשפטים קכא ע”ב ופה ע”רו פג עית( ב

  ). א"ד) (א ובא מג ב”ש רעז ע"ע' אתפתח לון מסטרא דבינה כו
â  ïáøáø)ôã"å .( 

ו אלף שהיה להם למות ונכנסו לארץ נמצא "לא מתו אותן ט' ס דידן משמע דסוף שנת מ"ע דבש"צ ד
רבוא ימותו ולא נשתיירו אלא ' ותימה על תמיתהו דמקרא מלא דס(מ "א. רבוא' סרים מסו אלף ח"אותן ט

. סוף תענית' ובתו' א א"ם בתרא קכ"ש רשב"והחשבון מכוון כמ' א א"יהושע וכלב כמפורש בסנהדרין קי
נסו ולכן לא נכ, א"שורש בחינת דור המדבר הוא באורות דאבא שיציאתם הוא מצד הפנים דז). א"נ) (ן"מאי
  ).ד"ב קל ע"ה ח"דע(' הארת המוחין פרק ג' ועי. שכן הם אינם ממדרגתה, י"לא

, נכנסו לארץ ישראל, שהם מאימא, ולכך הדור של יהושע, שהיא מאימא, ארץ ישראל היא רחל' פי ה
 ).מ"מ(אבל דור המדבר שהם מאבא לא נכנסו 

 ).מ"מ(לאה הנקראת דור המדבר  ו
כל זה בהדיא ' כ משה שפירש מאשתו בחייו ונזדווג מיד לשכינה כדאי"שאבחייו שנזדווג לנשיו מ' פי ז
  ).א"נ(מ "א. א גם כדמסיק בסמוך"במ

 ).מ"מ(רחל  ח
 ).מ"מ(לפי שאימא צריכה לאבא , שהם מאבא, הדור של יהדוע מקבלים הארה מדור המדבר' פי ט
  ).א"ד(קנא שלהם פ שהיה בהם דיו"ולא היו במדרגה עליונה באי הארץ כמו דור המדבר אע י
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àøã àäé àìã ïéâá åäééúååëà ]äåä àìå) [ àìã   .בפנים פנים רבונם כבוד זיו
úåä(  éàîã÷ ïåðéàë àðã úîã÷î]àéæçúàã [

)ïåæçúàã( ïéôàá ïéôà ïåäéøàîã àø÷é åéæ ïåäì   
 כך אחר ,בגוף בנשותיו משיש יעקב

 מאשתו נפרד משה .ברוח רוח נדבק
 .קדושה רוח באותה בגוף כשהוא משיוש

 של טמירה עליונה ברוח רוח נדבק כך אחר
 כולן נדבקים היו הדרגות וכל ,מעלה
 גופוו ,היובלשל  היא משה לש רוחו .כאחד
 להתדבק יעקב של רוחו .טהיהשמשל 
 .הזה בעולם היה נשותיו של גוף .טהיבשמ

 שלהם בדמות עליונים מאורות אותם כל
 מהם למטה בדמותם( בארץ למטה

 תלויים וכולם ,)בארץ למטה בדמותם
 שמות שני של סוד כאן .השמים ברקיע

 וחוזרים ,שלשה קונםיות ,כאחד כלולים
 חקוק גלוף שם והוא .זה כנגד זה אחדל

  .האמונה של זה בסוד כלולים

 àôåâá éåùðá ùîéù á÷òé]ì[ ÷áãúà øúá
 ãë ùîéùå äéúúàî ùøôúà äùî àçåøá àçåø
 ÷áãúà øúáì àùéã÷ àçåø àåääá àôåâá åäéà

äàìò àçåøá àçåøá ïéâøã ìëå àìéòìã àøéîè 
 àìáåéã äùîã àçåø àãçë åäìë ï÷áãúî ååä

åâ åäéà à÷áãúàì á÷òéã àçåø äèîùã äéô
 ïåðéà ìë àîìò éàäá äåä éåùðã äéôåâ äèîùá

ïéàìò ïéøåäðâïåäìã àð÷åéãá ãàòøàá àúúì ä 
]ïåäìéã àð÷åéãá ïåäðî[ >ð" ïåäìã àð÷åéãá à

àòøàá àúúì ïåäìã àð÷åéãá ïåäðî àúúì< 
íéîùä òé÷øá ïééìú åäìëåå ]àëä[ àæø ]ã[ ïéøú

àãçë ïìéìë ïäîùæìåìëùå àúìú ïåäìã àç 
 àôéìâ àîù åäéàå àã ìá÷ì àã ãçì ïøãäúàå

àúåðîéäîã àæøá éàäá ïìéìë à÷÷çî:  

 'ה סוד" ,"אדם נעשה אלהים ויאמר"
 ,ואמר הזקנים זקן תווא פתח ."' וגוליראיו
 ויאמר" שאמר הוא מי ,שמעון שמעון
 אלהים כאן אהו מיו ,"אדם נעשה אלהים

 ראה ולא הזקנים זקן אותו פרח כך בין .זה
 קורא שהיה שמעון רבי ששמע וכמו .אותו

 ,לחבריו אמר ,שמעון רבי ולא שמעון לו
 בו שנאמר ,הוא ברוך הקדוש זהו ודאי

 ].ועתיק הימים יושב" [תיבי ומיןי ועתיק"

øîàéåèéäìà " íãà äùòð í)åë à úéùàøá( 
åäé ãåñ"åâå åéàøéì ä' )ãé äë íéìäú ( àåää çúô

ïéáñã àáñé øîàå  øîàã àåä ïàî ïåòîù ïåòîù
éäìà øîàéå"íãà äùòð íàé éàä àëä åäéð éàî 

éäìà" àîç àìå ïéáñã àáñ àåää çøô éëäãà í
 äéì éø÷ äåäã ïåòîù éáø òîùã äîëå äéì

 éáø àìå ïåòîù]ïåòîù[ éàä éàãå éåøáçì øîà 
á÷ àåä" äéá øîúàã ä)è æ ìàéðã ( ïéîåé ÷éúòå

                                                                                                                                                                                     

ח "כ' ועי). א"ד(ב עוד זאת היתה להם שזכו כל אחד מהם לבת זוגו ”א ע"ב שלח לך קס”ויקרא כב ע א
. ל יזכו"א צ”לבת זוגו ולקמן קח ע' שלא זכו ולעתיד יזכו כל א' ב זה טעות שהרב כת”א האזינו רפז ע”ע

 ).א"נ(ב "הרש
 ).מ"מ(פרצוף דור המדבר ' ברוחא עילאה פי, הקודשנדבקה רוח יעקב אבינו בשכינה הנקרא רוח ' פי ב
 ).מ"מ(אורות דאצילות ' פי ג
 ).מ"מ(ע שהם חותם האצילות "אורות דבי' פי ד
 ).מ"מ(בני אדם שבארץ הלזו שהם בצלם אלהים ' פי ה
 ).מ"מ(יסוד דבינה  ו
 ).מ"מ(ג "הם ח ז
 ).מ"מ(ת "הם חג ח
כלומר ). א"ד(ינן אינו מהזוהר והלשון יוכיח לרגיל בו תנ' המתחיל בראשי' א בפ"ט ע"מכאן עד דף כ ט

  ).א"נ(ן "מאי. ל מביא כמה לשונות מזה"י זצ"והאר. דהוא סתרי תורה או כיוצא
א בשם השער מאמרי "לעיל בדף ו ע' עי). ה"של(זה המאמר בדף נז ' בחייט פי' עי. 'פתח ההוא סבא כו י
ועתיק ואריך , א נקראים זקנים"כי או, י לקמן"ש הרשב"כמ, הוא עתיק). א"ד(ע "זקן הזקנים והוא כ. י"רשב

  ).מ"מ(י שהוא עתיק ולא אריך "וקים ליה לרשב, נקראים סבא דסבין
ב וגם המאמרים שנשמטו פה בפנים "כל המאמרים אשר מכאן עד אלה תולדות השמים שבדף כד ע יא

, ]ג"מ ע[ח " ומבוררים יותר בתזא באו מסודרים"בהשמטות שבסוף ח) בדפוסים אחרונים(ונדפס תשלומם 
 ).שלמה לוריא מסדר היהל אור' הערת ר(ל "א ז"ונדפס שם עליהם ביאור מסודר מהגר



úéùàøá 

127 

 ,הזה בסוד חולפת שעה זוהי כעת הרי
 רשות תןינ שלא סוד כאן יש שודאי

 רשות שנתנה משמע וכעת ,להתגלות
 שהיו למלך ]משל[ , פתח ואמר.להתגלות

 ואותו ,מןוא לו והיה לבנות בנינים כמה לו
 מרשות אלא דבר עושה היה לא מןוא

 אצלו ואהיה" אומר שאתה כמו .המלך
 חכמה עליונה ודאי הוא המלך ".אמון

 .למטה מלך ועמוד האמצעי ,למעלה
 .העליונה םֵא וזו ,למעלה מןוא אלהים
 .למטהש שכינה וזו ,למטה מןוא אלהים
 רשות בלי דבר לעשות רשות אין ולאשה
 ,אצילות בדרך שהיו הבנינים וכל ,בעלה

 כזה יהיה ,אמאל באמירה אבא אומר היה
 ויאמר" שנאמר כמו .נהיה ומיד ,וכזה

 היה ,ויאמר ,"אור ויהי אור יהי אלהים
 הוא הבנין בעל .אור יהי לאלהים אומר
 הבנינים כל וכך .מיד עושה מןווהא ,אומר

 יהי רקיע יהי אומר היה אצילות רךבד
 לעולם כשהגיע .מיד נעשה והכל ,תורומא
 מןוהא אמר ,הנבדלים עולם שהוא רודיהפ

 .כדמותנו בצלמנו אדם נעשה ,הבנין לבעל
 ,לעשותו הוא טוב ודאי ,הבנין בעל אמר
 שהוא בגלל לפניך לחטוא הוא עתיד אבל
 ובן אב ישמח חכם בן" שכתוב זהו ,כסיל
 שחטאו אחר ,אמרה היא ".אמו תתוג כסיל

á çúôîì àúòù åäéà ïòë àä áéúé àæø éàä
 åùø áéäéúà àìã àæø úéà àëä éàãåã
 áéäéúà àúåùøã òîùî ïòëå àéìâúàì
 äîë äéì äåäã àëìîì øîàå çúô àéìâúàì
 àì àðîåà àåääå àðîåà äéì äåäå éðáîì ïéðééðá
 úàã äîë àëìîã åùøî àìà íòãî ãáò äåä

 øîà)ì ç éìùî ( éàãå àëìî ïåîà åìöà äéäàå
 äàìò äîëç åäéà]àìéòì[îòå  àúéòöîàã àãå
éäìà àúúì àëìî" àîéà àãå àìéòì àðîåà í

éäìà äàìò"àúðéëù àãå àúúì àðîåà íà 
àúúìãá íòãî ãáòîì åùø äì úéì àúúàå 

 çøàá ååäã ïéðééðá ìëå äìòá åùø àìá
àîéà éáâì äøéîàá àáà øîà äåä àúåìéöàâ 

øîà úàã äîë äåä ãéîå ïéãëå ïéãë àäé 
)â à úéùàøá(éäìà øîàéå " íøåà éäéå øåà éäéã 

éäìàì øîà äåä øîàéå"íä éøàî øåà éäé 
 ìë éëäå ãéî ãéáò àðîåàå øîåà åäéà àðééðáã
 éäé òé÷ø éäé øîà äåä àúåìéöà çøàá ïéðééðá
 àîìòì àèî ãë ãéî ãéáòúà àìëå úøàî

àãåøôãå ]íéìãáðä íìåò åäéàã[ àðîåà øîà 
àðééðá éøàîìæ) åë à úéùàøá( íãà äùòðç 

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(א "ב דף צז ע"תיקונים ע א
ב קיא "ה ח"דע(ע שרשה במלכות דאצילות "שכל מציאות עולמות בי, כלומר). ו"לש(ב "לקמן כט ע' עי ב

אמנם הכל נעשה מהמלכות . ק"ולא נתגלו בו ו, ברא הרי הוא עולם הבריאהכלומר שכל העולם הנ, )ב"ע
 ,ן דהמלכות דהעליון"ת התחתון נעשה מהבומציא). ג"ב סו ע"ה ח"דע(ק שנכללין בה ומתגלין בה "י הו"ע

  כי הבינה היא האומן והפועל. שהוא הבינה,ג" אך הפועל והממציא הוא הס.האחרונה שבה' שהוא מהבחי
כאן . י-יא וכן מזוהר הרקיע ט–י ט"שמביא ממאמרי רשב, ד"א נט ע"ביאורים ח' ועי). א"ב עש פ"הקדו(

ולכן בעליית המלכות עולה כל הבריאה , )ב"א נב ע"כללים ח(ן כאחד "ר ולזו"מתבאר שבינה הוא עניין לג
ה הוא עליית שכן ב, י מלכות דאצילות"וממילא כל תיקונם ובניינם הוא ע) ב"א עח ע"כללים ח(יחד איתה 

והוא " (בראשית ברא אלקים"של " אלקים"והוא בחינת ה). ד"א קד ע"כללים ח(' ן והוא שער לה"כל המ
השוכנת ' כי היא שכינתו ית, ועל ידה הוא מלא כל הארץ כבודו, )ג"א קט ע"כללים ח) (בסוד מידת המלכות

וכל זה בלידה , )ב"ב קלו ע"כללים ח(עיקר אור התיקון הוא על ידי אבא ). א"ב נג ע"כללים ח(בתחתונים 
א "ן סוף דרוש יד ובשער השמות פ"ד ומ"ח שער מ"ע' ועי). ח"מקורו בע'  עי–ג "א קג ע"כללים ח(ממש 

ה "דע(ן שלה אשר נתבררו תמיד "כ דהמלכות שנפלו בעולם התהו והם המ"ק והשב"ששורש כולם בניצו
 ).ב"ב קנג ע"ח

ג "ח מ ע"תז' ועי, )א"ש נז ע"הקדו(שהוא עיקר עולם האצילות ן "א הם רק זו"כל פרי תולדות או ג
 ).ג"ביאורים עב ע(

 ).א"נ(חכמה ' פי ד
  ).א"נ(מ "א. בינה' פי ה
עולם הזה ' פי). 'ח שער מג בהק"ע (שאינם אלהותבבחינות בחינת הרוחין שבהן מתחיל הפירוד ' פי ו

 ). מ"מ(
 ).מ"מ(אמא אמרה לאבא ' פי ז
כ "משא, אמרה לאבא נעשה אדם שהיא אימא, וזהו ויאמר אלקים, אבא נעשה אדםאימא אמרה ל'  פיח

 ).מ"מ(ל ויאמר אבא לאלקים שהיא בינה כי אבא אומר ובינה עושה "שר, כל ויאמר אלקים דשאר מאמרות
 ).מ"מ(ו פגם "לפי שאימא היא קצת דין יותר מאבא לכך מגיע בה ח'  פיט
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 אולבר רוצה אני ,אבאב ולאאמא ב תלוי
 ויברא" שכתוב זהו .שלי בדמות אותו

 לשתף רצה ולא ,"בצלמו האדם את אלהים
  ,כתוב מה שחטא בזמן . אבאבו

 éèçîì àåä ãéúò ìáà äéì ãáòîì àåä áè éàãå
ää ìéñë åäéàã ïéâá êî÷" ã)îùéìà é  ( íëç ïá

 øúá äøîà éäéà åîà úâåú ìéñë ïáå áà çîùé
àîàá àéìú äéáåçãè àðéòá àðà àáàá àìå 

éìéã àð÷åéãá äéì éøáîì)ä( áéúëã àåä àãä 
)æë à úéùàøá (éäìà àøáéå"ä úà í íãà

 àðîæá àáà äéá àôúúùàì àòá àìå åîìöá
áéúë äî áçã  

  áë/á  
 המלך אמר ".אמכם לחהוש ובפשעיכם"

 , לחטואהוא שעתיד לך אמרתי לא ,אמאל
 ,עמו אמו את רשיוג אותו רשיג זמן באותו

 כסיל ובן אב ישמח חכם בן" כתוב ולכן
 בדרך שהוא אדם זה "חכם בן" ".אמו תוגת

   .בריאה של אדם זה "כסיל ובן" ,אצילות
 יש וכי ,רבי רבי ,ואמרו החברים כל קמו

 הוא אבא של שמצד ,אמאו אבא בין רודיפ
 אמר .בבריאהאמא ה ומצד אצילות בדרך
 אדם שהרי ,זה כך לא ,חברים חברים ,להם
 אבא מצד ,היה ונקבה זכר אצילות של

 ויהי אור יהי אלהים ויאמר" וזהו ,אמאו
 מצד אור יהיואבא ה מצד אור יהי ,"אור

 לזה אבל .פרצופים דו אדם וזהו .אמאה
 היה העליונה םֵא אלא ודמות צלם בו אין
 ,אלהים לחשבון שעולה אחד כינוי לה

 אותו ובגלל . וחושךאור הוא כינוי ואותו
 אבא אמר , כינויבאותו שהיהחושך 
 של( אצילות של לאדם לחטוא שעתיד
 האור וזהו .עליון לבוש אור שהוא ,)בריאה
 שגנז ראשון ביום הוא ברוך הקדוש שברא
 ביום שנברא חושך ואותו ,לצדיקים אותו

 ורשעים" שנאמר כמו ,לרשעים הראשון
 שהיה חושך אותו ובגלל ".ידמובחושך 

 אבא רצה לא ,אור לאותו לחטוא עתיד
 אדם נעשה" אמר זה ובגלל .בו להשתתף

 íëîà äçìù íëéòùôáå)à ð äéòùé ( øîà
 àåä ãéúòã êì úéøîà àìå àîéàì àëìî

éèçîìà àîà êéøúå äéì êéøú àðîæ àåääá 
 áéúë àã ïéâáå äéîò)îà é éìù ( çîùé íëç ïá

íãà àã íëç ïá åîà úâåú ìéñë ïáå áàá åäéàã 
àã ìéñë ïáå úåìéöà çøàá äàéøáã íãàâ   

 úéà éëå éáø éáø åøîàå àééøáç åäìë åî÷
 åäéà àáàã àøèñîã àîàå àáà ïéá àãåøô
 øîà äàéøáá àîéàã àøèñîå úåìéöà çøåàá
 íãà àäã àåä éëä åàì àééøáç àééøáç ïåì

úåìéöàã àáàã àøèñî äåä àá÷åðå øëã à
îàå" åäéà àãå à)â à úéùàøá (éäìà øîàéå" í

 éäéå àáàã àøèñî øåà éäé øåà éäéå øåà éäé
îàã àøèñî øåà"ïéôåöøô åã íãà åäéà àãå àã 

]ìáà[ )å(úåîãå íìö äéá úéì éàäìä àîà àìà 
 äéì äåä äàìò]ãç[åðë " ïáùåçì ÷éìñã é

éäìà" øåà åäéà éåðë àåääå íêùçåå àåää ïéâáå 
 ãéúòã àáà øîà éåðë àåääá äåäã êùç

 úåìéöàã íãàì éèçîì]ð"äàéøáã à[ åäéàã 
øåàæ äàìò ùåáì ]ð"ïåéìò à[ øåà åäéà éàäå 

á÷ àøáã" àåääå àéé÷éãöì åæðâã ïåùàø íåéá ä
 äîë àééòéùøì äàîã÷ àîåéá éøáúàã êùç

                                                           

ה עצמו כביכול לא "הכא משמע שהקב. 'יד הוא למחטי כואמר מלכא לאימא ולא אמרית לך דעת א
 ). נ"ש) (מ"א(ק "ודו. הסכים לבריאת אדם רק השכינה התחננה להיות בגורלה

 ).מ"מ(א דאצילות "הוא ז ב
ן "הם זו' פי, נ"אדם הראשון דהא אדם דאצילות דו' פי). א"נ(ב "הרש. ר שנברא בצלם"אדה' פי ג

  ).מ"מ(ות שרשה מאימא ומלכ, א שרשו מאבא"ז, דאצילות
ה זכר ונקבה בראם "שנים ואינו נקרא אדם כי אם בהיותו עם נקבה כמש' ו פי"שני פרצופין כי מלת ד ד

 ).א"ד(נקראים אדם דוקא ' ויקרא את שמם אדם שניהם כא' וגו
 א שהם צלם"ר אין עיקרו מאו"אדה' פי. ה אלא אימא"ה ולהאי לית וד"ד ד"ח מ ע"א על תז”בהגר' עי ה

 ).מ"מ(מאבא ודמות מאימא 
ר עיקרו מאור שהם החסדים וחוה "ואדה, ג"ג שכל ספירה וספירה כלולה מחו"כלול מחו' אלהים הנז ו

 ).מ"מ(נבראת מחשך שהם הגבורות 
 ).מ"מ(ר שהוא אור "ל שחוה שנבראת מחשך גרמה למחטי לאדה" רז
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 אותו "כדמותנו" .האור אותו "בצלמנו
 גוףהש גמהודכ ,אורל לבוש שהואחושך 

 ובשר עור" שכתוב זהו .לנשמה לבוש הוא
 אשרי ,ואמרו כולם שמחו ".תלבישני

 נשמעו שלא דברים עולשמ שזכינו חלקנו
  .עתה עד

 øîà úàã)è á à ìàåîù ( åîãé êùçá íéòùøå
åää ïéâáå øåà àåääì éèçîì ãéúò äåäã êùç à

 øîà àã ïéâáå äéá àôúúùàì àáà àòá àì
)åë à úéùàøá(  øåà àåää åðîìöá íãà äùòð

 àðååâë øåàì àùåáì åäéàã êùç àåää åðúåîãë
àúîùðì àùåáì åäéàã àôåâãàää " ã) é áåéà

àé ( äàëæ åøîàå åäìë åãç éðùéáìú øùáå øåò
 àð÷ìåç]àðéëæã) [àðéúàã(ùîì  àìã ïéìî òî

ïòë ãò åòîúùà:  
 עתה ראו" ,ואמר שמעון רבי עוד פתח

 ."' וגועמדי אלהים ואין הוא אני אני כי
 עתיקים דברים מעוִש חברים ,אמר

 עליונה רשותשרציתי לגלות אחר שנתנה 
 אני אני כי עתה ראו שאמר זה מי .לומר
 אותו ,העליונים כל על לתיע זהו אלא ,הוא

 לותימהע לתיע , עילת העילותשנקרא
 הללו לותימהע אחד יעשה שלא ,האלה
 ,שעליו מאותו רשות שיקח עד מעשה שום
 נעשה .אדם בנעשה למעלה שבארנו כמו
 לאותו זה שאמר ,נאמר שנים על ודאי

 אלא דבר עושה ולא ,נעשה ממנו שלמעלה
 .ממנו שלמעלה מאותו ואמירה ברשות
 עושה לא ]נעשה [ממנו שלמעלה ואותו

 אותו אבל .חבירומ עצה לוקחש עד דבר
 למעלה שאין ,לותיע כל על לתיע שנקרא

 ואל" שנאמר כמו ,לו שוה למטה ולא ממנו
 ,אמר ".קדוש יאמר ואשוה תדמיוני מי
 אלהים ואין הוא אני אני כי עתה ראו"

 אותו גמתודכ ,עצה ממנו שלוקח "עמדי
  ".אדם נעשה אלהים ויאמר" שאמר

ïåòîù éáø ãåò çúôá øîàå )ãèì áì íéøá (
éäìà ïéàå àåä éðà éðà éë äúò åàø"åâå éãîò í'â 

 äàìâì àðéòáã ïé÷éúò ïéìî åòîù àééøáç øîà
 åäéð éàî øîéîì äàìò åùø áéäéúàã øúá

 àåä éðà éðà éë äúò åàø øîàã]àìà[ àåä àã 
ïéàìò ìë ìò úìòã úåìòä úìò éø÷úàã àåää 
úåìò ïéìàî úìòä úåìò ïéìàî ãç ãéáòé àìã 

ù äîë äéìòã àåääî úåùø ìéèðã ãò àãáåò íå
 ìò éàãå äùòð íãà äùòðá àìéòì àðîé÷åàã
 äéðî àìéòìã àåääì àã øîàã øîúà ïéøú

 íòãî ãéáò àìå äùòð]ð" à äøéîàå åùøá àìà
 äéðéî àìéòìã àåääîð" à äéðéî àìéòìã àåää

>íòãî ãéáò àì<äéøáçî äöò ìéèðã ãò [å ìáà 
ìë ìò úìò éø÷úàã àåää àìéòì úéìã úåìò 

äéðîæ øîà úàã äîë äéì äåù àúúì àìå 
)äë î äéòùé ( øîàé äåùàå éðåéîãú éî ìàå

éðà éë äúò åàø øîà ùåã÷éðà  ïéàå àåä 
éäìà" àåääã àðååâë äéðî äöò ìéèðã éãîò í

 øîàã)åë à úéùàøá( éäìà øîàéå" äùòð í
íãà  

  
 לנו תן ,רבי ,ואמרו החברים כל קמו

 åøîàå àééøáç åäìë åî÷]éáø[ åùø àðì áä 
 úî÷åà àì àäå åøîà øúà éàäá àììîì
                                                                                                                                                                                     

וכאן הוא בחינת עץ הדעת , אצילותבריאה היא לבוש ה). ב"ב קיג ע"ה ח"דע(כלומר עולם הבריאה  א
 ).ג"צ כו ע"א על ספד"בהגר(ר ובבחינה זו הוא שחטא אדם הראשון "טו

  ).ה"של(בחייט דף קנג ' עי. 'ש ואמר כו"פתח עוד ר ב
על אף שהוא [ו " חשני ם ֵשק"כנות בא לי אפשראש ב"י י ע"א בס"בהגר' עי. 'שער עתיק פרק ב' עי ג

 ].ק"ועתיק הוא מלכות דא, מדבר בעתיקכל הקטע שם , ק"מזכיר את א
  ).א"ש טז ע"הקדו(ה "ס ולמאציל העליון ב"הוא כינוי לאור א" עלת על כל עלאין). "מ"מ(ק "א ד
, כשאנו אומרים עילת העילות שייך בכל פרצוף. ק"שמשמע שזהו כינוי לא' פרק ג' ח שער ג"ע' עי ה

ק שהוא עילה " אומרים עילת כל העילות הוא אאבל כשאנו, שנקרא כך לפי שהוא עילה לעילות שתחתיו
עילת על "ואילו , הוא כינוי לאוירא" עילת העילות"ש, ד"א יג ע"ה ח"דע' ועי). מ"מ(ראשונה לכל הפרצופים 

 . שמו' הוא כינוי למאציל ית" כל העילות
å ôãá"ð àìì äæ ÷"à 

 ).מ"מ(כי הוא ראשית הפרצופים ואין פרצוף למעלה ממנו  ז
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לא  והרי ,אמרו .זה קוםבמ לדבר רשות
כתר ל אמרעילת העילות ש למעלה בארת
 שומעים יּוֵה ,להם אמר .אדם נעשה

 אמרתי לא והרי .מדבר שפיכם מה אזניכם
 , עילת העילותשנקרא מי שיש עכשיו לכם
 ,עלות כל על עלת שנקרא אותו אינו וזה
 שלוקח שני לו אין עלות כל על לתיעש

 לו ואין ,להכ לפני יחיד שהוא ,עצה ממנו
 הוא אני אני כי עתה ראו" אמר ולכן .תףוש

 ,עצה ממנו שלוקח "עמדי אלהים ואין
 שיש .חשבון ולא תףוש ולא שני לו שאין
 בהם ונאמר ,ונקבה זכר כמו תוףיבש אחד

 בלי אחד הוא אבל ,"קראתיו אחד כי"
 אלהים ואין" אמר ולכן ,תוףיש ולא חשבון
 ,ואמרו לפניו והשתטחו כולם קמו ".עמדי
 לגלות עמו מסכים נואדוש האיש אשרי

 למלאכים מתגלים היו שלא טמירים סודות
  .קדושים

àìéòìàúìòã áøúëì øîà úåìòä â íãà äùòð 
)íù(  ïåëîåôã äî åëééðãåà ïéòîù ååä ïåì øîà

 úéøîà àì àäå ïììîî úéàã àúùä åëì
éø÷úàãã åàìå úåìòä úìò ]åäéà[ àåää 

 úåìò ìë ìò úìòìã úåìò ìë ìò úìò éø÷úàã
äéðî äöò ìéèðã àðééðú äéì úéìä ãéçé åäéàã 

 åàø øîà àã ïéâáå àôúåù äéì úéìå àìë íã÷
éäìà ïéàå àåä éðà éðà éë äúò" ìéèðã éãîò í

 àôúåù àìå àðééðú äéì úéà àìã äéðî äöò
åç àìå øëã ïåâë óåúùá ãçà úéàã àðáù
àá÷åðåå ïåäá øîúàå ) äéòùéá àð ( ãçà éë
åéúàø÷æ óåúù àìå ïáùåç àìá ãç åäéà ìáà 

éäìà ïéàå øîà àã ïéâáå" åäìë åî÷ éãîò í
äéî÷ åçèúùàåç äéøàîã ùð øá äàëæ åøîàå 

 ååä àìã ïéøéîè ïéæø äàìâì äéîò íëúñà
 àééëàìîì ïééìâúî>àéùéã÷<:  

 להשלים לנו יש ,חברים ,להם אמר
 בפסוק יש טמירים סודות שכמה ,הפסוק

 אמית אני" ,"' וגוואחיה אמית אני" ,הזה
 הימין של מצד "אחיה" .בספירות "ואחיה
 לא ואם .מות השמאל ומצד ,חיים

 לא ,האמצעי עמוד עם שניהם מסכימים
 .כאחד שלשה במושב שהם ,הדיןמתקיים 
  ולפעמים

ïì úéà àééøáç ïåì øîà àø÷ àîìùàì 
 àø÷ éàäá úéà ïéøéîè ïéæø äîëã) áì íéøáã

èì (åâå äéçàå úéîà éðà ' úéîà éðà]äéçàå[ 
 àøèñîå ééç àðéîéã àøèñî äéçà ïøéôñá
 åäééåøú ïîëúñà àì éàå àúåî àìàîùã
 ïåðéàã àðéã íéé÷úà àì àúéòöîàã àãåîòá

àãçë àúìú áúåîá) àðéåä(ïéðîæìå   
  âë/à  

 יד ויבא ,דין שותלע מסכימים שלשה
 שהוא ,שבים לקבל פשוטה שהיא )ימין(

 שכינה וזו .א"ה ו"וא א"ה ד"יו ה"יהו
 מצד שמאל יד .החסד מצד ימין יד נקראת
 .האמצעי עמוד מצד ה"יהו יד .הגבורה
 אותו מצילה הזו היד בתשובה שב כשאדם

אז , דןעילת על כל העילות כש אבל ,מהדין
 שלש ,עודו ".מציל מידי ואין" בו נאמר

é éúééå àðéã ãáòîì àúìú åîëúñà" ã
)àðéîé (ù ìá÷ì äèåùô éäéàãåäé åäéàã íéá" ä

åé"ä ã"àå à"ä å"àúðéëù àãå àè ïéîé ãé éø÷úà 
 ãé äøåáâã àøèñî ìàîù ãé ãñçã àøèñî

åäé" ùð øá ãë àúéòöîàã àãåîòã àøèñî ä
 ãé éàä àúáåéúá áú>áéæù <)áéàù( ïî äéì 

                                                                                                                                                                                     

 ).נ"ש(' ל והלא אוקמת וכו"ל דצ"נ'  מקומת לעילא וכווהא לא א
á  úåìòã)ôã"å.( 

 ).מ"מ(וקרי ליה כתר לפי שהוא עליון למעלה ממנה וצריכה אליו , אימא אמרה לאבא' פי ג
 ).נ"ש(ל "כצ' והא לא אמרית לכו השתא אלא דאית דאתקרי כו ד
 ).מ"מ(שאין לו נקבה שנקראת אלהים ' פי ה
ש הרב דעתיק צד פנים שלו דכורא וצד "כמ, שהם זכר ונקבה בפרצוף אחד, א"או אהוא עתיק ' פי ו

 ).מ"מ(' א צד ימין דכורא וצד שמאל נוק"וא, האחור נוקבא
הנקראת אלקים דין ' הנוק' ק הוא דאמר ואין אלקים עמדי שהיא בחי"ח שא"מאמר זה נתבאר בע ז

א "תיקונים תיקון מב צב ע). א"נ(י "גליון כ. ש"ע' כו' דכר ונוק' כ עתיק ואריך דבצד מה יש בחי"משא
  ).שער לט דרוש דח "ע(א "כלומר למעלה מאו). ו"לש(א "ותיקון מז צד ע

 ).נ"ש(ל "קמו כלהו חברייא ואשתטחו קמיה כצ ח
 ).מ"מ(ת על דינו תבוא המלכות ותצילנו בכח התשובה שעשה "פ שהסכימו חג"אע' פי ט
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 שיש ,אני אני אני זה בפסוק נאמר פעמים
 י"ה ד"ביו שנרמזו ,'י 'י 'י 'א 'א 'א בהם

 בהם ויש .א"ה ו"וא א"ה ד"יו ,י"ה ו"וא
 אין'ו אני'ו אחיה'ו ,'ו 'ו 'ו ,ווים שלש

 שהרי זה כל ועם .האלה בשמות שנרמזו
 אצל הזה הפסוק את ארויבהחברים 

 כי העת ראו" שנאמר כמו ,אחרים אלהים
 הוא ברוך הקדוש זה ,"הוא אני אני

 ואין" .ו"וה י"אנ בהם שנאמר ,ושכינתו
 אני" .ש"ונח ל"סמא זה "עמדי אלהים
 למי בשכינתי "אמית אני" ".ואחיה אמית
 שהוא מי את בה "אחיה" ואני ,רשע שהוא
 ה"יהו ד"י זה ,"מציל מידי ואין" .צדיק

 והוא ,א"ה ו"וא א"ה ד"יו ,ה"יהו שהוא
 מה אבל .אמת והכל ,ו"כוז ז"במוכס ו"כוז

 עילת שהוא העליון לתיע למעלה שנתבאר
 לכל נמסר לא הזה והסוד ,על כל העילות

 על למעלה שנאמר מה אבל( .ונביא חכם
 לא הזה הסוד ,לותיהע על שהוא עליון
  ).ונביא חכם לכל אלא נמסר

 úìò ïã ãë ìáà àðéã]ìë ìò[ øîúà úåìòä 
 øîúà ïéðîæ úìú ãåòå ìéöî éãéî ïéàå äéá

àø÷ éàäá éðà éðà ]éðà[à ïåäá úéàã  'à 'à 'é 'é '
é 'åéá åæéîøúàã"ä ã"àå é"ä å"åé é"ä ã"àå à" å

ä"ïåäá úéàå à â 'éåå"å ï 'å'å 'àå 'å äéçà'å éðà' ïéà
 àø÷ éàäã àã ìë íòå ïäîù ïéìàá åæéîøúàã

 äåî÷åà àä]àééøáç[ àîë íéøçà íéäìà éáâì 
á÷ àã àåä éðà éðà éë äúò åàø úøîà úàã" ä

ðà åäá øîúàã äéúðéëùå"äå é" íéäìà ïéàå å
àîñ àã éãîò"çðå ì" éðà äéçàå úéîà éðà ù

 äéçà éðàå áééç åäéàã ïàîì éúðéëùá úéîà
é àã ìéöî éãéî ïéàå éàëæ åäéàã ïàîì äá" ã

åäé"äá åäéàã ]åäé"ä[åé "ä ã"àå à"ä å" åäéàå à
æåë"ñëåîá å"æåë æ" äî ìáà èåù÷ àìëå å

 àìéòì øîúàã]éò ìë ìò äìò åäéàã äàìò úì
úåìòä) [úåìò ìë ìò åäéà úåìòä úìò( éàäå 

 äàéáðå àîéëç ìëì øñîúà àì àæø>ð" ìáà à
 úåìòä ìò åäéàã äàìò ìò àìéòì øîúàã äî
 àîéëç ìëì àìà øñîúà àì àæø éàä

äàéáðå<â:  
 שהם סתומים הם לותיע כמהבא וראה 

 ,בספירות רכביםומ והם מתלבשים
 טמירים שהם ,להם בהמרכ והספירות
 הוגב כי" נאמר ועליהם ,אדם בני ממחשבת

 חצחיםומצ אורות ."' וגומרוש הוגב מעל
כים חשו הם שמקבלים ואלה .אלה על אלה

 לתיע ו.מאחרים שעליהם שמקבלים מהם
 האורות שכל ,לפניו עומד אור אין העלות

  .לפניו חשוכים

ïéîéúñ ïåðéà úåìò äîë éæç àúã ïåðéàã 
 ïéùáìúî ïøéôñå ïøéôñá ïéáëøåî ïåðéàå

 éðáã àúáùçîî ïéøéîè ïåðéàã åäééáâì äáëøî
äéìòå àùð)å( øîúà )æ ä úìä÷ ( ìòî äåáâ éë

åâå øîåù äåáâ ' ïéìà ìò ïéìà ïéçöçåöî ïéøåäð
 ïåðéà ïéìá÷îã ïéìàå)ã( ïéðøçàî ïéëåùç

 úéì úåìòä úìòå åäééðî ïéìá÷îã åäééìòã
øåäð ìëã äéî÷ àîéé÷ àøåäðäéî÷ ïëùçúî ïéä:  

 בצלמנו אדם נעשה" ,אחר דבר
 מלאכי על החברים פרשוה הרי ,"כדמותנו

 .הזה הפסוק את אומרים שהם ,השרת
 שהיה מה יודעים שהיו אחר ,להם אמר

øçà øáãå åðúåîãë åðîìöá íãà äùòð 
)åë à úéùàøá(  äåî÷åà àä]àééøáç[ éëàìî ìò 

úøùäæ éàä éøîà ïåðéàã )øîà àø÷(ç øúá åäì 

                                                                                                                                                                                     

ן רמוזים "ה ב"ג מ"שמות של ס' ל בענין ג"ים ואחיה ואני ואין דאתרמיזו רב מסי"ן דשם בן ע"ווי' ג' פי א
  ).א"נ(מ "א. ל"אלו התיבות הנ

 ).א"ד(ב "ב ע"ד פרקים שביד ימין ועיין בתקונים תקון כח דף ע"ד אותיות שהם כנגד י"י ב
  ).א"נ(י "גליון כ. ע"ח ותמצא שיש עשר צחצחות על גבי כ"עיין בע ג
 ).'י פרק ד"ח עגו"ע(ק "כאן מרמז לא, )ו"לש(ב "קנט ע' עתיקונים תיקון  ד
ק "א וגם הארת הו"כל האורות שהם מוחין דז). הערת הזוהר(ד ' מה שחסר כאן עיין בסוף הספר סי ה

  ).מ"מ(א להשפיע למלכות "יורדים כולם ליסוד ז
ב ושם "ח ע"תמצא בפרשת פנחס דף רל' מ דשייך כאן המתחיל אמר בוצינא קדישא וכו"לשון הר ו

 ).א"ד(נתבאר טעם נעשה ולא אעשה 
 ).מ"מ(אלהים דקרא הם מלאכי השרת שנקראים אלהים הוו מקטרגי עליה ' פי ז

ç åäì øîà àø÷ –øâä úåäâäá ÷çîð "à. 
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 יודעים היו והם ,להיות שעתיד ומה
 .אותו לעשות רצו למה , לחטואשעתיד

 מקטרגים היו ועזאל שעזא אלא ,עוד ולא
 הוא ברוך לקדוש שכינה אמרהש בזמן עליו

 מה ,"ותדעהו אדם מה" ,אמרו .אדם נעשה
 שעתיד ותדעהו ,אדם לברוא רוצה אתה

 שאור , חושךשהיא באשתו לפניךלחטוא 
 של חושך שמאל ,נקבה וחושך זכר הוא

 ,השכינה להם אמרה זמן באותו .בריאה
 ,לולנפ עתידים אתם ,מקטרגים שאתם בזה
 בנות את היםהאל בני ויראו" שכתוב כמו

 )בהם חשקו( ."' וגוהנה תובוט כי האדם
 השכינה אותם והפילה ,בהם וטעו
  .שתםומקד

 äåäã äî ïéòãé ååäã]ã äîå[ ïåðéàå éåäîì ãéúò
 ïéòãé ååä äéì ãáòîì åòá éàîà éèçîì ãéúòã

éâøè÷î ååä ìàæòå àæòã àìà ãåò àìåà äéìò 
àðîæááá÷ì àúðéëù øîàã " íãà äùòð ä
 åøîà)â ãî÷ íéìäú ( åäòãúå íãà äî] úà äî

åäòãúå íãà éøáîì éòá[ êî÷ éèçîì ãéúòã 
äéìéã àúúàáâøåàã êùç éäéàã ã àøåëã åäéà 

àåääá äàéøáã êùç àìàîù àá÷åð êùçå 
 ïéâøè÷î ïåúàã éàäá ïåì úøîà àúðéëù àðîæ

 íéãéúò ïåúà]ìôðîì) [ìôîì( áéúëãë 
)á å úéùàøá (éäìàä éðá åàøéå" úåðá úà í

åâå äðä úåáåè éë íãàä '>ð" àïåäá å÷ùç<ä 
 ïåì ìéôàå ïåäá åòèå]àúðéëù[ïåäìã äùåã÷î :  

 )כך אם( כך בין ,רבי רבי ,החברים אמרו
 ,בדבריהם יםמשקר היו לא ועזאל עזא

 אמר . לחטואאדם עתיד בנקבה שודאי
 הזדמנתם אתם ,השכינה אמרה כך ,להם

 אתם אם ,המרום מצבא יותר לפני לקטרג
 לכם נאה במעשיכם מאדם יפים הייתם
 באשה לחטוא עתיד הוא אבל ,עליו לקטרג

 שלכם בהיהח .רבות בנשים ואתם ,אחת
 בני ויראו" שכתוב כמו ,אדם מבני יותר

 בת את ,"' וגוהאדם בנות את האלהים
 ולא ,האדם בנות את אלא נאמר לא האדם

 מקדים @ואה ,חוטא אדם אם אלא ,עוד
 במה לתקן נואדול רולחז תשובה לו

 כל למה ,כך אם ,החברים לו אמרו .שחטא
 היה לא אם ,לחברים שמעון רבי אמר .זה
 ,ורע טוב יצר הוא ברוך הקדוש שברא כך

 וחובה זכות היתה לא , וחושךאור שהם
 ,משניהם שנברא אלא ,בריאה של לאדם

 החיים את היום לפניך נתתי ראה" ולכן
 יפה היה ולא ,למה זה כל ,לו אמרו ."'וגו

 àééøáç åøîà]éáø éáø[éëäãà åàæò  ìàæòå 
 ãéúò àá÷åðá éàãåã åäééìåìîá ïéø÷ùî ååä àì

 éèçîì íãà]åäì øîà) [àìà(øîà éëä ä 
 ïåúà àúðéëù>ïåúðîãæà <)ïåúðîãæîã( 

 ïåúà éà àîåøîã àìéçî øéúé éîã÷ àâøè÷ì
 ïåúéåä] åëì úåàé åëééãáåòá íãàî ïéøéôù

 äéìò àâøè÷ì>åäéà ìáà <]àåä íà[ ãéúò 
èçîìàïåúà àãç àúúàá [á  ïéàéâñ ïéùð

) ïåëúáéáçàùð éðáî øéúé (>ïåëúéáç <] ïåúáç
)àùð éðáî øéúé([æ éðá åàøéå áéúëã äîë 

éäìàä"åâå íãàä úåðá úà í ' àì íãàä úá úà
 íà àìà ãåò àìå íãàä úåðá úà àìà øîàð

áç íãàçä åàè àøãäàì äáåùú äéì íéã÷à 
 äéøàîì>àð÷úàì <)àð÷úì( åøîà áçã äîá 

 éà àééøáç äéìéàä éìåë éàîà éëäéà " ïåòîù ø
)ì( àì éà àééøáç]ã[á÷ àøáã éëä äåä" àøöé ä

                                                                                                                                                                                     

' ן דקלי"שרשם הוא בזו). ו"לש(ד "א ופרשת אמור קא רע"א וריב ע"א ופרשת בלק רח ע"לקמן לז ע א
 .א"ב כ ע"ה ח"דע' ועי, ט"נוגה פ' ער הקליח ש"ע' עי, נוגה דאצילות

á á)ôã”å ( àúéà"àðîæáã",. 
 .א"א כג ע"יהל אור ח' עי ג
 ).הערת הזוהר(י דף כח "מ ד

ä ôãá"íéøâåñ àìì àúéà î.@ 
å) ð"éëä éà à() ôãá óñåð”å.( 
æ á)ôã”å (öå ïåëéúáç àúéà,øå÷î ò. 

א לדון אותו שתחזק במרדו והרשיע כלפי שנכנע ועשה תשובה מה שלא עשה כן ענא שבשעה שב' פי ח
  ).א"ד(א "בלק רח ע' מעלה עד שהעמיק להשליכו עד ערפו וזרק חשך בפניו כדאיתא בזה פ

è á)ôã”å ( àúéà"àä." 
 ).מ"מ(ה יצר הרע "אמאי ברא הקב' פי י
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 מה כל םוולגר לחטוא ושלא נברא שלא
 ולא נשוע לא לו היה ולא ,למעלה שגרם
 ,כך לבראו לו היה הדין מן ,להם אמר .שכר
 בה שכתוב ,נבראה בגללו שהתורה בגלל

 היה ולא ,לצדיקים ושכר לרשעים נשוע
 בגלל אלא לרשעים נשווע לצדיקים שכר
 לשבת בראה תהו לא" ,בריאה של אדם
 שלא מה שמענו כעת ודאי ,אמרו ".יצרה

 הקדוש ברא לא שודאי , עכשיועד שמענו
 אלא ,עוד ולא ,צריך שלא דבר הוא ברוך

  בריאה של התורה

 éøáúàã àìà äàéøáã íãàì äáåçå åëæ äåä
 àã ïéâáå åäééååøúî)åè ì íéøáã ( éúúð äàø

åâå íééçä úà íåéä êéðôì ' éàä éìåë äéì åøîà
 éàîà>øéôù äåä àìåàéøáúà àìã  <]àìå äåä 

àìã øéôùéøáúî [á) éøáúî ååä àì( àìã 
àìéòì íéøâã äî ìë àîøâìå áçéîìâ äåä àìå 

]äéì[ äåä ïéãä ïî ïåì øîà øëù àìå ùðåò àì 
 äéðéâá àúééøåàã ïéâá êë äééøáîì äéì
 àøâàå àééòéùøì àùðåò äá áéúëã úàéøáúà
 àùðåòå àéé÷éãöì àøâà äåä àìå àéé÷éãöì

íãà ïéâá àìà àééòéùøìäàéøáã ã)  äî äéòùé
çé ( ïòë éàãå åøîà äøöé úáùì äàøá åäú àì

 àì éàãåã àúùä ãò àðòîù àìã äî àðòîù
 êéøö åäéà åàìã àúìéî àåä êéøá àùãå÷ àøá

àìà ãåò àìå äàéøáã àúééøåàä  
  âë/á  

 היה לא אדם ואם ,השכינה לבוש היא
 השכינה היתה ,)לחטא( ותבראילה עתיד

 כאלו ,שחטא מי כל לכןו .עני כמו כסוי בלי
 נשוע וזהו ,מלבושיה את לשכינה הפשיט
 ,התורה מצוות שמקיים מי וכל .האדם
 ולכן .מלבושיה את לשכינה הלביש כאלו

 היא כי" ,)תפיליןו( הציצית בכסוי פרשוה
 במה רוולע שמלתו הוא לבדה כסותה

 , בא וראה.פרשוה והרי ,בגלות ,"ישכב
 של הלבן אור ,התורה של שחור הואחושך 

àúðéëùã àùåáì éäéàå ]å[ àì íãà éà]åää[ 
 ãéúò]éøáîì[) éèçîì ( àìá àúðéëù úåä

 åìàë áçã ïàî ìë àã ïéâáå éðòã àðååâë àééåñë
 àúðéëùì èéùôà]àäùåáìî) [àùåáìî(æ éàäå 

 àùðåò åäéà)ã(ì ïéãå÷ô íéé÷îã ïàî ìëå íãà
 àäùåáìá àúðéëùì ùéáì àåä åìàë àúééøåàã

âáå úéöéöã àéåñëá äåî÷åà àã ïé)ïéìéôúå (
)åë áë úåîù ( åúìîù àéä äãáì åúåñë àéä éë

                                                                                                                                                                                     

ד י דלעיל שהקשה בתר דהוו ידעין דעתיד למחטי אמאי בעו למיעב"חזרו החברים לקושית הרשב' פי א
 ).מ"מ(ליה 

á @÷åãáì 
ל לא "כ למעלה ולא הו"ט לחוד ולא הוה פוגם כ"ל לבראותו אלא מצד האור והיינו ביצה"לא הו' פי ג

 ).א"נ(מ "א. עונש ולא שכר
 ובאותן לבושין תליין כל החטאים והמצות ,חטא] דאצילות' שהוא לבוש לנוק, דבריאה[ באותן לבושין ד

  ).ב"ט עצ כ"א על ספד"בהגר (ושכר ועונש
ו לכבודו ונתן לנו תורתו "והיינו שבראנ). א"ד(ב "ז מנחת יהודה קמד ע"היינו התורה שביננו בעה ה
ל "דמקננה בבריאה כנ' אי' ד שהוא בחי"אדי' חומשי תורה גי' ה' ל וזה רמז שאותיות תחל"י זצ"ש האר"כמ

מכיוון ). ו"לש(ג "ב ע"ח מא ע"זת). א"נ(ן "מאי. ת אומרים בצל שדי"ויש מי שכתב שזה טעם דבעת הקמת ס
, ולכן הוא מיוסד על טהור וטמא אסור ומותר חייב וזכאי, שהוא לבוש השכינה לכן הוא תורה דבריאה

והוא ). א"ש יז ע"הקדו(ה "ה ב"כ תורה דאצילות שהוא גילוי של שם הוי"משא, והוא הגילוי דשם אלקים
שזה רק היה לפני חטא של , משמע). ב"ש לז ע"הקדו(הענין של כתנות עור וכתנות אור של האדם הראשון 

כי היא נשתלשלה , ח מא שהתורה שלנו הוא תורה דבריאה"תז' ועי, )א"א קט ע"כללים ח(אדם הראשון 
  ).ג"א פה ע"ביאורים ח(ב "ז יז ע"א על תיקו" בבהגר’ועי. ע"ונתלבשה בלבושין דבי, מתורה דאצילות

וביצירה אין שם רק משנה , ה אין שם רק משנה תלמוד מקראבאצילות יש בה אפילו קבלה ובבריא ו
נמצא דאורייתא דאצילות כיון שיש שם קבלה שייכא התורה אפילו במלאכים . ובעשיה מקרא לבד,ומקרא 

אבל מבריאה ולמטה התורה שיש שם לא שייכא אלא בתחתונים ולא , כי הסוד שוה בעליונים ובתחתונים
 ).מ"מ(במלאכים 

והוא , שאז נכללת הבריאה באצילות, בהערה הקודמת' ועי, )ב"ב קיג ע"ה ח"דע( הבריאה כלומר עולם ז
 ).ב"ש לז ע"הקדו(א "צ כט ע"א על ספד"בבהגר' ועי. שורש כל התורה כולה
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 áëùé äîá åøåòì åúìîù àéä]àúåìâá[ àäå   .התורה
îëåà åäéà êùç éæç àú äåî÷åàå àúééøåàã 

ç øåàéàúééøåàã åøåà:  
 מלאכי כמה ,שלמה אינה תפלה ואם(

 כל" שנאמר כמו ,אחריה רודפים חבלה
 והוא" תפלליםמ ולכן ,"' וגוהשיגוה רדפיה
 .נחש שהוא ל"סמא זה ,"עון יכפר רחום

 להשיב והרבה" .המשחית זה "ישחית ולא"
 ,חמה זו "חמתו כל יעיר ולא" .אף זה "אפו
 וכמה .התפלה אחר @רודפים שלא @לפי

 ממונים שבעה .מהם תלויים חבלה מלאכי
 רקיע ובכל ,שבעים מהם ותלויים ,הם

 רתעש מהם ותלויים ,מקטרגים הם ורקיע
 מהישל עולה תפלה ואם .רבוא אלפים

 הראש עלתפילין ו מצוה של טוףיבע
 כי הארץ עמי כל וראו" בהם נאמר ,והזרוע

" 'ה שם" ".ממך ויראו עליך נקרא ה"יהו שם
 שרואה ומי ,ראש של תפילין שהיא פרשוה

 י"אדנ שהיא בתפלה הראש על ה"יהו שם
 שכתוב זהו ,בורחים כולם מיד )ה"יהו(
  .)"' וגואלף דךמצ יפול"

)éàåáäéà åàì àúåìö å éëàìî äîë àîéìù 
 ïéôãø äìáç]äøúáà) [äéøúáà( úàã àîë 

 úøîà)â à äëéà (åâå äåâéùä äéôãåø ìë ' ïéâáå
 ïéìöî àã)çì çò íéìäú ( ïåò øôëé íåçø àåäå

 úéçùî àã úéçùé àìå ùçð åäéàã ìàîñ àã
 åúîç ìë øéòé àìå óà àã åôà áéùäì äáøäå

äîç àã àìã ïéâá ïéôãøâã äîëå àúåìö øúá 
 ïåðéà ïðîî äòáù åäééðî ïééìú äìáç éëàìî

 ïéòáù åäééðî ïééìúå]ìëáå) [ìëìå( àòé÷ø 
 óìà äøùò åäééðî ïééìúå ïéâøè÷î ïåðéà àòé÷øå

àåáøä àôåèòá àîéìù à÷ìñ àúåìö éàå 
 åäá øîúà àòåøãå àùéø ìò ïéìéôúå äåöîã

)é çë íéøáã (àä éîò ìë åàøååäé íù éë õø" ä
åäé íù êîî åàøéå êéìò àø÷ð"äå éäéàã äåî÷åà 

ïéìôúæåäé íù éæçã ïàîå àùéøã "àùéø ìò äç 
 åäéàã àúåìöá)åäé"ä (]ðãà"é[ ïéçøá ïåäìë ãéî 

ää" ã)æ àö íéìäú (åâå óìà êãöî ìåôé'(è:  

 דחק דשוהק ברוח שראה בגלל ויעקב
 אמר( ,הימים בסוף האחרונה הגלות של

 ובא ,"השמש בא כי שם וילן במקום ויפגע"
 מאד יעקב ויירא" )ואמר ,הגלות של הלילה

 בגלות הקדוש העם את לקיוח ,"לו ויצר
 את וישם" שנאמר כמו ,צדדים לשלשה

 בראש ,"נהוראש ילדיהן ואת השפחות
 ,ניםואחר וילדיה לאה ואת" .אדום בגלות

 ובגלל ".ניםואחר יוסף ואת רחל ואת

]á÷òéå) [á÷òéá óà(éàé àçåøá àîçã ïéâá 
 àééîåé óåñá äàøúá àúåìâã à÷çåã àùãå÷ã

)]ð"à [ øîà)é çë úéùàøá ( ïìéå íå÷îá òâôéå
øîàå àúåìâã àìéì àáå ùîùä àá éë íù) ( íù

ç áì (àî á÷òé àøééå àîò âéìôå åì øöéå ã
âì àúåìâá àùéã÷ ' øîà úàã äîë ïéøèñ) íù

á âì ( äðåùàø ïäéãìé úàå úåçôùä úà íùéå

                                                                                                                                                                                     

 עיין בסוף ,מה שחסר כאןולעניין "). במדה במשקל"כל המוסגר לקמיה שייך לדף כד אחר אומרו ( א
  ).הערת הזוהר (הספר

  ).א"ד(א אחר במדה במשקל "ד ע"מצוין שייך לדף ככל ה ב
â á)ôã”å ( àúéàïåôãøé. 

ל לפיכך אנו אומרים והוא רחום כדי "ל דאלו רדפי או ר"ל דצ"נ. 'ולא יעיר כל חמתו בגין דלא רדפי וכו ד
 ).נ"ש) (מ"א(שלא ירדפו אחר התפילה אלא שהלשון מגומגם 

 ).נ"ש(אלף ' ה הנוסחא ע"הר קטן תקונים דף כבזו. 'ותליין מינייהו עשרה אלף רבוא וכו ה
  ).א"ד(ה "מכאן עד פסוק אלה תולדות בדף כד שייך בתקונים תקון יג דף כ ו
 ).נ"ש(ד "י התפילין יהו"היינו תפלה אדנ. 'אוקמוה דאיהו תפילין כו ז
 ).מ"מ(ה "ש לקמן דף כד ותפילין דרישא היא הוי,י כמ"כי התפילה הי אאדנ' פי ח

è øâñåîä ì÷ùîá äãîá åøîåà øçà ãë óã ïî÷ì åîå÷îå ïàëî ÷çîð )úîà êøã.( 
éò ãë ãò ïàëî " äë óã âé ïå÷éú íéðå÷éúä øôñì êééù íéîùä úåãìåú äìà ÷åñô ãò á)úîà êøã.( 

דרך (ב "התיקונים תיקון לג דף כה מכאן עד פסוק אלה תולדות השמים בדף כד ע' זה שייך לספ יא
 ).אמת
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 אמר ,שלהם וצער עניות כך אחר שראה
 ונתן" ,ואמר ,"אבי בית אל בשלום ושבתי"

  ".שוללב ובגד לולאכ לחם לי

)àùéøá( ]àúåìâá[ äéãìéå äàì úàå íåãàã 
 ïéâáå íéðåøçà óñåé úàå ìçø úàå íéðåøçà

 øîà ïåäìã àøòöå àúåéðò ïë øúá àîçã) íù
ë çë ( éì ïúðå øîàå éáà úéá ìà íåìùá éúáùå

ùåáìì ãâáå ìåëàì íçì  
 וצמא ועיף רעב" ,אמר הגלות בגלל ודוד
 ,יבשהו חרבה שכינה שראה בגלל ".במדבר

 שראה אחר .בגללה צער נוטל היה
 קןית ,בחדוה ]בתשובה[ חוזרים שישראל

 אמר כולם ובסוף ,יםיגוננ מיני עשרה
 מיני עשרה קןית( ".יעטף כי לעני תפלה"
 'ה הטה דלדו תפלה" כולם ובסוף ,ליםהת

היו  שבגללן התפלות שכל אחת ".ענני אזנך
 עד נכנסות היו ולא ,המלך לפני מתעטפים

 כי לעני תפלה" אמר ,העני תפלת שתכנס
 התפלות כל שעוטפת תפלה והיא ,")יעטף

 עני הקדים לכןו ,תפלתו שתכנס עד לפניה
 ערבית תפלת זו ,העני לתיתפ מהי .לםולכ

 ומשום .בעלה בלי עצמה בפני רשות שהיא
. ויבשה עניה היא ,בעלה בלי שהיא

 זרע זה יבש עני וצדיק )בראשית כל אדם(
 ,העולם מותוא כל ברשות שהוא ,יעקב

 של לילה שהיא ערבית לתילתפ ודומה
 כמו ,לעני צדקה היא שבת לתיותפ .הגלות

 צדקה בשבת שמש ,המשנה בעלי שבארוה
 שמש של בדרך מתנחמים שעניים( ,לעניים

 עני כמו להיות אדם צריך ולכן ).שבת של
 ימי ששת בכל עמידה לתיבתפ המלך לשער

 טוףיבע לה ומתעטף ,השכינה בשביל לוהח
 ויהיה ,עני כמו ,ציצית של מצוה של

 שהוא השער אצל אביון כמותפילין ב
 וזהו .ל"היכ לחשבון עולה שכך ,י"אדנ
  .תפתח שפתי י"אדנ

 øîà àúåìâ ïéâá ãåãå)èë æé á ìàåîù ( áòø
 äáøç àúðéëù àîçã ïéâá øáãîá àîöå óéòå

 àøòö ìéèð äåä äùáé]àäðéâá) [àúåìâá( øúáì 
 øùò ïé÷ú äåãçá ìàøùé ïéøãäã àîçã) éðéî

 øîà åäìë óåñáå ïéðåâð)à á÷ íéìäú ( äìôú
óåèòé éë éðòì( ]ð"é ïé÷ú à ' óåñáå íéìéú éðéî

åäé äèä ãåãì äìôú åäìë"æà ä àãç éððò êð
 ïéúåìö åäìëãéðéâáã åäå àëìî íã÷ ïéôèòúî 

 øîà éðòã àúåìö ìåòééã ãò ïéìàò ååä àìå
óåèòé éë éðòì äìôú[ ìë óéèòã àúåìö àéäå 

 äéìéã àúåìö ìåòééã ãò äîã÷ ïéúåìöå àã ïéâá
]à[íéã÷à àã éðòã àúåìö ïàî åäìëì éðò 

 àìá äîöò éðôá úåùø éäéàã úéáøòã àúåìö
 éäéà äìòá àìá éäéàã ïéâáå äìòá äùáé äéðò

)]ð"à [ùðéà ìë úåùøá ( àòøæ àã ùáé éðò ÷éãöå
 àéîãå àîìòã ïéîåà ìë úåùøá åäéàã á÷òéã
 àúåìöå àúåìâã àéìéì éäéàã úéáøòã àúåìöì

 äåî÷åàã äîë éðòì ä÷ãö éäéà úáùã] éøàî
ïéúéðúî[éðòì ä÷ãö úáùá ùîù ] éðòìíéð " à

àúáùã íééðòã) [ çøàá éîçðúî íééðòã
àúáùã àùîùã( éåäîì ùð øá êéøö àã ïéâáå 

 àëìîã àòøúì éðòë åäéà]àúåìöá) [àúåìöì( 
 àúðéëù ïéâá ìåçã ïéîåé úéù ìëá äãéîòã
 àäéå éðòë úéöéöã äåöîã àôåèòá äì óèòúîå

ðãà åäéàã àòøú éáâì ïåéáàë ïéìéôúá" éëäã é
ëéä ïáùåçì ÷éìñ"ì] ìëéäåðãà åäéà àãå " é

çúôú éúôù) æé àð íéìäú([  
 נשר נוחת ,ערבית בתפלת פיו שפותחוכ
 וזה ,הלילה תפלת בכנפיו לקבל לוהח בימי

 חסד של מצד ל"אוריא נקרא ל"נוריא
 ,קול שהוא נר ד,ל מצד של גבורה"ונוריא

 ובתפלת ."' וגודינור נהר" בו שנאמר
 בזרועותיו תפלה לקבל נוחת אריה שחרית

 àøùð úéáøòã àúåìöá äéîåô çúôà ãëå
àìá÷ì àìåçã ïéîåéá úéçð à÷á àäôãâá 

]àéìéìã àúåìö[àéøåð àãå "àéøåà éø÷úà ì" ì
ñçã àøèñî"àéøåðå ã"âã àøèñî ìäøåáâ 

 äéá øîúàã ÷éìã øåð åäéàã)é æ ìàéðã ( øäð

                                                           

à "àã ïéâáå äéìéãíéã÷à  "øâä úåäâäá ÷çîð"à , àúéà åîå÷îáå"âáå éðòã"éðò íã÷ ã." 
ש נור דליק "ל ע"אל על שם אור וכשמקבל מגבורה נקרא נוריא"ת מקבל מחסד נקרא אורי"שת' פי ב

  ).א"ד(
  .מ"ב בשם המ"לעיל יח ע' עי). ו"לש(ב "לקמן רנב ע ג
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 זה ,חיה לכל )יש( כנפים שארבע ,וכנפיו
 לקבל נוחת שור מנחה פלתובת .מיכאל

 ובשבת .גבריאל וזה ,וכנפיו בקרניו )תפלה(
 האבות בשלשת הוא ברוך הקדוש נוחת
 של סוד וזה ,בהם שלו יחידה הבת לקבל
 החיות זמן באותו .שלו יחידה בת 'ש ,שבת

 פותחים ,'יי של בשם שנקראו העליונות
 והנשאו ראשיכם שערים שאו" ואומרים

 שבעה נפתחים ןזמ באותו ".עולם פתחי
 שני .האהבה היכל הראשון היכל :היכלות

 רביעי .הרחמים היכל שלישי .היראה היכל
  .המאירה באספקלריה הנבואה היכל

åâå øåðéã ' úéøçùã àúåìöáå]äéøà) [åäéà( úéçð 
ïéôãâ òáøàã éåôãâå éåòåøãá àúåìö àìá÷ìà 

 äéç ìëì]ìàëéî àã[ øåù äçðîã àúåìöáå 
 àìá÷ì úéçð]àúåìö[ éåðø÷á ] àãå éåôãâå

ìàéøáâ[á÷ úéçð úáùáå "âá ä 'ïäáàá ] àìá÷ì
àãéçé úáàæø àãå ïåäá äéìéã [ù úáùã  'á" ú

 ïéàìò ïååéç àðîæ àåääá äéìéã àãéçé
åàéø÷úàãâåäéã àîùá " ïéøîàå ïéçúô ä

)æ ãë íéìäú ( åàùðäå íëéùàø íéøòù åàù
íìåò éçúôã äòáù ïéçúôúî àðîæ àåääá 

ïéìëéää àðééðú äáäàã àìëéä äàîã÷ ìëéä 
éîçøã àìëéä äàúéìú äàøéã àìëéäå äàòéáø 

ìëéäàøäðã àéøì÷ôñàã äàåáðã àæ  
  ãë/à  

 באספקלריה הנבואה היכל חמישי
 שביעי .הצדק היכל ששי .מאירה שאינה

 ברא "בראשית" נאמר ועליהם .הדין היכל
 הם וכך .שביעי היכל "אלהים" ,ת"שי

 קולות שבעה וכנגדם .למטה היכלות שבעה
 שבהן אזכרות עשרה ושמונה ,'לה הבו של

 עשר בשמונה אהו ברוך הקדוש משוטט
 אלפי יםיתורב אלהים ברכב" ,עולמות

 ,עולמות רבוא עשר שמונה שהם ,"שנאן
 להיכלות יש שערים שומרי וכמה

 תכנס לא תפלה וכל ,תפלות שמקבלים
 לפני שעומד מי ואין ,במשקל במדה אלא
 כי יבשו לא" נאמר ועליו ,התפלה שער

 שער שהיא ,"בשער אויבים את ידברו

 àìã àéøì÷ôñàã äàåáðã àìëéä äàùéîç
àøäðçãöã àìëéä äàúéúù " àìëéä äàòéáù ÷

éãã"éù àøá úéùàøá øîúà åäééìòå ï" ú
éäìà"äàòéáù àìëéä íèæ ïåðéà éëäå  'ïéìëéä 

åäéì åáäã ïéì÷ äòáù åäééìá÷ìå àúúì"éå ä" ç
 äéáã úåøëæà]èù ïåäáã) [éåù ïåäá(á÷ "éá ä" ç

 ïéîìò)çé çñ íéìäú (éäìà áëøá" íéúåáø í
é ïåðéàã ïàðù éôìà" éøåèð äîëå ïéîìò ïååáø ç

 àúåìö ìëå ïéúåìö ïéìá÷îã ïéìëéäì úéà ïéòøú
ì÷ùîá äãîá àìà ìåòéú àìé íéà÷ã ïàî úéìå 

éî÷ øîúà äéìòå àúåìöã àòøú )ä æë÷ íù (

                                                                                                                                                                                     

à) ñ"úéà à(ôãá óñåð "å. 
  ).מ"מ(ת להאיר למלכות "ה היא הבינה מתלבשת בחג"קב). א"ד(א "ט בדף מ ע"תקונים תקון י ב
 ).א"ד(א "תקון י קמט ע ג
היכלות אלו הם ' ח כתוב דז"בע). א"ד(א "א ובראשית לא ע"בענין ההיכלות מתחילין בפקודי רמה ע ד
 הסריסים המשרתים את פני' ז' הם עלמא דדכורא ונק' אי' א דבריאה והנה העליונים שהם מצד הבי"דאו

ש "עיי). א"נ(י "גליון כ. ש ואינם נפתחים אלא בשבת שעליהם נתקנו ברכות יוצר של שבת"ע' המלך וכו
ב שם אמר שהם באצילות וכן הוא בשער "י מקץ והנה בפ"ו ובמאמרי רשב"ב ושם פ"בשער כסא הכבוד פ

). ו"לש(דבריאה ' היכלין דנוק' דאצילות והם מתלבשים בז' ד אלא ששם אמר שהם בנוק"ע' היחודים דף א
ואלה שבפקודי דף רמה , ד"א ע”ב וספר היחודים דף ע"כ פ"ח שער כסה"ע' ועי, היכלות אלו הם באצילות

 .'ח שער מו פרק ו"ע' ועי, )ב"ב קטז ע"ה ח"דע(ן דבריאה "הם של זו
פקודי הם ' היכלות שנתבארו בפ'  דע כי ההיכלות האלו הם שבעה היכלות שבאצילות ואותם השבעה
שער מאמרי  ( צירהיה הם בעולם ה"ישמעאל ע' פרקי היכלות לר' בס' יאה ואותם השבעה היכלות הנזבבר
 ).מ"מ(א דבריאה "אבל דפרשת פקודי הם היכלות דז, א דבריאה"היכלין הם היכלות דאו' ז). י"רשב
 ).הערת הזוהר( תיקונים כב ו
  ).מ"מ(נצח  ז
  ).מ"מ(אספקלריא דנהרא  ' לפיכך הנצח נק, בהוד' א בנצח והנוק"וכתב הרב לפי שהז, הוד ח
 .'ז ריש תיקון ע"תיקו' עי ט

éò âë óãá øîàù äî êééù ïàë "å äøåù á 'åë àúåìö éàå ' óìà êãöî ìåôé ãò)úîà êøã.( 
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 ,שכינה וזו ,מצוה היא השתפל בגלל .המלך
 צריך לא ,הוא ברוך הקדוש זה והתורה
 תורה להעלות וצריך .הפסקה ביניהם
  .ויראה באהבה ומצוה

 ïéâá àëìîã àòøú åäéàã øòùá íéáéåà
 àã àúééøåàå àúðéëù àãå äåöî éäéà àúåìöã

á÷" à÷ìñì êéøöå åäééðéá ä÷ñôä êéøö àì ä
äåöîå äøåúàåìéçãå åîéçøá á:  

 כולן תעשה ולא עשה מצוות שכל
 זה" ודס שבארנו כמו ,ה"יהו משם תלויות

 ,תעשה לא מצוות ה"שס ,ה"י עם "שמי
 .עשה מצוות ח"רמ ,ה"ו עם "זכרי וזה"

בות יח ת"רמ והם ,ח"ורמ ה"שס כאן והרי
 של ויראה ונתנו מאהבה ,שבקריאת שמע

 ישראל בעמו הבוחר קנוית ולכן .'ה אות
 בו שנאמר ,באברהם כלולים והם ,באהבה

  ".אוהבי אברהם זרע"

ú àìå äùòã ïéãå÷ô ìëã ïî ïééìú åäìë äùò
åäé íù"é íò éîù àã àæø àðîé÷åàã äîë ä" ä

ñù" äùòú àì úåöî ä äæåå íò éøëæ"îø ä" ç
ñù àëä àäå äùò úåöî"îøå ä"îø ïåðéàå ç" ç

÷á ïéáéú"ä úàã åìéçãå åîéçøî åáéäéúàå ù'âã 
äáäàá ìàøùé åîòá øçåáä åðé÷ú àã ïéâáåä 

íäøáàá ïìéìë ïåðéàåå äéá øîúàã )äéòùé àî 
ç (éáäåà íäøáà òøææ:  

 ,א"ה ו"וא א"ה ד"ביו שעולה ישראל
 במחשבה עלה ישראל ,הדבר וסוד

 תמצא ובו ,ה"מ ב"חש ,מחשבה .תובראילה
 שהוא שיעקב ומשום .הקדוש השם את

 האדם את אלהים ויברא" נאמר ,ישראל
   .אדונו בדמות ,"צלמוב

åéá ÷éìñã ìàøùé"ä ã"àå à"ä å" àæøå à
ò ìàøùé äìîã äáùçîá äì>úåàøáäì <

)úàøáì(ùç äáùçî "î á" àîù çëùú äéáå ä
 àøáéå øîúà ìàøùé åäéàã á÷òé ïéâáå àùéã÷

éäìà"äéøàîã àð÷åéãá åîìöá íãàä úà í:  
 ,האמצעי עמוד מצד ומזונות חיים בנים

 עץ והוא ,"ישראל בכורי י"בנ" שהוא
 ולכן .לכל בו ן"שמזו עץ והוא ,ם"החיי

 שנחשבת תפלה ושל המזון הם ישראל
 ואם בנים לי הבה" נאמר ובגלות .לקרבן

 של קרבן היא ושכינה ".אנכי מתה אין
 .וגוף ושמאל בימין ממנו ,הוא ברוך הקדוש

 עשר כל עמה להכליל צריך אליו וכשעולה
 ,מעשר פחות קדושה שאין ,הספירות

 רוצה אדם כשבן ולכן .שתווקד שהוא
 נחשאם ה ,להעלות תפלה בכל תנועתו

 לו לעשות צריך לתפלה לקטרג צהרו

 àúéòöîàã àãåîòã àøèñî éðåæîå ééç éðá
 ìàøùé éøåëá éðá åäéàã)ã úåîùáë (  õò åäéàå

 àã ïéâáå äéá àìëì ïåæîã àðìéà åäéàå íééçä
 àáéùçã àúåìö äéìéã àðåæî ìàøùé ïåðéà

 øîúà àúåìâáå àðáø÷ì)àøáà ì úéù ( éì äáä
 àðáø÷ éäéà àúðéëùå éëðà äúî ïéà íàå íéðá

á÷ã"äçàìàîùå àðéîéá äéðî è ãëå àôåâå 
 øùò ìë äéîò àììëàì êéøö äéáâì à÷ìñ
 éäéàã äøùòî úåçô äùåã÷ úéìã ïøéôñ
 à÷ìñì éòá ùð øá ãë àã ïéâáå äéìéã äùåã÷
 àâøè÷ì éòá àéåéç éà ïéòåðú ìëá äéúåìö

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(ן "זו א
ה ''ה הנפרד מן ו''ל כונת הצדקה והתפלה והוא לייחד שם י''א: ב"ק י ע"שער רוה' עי). מ"מ(א "לאו ב

ה ושכינתיה בדחילו ורחימו ורחימו ''ודם שהאדם יעשה איזו מצוה או צדקה יאמר לייחדא שמא דקבוק
ח " פע'ועי. ה ושכינתיה''ה שהם קב''ה שהם דחילו ורחימו עם ו''ודחילו בשם כל ישראל ויכוין לחבר שם י

יה בדחילו ה ושכינת"צריך קודם שיעשה מצוה או צדקה לומר ליחדא שמא דקב: שער הזמירות פרק ה
 .ה בשם כל ישראל"ה עם ו"ורחימו לחבר י

â ä úàã åìéçãå '–æúá ÷çîð "ôã ç"àúéà åîå÷îáå å :àã ïéâáå äáäàã. 
 ).מ"מ(ג דבינה "חו ד
 ).מ"מ(שהיא בינה , היא אהבה רבה' פי ה
 שמע תיבות של' הו' א כי אברהם במילוי הוא בגי"וי. ש"ח תיבות דק"ח רמז לרמ"רמ' כי אברהם גי' פי ו

, ולכך תחילה היה אברם, חסדים'חסדים ואברהם הוא ה' ג נכללו בה"ה' פי). א"נ(מ "א. אחד' א ה"ישראל ה
 ).מ"מ(חסדים ' שהם ה' וניתוסף בו ה

  ).הערת הזוהר(עיין בסוף הספר מה שחסר כאן  ז
 ).נ"ש) (מ"א(ל "כצ' ה אתהני מיניה כו"ושכינתא איהי קרבנא דקב ח
  ".דמקבל לה בימינא ובשמאלא"א ובמקומו איתא "נמחק בהגהות הגר" לאמניה בימינא ושמא" ט
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 הולך שופר מקף זרקא ,הדבר וסוד ,מקלע
  .סגולתא

òîì êéøö àúåìöìàèøé÷ äéì ãáà äìîã àæøå 
àúìåâñ êìåä øôåù ó÷î à÷øæá:  

 ,מעוִש עליונים ,ואמר שמעון רבי פתח
 הישיבה יבעל אלה ,התכנסו תחתונים
 ,עליך בשבועה ,אליהו .ושלמטה שלמעלה

 הגדול מלחמה שהרי ,לכאן ורד רשות קח
 וכל אתה לכאן רד ,נהוהממ חנוך .נההזדמ
 ודילכב שלא ,ידך שתחת הישיבה בעלי

 כמקדם פתח .השכינה לכבוד אלא עשיתי
 תפלה להעלות בבואך ודאי ,זרקא ,ואמר

 הקלע אבן שאותה כמו ,ידוע מקום לאותו
 להעלות צריך כך ,ידוע למקום שנזרקה

 כללתנ אבן ,כתר באותו בתפלה מחשבתו
 ,בשם זוקף הזוקף כל בה שנאמר ,טרתוומע

 מקום ובאותו .לשם להעלותה שצריך
 על כרוך נחש אפילו ,לבעלה אותה שמעלה

 בו שנאמר גב על אף .יפסיק לא עקבו
 'י שהיא האבן אותה ".עקב תשופנו ואתה"

 אבן עהור משם" בה שנאמר ,יעקב של
 הלהעלות וצריך .יפסיק לא ,"ישראל

 נאמר אותה וכשמוריד .סוף אין עד )אותה(
ה  שצריך להוריד,ל הכורע כורע בברוךכ בו
 )אותה( יפסיק ולא .תכלית אין עד )אותה(

  .למטה ולא למעלה לא ממנו

ïéàìò øîàå ïåòîù éáø çúôâ ïéàúú åòîù 
 àúáéúî éøàî ïéìà åùðëúà>ìã< àúúå àìéò

 àäã àëä úéçðå åùø ìåè êìò äàîåàá åäéìà
åðç ïîãæà äàéâñ àáø÷"çð àðîî êé àëä ú

 àìã êãé úåçúã àúáéúî éøàî ìëå úðà
ùã àø÷éì àìà àðãéáò éìéã àø÷éì àúðéë

 êúéîá éàãå à÷øæ øîàå ïéîã÷ìîë çúô
 àéääã äîë òéãé øúà àåääì àúåìö à÷ìñì

àèøé÷ã àðáàã éëä òéãé øúàì ú÷éøãæàã 
àâú àéääá äéúåìöá äéúáùçî à÷ìñì êéøöä 

úøèåòîå úììëåî ïáàå ó÷åæä ìë äá øîúàã 
íùá ó÷åææ àåääáå ïîú äì à÷ìñì êéøöã 

øúàçð åìéôà äìòá éáâì äì ÷éìñã  êåøë ùç
òà ÷éñôé àì åá÷ò ìò" äéá øîúàã â) úéùàøá

åè â (á÷ò åðôåùú äúàåèé éäéàã ïáà àéää  '
 äá øîúàã á÷òéã)ãë èî íù ( ïáà äòåø íùî

à÷ìñì êéøöå ÷éñôé àì ìàøùééóåñ ïéà ãò àé 
äì úéçð ãëåáé òøåë òøåëä ìë äéá øîúà 

                                                                                                                                                                                     

לעשות לו קלע לזרוק אחר הנחש הקדמוני שלא יקטרג עליו מנחת יהודה דף נב ופרדס בשער  א
  ).א"ד(ז "ב ותקון יט וכא דף נ"הטעמים ריש תקון מ ודף מ ע

נה כלפי מעלה היפך הסגול שפונה דהיינו שהוא פו[שמפרש דהוא אור חוזר ' א פרק ו"ח טנת"ע' עי ב
שהרי קטנות אינה פועלת מעצמה [והם כלל הגדלות , ס העיקריים"שהמה הי, והוא בסוד רוח, ]כלפי מטה

וכל השפעה שאנו משפיעים כלפי , ועיקר המעלה של גדלות הוא הכח העצמי להשפיע. ורק מקבלת, כלום
 ).ב"א פ ע"ביאורים ח] (בכך שמעלים תיקונים למעלה, מעלה היא בסוד אור חוזר

  ).א"הגהות הגר(ב "ז תיקון יג דף כה ע"תיקו' עי ג
 ).מ"מ(שזורקה האדם בקלע בכוונת מכוין למקום ידוע לאדם הזורקה ורוצה שתגיע עד שם  ד
ונקראת אבן מוכללת מכל שם , ת כשעולה למעלה ראש"תגא דס, שהיא מלכות שנעשית עטרת בעלה ה

 ).מ"מ(ה "מ
 ).מ"מ(יונים בהשפעת העל ו
לכל מקום שירצה לזקוף ולהעלות תפלתו עד שם צריך תחילה לזקוף ' פי', שם ה'  שהיא מלכות הנקז

 ).מ"מ(שיתכוין להעלות המלכות עם תפילתו , אותה בשם
אין פחד מהנחש שיפסיק ויעכב , באותה תפילה שמתכוין בה להעלות המלכות ולזווגה לגבי בעלה' פי ח

 ).מ"מ(מלכות בתפלתו ומלכותו בכל משלה תפלתו מאחר שעולה ה
ומעלה ' וכשמתקן אות י, יש שליטה לנחש לשפוכו בעקב, ל"שהיא מלכות כנז' י העון שפגם באות י"ע ט

ו לא יעכב שום חטא ועון את תפילתו 'מיעקב וכ' אותה בתפילתו לגבי בעלה שהיא ההיא אבן דאיהי י
 @).מ"מ(מלעלות ולהתקבל 

é) ð"äì à() á óñåðôã"å.( 
 ).ו"לש(ב "ג רנו ע"ח יא
 ).מ"מ(מליאה שפע וברכה  יב
 ).מ"מ(שמתייחד ומזדווג בעלה עמה שם למטה במקומה  יג

ãé) ð"äì à() ôãá óñåð"å.( 
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÷éñôé àìå úéìëúàäéðî áàì  àìå àìéòì 
àúúì:  

 בששה בצדיק 'ו הוא בעלה לפעמים
 בשתי אליה יורד שוקים שתי של פרקים
 בשתי 'ו הוא בעלה לפעמים .שוקים

 בשתי אליו שעולה פרקים ששה ,)זרועות(
 בן ,ואמא אבא בן הוא לפעמים .זרועות

 )וכאשר למעלה לה( להעלות צריך ,ה"י
 היא לפעמים ,שם וכשעולה .'לה למעלה

 צריך ,א זה כצורה 'י 'י ובין 'ו ךבהפו
 מאסו אבן" בה שנאמר אליו להעלותה

 עולה וכשהיא ".פנה לראש היתה הבונים
 ,עולה היא הראשים כל בראש ,למעלה
  אומרים המלאכים ובגללה

å äìòá åäéà ïéðîæì ' ïé÷øô úéùá ÷éãöá
 äáâì úéçð ïé÷åù ïéøúã>ïéøúá <)ïéøúå( ïé÷åù 

ðîæìàå äìòá åäéà  '>áïéøúâ ïé÷øô úéù 
äéáâì ú÷éìñã< ïá åäéà ïéðîæì ïéòåøã ïéøúá 

àîàå àáàãé ïá " à÷ìñì êéøö ä> àìéòì äì
ãëå<äì àìéòì  ' åäéà ïéðîæì ïîú ú÷ìñ ãëå

å àëåôäá 'é ïéá 'é'ä à÷ìñì êéøö à àã àðååâë 
 äá øîúàã éáâì)áë çé÷ íéìäú ( åñàî ïáà

 ú÷éìñ éäéà ãëå äðô ùàøì äúéä íéðåáä
òìïéùéø ìëã àùéøá àìéå äðéâáå à÷ìñ 

ïéøîà àéëàìî  
   ãë/á  
 כצורה 'לא וכשעולה .כבודו מקום ה"אי

 על עטרה 'א של בראש כתר היא ,א וז
 למטה נקודה וכשיורדת . כתרראשו

 ).קמץ( כצורה זו בה יורדת ,ומתעטרת
 ,הטעמים בסוד כתר נקראת וכשעולה

 עמה חדיוכשמתי . נקודהנקראת וכשיורדת
 שהוא ,תכלולה ממנו אות בריה ,'ז אהי

 בנין היא זו שאבן ובודאי .הכל של שביעי
 יהיה וצדק שלמה אבן" ולכן ,העולמות כל
 של וספירה ,ספירה כל בין מדה היא ,"לך

éà"àì ú÷éìñ ãëå åãåáë íå÷î ä ' àã àðååâë
àã àùéøá àâú éäéà à 'úë äéùéø ìò äøèò"øæ 

]àúçð ãëå) [øáå( úøèòúàå àúúì äãå÷ð 
àã àðååâë äéá úúéçð >ú÷éìñ ãëåçúà éø÷ <

)éø÷úàå( úúéçð ãëå éîòèã àæøá àâú 
ãå÷ð úàéø÷úààèæ éäéà äîò ãçéúî ãëå  '

 àìëã äàòéáù éäéàã úéøá úåà äéðî àìéìë
àééðá àéä àðáà éàä éàãåáåéïéîìò ìëã àé ïéâáå 

                                                                                                                                                                                     

à) ð"äì à() ôãá óñåð"å.( 
á " àúçðì)ð"äì à ( ÷éñôé àìå úéìëú ïéà ãò)ð"äì à (äéðî "øâä úåäâäá ÷çîð"à , àúéà åîå÷îáå

"éà ãò äì à÷ìñìåëå äéðéî äì ÷éñôé àìå úéìëú ïéà ãòå óåñ ï'."  
â á)ôã”å ( óñåð)ð"ïéòåøã à(. 

ן "ואיאמ אוזיפת לברתא מנאהא שהם מ, ן בהיכל הבינה"א לזו"שמעלים או, ש הרב בסוד חופה"כמ ד
 ).מ"מ(ושם בהיכל הבינה הם מזדווגים , שלה
  ). א"ד(' א תקונים ריש תקון י"תרומה קנח ע ה
היותה ראשית לנבראים ' ב, הוא היותה בסוף כל האצילות וכלל כולם' א: 'בחי' ביש במלכות  ו

א נג "כללים ח(א "הראשונה יכולה היא לעלות למעלה להיות שוה עם הז' מכח הבחי. ומשתתפת עמהם
א עח "כללים ח(י עליית המלכות יש בה אפשרות לעלות לכתר "ו ע"א ספ"ג וטנת"שבירה ספ' ועי). ג"ע
ולכן , א"ג כח ע"זוהר ח' עי. היא באחדותה לעולם עד למעלה למעלה, ימיותה שנעלם בה עתהבפנ). ב"ע

וכאשר יושלם תיקונהא אזי היא , א"ב ותרומה קנח ע"מ פנחס רנו ע"רע' עי. ס"היא עולה עד מלכות דא
ב עב " חכללים(ב "ז קמח ע"תיקו' וכן עי, )ב"ב נ ע"כללים ח(ם ”בעצמה תהיה נתקנת להתייחד במלכות דא

 ).ד"ע
 ).ב"ב נ ע"כללים ח(בהערה הקודמת לעניין הקשר שבין מלכות לכתר ' עי ז
עטרה על רישיה כד סליקת עטרה על רישיה אתמר בה אשת ' סליקת בעמודא דא דאמצעיתא דאיהו ו ח

 ).מ"מ(חיל עטרת בעלה 
 .@)מ"מ(תחותיה אתקריאת בה זוגיה יחידיה . א"הערה בסוף כד ע' עי ט

é ðééðá à)î"î.( 
ואית אבן דאורייתא דאתמר בה ) &(ז סוף תיקון נח ,ש בתיקו"שכל הספירות פועלים על ידה כמ יא

  ).מ"מ(
  ).א"ד(ב "מנחת יהודה דף סד ע' א ותקון יט גם תמצא שם סוד שיעור קומה ועי"תקונים תקון יח דף ע
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 ,לעשר עולה בה ,)ספירה וכל( ספירה כל
 נעשית )בה' ו (ובה ,שלה עוריהששהוא 

 ספירה כל בין רךוא אמות עשר אמה
 רךוא אמות עשר" ,הדבר סודו .וספירה
 פרק בין 'י היא ,מאה הכל ובין ,"הקרש
 של )בעל( למדה עולה פעמים עשר ,ופרק
  .אמה מאה

 àã ïéâáå)åè äë íéøáã ( äéäé ÷ãöå äîìù ïáà
äøéôñ ìë ïéá äãî éäéà êìà ìëã äøéôñå 

äøéôñáâ >øåòéù øùòì ú÷éìñäáå äìéã ã 
 äøéôñ ìë ïéá êøåà úåîà øùò äîà úãéáòúà

äøéôñå<ùø÷ä êøåà úåîà øùò äìîã àæøå ä 
é åäéà äàî àìë ïéáå '÷øôå ÷øô ïéáå ïéðîæ øùò 

 äãîì à÷ìñ)éøàî (äîà äàîã:  
 ו"והם י ,עולם נקראת ומדה מדה כל

 עוריוש .שלה מדה 'י ,שקל 'ו ,ומדהשיעור 
 אמות וחמש רךוא אמות חמש המדה

 ,רקיע כל של שיעור כנגד והם .חבור
 מאות וחמש רכווא מאות חמש שמהלך

 קומה שיעור לך הרי .'ה' ה והם ,רחבו
 רקיע הוא 'ו שאות ,ה"יהו באותיות
 נקראו אלה 'ה שלו רקיעים חמשה .השמים

 שכלולים רקיעים חמשה 'ה ,שמים 'ה
 והם ,השמים שמי עליונים חמשה ,בשמים

 'י ,להם ששי רקיע 'ו .חמש עם חמש ,ה"ה
 וכן .ד"י ועולים בשבעה שבעה ,שביעי להם

 כמו שבעה גבי על שבעה ,הארצות הם
 'י .עינים בשתי רמוזים וכולם ,בצלים גלדי

 äãî ìëíìåò éø÷úà äãîåæé ïåðéàå " øåòéù å
äãîåçå  'é ì÷ù 'äéìéã äãîèäãîã àøåòùå é 

êøà úåîà ùîçàéáçø úåîà ùîçå áé ïåðéàå 
òé÷ø ìëã àøåòù ìá÷ìâéú êìäîã " äéëøåà ÷

úå"ä ïåðéàå äééúåô ÷" äîå÷ øåòù êì éøä ä
 ïååúàáåäé"äå úàã  ' ùîç íéîùä òé÷ø åäéà

äéìéã ïéòé÷øãéä  'àéø÷úà ïéìàä å 'ä íéîù '
ïéòé÷ø ùîçåè éîù ïéàìò ùîç íéîùá ïìéìëã 

ä ïåðéàå íéîùä"äæèå ùîçá ùîç  ' òé÷ø
ïåì äàúéúùæéé  'ïåì äàòéáùçé é ' äòáù

äòáùáèéé ïé÷ìñå " ìò äòáù ïéòøà ïåðéà éëäå ã
äòáù éáâëíéìöá éãìâë à ïéøúá ïæéîø åäìëå 

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(כלולה מעשר וסוף מדת כל אחת היא מלכותה ' כי הספירות כל א א
 ).מ"מ(כי החשבון והמספר אינו כי אם במלכיות של הספירות ' פי ב

â á)ôã”å ( óñåð")ð"äøéôñ ìëå à (äá",. 
ã á)ôã”å ( óñåð)ð"å à 'äá(öå ,åøå÷î ò. 

 ).מ"מ(@ שהיא מלכות' י, כלולה מעשר הם מאה' בין הכל כל א ה
 ).מ"מ(ל סוף כל ספירה "ר ו
 ).מ"מ(כי כל ספירה כלולה מהכל  ז
כי תחילתו ' הנה הוא בחינת ו, א הוא בן עשר הספירות"הגם שז, שיעור ומשקל' ו, ה"ו מן יהו" י' פיח

 ).מ"מ(ק "הוא בן ו
ל חכמה בראש וחכמה בסוף "כנז' והיא סוף קומתו ונקראת י, היא מלכות שהיא משלימתו לעשר ט

 ).מ"מ). (מ"מ(
 ).מ"מ(ג "ח וה"י ה"מדה שהיא המלכות הגדלת היא ע י

 ).מ"מ(א אל המלכות לצורך בניינה ,שמתארכים ויוצאים מז, בורותג' ה יא
 ).מ"מ(א אלא שמתרחבים עד מקום המלכות כדי שתהנה מהם גם כן "ח שנשארים בז"הם ה יב
 ). מ"מ(ה "הרי לך שיעור קומה באתוון יהו' ה' ג ואינון ה"ח וה"וכל יסוד יש בו ה, רקיע' יסוד נק יג
שמים ' א נקראים ה,חמש אלה של ז, כי כל אחת היא בת עשר ספירות, ה דידיה"יסודות של חגתנ' ה יד

 ).מ"מ(
ה של "חגתנ" חמש עילאין. "ה דמלכות דכלילן בשמים כי ממנו נבנו ונגדלו קצוותיה"רקיעין של חגתנ טו

 ).מ"מ(א נקראים שמי השמים "ז
 ).מ"מ(ה דידה "ה דידיה וחגתנ"חגתנ טז
 ).מ"מ(ה בו "הוא יסוד שכללות חגתנ יז
 ).מ"מ(כללותם במלכות   מלכות שכללותיח
והענין כי שבע היכלות אינון כפולות : ב"י ו ע"א בס"בהגר' עי). מ"מ(דידה ' דידיה בז' ז, מוצקות' בז' ז יט

 . שבעה ושבעה מוצקות)א"ח סב ע"זו (ש בזהר"כמ
 .ו"ד מט"י פ"א וכן ס"לקמן לט ע' עי כ
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 מי וכל ,ךואר עולם 'ו ,קטן עולם נקרא
 צריך ,ךואר לעולם לותישא לולשא שרוצה
 ,קצר בעולם ששואל מי וכל .בו להאריך

   .לקצר צריך

é ïéðééò ïéøúá 'ïè÷ íìåò éø÷úàáå  'êéøà íìåòâ 
áã ïàî ìëå êéøà íìåò éáâì ïéúìàù ìàùîì éò

 øö÷ íìåòá ìéàùã ïàî ìëå äéá àëøàì êéøö
àøö÷ì êéøö  

 אין לקצר שאמרו במקום ,בארו זה ועל
 אל" לותיבתפ לקצר .להאריך רשאי אדם

להאריך ' נקודה של יב ,"לה נא רפא נא
 כראשנה 'ה לפני ואתנפל" ולהתנפל
 'י 'ם' מ הכל ".לילה וארבעים יום ארבעים

 דם מצד החס" נעשית מיבאמצעקודה נ
 ועולה ,הקדוש ובשם בתפלה להאריך צריך
 שהוא זו בתנועה להאריך. ברביע ה"יהו
 בינוני ,השברים מצד לקצר ,התקיעה סוד
 בתרועה ,באריכות ולא בקצור לא
 ,ששניהם שלשלת שהיא האמצעי @עמודב

 ,עולה שהוא רביע כנגד ,שקל הקודש
 להעלות צריך זה ,שבא כנגד שברים .לםוח

 אותם ולכן ,אותו להוריד צריך וזה ,קול
 לא וקול תחתונה שכינה בחשאי שברים
 ".ישמע לא וקולה" שנאמר כמו ,ישמע

 כמו ויש ,בשניהם אחוז שלשלת זו תרועה
 תנקוד והיא , תיבהבו המאריך הרקיע
 כמותה שאין נקודה אין ,לםוח כמו חיריק

 זקף אל שבא ,סגולתא אל סגול ,בטעמים
 אצל נקודות להם תמצא כולם ,גדול

 פתח .טמירים סודות שיודע למי הטעמים
 .סגולתא הולך שופר מקף זרקא ,ואמר

 סגול נקודת ,מלך 'ה ימין נקודת פתח(
 .למטה ימלוך 'ה באמצע .מלך 'ה שמאל

÷åà àã ìòåäåîãøö÷ì åøîàù íå÷îá ä ïéà 
êéøàäì éàùø íãàåïéúåìöá øö÷ì æ)  áé øáãîá

âé (éã äãå÷ðá äì àð àôø àð ìà ' êéøàäì
 ìôðúäìå)ç è íéøáã (åäé éðôì ìôðúàå" ä

î äðåùàøë 'îå íåé 'î àìë äìéì"íé  ' äãå÷ð
òöîàáçéî ãéáòúà "ãñçã àøèñî íè êéøö 

åäé ÷éìñå àùéã÷ àîùáå àúåìöá àëøàì" ä
äòé÷úã àæø åäéàã àã äòåðúá àëøàì òéáøáé 

íéøáùã àøèñî øö÷ìàé àìå åøéö÷á àì éðåðéá 
 äòåøúá åëéøàáá éäéàã àúéòöîàã àãåîò

ùã÷ä ì÷ù åäééåøúã úìùìùáé òéáø ìéá÷ì 
íìåç åäéà ÷éìñãâéàáù ìéá÷ì íéøáù ãé àã 
àì÷ à÷ìñì àòáåèäì àúçðì àòá àãå æè ïéâáå 

úðéëù éàùçá íéøáù ïåðéà àã àì÷å äàúú à
 øîà úàã äîë òîúùé àì)âé à à ìàåîù (

 úìùìù àã äòåøú òîùé àì äìå÷å> ãéçà
 äéá êéøàîä òé÷øã àðååâë úéàå åäééåøúá

÷éøéç äãå÷ð éäéàå äáéúæé úéì íìçã àðååâë 
 éáâì ìåâñ éîòèá äìéã àðååâë úéìã äãå÷ð
 ïåì çëùú åäìë ìåãâ ó÷æ éáâì àáù àúìåâñ

ì éîòè éáâì éãå÷ðïéøéîè ïéæø òãéã ïàî< çúô 

                                                                                                                                                                                     

 ).'י פרק ב"ח שער עגו"ע(והוא צורת ספירות העיגולים  א
 ).מ"מ(מלכות  ב
 ).מ"מ(א "ז ג
 ). א"ד(ב "ג ע"ב וי"ב ע"מנחת יהודה קס ד
 ).מ"מ(בתפילה הנוגעת אל המלכות  ה
 ).מ"מ(לילה ' יום ומ' באריכות מ, א"בתפילה הנוגעת אל ז ו
 ).א"ד(א "תקונים דף ע ז
 ).מ"מ(' כי היא השער לה, א"כי באמצעות המלכות עולה התפילה אל ז ח
 ).מ"מ(א "ז ט
 ).מ"מ(חסד  י

 ).מ"מ(שהם גבורה  יא
 ).מ"מ(ת "שהוא ת יב
 ).מ"מ(ת "שהוא נקודת הת יג
 ).מ"מ(נקודת הגבורה  יד
 ).מ"מ(בתקיעה שהיא חסד  טו
א אז "התפלה הנוגעת לה בחשאי וכשנכללת עם ז, שברים שהיא גבורה ומלכות שבניינה מן הגבורות טז

 ).מ"מ(נקראת על שם המדה שמשפעת בה 
æé ãðö"éò ÷ Åøé Äç ì 'å÷éú"ò ç æ"á. 
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 'ה ,עליון עולם זה מלך 'ה ,אמר אחא רבי
  ).הברית ארון זה ימלוך 'ה ,תפארת זה מלך

ïéøéîè ïéæø òãéã< øôåù ó÷î à÷øæ øîàå çúô 
àúìåâñ êìåäà) åäé ïéîé úãå÷ð çúô" êìî ä

åäé àìàîù ìåâñ úãå÷ð" àúéòöîàá êìî ä
åäé"åäé øîà àçà éáø àúúì êåìîé ä" êìî ä

åäé äàìò àîìò àã"åäé úøàôú àã êìî ä" ä
úéøáä ïåøà àã êåìîé(áâ:  

 ת"ר( "הארץ'ו שמים'ה ולדות'ת אלה"
 שכתוב מקום כל ,פרשוה הרי ,)ו"הת
 תולדות ואלה ,הראשונים את פסל "אלה"

 והארץ" ,השני בפסוק שנרמזו תהו של
 שהקדוש ,שנתבאר הם ואלה ".תהו היתה
 ולכן ,ומחריבן עולמות בורא הוא ברוך

 בורא איך ,ובוהה תוהה היתה הארץ
 יפה ,להחריבם עולמות הוא ברוך הקדוש

 יש כאן ודאי אאל .אותם לברוא שלא היה
 הוא ברוך שהקדוש ',ומחריבן' זה מה .סוד
 אלא ,עוד ולא .ידיו מעשי את ישמיד לא
 כעשן שמים כי" בהם שנאמר השמים זה

 עושה הוא ברוך הקדוש כן אם ."' וגונמלחו
 שהקדוש ,הוא כך הדבר סוד אלא .ומכה
 אותו וברא העולם את ברא הוא ברוך

 בה רשנאמ בראשית ,שבארוה כמו ,בתורה
 ברא" הזו ובראשית ".דרכו ראשית קנני 'ה"

 אותם סמך והוא ,"הארץ ואת השמים את
 ,בבראשית בו כתובה שברית בגלל ,בה

 ,"' וגוולילה יומם בריתי לא אם" בה ונאמר
 'לה שמים השמים" בהם שנאמר הם ואלו

 משבע כלולה היא החיים וארץ ."'וגו
 אתהלך" המלך דוד אמר שעליהם ,ארצות

 ברא כך אחר ו".החיים בארצות 'ה לפני
  שמים וארץ

ú äìà'ä úåãìå'å íéîù' õøàä)á úéùàøá 
ã(ãàä ä úà ìñô äìà áéúëã øúà ìë äåî÷åà 

íéðåùàøäååäúã ïéãìåú ïéìàå æ àø÷á åæéîøúàã 
 øîúàã ïåðéà ïéìàå åäú äúéä õøàäå àðééðú

á÷ã" äåä àòøà àã ïéâáå ïáéøçîå ïéîìò àøá ä
 êéà ääåáå ääåúá÷ àøá" ïåì àáøçì ïéîìò ä

 àëéà àëä éàãå àìà ïåì éøáì àìã äåä øéôù
á÷ã ïáéøçîå åäéà éàî àæø" éãáåò éöùé àì ä

 åäá øîúà àéîù àã àìà ãåò àìå éåãé) äéòùé
å àð (åâå åçìîð ïùòë íéîù éë 'á÷ ïë íà" ä

á÷ã àåä ïéãë äìîã àæø àìà éçîå ãéáò" ä
ã äîë àúééøåàá äééøáå àîìò àøá äåî÷åà

 øîúàã úéùàøá]äá) [äéá() áë ç éìùî (åäé" ä
 àéîù úé àøá úéùàø éàäáå åëøã úéùàø éðð÷
 úéøáã ïéâá äéá ïåì êéîñ éäéàå àòøà úéå

 äéá áéúë>á<áøéùà"úç äéá øîúàå ) äéîøé
äë âì (åâå äìéìå íîåé éúéøá àì íà ' ïåðéà ïéìàå

 ïåäá øîúàã)åé åè÷ íéìäú ( íéîù íéîùä
åäéì"äåâå  ' òáùî àìéìë íééçä õøà éäéàå

 àëìî ãåã øîà åäééìòã ïéòøà)è åé÷ íù (
åäé éðôì êìäúà" àéîù àøáå íééçä úåöøàá ä

àòøàå  
  äë/à  

 ת"ברי שהוא יסוד שם ואין ,תהוה על
 הוא ברוך הקדוש רצה לכן ,אותם שסומך

äú ìò äéøúá"åèàãåñé ïîú úéìå à åäéàã 
éøá"á÷ àã ïéâá ïåì êéîñã ú" ïúîì àòá ä

                                                                                                                                                                                     

  ).וכן דרך אמת, א"נ(ב "הרש. א"ד ע"שייך לקמן דף ל א
á éò 'ò ãì óãá ñôãð äæù àúéà úîà êøã"à. 

  ).הערת הזוהר(בסוף הספר מה שחסר כאן ' עי ג
ã á)ôã”å ( óñåð)ø"äú ú"å(. 

 ).א"ד(מנחת יהודה דף צ  ה
  ). א"ד(הקליפות  ו
 ).מ"מ(שלא קבלו התורה וכן האומות , הם הקליפות ז
ל סמוף והשעין לארץ עליונה שהיא "ור. ל"כצ' ואיהו סמיך לון ביה בברית התורה בגין דברית כו ח

 ).נ"ש) (מ"א(מלכות סמוך ביסוד שהוא ברית 
 ).מ"מ(א "ן דסט"הם זו ט
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 ,ם"עכו עובדיאומות העולם ל תורה לתת
 ,לקבלה רצו ולא ,ממש מילה ברית שהוא

  .ויבשה חרבה הארץ ונשארה

åëòò àîìòã ïéîåàì àúééøåà ïúîì" åäéàã í
äìéî úéøáá àìá÷ì åòá àìå ùîî ] äéì

úøàúùàå) [øàúùà äì( äùáéå äáøç àòøà   
 מתחת המים יקוו"מה שכתב  וזהו
 ".היבשה ותראה חדא מקום אל השמים

 "אחד מקום אל" .התורה זו "המים יקוו"
 תלויות שנשמותיהם משום ,ישראל אלו

 'ה כבוד ברוך" בו שנאמר מקום מאותו
 .תחתונה שכינה "'ה כבוד" ".ממקומו

 וכיון שאותם .עליונה שכינה "ממקומו"
 בודאי עליהם שורה ,משם  באותנשמות

 זהוו ,"עמו 'ה חלק כי" בהם ונאמר ,ה"יהו
  ".אחד מקום אל המים יקוו"

 åäéà àãå)è à úéùàøá ( úçúî íéîä åå÷é
 íéîä åå÷é äùáéä äàøúå ãçà íå÷î ìà íéîùä

àúééøåà àãâ ïéâá ìàøùé ïéìà ãçà íå÷î ìà 
øúà àåääî ïééìú åäééúîùðãã äéá øîúàã 

)áé â ìà÷æçé( åäé ãåáë êåøá" ãåáë åîå÷îî ä
åäé"åîå÷îî äàúú àúðéëù ääúðéëù  äàìò à

 éàãå åäééìò àéøù ïîúî åäééúîùð ïåðéàã ïåéëå
åäé" ïåäá øîúàå ä)è áì íéøáã (åäé ÷ìç éë" ä

ãçà íå÷î ìà íéîä åå÷é åäéà àãå åîò:  
אומות ו .העולם ישוב היא והתורה

 קבלו שלא ,ם"עכו עובדי שהםהעולם 
 וזהו ,ויבשים חרבים נשארו ,אותה

 .יבןומחר עולמות בורא הוא ברוך שהקדוש
 לא ,התורה מצוות שומרים שלא אלה

 בני שחושבים כמו מעשיו הוא שישמיד
 בהם שנאמר בניו את ישמידש ולמה ,אדם

 יריםישמתג ואותם .בראם 'בה ,"בהבראם"
 של קטנה 'ה נפלה בגללם ,אומות העולםמ

 àîìòã ïéîåàå àîìòã àáåùé éäéà àúééøåàå
åëòò" íáøç åøàúùà äì åìéá÷ àìãàùáéå àå 

á÷ã åäéà àãå" àìã ïéìà ïáéøçîå ïéîìò àøá ä
 àì àúééøåà éãå÷ô éøèð>éöùéã <)éðñã( åäéà 

 ïåì éöùé äîìå àùð éðá ïéáùçã äîë éåãáåò
øîúàã éåðáìæäá íàøáäá ïåäá  'íàøáç ïéìàå 

 úìôð åäééðéâá àîìòã ïéîåàî ïéøééâúîã ïåðéà

                                                                                                                                                                                     

: א"ב קג ע"זהר ח' עי). מ"מ(שאין להם בחינת יסוד שמעורר תאותם בסוד תאות רשעים תאבד ' פי א
 .אל אחר אסתרס ולא עביד פירין

á øâä úåäâäá ÷çîð"à. 
  ).מ"מ(תורה ' א הנק"ת דז"ששרשה מת ג

ם "א מ"ו ה"א וא"ד ה"ת יו"ו דל"ת ו"ף בי"ף כ"ו כ"ש ו"ת רי"ה ממקומו במלואותיו כזה בי"ברוך כבוד יהו
ב תיבות "ו עם י"מלאחד בשכ' א ה"ממש שמע ישראל ה' ג אתוון הם בגי"ו אלו ומ"ם ו"ו מ"ף ו"ם קו"מ

בחילופי אתוון ' כ א"ו הוא ג"וגם ועד שבסוף בשכמל. וזהו הרמז של מקום אחד שרומז על אחד של שמע
ש "ת רי"ף בי"כי גם אברהם במילואו כזה אל' ס דסיים באברהם בהבראם וכו"וז. כדאיתא בזוהר תרומה

הוא היחוד הגמור מכל קומה שלימה ב ש"רל' ועוד ממקומו בגי. א ממש"א ה"שמע ישראל ה' ם בגי"א מ"ה
ה וישראל אחוזים בכל מקומות קדושים הללו "ן הנועדים כל מלואו שם הוי"ה ב"ג מ"ב ס"כי נרמזת והם ע

אלו ' ל נמי אל מקום א"ע ולזה נ"ב לאבי"אותיות השם שמסתעף משם עסמ' עולמות הבנוים מד' של ד
 ).א"נ(מ "א. ישראל

ב "זוהר אחרי מות סב ע' ועי. מצעי המבריח מן הקצה אל הקצהכלומר מהקו הא). מ"מ(מבינה  ד
 ).ד"ש יב ע"הקדו(

 ).א"ד(א נודד ממקומו דאיהו עלמא דאתי ”ח ע"מ תצא רע"א ובר”ויקהל רז ע ה
å á)ôã”å ( àúéàïéùáéå ïéáøç,. 

ם רשעים ל לאות"ר. 'ל למה לא ישצי לון וכו"ל דטעות יש כאן וצ"נ. 'ולמה ישצי לון לבנוי דאתמר כו ז
 ).נ"ש) (מ"א(ל "ל בשביל בנים גרים הבאים מהם וק"ומשני בגין בנין ר. שמחייבים העולם

ç "äá íàøáäá ïåäá øîúàã éåðáì ïåì éöùé äîìå àùð éðá ïéáùçã 'íàøá "øâä úåäâäá ÷çîð"à , åîå÷îáå

 àúéà"á ïáùçã"äá íàøáäá ð 'íàøá." 
קאי על העטרת ). ון עמלקים גבורים רפאים נפילים ענקיםמינין דאינ' אבל אינון דמתגיירין מה('  גיט

יהל אור ' ועי, ה למהוי ליה"ג ד"ז עד ע"א על תיקו"בהגר' עי). א"ד(ב "שמות ט ע. א אחרונה שבשם"סוד ה
' ל והוא גלות הרביעי הזה הכל בסט"הרביעית הוא תהום הנ] גלות[, ל"כב ז' ש נתיב הקלי"פת' ועי, כאן
  .זעירא דאברהם' ותא דשם נפלת הר שמשה הוא בגל"דע
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 שהוא ,'ה שהוא החמישי באלף ,אברהם
 בבית ויבש ראשון בבית חרב ,ויבש חרב
 גרים להכניס שרצה שוםמ ,ומשה .שני

 מאלה שהיו וחשב ,השכינה כנפי תחת
 של 'ה אות בהם ונתן ,'בה שנבראו
 לך" שנאמר כמו ,ירידה לו גרמו ,אברהם

 את קבלו שלא משום ,"עמך שחת כי רד
 ,'ה של ובאהבה ד"יו של ביראה ,'ה האות

 ירדה 'ו ואות .'ו שהוא מדרגתו ירד הוא
 הוא דשעתי ,ביניהם יאבד שלא כדי עמו

 בין בגלות ביניהם להתערב הגלגול בסוד
 אלה מצד נשמותיהם שהם ,רב ערב

 ."' וגונמלחו כעשן שמים כי" בהם שנאמר
 ,עליהם רחמים בקש לאנח ש אותם ואלה

 שהיו בגלל ,"הארץ מן וימחו" בהם ונאמר
 זכר את תמחה" בהם שנאמר מאלה
 'ה והפיל ,מהם נשמר לא ומשה ".עמלק

 ישראל לארץ יכנס לא אהו ולכן ,ביניהם
 הוא ירד ולכן ,למקומה 'ה שתשוב עד

 יקים 'ו ,נפלה 'ה ולכן ,'ו בו וירד מדרגתו
 'ה ,קטנה א"שה ומשום .משה של 'ו ,אותה

 הוא נעזר, "הבראם" של שהיא ,אברהם של
 ."' וגומשה לימין מוליך" בו ונאמר ,בגללה
 והביא ,'ו של בכח משם אותה והוציא
 ונשלמה ה"י עליו רתהש מיד .עמו אותה

 יה כס על יד כי" )שנאמר( ,השבועה
 זה ,"רוד רומד" זה מה ."' וגו'לה מלחמה

 והרי ".בא ודור הלך דור" בו שנאמר משה
 וזה ,רבוא מששים פחות דור שאין פרשוה

 ששים ילדה אחת שאשה בו שנאמר משה
  .אחת בכרס רבוא

äàùéîçàä àåäã  ' úéáá áøç ùáéå áøç åäéàã
 àòáã ïéâá äùîå éðù úéáá ùáéå ïåùàø
 áéùçå àúðéëùã éåôãâ úåçú ïéøåéâ àìòàì

äá åàéøáúàã ïéìàî ååäã 'ä úà ïåäá áäå '
 øîà úàã àîë äãéøé äéì åîøâ íäøáàã

)æ áì úåîù ( àìã ïéâá êîò úçù éë ãø êì
ä úàì åìéá÷ 'åéã åìéçãá" ãäã åîéçøáå ' úéçð

å åäéàã äéâøãî åäéà 'å úàå ' ïéâá äéîò úúçð
 àìã]ãéáàúé) [àãéáàú(åäééðéá á åäéà ãéúòã 

 ïéá àúåìâá åäééðéá àáøòúàì àìåâìâã àæøá
áø áøòâ ïéìàã àøèñî åäééúîùð ïåðéàã 

 ïåäá øîúàã)å àð äéòùé ( ïùòë íéîù éë
åâå åçìîð 'éîçø çð àòá àìã ïåðéà ïéìàåã 

ò ïåäá øîúàå åäééì)âë æ úéùàøá ( ïî åçîéå
 ïåäá øîúàã ïéìàî ååäã ïéâá õøàä) äë íéøáã

èé ( øîúñà àì äùîå ÷ìîò øëæ úà äçîú
ä ìéôàå åäééðî ' ìåòé àì åäéà àã ïéâáå åäééðéá

ä áåúéã ãò ìàøùéã àòøàì 'äøúàìä àã ïéâáå 
å äéá úéçðå äéâøãî åäéà úçð 'ä àã ïéâáå '

å úìôð '÷åéå äì íé 'äã ïéâáå äùîã"ä àøéòæ à '
æúà íàøáäã éäéàã íäøáàãò äðéâá åäéà ø

å äéá øîúà)áé âñ äéòùé ( äùî ïéîéì êéìåî
åâå'ååã àìéçá ïîúî äì ÷éôàå  ' äéîò äì éúééàå

é äéìò àéøù ãéî"äàîåà íéìúùàå äæ >) úåîù
åé æé (åäéì äîçìî äé ñë ìò ãé éë"åâå ä ' éàî

äùî àã øã øãî<ã  äéá øîúà)ã à úìä÷ ( øåã
äåî÷åà àäå àá øåãå êìåäç úåçô øåã úéìã 

 àúúðàã äéá øîúàã äùî àãå àåáø íéùùî
ãçà ñøëá àåáø íéùù äãìé àãçè:  

ïåðéàå áø áøòá ïåðéà ïéðéî ùîçåé >ð' íéìéôסימן  (והם ,רב בערב הם מינים וחמשה

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(אלף החמישי הוא הוד כנודע ומלכות אחוזה בהוד ' פי א
 ).א"ד(א כי קרן עור פניו "א ועל פי מגיד רמז לדבר וירם קרן משיחו כד”ב ופנחס ריז ע”כח ע ב
ד "כג עש "הקדו' ועי). ב קכט עב"ה ח"דע(קבלת הערב רב גרמה לכל הגליות והצרות עד ביאת המשיח  ג

) ג"צז ע(' ז תיקון נ"א על תיקו"בהגר' ועי. שמביא רשימה של מקומות בזוהר המדברים על זה הענין
 .ב"כי תצא רעז ע' ועי. בארוכה

  ).נ"ש(ק "משמע כאן דשפיר עביד נח דלא בעא רחמי ובמדרש רבה איפכא קאמר דעדיף משה מנח ודו ד
 ).יהל אור(מינא דמשה ותתקשר בי' וכאשר יתוקן היינו שישתלם ה ה
 ).מ"מ(ימין לכך מוליך למשה בגלות ' דאברהם שנק' בשביל ה, הפוסק כך' פי ו

æ á)ôã”å ( óñåð)øîúàã(. 
 ).א"ד(תקונים סוף תקון סט וריש תקון ע  ח
  ).הערת הזוהר(במדבר קנט , )א"ד(ומה ' תקון נ ט
 .ב"ז צז ע"תיקו' עי. ע"ע ר"נג' סי: הגהות דפוס קושטא י
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 פאים'ר נקים'ע בורים'ג פילים'נ )ע"ע ר"נג
 .ממקומה קטנה 'ה נפלה ובגללם ,מלקים'ע

 ם"ע תקח .עמלק של צדמ היו ובלק בלעם
 שם כי" ,בבל ישאר ,בלק מן ק"ל ,בלעם מן

 אותם ואלה ".הארץ כל שפת 'ה בלל
 את וימח" בהם שנאמר מאותם שנשארו

 בגלות מהם שנשארו ומאלה ,"היקום כל
 והם ,רב בקיום ראשים הם ,רביעית

 ועליהם ,חמס כלי ישראל על מעמידים
 ,"מפניהם חמס הארץ מלאה כי" נאמר
  .עמלקים ותםא אלה

>ð'â íéìéô'ò íéøåá'ø íé÷ð'ò íéàô'íé÷ìî <
]íéøåáâ íéàôø íéìéôð íé÷ìîò[ ,) íé÷ìîò

íé÷ðò íéìéôð íéàôø íéøåáâ(ä äìôð åäééðéâáå  '
 ååä ÷ìîòã àøèñî ÷ìáå íòìá àäøúàî àøéòæ

ò ìåè" íòìá ïî í]÷ì) [÷á( øàúùà ÷ìá ïî 
]ìáá) [ììá() è àé úéùàøá (åäé ììá íù éë" ä

åøàúùàã ïåðéà ïéìàå õøàä ìë úôùà ïéìàî 
 ïåäá øîúàã)âë æ íù ( íå÷éä ìë úà çîéå

 ïåðéà äàòéáø àúåìâá ïåäðî åøàúùàã ïéìàîå
 éìë ìàøùé ìò ïéîéé÷ ïåðéàå éâñ àîåé÷á ïéùéø

 øîúà åäééìòå ñîç)âé å íù ( õøàä äàìî éë
 íäéðôî ñîç)å(ðéà ïéìàíé÷ìîò ïå:  

 בני ויראו" נאמר עליהם ,נפיליםה
 ,"הנה בותוט כי האדם בנות את האלהים

 האלה מהנפילים שני מין הם ואלה
 הוא ברוך הקדוש שכשרצה .מלמעלה

 בצלמנו אדם נעשה" שאמר ,אדם לעשות
 לכל ראש אותו לעשות רצה ,"'וגו

 ושיהיו , כולםעל נהוממ להיות ,העליונים
 בו שנאמר שיוסף וכמ ,ידו על פקידים

 לקטרג רצו הם ".הארץ על דיםיפק דוויפק"
 ,"' וגותזכרנו כי אנוש מה" ואמרו ,עליו

 הקדוש להם אמר .לפניך לחטוא שעתיד
 ,כמותו למטה הייתם אתם אם ,הוא ברוך

 בני ויראו" ,מיד .ממנו יותר חוטאים הייתם
 ,בהם חשקו ,'וגו ,האדם בנות את האלהים
 למטה ילםהפ הוא ברוך והקדוש

  והם .בשלשלאות

 øîúà åäééìò íéìéôð)á å íù ( éðá åàøéå
éäìàä" ïéìàå äðä úåáåè éë íãàä úåðá úà í

 ãëã àìéòìî íéìéôð ïéìàî àðééðú àðéî ïåðéà
á÷ àòá" íãà äùòð øîàã íãà ãáòîì ä

åâå åðîìöá ')åë à íù(  àùéø äéì ãáòîì àòá
éåäîìå åäìë ìò ãé÷ô åäéà éåäîì ïéàìò ìò 
 äéá øîúàã óñåéã àðååâë éåãé ìò ïéãé÷ô ïåðéà

)ãì àî íù (ïåðéà õøàä ìò íéãé÷ô ã÷ôéåá åòá 
 åøîàå äéì àâøè÷ì)ä ç íéìäú ( éë ùåðà äî

åâå åðøëæú 'á÷ ïåì øîà êî÷ éèçîì ãéúòã" ä
 ïéáç ïåúéåä øéúé äéúåë àúúì ïåúéåä ïåúà éà

éäìàä éðá åàøéå ãéî äéðî" íãàä úåðá úà í
åâå'á÷å ïåäá å÷ùç " àúúì ïåì ìéôà ä

ïåðéàå ïàìùìùá  
  äë/á  
 הערב של הנשמות שמהם ,ל"ועזא א"עז

 לזנות עצמם שהפילו הנפילים שהם ,רב
 הקדוש הפילם ולכן ,טובות שהן נשים אחר
 להם יהיה שלא ,הבא מהעולם הוא ברוך
 ,הזה בעולם שכרם להם ונתן ,שם חלק
 פניו אל לשנאיו ומשלם" שנאמר כמו

  ."' וגולהאבידו

æò"æòå à"áø áøòã ïåäúîùð åäééðîã ìàâ 
 øúá úåðæì åäééîøâ åìéôàã íéìéôð ïåðéàã

àéùðãá÷ ïåì ìéôà àã ïéâáå ïàáè ïåðéàã " ä
ïîú à÷ìåç ïåì àäé àìã éúàã àîìòîä áéäéå 
 øîà úàã äîë àîìò éàäá åäééøâà ïåì) íéøáã

é æ (åâå åãéáàäì åéðô ìà åéàðåùì íìùîå':  

                                                                                                                                                                                     

, ל שנה באו בדור המבול להתתקן ואדרבה"ר שהוליד בק"ב כי אותם הנשמות של קרי דאדהכתב הר א
כ באו לכור "ואח, ש אנשי העיר אנשי סדום,כמ, כ באו באנשי סדום"כ באו בפלגה ואח,חזרו וקלקלו ואח

 ).מ"מ(ואז נתקנו , הברזל במצרים
 ).הערת הזוהר(א "לעיל כג ע ב
לאותם שבאים מהם שנקראו ' פי. ה מעלמא דאתי"ד אפיל לון קב" ובג,"נפילים"הערב רב נקראו ' פי ג

 .א הערה בעניין הערב רב"כה ע' ועי). א"נ(מ "א. נפילים
 ).מ"מ(וגם אלו מפילים עצמם לזנות כאבותיהם  ד
זה המין שנקרא נפילים אפילו יעשו שום מצוה אין להם חלק לעולםהבא ונטלו שכרם בעולם הזה ' פי ה

 ).מ"מ(ם שהאריכו ימי
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 נאמר עליהם ,שלישי מין ,הגבורים
 מצד והם ,"השם אנשי 'וגו הגברים המה"

 'וגו עיר לנו נבנה הבה" בהם שנאמר אלה
 כנסיות בתי ובונים ".שם לנו ונעשה

 ועטרה תורה ספר בהם יםִמוֹשַ ,ומדרשות
 להם לעשות אלא ,'ה לשם ולא ,ראשו על
 צדמו ".שם לנו ונעשה" שכתוב זהו .שם

 כעפר שהם ישראל על מתגברים אחר
 ,העבודה ומתבטלת אותם וגוזלים ,הארץ

 על מאד מאד גברו והמים" נאמר ועליהם
  ".הארץ

íéøåáâà äîä øîúà åäééìò äàúéìú àðéî 
åâå íéøåáâä ' ïéìàã àøèñî ïåðéàå íùä éùðà

 ïåäá øîúàã)ã àé úéùàøá ( øéò åðì äðáð äáä
 íù åðì äùòðå>åïéðá <)ïéâáå( úåéñðë éúá 

îåñ ïåäá ïééåùå úåùøã" àìå éåùéø ìò äøèòå ú
åäéã àîùì"ää íù ïåì ãáòîì àìà ä" äùòðå ã

å íù åðìî ìàøùé ìò ïéøáâúî àøçà àøèñ
ïåì ïéìæâå àòøàã àøôòë ïåðéàãá  úøáúàå

àúãéáòâ øîúà åäééìòå )èé æ íù ( åøáâ íéîäå
õøàä ìò ãàî ãàî:  

 את יראו אם ,רביעי מין ,הרפאים
 להם ויש ,מהם מתרפים ,בדחק ישראל
 ומתרפים ,רוצים ולא להצילם רשות

 טוב לעשות בה עוסקיםש ומאלה מהתורה
 נאמר עליהם ,ומזלות כוכבים עובדי עם

 פקידה שתבא בזמן ,"יקמו בל רפאים"
  ".למו זכר כל ותאבד" בהם נאמר ,לישראל

 ìàøùéì ïåæçé íà äàòéáø àðéî íéàôø
ø ïåì úéàå åäééðî ïéôøúî à÷çåãá àáæùì åù

 ïéìàîå àúééøåàî ïéôøúîå ïàòá àìå ïåì
åëò íò áè ãáòîì äá ïéìãúùîã" åäééìò í

 øîúà)ãé åë äéòùé ( àðîæá åîå÷é ìá íéàôø
 ïåäá øîúà ìàøùéì äãé÷ô éúééã)íù ( ãáàúå

åîì øëæ ìë:  
 מזלזלים שהם ,חמישי מין ,הענקים

 ,"תיךולגרגר וענקים" בהם שנאמר לאותם
 הם אף יחשבו רפאים" נאמר ועליהם
 אותם אלה .לזה זה שקולים ".כענקים

 וסוד .ם את העולם לתהו ובהושמחזירי
 היתה והארץ ,המקדש בית נחרבהדבר 

 מיד .העולם וישוב קריע שהיא ,ובהו תהו
 ,הוא ברוך הקדוש שהוא ,האור כשיבא

 אינה להוהגא אבל ,ויאבדו העולם מן ימחו
 שבו ,שימחה עד בעמלק אלא תלויה

  .פרשוה והרי ,שבועהה

 ïéìàì ïéìæìæî ïåðéàã äàùéîç àðéî íé÷ðò
 ïåäá øîúàã)è à éìùî ( êéúåøâøâì íé÷ðòå
 øîúà åäééìòå)àé á íéøáã (åáùçé íéàôøã óà 

 åøãäàã ïåðéà ïéìà àãì àã ïéìé÷ù íé÷ðòë íä
àùã÷î éá áøç äìîã àæøå åäáå åäúì àîìòä 

åäáå åäú äúéä õøàäåååùéå àø÷ò éäéàã  àá
á÷ åäéàã øåà éúééã ãéî àîìòã" ïî ïåçîúé ä

 àéìú éäéà åàì àð÷øåô ìáà ïåãáàúéå àîìò
äàîåà äéáã éçîúéã ãò ÷ìîòá àìàæ àäå 

äåî÷åà:  
 ,"' וגוהשמים תולדות אלה" אחר דבר

 אלהיך אלה" בהם שנאמר אותם אלה
 אותו לויכא ,אלה שימחו ביום ,"ישראל

 ,רץוא שמים הוא ברוך הקדוש עשה יום
 ארץ אלהים 'ה עשות ביום" שכתוב זהו

 הוא ברוך הקדוש יהיה זמן באותו .ושמים
 שכתוב זהו ,העולם ויתחדש שכינתו עם

åâå íéîùä úåãìåú äìà øçà øáã ') úéùàøá
áã (  ïåäá øîúàã ïåðéà ïéìà)ã áì úåîù ( äìà

çîúéã àîåéá ìàøùé êéäìàé àåää åìàë ïéìà ï
á÷ ãéáò àîåé"ää àòøàå àéîù ä" úåùò íåéá ã

åäé"éäìà ä" àäé àðîæ àåääá íéîùå õøà í
á÷"ää àîìò ùãçúéå äéúðéëù íò ä" ã) äéòùé

                                                           

 ).א"נ(ב "הרש. ל"ע כמש"ג ר"סימן ענ' וכו' גבורים מין ג' נפילים מין ב' עמלקים מין א א
 ).א"ד(א לא יש זה "ובנ). מ פירשו"ובמק(ד שהוא שבוש "נלע ב
 ).מ"מ(נתבטלה ואין עושים אותה ישראל לפי שגוזלים אותם המין השני הזה ' עבודתו ית' פי ג
שהם רפאים אמר בהו ' אבל המין הד, ח ומבזים אותם"מזלזלים בתהמין החמישי שהם ענקים  ד

ח אבל אינם מבזים אותם "ומתרפים מאורייתא ומאלין דמשתדלים בה משמע שאינם מחזיקים ביד ת
 ).מ"מ(ולכאורה נראה שאין להם עון כענקים ומגיד הכתוב שאף הם יחשבו כענקים 

 ).נ"ש) (מ"א(ל "כצ' ורזא דמלה בגינייהו חרב בי מקדשא כו ה
 ).מ"מ(עכשיו מפרש והארץ שהיא ארץ ישראל גמרו לה שהיתה תהו ובהו  ו
  ).א"ד(' ש כי יד על כס יה וגו"כמ ז
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 החדשה והארץ החדשים השמים כאשר כי"
 ויצמח" זמן באותו". עשות ביום" זהו ."'וגו
 ."' וגונחמד עץ כל האדמה מן אלהים 'ה

 יורד לא ,אלה שימחו עד ,בהתחלה אבל
 לעשבים שדומים וישראל ,התורה של םגש

 שיח וכל" הדבר וסוד .יצמחו לא ולאילנות
 השדה עשב וכל בארץ יהיה טרם השדה

 ישראל שהם ,"אין אדם"ש בגלל ,"'וגו
 "האדמה את דולעב" ,המקדש בבית

  .בקרבנות

áë åñ ( õøàäå íéùãçä íéîùä øùàë éë
åâå äùãçä ' àðîæ àåääá úåùò íåéá åäéà àã
åäé çîöéå"éäìà ä" ïî í ãîçð õò ìë äîãàä

åâå 'ïéìà ïåçîúéã ãò àúéîã÷á ìáàà úéçð àì 
 ïéáùòì ïééîãã ìàøùéå àúééøåàã àøèî
 äãùä çéù ìëå äìîã àæøå ïåçîöé àì ïéðìéàìå

åâå äãùä áùò ìëå õøàá äéäé íøè ' íãàã ïéâá
àùã÷î éáá ìàøùé ïåðéàã ïéàá úà ãåáòì 

ïéðáø÷á äîãàä:  
 משיח זה ,"השדה שיח וכל" ,אחר דבר
 השדה עשב וכל" ,בארץ יהיה טרם ,ראשון

 משום ,ולמה .שני משיח זה ,"יצמח טרם
 שעליו ,השכינה את דולעב משה שם שאין
 וסוד ".האדמה את דולעב אין ואדם" נאמר
 משיח זה ,"מיהודה שבט יסור לא" הדבר

 בן משיח זה "רגליו מבין קקוומח" .דוד בן
 חשבון .משה זה "ה"שיל יבא כי עד" .יוסף

 י"ולו אותיות "עמים יקהת ולו" .כזה זה
  .ת"קה

 ïåùàø çéùî àã äãùä çéù ìëå øçà øáã
 çîöé íøè äãùä áùò ìëå àòøàá äéäé íøè
 äùî ïîú úéìã ïéâá äîìå éðù çéùî àã
 ïéà íãàå øîúà äéìòã àúðéëùì çìôîì

 äìîã àæøå äîãàä úà ãåáòì)é èî úéùàøá (
çéùî àã äãåäéî èáù øåñé àì ÷÷åçîå ãåã ïá 

ìéù àáé éë ãò óñåé ïá çéùî àã åéìâø ïéáî" ä
ìå àãë àã ïáùåç äùî àã"ä÷é å" ïååúà íéîò ú

åìå"ä÷ é"ú:  
 אלו ,"השדה שיח וכל" ,אחר דבר

 י"ח צדיק של מצד שהם הצדיקים
 ענפי שלשת ש .חי 'ש "שיח" .העולמים

 .עולמים י"ח ומן ,אבות שלשה והם ,האילן
 .ן"שי ב"ע "השדה עשב וכל" ,אחר לשון

 ב"ע והם ,י"יאהדונה ,ש שהם עלים שלשה
 כולם ,ב"ע בחשבון בהם שתלויים ענפים

 שיבא עד שכינה שהיא במקום נאחזים לא
 ו"וא א"ה ד"יו שהו ,ם"אד שנקרא אותו

 ".האדמה את דולעב אין ם"ואד" וזהו .א"ה
 עשב השדה טרם וכל" בו נאמר ולכן

 אמת" נווממ ,ק עד שיצמח צדי,"יצמח
 אמת ותשלך" בו שנאמר ,"תצמח מארץ
 לא ,דשאים שהם חכמים ותלמידי ".ארצה

ù ìëå øçà øáã àé÷éãö ïéìà äãùä çé
àøèñî ïåðéàãâç ÷éãöã "éù ïéîìò é"ù ç 'ç" ù é

â ïåðéàå àðìéàã ïéôðò úìú 'ç ïîå ïäáà" ïéîìò é
øçà ïåùìãò äãùä áùò ìëå "éù á" úìú ï

ïéìòäù ïåðéàã 'åäðåãäàé "éæò ïåðéàå "áç ïéôðò 
 ïåäá ïééìúãëò ïáùåç" àì åäìë áàïéãçàúè 

éã ãò àúðéëù éäéàã àøúàá éø÷àã àåää éúé
ãà"åé åäéàã í"ä ã"àå à"ä å"ãàå åäéà àãå à" í

 ìëå äéá øîúà àã ïéâáå äîãàä úà ãåáòì ïéà
éãö çîöéã ãò çîöé íøè äãùä áùò" äéðîå ÷

)áé äô íéìäú (çîöú õøàî úîàé äéá øîúàã 
)âé ç ìàéðã ( éãéîìúå äöøà úîà êìùúå

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(פירוש קודם ביאת המשיח שלא נמחו ערב רב לגמרי לא נתגלית הארת התורה  א
 ).מ"מ(ל כיון שלא נבנית העיקרית שהיא לעתיד "ר ב
 ).א"ד(מנחת יהודה דף קיט וקכ  ג

ã "øçà ïåùì "øâä úåäâäá ÷çîð"à. 
ä  ïéôðò)øâä úåäâä"à.(  

 ). א"ד(חסר לשון  ו
æ øâä úåäâäá ÷çîð"à.  

אבהן הם ויסע ' ב ענפין תליין מג"ע). י"יאהדוה(ב מוסגר השם "נ. 'ב כו"נהי ואינון ע"דאינון ש יאהדו ח
 ).נ"ש) (י"נז(ויבא ויט 

 ).מ"מ(ה לתקן המלכות "אדם שהוא שם מ' א הנק"זשאינם מתחברים במלכות עד שיבוא ' פי ט
ה "גם מרע, ל כיון שצדיק העליון צומח"ור, ש לעיל תורת אמת היתה בפיהו"כמ, ה נקרא אמת"מרע' פי י

 ).מ"מ(יצמח ויתעלה מן הגלות 
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 ,"תצמח מארץ אמת"ש עד בגלות צומחים
 היתה אמת תורת" בו שנאמר משה וזה

 השכינה את שדורש מי יהיה שלא ,"בפיהו
 ומיד ,"לעבד אין ואדם" זה ובגלל .כמותו
  מן יעלה ד"וא" מיד ,יבא שהוא

 ãò àúåìâá ïéçîö àì ïéàùã ïåðéàã íéîëç
úîàã äéá øîúàã äùî àãå çîöú õøàî 

)æ á éëàìî ( àäé àìã åäéôá äúéä úîà úøåú
 ïéà íãàå àã ïéâáå äéúåë àúðéëùì ùéøãã ïàî

àå ãéî éúéé åäéàã ãéîå ãåáòì"ïî äìòé ã  
  åë/à  

 ונעשה 'ו לו עולה י"אדנ מן ד"א ,"הארץ
כל  את והשקה" ,מיד ,הארץ כל אדון בה
 למטה אלישר משקים ממנו ,"האדמה פני

 ואד" ,אחר דבר .התורה של פנים בשבעים
 מן יעלה ענן תרגומו ,"הארץ מן יעלה
 על 'ה ענן כי" בה שנאמר אותה ,הארץ

 חכמים תלמידי משקים ובו ,"' וגוהמשכן
  .זמן באותו בארץ

à õøàä"ðãà ïî ã"å äéì ÷éìñ é ' ãéáòúàå
 éðô ìë úà ä÷ùäå ãéî õøàä ìë ïåãà äá

 äîãàä)å á úéùàøá( îé ìàøùé ïéé÷ùúà äéð
òá àúúì ' äìòé ãàå øçà øáã àúééøåàã ïéôðà

 àéää àòøà ïî ÷ìúñé àððòå åîåâøú õøàä ïî
 äá øîúàã)çì î úåîù (åäé ïðò éë" ìò ä

åâå ïëùîä ' íéîëç éãéîìú ïéé÷ùúî äéáå
àðîæ àåääá àòøàá:  

 אלו ,"האדם את אלהים 'ה וייצר"
 ריצי הוא ברוך הקדוש זמן באותו .ישראל
 והעולם הזה העולם של בציורים אותם
 הוא ברוך הקדוש זמן באותו "וייצר" .הבא

 'ו ,'י 'י ן"יודי שני של בציור בשמו הכניסם
 ויהיו ,ה"יהו לחשבון עולים שהם ,ביניהם

 ן"יודי בשני שלהם בפנים בפניוירים ומצ
 הכתוב אמר ולכן .'ו באות שלהם טםובח

 אותם אלה ".אראנו צורים מראש כי"
ירים ו מצויהיו ,הקדוש השם של ציורים

 ,'י 'י שהם ,נכבדים לוחות בשני בפניהם
 אותם ריצי ועוד .עליהם חרות הוא 'שו

 הם 'וו ה"י זו ,העליונה זוגו בבת דור לכל
 של באותם אותם ריוצי ,שניהם של היחוד

 עמוד ישראל שהוא ,שלמעלה ציור
 ,ותחתונה עליונה שכינה כולל ,האמצעי

 שמע וקריאת ערבית שמע קריאת שהם
 ובשר מעצמי עצם" נאמר ועליהם ,שחרית
  ".מבשרי

åäé øöééå"éäìà ä" íãàä úà í)æ á úéùàøá (
á÷ àðîæ àåääá ìàøùé ïéìà" ïéøåéöá ïåì øééö ä

 àðîæ àåääá øöééå éúàã àîìòå ïéã àîìòã
á÷"áã àøåéöá äéîùá ïåì ìééò ä 'éãåé"é ï 'é 'å '

ìñ ïåðéàã åäééðéá ïé÷ïåáùçìåäé " ïåäéå ä
ïéôðàá éåôðàá ïéøééåöîàéãåé ïéøúá ïåäìéã " ï
å úàá ïåäìéã àîèåçá ' àø÷ øîà àã ïéâáå

)è âë øáãîá ( ïéìà åðàøà íéøåö ùàøî éë
 ïéøééåöî ïåäéå àùéã÷ àîùã ïéøåéö ïåðéà

ïéøé÷é ïéçåì ïéøúá åäééôðàááé ïåðéàã  'é ' åäéàã
å 'ì øééö ãåòå åäééìò úåøçøåã ìëì ïåâ úáá 

äàìò äéâåæãé àã "å ïåðéàå ä 'åäééåøúã àãåçéä 
àìéòìã àøåéöã ïåðéàá ïåì øééöåå ìàøùé åäéàã 

 äàúúå äàìò àúðéëù ìéìë àúéòöîàã àãåîò
÷ ïåðéàã"÷å úéáøò ù" øîúà åäééìòå úéøçù ù

)âë á úéùàøá (éøùáî øùáå éîöòî íöò:  
 בגן ישראל את נטע זמן באותו ומיד

 'ה ויטע" שכתוב זהו ,הקדוש ןהעד
 àúðâá ìàøùéì ïåì òèð àðîæ àåääá ãéîå

ää àùéã÷ ïãòã" ã)ç á úéùàøá (åäé òèéå"äæ 

                                                           

 ).נ"ש) (מ"א(ל בעיינין "ל דצ"נ. ויהון מצויירין באנפוי באנפין א
 ).מ"מ) (מלכות(סוף לוחות הם חכמה בראש וחכמה ב' ב ב
 ).מ"מ(מישראל ' אבא צייר בכל א' פי ג
 ).מ"מ(ונודע שחכמה בבינה ' שהיא אימא שהיא ה ד
 ).מ"מ(מלכות ' א ומזווגם בגנתא דעדן פי"א שמייחד או"הוא ז' פי ה

å "é àã äàìò"å ïåðéàå ä 'àìéòìã àøåéöã ïåðéàá ïåì øééöå åäééåøúã àãåçé "øâä úåäâäá ÷çîð"à ,îáå åîå÷

 àúéà"ááå äàìéò"å åäéàã äàúú æ 'àìéòìã àøåéöá ïåì øééö åäééååøúã àãåçé." 
 ).הערת הזוהר(א "כח ע ז
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 השכינה זו "גן" .אמאו אבא ,"אלהים
 את" .העליונה האם זו "עדן" .התחתונה

 נטע תהיה היא ,האמצעי העמוד זה "האדם
 ותהיה ,לעולם ממנו תזוז ולא ,זוגו בת שלו

 הקדוש אותם נטע וישראל .שלו העדון
 ,בעולם הקדוש נטע זמן באותו ,הוא ברוך
 ידי מעשה מטעי נצר" שנאמר כמו

  ".להתפאר

éäìà"áà í"îàå à"ààâ " äàúú àúðéëù àã ï
ãò" àãåîò àã íãàä úà äàìò àîà àã ï

 àìå äéâåæ úá äéìéã òèð àäú éäéà àúéòöîàã
 ìàøùéå äéìéã àðåãò àäúå íìòì äéðî æåæú

á÷" àùéã÷ àòèð àðîæ àåääá ïåì òèð ä
 øîà úàã äîë àîìòá)àë ñ äéòùé ( éòèî øöð

øàôúäì éãé äùòî:  
 כל" .ואמא אבא "אלהים ה"יהו ויצמח"
 זה "למאכל וטוב" .צדיק זה "נחמד עץ

) מוכן( @מזמין הוא שבו האמצעי העמוד
 הצדיק מתפרנס ולא .בו שהכל לכל מזון
 צריכים ולא ,ממנו שכינההו ,ממנו אלא
 נזונים כולם אלא )שלהם( התחתונים את

 לשכינה היה לא שבגלות .ידו על למטה
 של ברכות י"בח אלא מזון העולמים י"ולח

 מזון יהיה הוא זמן באותו אבל ,התפלה
 יהיה ,החיים עץ שהוא "החיים ועץ" .לכל

 מעץ גם ולקח" בו שנאמר ,הגן בתוך נטוע
 לא השכינה ועל ".לםולע וחי ואכל החיים
 ,רב ערב שהם ,האחר צד של העץ שולט
 בה תקבל ולא ,"ורע טוב הדעת עץ" שהם
 ואין ינחנו בדד 'ה" שכתוב זהו ,המאוט עוד
 גרים מקבלים לא ולכן ".נכר אל עמו

 גפן כמו השכינה ותהיה ,המשיח לימות
 יהיו וישראל .אחר ממין נטע מקבלת שלא

 ,פיוי עליהם ויחזר ,למראה נחמד עץ כל
 תפארת ארץ משמים השליך" בו שנאמר
 נדחים "ורע טוב הדעת ועץ" ".ישראל

 ,בהם מתערבים ולא מתדבקים ולא ,מהם
 ורע טוב הדעת ומעץ" בישראל נאמר שהרי

 להם להיוג .רב ערב שהם ,"ממנו תאכל לא
 גרמו ממנו ואכל שביום ,הוא ברוך הקדוש
 ובית ראשון בית שהם ,אבדות שתי שאבדו

 ,"תמות מות ממנו אכלך םביו כי" זהו .שני
 ויבש יחרב שצדיק שגרמו והם .םיפעמי
 ובבית ,עליונה שכינה שהיא ,ראשון בבית

 ונהר" זהו .תחתונה שכינה שהיא ,שני

åäé çîöéå"éäìà ä" í)è á úéùàøá(  àáà
àîàåáçð õò ìë éãö àã ãî" àã ìëàîì áåèå ÷

 àúéòöîàã àãåîò]àåäáã) [àåääáã(â ïéîæ 
]ð"àðéîæ à[ ñðøôúà àìå äéá àìëã àìëì ïåæî 

 ïéëéøö àìå äéðî àúðéëùå äéðî àìà ÷éãö
 ïéàúú)ïåäìéã ( äéãé ìò àúúì ïéðåæð åäìåë àìà

çìå àúðéëùì äåä àì àúåìâáã" àðåæî ïéîìò é
çá àìà"éãìáà àúåìöã ïàëøá  àðîæ àåääá 

 àðìéà àåäã íééçä õòå àìëì àðåæî àäé åäéà
 äéá øîúàã àúðâ åâá òéèð àäé ééçã) úéùàøá

âáë  ( íìåòì éçå ìëàå íééçä õòî íâ ç÷ìå
 àøçà àøèñã àðìéà äìò àèìù àì àúðéëùå

ïåðéàã áø áøò ïåðéàãäòøå áåè úòãä õò å àìå 
ää àîè ãåò äá ìá÷ú" ã)áé áì íéøáã (åäé" ä

ãáâáå øëð ìà åîò ïéàå åðçðé ã" ïéìá÷î àì ã
 àìã àðôâë àúðéëù àäúå çéùîä úåîéì íéøâ
 õò ìë ïåäé ìàøùéå àøçà àðéîî àòèð àìá÷î
 øîúàã àøôåù åäééìò øæçúéå äàøîì ãîçð

 äéá)à á äëéà ( úøàôú õøà íéîùî êéìùä
 àìå åäééðî ïééçãà òøå áåè úòãä õòå ìàøùé

äá ïéáøòúî àìå ïé÷áãúî àäã ïå>øîúà <
)àúéà( ìëàú àì òøå áåè úòãä õòîå ìàøùéá 

 åðîî)æé á úéùàøá (áø áøò ïåðéàãæ ïåì éìâå 
á÷"ìëà íåéáã äåá åãáàã åîøâ åðîî  ' ïéãáà

 íåéá éë åäéà àã éðù úéáå ïåùàø úéá ïåðéàã

                                                                                                                                                                                     

  .א" נמחק בהגהות הגר–  אבא ואמאא
 .'ו אות ז"א ובהגהות מהרח"ד וזוהר אחרי מות סה ע"ש כה ע"הקדו' עי ב

â á)ôã”å ( àúéà"àåä äéáã." 
תצא ' ועיין בפ' ח ברכאן דצלותא בזמן הגלות וכן איתא בתי"ן מיגליון מכאן נראה שגם הצדיק נזו ד

  ).א"ד(' רעח א
 ).הערת הזוהר(סוף תצא  ה
 ).מ"מ(א בתוך הגן שהיא מלכות לבטל שליטת עץ הדעת שהוא ערב רב "ועץ החיים שהוא ז ו
). ב" עב קכט"ה ח"דע(לעיל הערה ' קבלת הערב רב גרמה כלל הגליות והצרות עד ביאת המשיח ועי ז
' ז תיקון נ"א על תיקו"בהגר' ועי. ד שמונה רשימה של מקומות בזוהר המדברים בענין זה"ש כג ע"הקדו' ועי

 .ב"זהר כי תצא רעז ע' ועי. בארוכה) ג"צז ע(
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 'בה יחרב ,)'ו (זה ונהר ,"ויבש יחרב
 'הי שפע ממנו סתלקהש בגלל ,תחתונה

  .סוף לאין

á úåîú úåî åðîî êìëà 'øâ ïåðéàå íéîòôé åî
ëù éäéàã ïåùàø úéáá ùáéå áøçé ÷éãöã àúðé

 àã äàúú àúðéëù éäéàã éðù úéááå äàìò
åäéàà) ä èé äéòùé (àã øäðå ùáéå áøçé øäðåá 

äá áøçé 'äàúúâéã åòéáð äéðî ÷ìúñàã ïéâá  '
óåñ ïéàìã:  

 העם ,מהגלות ישראל כשיצאו ומיד
 ויבש חרב שהיה נהר מיד ,לחוד הקדוש
 ,'ו זה ,"מעדן צאוי ונהר" בו נאמר

 העמוד זה "רונה" ".הגן את להשקות"
 .העליונה אמא זו "מעדן צאוי" .האמצעי

 ,תחתונה שכינה זו "הגן את להשקות"
 אז" ובישראל במשה נאמר זמן שבאותו
 ,נהר 'נ ,עדן 'ע שהוא ,בענג ,"'ה על תתענג

  ,"' וגומשה ישיר אז" הכתוביתקיים ו .גן 'ג

 àùéã÷ àîò àúåìâ ïî ìàøùé ïå÷ôéã ãéîå
å áøç äåäã øäð ãéî ãåçì äéá øîúà ùáé

)é á úéùàøá ( ïãòî àöåé øäðå>å àã'< úå÷ùäì 
 ïãòî àöåé àúéòöîàã àãåîò àã øäðå ïâä úà
 àúðéëù àã ïâä úà úå÷ùäì äàìò àîà àã
 ìàøùéáå äùîá øîúà àðîæ àåääáã äàúú

)ãé çð íù (åäé ìò âðòúú æà"ò åäéàã âðòá ä '
ð ïãò 'â øäð 'å ïâà àø÷ íéé÷ú)à åè úåîù ( æà

ùéåâå äùî øé'  
   åë/á  

 לערב ויתהפך ,"ישיר" אלא נאמר לא שר
 עובדי העולם מותוולא ע"לנג ג"ענ רב

 בהם שפרח והמצרים שפרעה כמו ,ם"עכו
  .ג"ענ יהיה לישראל אבל ,אבעבועות שחין

 áø áøòì êôäúàå øéùé àìà øîàð àì øù
ðò"âðì â"òäàîìòã ïéîåàìå åëòò "í àðååâë 

äá çøôã éàøöîå äòøôã úåòåáòáà ïéçù ïå
ðò àäé ìàøùéì ìáà"â:  

 הגן את להשקות מעדן יצא ונהר" וזהו
 : שהם,"ם יפרד והיה לארבעה ראשיםומש
 הרוצה זמן ובאותו .ימין זרוע דחס

מושקים  מיכאל ומחנה ,ידרים להחכים
 .שבטים ושני יהודה מטה ועמו ,ממנו

 הרוצה זמן ובאותו .שמאל זרוע גבורה
מושקים  לחנה גבריא ומ,להעשיר יצפין

 שוק נצח .שבטים ושני דן מטה ועמו ,ממנו
 ,נוריאל של מחנהמושקים  וממנו ,ימין

 הוד .עמו שבטים ושני ראובן מטה ועמו

 àãå åäéà)é á úéùàøá ( ïãòî àöåé øäðå
 äòáøàì äéäå ãøôé íùîå ïâä úà úå÷ùäì

ñç ïåðéàã íéùàø" àðîæ àåääáå àðéîé àòåøã ã
àëéî äðçîå íéøãé íéëçäì äöåøä"ìå ïéé÷ùúà 

øåáâ ïéèáù ïéøúå äãåäé äèî äéîòå äéðî" ä
 øéùòäì äöåøä àðîæ àåääáå àìàîù àòåøã

àéøáâ äðçîå ïéôöé"ïéé÷ùúà ì äéîòå äéðî 
öð ïéèáù ïéøúå ïã äèî" äéðîå àðéîé à÷åù ç

 ïéé÷ùúà]àéøåðã àééøùî"ìæ) [àéøåð ïééøùî"ì(à 

                                                                                                                                                                                     

מאן הוא עדן ' ץ ב"ולאו למימרא דאימא עילאה איתקריאת עדן דבאידרת האזינו ר. ב עיין”ויקהל רי ע א
א "ב כתב דנקרא עדן לגבי ז"הרש). א"ד(ק בינה היא היוצאת מעדן שהיא חכמה "דא חכמה עילאה אלא ה

  ). א"נ(
á) ð"å à'() ôã"îá àåä ïëå å"î.( 

 ).נ"ש(ל "כצ' תתאה כו' עלאה ויבש בה' וחרב בה ג
 ).מ"מ(א "ה ואינו מאיר לז"ס ב"ועלה אבא לא, א מוחין דאבא שבתוכו"שנסתלקו מז' פי ד
וזוהר פקודי רב ] ב"יג ע[תקונים בהקדמה סוף דף יא . ה מתהפך לה ענג לנגעשפחה רעה שהיא הקליפ ה

ח שער מט פרק ו "ע' עי". אין בטובה למעלה מענג ואין ברעה למטה מנגע: "ד"ב מ"י פ"ס' עי). א"ד(ב "ע
 . הפך ענג דקדושה היא,הנגע הוא דכורא דנוגה: ל"ז

 ).ו"לש(ב "ג קיח ע"ח ו
ועטם שאמר נוריאל שהוא מצד הגבורה ולא , לכך אמר דאיהו בנצח, הודכיון דאיהו בנצח ואיהי ב ז

  אוריאל שהוא מצד החסד
 ).מ"מ(לפי שנצח גם הוא לבר מגופא שהוא דין לכך אמר נוריאל 
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 והוא" ליעקב נאמר שעליה ,שמאל שוק
 מחנהמושקים  וממנו ,"ירכו על לעוצ

 ,הגלות רפואת על נהוממ שהוא ,רפאל
  .שבטים ושני אפרים מטה ועמו

àéøåð"ì(à äéîò ïéèáù ïéøúå ïáåàø äèî äéîòå 
åä"àìàîù à÷åù ãá á÷òéì øîúà äìòã 

)áì áì úéùàøá (åëøé ìò òìåö àåäåâ äéðîå 
 àééøùî ïéé÷ùúà)ã(ìàôøã ìò àðîî åäéàã 

àúåìâã àúååñàä ïéøúå íéøôà äèî äéîòå 
ïéèáù:  

 לארבעה והיה יפרד ומשם" אחר דבר
 שנכנסו ארבעה אותם אלה ,"ראשים
 שונה פי שהוא ן"בפישו נכנס אחד .לפרדס
 קבור הוא ושם ן"בגיחו נכנס השני ,הלכות
 ".גחון על הולך כל" בו שנאמר אותו

 אשר לגבר" נאמר עליו ,ל"א גבר ,ל"גבריא
 ידע ולא ".בעדו והאל ויסך נסתרה דרכו
 שהתגלה הזה היום עד קבורתו את איש
 שלישי .ברמיזא לחכימא ודי רמז וזהו ,שם

 מחדדת לשון וזו ,קל חד ,ל"בחדק נכנס
 שהוא ת"בפר נכנס רביעי .לדרשה קלה
 עזאי ובן זומא בן .ורביה פריה שבו ,המח

 לוקים היו ,התורה שלקליפות ל שנכנסו
 בו נאמר ,במח שנכנס עקיבא רבי .בהם

 íéùàø äòáøàì äéäå ãøôé íùîå øçà øáã
ñãøôì åñðëðã äòáøà ïåðéà ïéìàå ìàò ãç 

åùéôá"úåëìä äðåù éô åäéàã ïæ ìàò àðééðú 
åçéâá"ïç äéá øîúàã àåää øåá÷ àåä ïîúå 

)áî àé àø÷éå (àéøáâ ïåçâ ìò êìåä ìë" øáâ ì
ìàè øîúà äéìò )âë â áåéà (øáâì åëøã øùà 

äøúñðéåìà êñéå " úé øáâ òãé àìå åãòá ä
äéúøåá÷àé àãå ïîú àééìâúàã ïéãä àîåé ãò 

àæéîøá àîéëçìå æîø åäéàáé ìàò äàúéìú 
÷ãçá" àì÷ àãéãç àðùéì àãå ì÷ ãç ì

àùøãìâéøôá ìàò äàòéáø "àçåî åäéàã úãé 
äéáøå äéøô äéáãåè éàæò ïáå àîåæ ïá ]ã[ åìàò

                                                                                                                                                                                     

 ).ו"לש(א "ג רכה ע"ח' עי א
ד "א שהו"ז פב ע"תיקו' עי). א"נ(ד "והוא נגד הו, מכאן משמע דבירך שמאל אחז המלאך ליעקב ב

הוא ' אלא הביאור הוא שמאחר שנוק, ב משמע שהיה בנצח ולא בהוד"אמנם לעיל כא ע,  בשמאלמתקשר
וממילא שייך לומר בשניהם היה הצליעה על יריכו , א לכן נצח שלו הוא בסוד הוד שלה"א עם ז"בסוד אב

 ).ג והלאה"א ע ע"כללים ח(
 .ב ודברינו שם אם זה נצח או הוד"לעיל כא ע' עי ג
 ).מ"מ( אחוזה בהוד ורפאל מצד המלכות לפי שמלכות ד
 ).א"ד(רפואת הגלות ' פי ה
ב "ה ח"אריכות דע' עי). ה"של(ח "בחייט מובא זה המאמר באורך דף ע. 'אלין אינון ארבעה דנכנסו כו ו

 .'וד' ג סימנים ג"פט ע
ר כל חכמי ובן עזאי הו אפה שונה הלכות שהיה אומ). א"נ(מ "א. דפרדס' ל פשט הלכה ולזה רמז בפ"ר ז

  ).מ"מ(ישראל לפני כקליפת השום 
 ,זהר כאןה דברי את א"הגר שפירש מה פ"ע הוא ,'א שיטה :כאן' יש כמה שיטות איך לפרש כל א

 קא דף נד תיקון (התיקונים שיטת הוא ,'ב שיטה). ב"ע א"ע עמוד כט דף (אור יהל בספר פקודי בהיכלות
 מערב פרת, נוריאל אוריאל מזרח חידקל, מיכאל דרום חוןגי, גבריאל צפון הוא פישון כי אמרו שם) א"ע

', ג שיטה. בזה חלוקים הזוהר עם התיקונים כי, )שם ג"ע ריש(' הנז אור וביהל א"ע שם א"הגר ואמר. רפאל
 .בראשית זוהר בכוונת שם אמר) אורייתא ה"ד סוף א"ע שם (בתיקונים עצמו א"הגר כי הוא

 ).מ"מ(משה רבינו  ח
 ).מ"מ(א גבר אל כמו איש האלהים ל משה הו"ר ט
 ).מ"מ(דרכו שהו אדרך קבורה נסתרה , ה"שהוא מרע י

ב וזוהר תרומה קמא מבואר שענין הקבורה הוא כסוי הקליפה סביב גבול "מנחת יהודה דף עט ע יא
  ).א"ד(הקדושה 

  ).מ"מ(וסוד זה ראוי להעלימו לכך אמר לחכימא ברמיזא ' וכו, משה קבור נגד פעור יב
,  סוד משה הוא תורתו הלכה למשה מסיני שהוא הסוד והוא גנוז ברמז,ל" ז,ד"ח ע"ב כ"יהל אור ח 'עי

 . כ"ע
 ).מ"מ(הוא בן זומא שהיה דרשן  יג
 ).מ"מ(הם סודות התורה  יד
 ).ו"לש(ב "וכן הוא בבכורות נה ע טו
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 ì ååä àúééøåàã ïéôéì÷áàáé÷ò éáø ïåäá ïà÷à  .בשלום ויצא בשלום שנכנס
>ã< ÷ôðå íìùá ìàòã äéá øîúà àçåîá ìàò

íìùáá:  
 הייתי אחד יום ,אבא ,אלעזר רבי אמר(

 שאמר מהו ,החברים ושאלו ,המדרש בבית
 שיש לאבני כשתגיעו לתלמידיו עקיבא רבי

 תסתכנו שמא מים מים תאמרו אל טהור
 יכון לא שקרים ברוד" שכתוב ,בעצמכם

 ואמר ירד הזקנים זקן יםנתיבי ".עיני לנגד
 ,לו אמרו .עוסקים אתם במה ,רבנן ,להם
 לתלמידיו עקיבא רבי שאמר בזה ודאי

 ודאי ,להם אמר .'וכו שיש לאבני כשתגיעו
 בישיבה פרשוה והרי ,כאן יש עליון סוד

 ,לכם ירדתי תטעו שלא וכדי ,העליונה
 עליון סוד שהוא ,ביניכם זה סוד לגלות
 טהור שיש אבני יבודא. הדור מבני טמיר

 והם ,טהורים מים יוצאים שמהם הם
 שהוא 'ו .ובסוף בראש 'א באות רמוזים

 שאוכל מי ,"החיים עץ" הוא ביניהם נטוי
 האלה ם"היודי ושני ".לעולם וחי" ממנו

 יצירה ,יצירות שתי והם ,"וייצר"ב רמוזים
 והם .התחתונים של ויצירה העליונים של

 מותתעלו ,בסוף וחכמה בראש חכמה
 עליונה מחכמה תעלומות הם ודאי ,חכמה
 עינים שתי כנגד והם. עליון כתר שתחת
 .הגדול לים יורדות דמעות שתי שבהם
 הלוחות משני שהתורה בגלל ,ירדו ולמה
 זכו ולא לישראל מוריד משה היה הללו
 ביתל אבדן גרם וזה ,ונפלו ונשברו ,בהם

 'ו שפרח בגלל ,נפלו ולמה .ושני ראשון

)>ð"à <à"øâ éáá àðéåä ãç àîåé àáà øæòìà 
àã åäéð éàî àééøáç åìéàùå àùøãî" àáé÷ò ø

øåäè ùéù éðáàì åòéâúùë éåãéîìúìã ìà 
íéî íéî åøîàúä åëééîøâ ïåðëúñú àîù 

 áéúëã)æ à÷ íéìäú ( ãâðì ïåëé àì íéø÷ù øáåã
 ïåì øîà úéçð à÷ ïéáñã àáñ àä éëäãà éðéò
 àäá éàãå äéì åøîà ïåìãúùú à÷ éàîá ïðáø

àã" ùéù éðáàì åòéâúùë éåãéîìúì àáé÷ò ø
åëå ' àäå àëä úéà äàìò àæø éàãå ïåì øîà

 ïåòèú àìã ïéâáå äàìò àúáéúîá äåî÷åà
 ïéâáå åëì àðúéçðãåëééðéá àã àæø àééìâúàå 

 éðáà éàãåá àøã éðáî àøéîè äàìò àæø éäéàã
ïééëã ïééî ïåäðîã ïåðéà øåäè ùéùæ ïåðéàå ïé÷ôð 

à úàá ïéæéîø'å àôåñå àùéø  ' éåèð åäéàã
åäééðéáç )å( íééçä õò åäéà]ïàî[ äéðî ìéëàã 

á ïéìàå íìòì éçå 'éãåé" øöééåá ïéæéîø ïåðéà ï
 äøéöéå ïéàìòã äøéöé úåøéöé ïéøú ïåðéàå

ïéàúúãè óåñá äîëçå ùàøá äîëç ïåðéàå 
 äîëçî úåîåìòú ïåðéà éàãå äîëç úåîåìòú

äàìòéá ìá÷ì ïåðéàå äàìò øúë úåçúã  ' ïéðééò
ïåäáãàé éàîàå àáø àîéá åúçð ïéòîã ïéøú 
åúçðáéïéìà ïéçåì ïéøúî àúééøåàã ïéâá ) ïéìà( 

 åøáúàå ïåäá åëæ àìå ìàøùéì úéçð äùî äåä

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(פקודי רנד  א
' עי). ו"לש(ל נד "ג צ"ותיקון ס' ל מ"ו צ"ן טתיקו). א"ד(א וצא תקון סג ”תקונים תקון טו דף קא ע ב

 .ב"ב כח ע"אריכות ביהל אור ח
ד ותקונים "ופקודי רכ). ו"לש(ב "ל פנחס רמו ע"צ). א"ד(א ”מ סוף דף קא ע"כל המצוין הודפס גם בר ג

  ).א"נ(ב "הרש. 'א א"ק
 ).מ"מ(לוחות התורה הראשונים שנשברו ' והם ב, הם אבא וברתא ד
, ד סימן יא באריכות"ב קו ע"ה ח"דע' עי). א"ד(כי הכינויים בערך שיש וסוף תקון כד פרדס בשער ער ה

 .'ג סימן ה"וכן צב ע
 ).נ"ש) (מ"א(ל לפיכך ירדת כדי שיתגלה סוד זה ביניכם "ר. 'ובגין דאתגלייא רזא דא בינייכו כו ו
החסדים ' פי. ה לפרדס"ב ד"עז קא ”א על תיקו”בהגר' ועי. ב כט עג"יהל אור ח). ו"לש(א "ז קמ ע"תיקו ז

 ).מ"מ(והשפע מהם בא לעולם יצירה דעילאין אבא האציל עולם האצילות 
 ).ו"לש(ב "ג רכג ע"ח' עי ח
 ).מ"מ(ע "מלכות האצילה לבי ט
', ונודע כי אבא יונק ממזל הח, א"חכמה ומלכות שרשם ממוחא סתימאה שתחת גולגלתא דא' פי י

דתחות כתר עילאה וקראם , ש אינון תעלומות מחכמה עילאה"וז, תאואבא יסד בר, שהוא ממוחא סתימאה
 ).מ"מ(אבא נעלם בפרצופי האצילות ומלכות נעלמת בהיכלותיה , תעלומות שהם נעלמים

 ).הערת הזוהר(א "שמות יח ע יא
 ).מ"מ( ט"ר היא ששם מט"התרין דמעין אחרנין מסטרא דעץ הדעת טו' פי יב
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 להם ונתן ,"וייצר" של 'ו ואשה ,מהם
 ,"ורע טוב הדעת עץ" של מצד אחרים
 מימין .תריוה סוריבא תורה נתנה שמשם

 עקיבא רבי אמר ולכן. מות ומשמאל חיים
 אל טהור שיש לאבני כשתגיעו ,לתלמידיו

 אבני שוקלים תהיו לא ,מים מים תאמרו
 ,"וייצר" של ן"יודי שני שהם( ,טהור שיש

 לאבנים )תחתונה וחכמה עליונה חכמה
 חכם לב" שמשם ,ומות חיים שהן אחרות
 אלא ,עוד ולא ".לשמאלו כסיל ולב לימינו
 של הֶלֶאְש בגלל ,עצמכםאת  כנותתס אתם

 ואבני ,רודיבפ הם "ורע טוב הדעת עץ"
 ואם .כלל רודיפ בלי ביחוד הן טהור שיש

 מהם החיים עץ הסתלק שהרי תאמרו
 לא שקרים ברוד" ,רודיפ ביניהם ויש ונפלו

 רודיפ שם אין שהרי ,"עיני לנגד יכון
 באו .מאלה היו שנשברו הֶלֶאְש ,למעלה
  לנשק

áà íéøâ àãå åìôðå éàîàå éðùå ïåùàø úéáã àãå
åìôðàå çøôã ïéâá  'å åäéàã åäééðî ' áéäéå øöééåã

 ïîúîã òøå áåè úòãä õòã àøèñî ïéðøçà ïåì
 ééç àðéîéî øúäå øåñéàá àúééøåà úáéäééúà

âáå àúåî àìàîùîå"à ã" éåãéîìúì àáé÷ò ø
 íéî íéî åøîàú ìà øåäè ùéù éðáàì åòéâúùë

 ùéù éðáà ïéìé÷ù ååäú àì øåäè]ð"á ïåðéàã à '
äàúú äîëçå äàìò äîëç øöééåã ïéãåé[ ïéðáàì 

 ïîúîã àúåîå ééç ïåðéàã ïéðøçà)á é úìä÷ ( áì
 àìà ãåò àìå åìàîùì ìéñë áìå åðéîéì íëç
 úòãä õòã ïéìàã ïéâá åëééîøâ ïåðëúñú ïåúà
 ïåðéà øåäè ùéù éðáàå àãåøôá ïåðéà òøå áåè

ììë àãåøô àìá àãåçéááéú éàå  àäã ïåøî
 àãåøô úéàå åìôðå åäééðî íééçä õò ÷ìúñà
 úéì àäã éðéò ãâðì ïåëé àì íéø÷ù øáåã åäééðéá
 ååä ïåðéàî åøáúàã ïéìàã àìéòì àãåøô ïîú

à÷ùðì åúà  
  æë/à  

  :)åäééðî ÷ìúñàå çøô äéìâ  ).מהם והסתלק פרח אותו
 בודאי ,"מעדן יצא ונהר" אחר דבר
פות  קליאין שם החיים בעץ למעלה
 אבל ".רע יגורך לא" שכתוב זהו ,נכריות

 ,נכריות קליפות בודאי יש שלמטה בעץ
 שהוא ,אנפין זעיר של עדן בגן נטוע והוא
 של העליון העדן שגן .ן"מטטרו ,חנוך

יא של ערבוב שם אין ,הוא ברוך הקדוש
 זה ובגלל ,ְוִעֵּקׁש ִנְפָּתל שם להיות קליפות

 מרלו כלנוי ."' וגומעדן יצא ונהר"
 ,שלו דוןימע "מעדן צאוי" ן"במטטרו

 ,שלו הפרדס ,שלו הגן "הגן את להשקות"

 øçà øáã)é á úéùàøá ( ïãòî àöåé øäðå
àìéòì éàãåáã íééç õòá )ã(éì÷ úéì ïîú ïéô

ää ïéàøëåð" ã)ä ä íéìäú ( ìáà òø êøåâé àì
àúúìã õòáä åäéàå éàãå ïéàøëåð ïéôéì÷ úéà 

ïéôðà øéòæã ïãòã àúðâá òåèðå êåðç åäéàã 
ïåøèèîæâã "á÷ã àìéòìã ò"ïîú úéì äç 

 øäðå àã ïéâáå ù÷òå ìúôð ïîú éåäéîì àîåèøò
åâå àöåé 'øîéîì àðìéëéè ïãòî àöåé ïåøèèîá 

äéìéã ïåãòîé ñãøô äéìéã ïâ ïâä úà úå÷ùäì 
äéìéãàé òùéìàå àîåæ ïáå éàæò ïá åìàò ïîúã 

                                                                                                                                                                                     

  ).א"נ(מ "א. 'וזהו לתת חסר ו א
 ). א"ד(נג וקנז וזוהר סוף כי תצא ' ש ד"מנחת יהודה דף מט גירסא אחרת וע ב
 ).ה"של(ביאור מאמר זה כולו בחייט דף נג  ג
 .ב"ב כח ע"יהל אור ח' ועי. נמחק ביהל אור ד
 ).מ"מ(א דיצירה "ט שהוא ז"הוא מט ה
ששם אין , אצילות'  פידגן עדן דלעילא, א"ט שהוא ז"שהיא גן של מט, נטוע ביצירה' א הנז"ז' פי ו

 ).מ"מ(ש וכבודי לאחר לא אתן "לקליפות אחיזה כמ
 ).א"ד(ע עליון ותחתון ושני מטטרון קטן וגדול "לפי שיש שני ג ז
ל "ור. 'לית תמן ערטומא למהוי תמן נפתל ועקש וכו). א"נ(ב "ערטומא ערבוביא דקליפין הרש' פי ח

ן קושיות " תורת אמת אבל במתיבתא דמטטרוה יכא תמן שום קושיא ופירוקא רק"במתיבתא דקב
 ).נ"ש) (מ"א(ופירוקים שהם קליפות 

èøîéîì àðìéëé  –øâä úåäâäá ÷çîð "à.  
 ).מ"מ(מלכות דאצילות ששם מתעדן  י

 )מ"מ(יצירה ' פי). הערת הזוהר(ד "תיקון כ יא
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 .ואלישע זומא ובן עזאי בן לשם שנכנסו
 ,ע"ר זה ומצד ב"טו זה מצד שלוקליפות ו

 טמאה ,ופסול כשר , והיתראסור וזה
  .וטהרה

åè àã àøèñî äéìéã ïéôéì÷å" àã àøèñîå á
ø" äàîåè ìåñôå øùë øúäå øåñéà àãå ò

äøäèåà:  

 זה כך ,רבי רבי ,ואמר אחד זקן עמד
 אלא ,נקרא לא הוא החיים עץ אבל ,ודאי

 אחת יצירה "וייצר" ,הדבר סוד הוא כך
 הדעת עץ" וזה ,לרע אחת ויצירה לטוב
 החיים מצד ,קטן אדם זה עץ ".ורע טוב

 יצירות שתי שם ,ממנו המות ומצד ממנו
 וייצר" נאמר ועליו , והיתרסוריא שהם שלו

 ".האדמה מן עפר האדם את אלהים 'ה
 שכינה זו ,"חיים נשמת באפיו ויפח"

 ועץ" נאמר ועליה .תשובה "עדן" ,עליונה
 ,עיהאמצ העמוד זה ,"הגן בתוך החיים

 ,הם קשרים שלשה .תחתונה שכינה "ןהג"
 האדם ויהי" ובהם ,אצלו ונפש רוח נשמה
 נקרא] וכך[ מפיו ממש שהוא ,"חיה לנפש

 שאמר מיד ,חיים נשמת שהיא לשכינה
 ,שמעון רבי אמר .למעלה עלה אלו דברים
 ובודאי ,מלאך היה זה בודאי ,חברים

  .מקום מכל לנו יש מיכהת

÷àáñ ãç íá éàãå àåä éëä éáø éáø øîàå 
 àåä éëä àìà åäéà éø÷úà àì íééç õò ìáà

äìîã àæøâ äøéöé ãçå áåèã äøéöé ãç øöééå 
 àã õò òøå áåè úòãä õò åäéà àã òøã>íãà <

)à'(àøéòæ ã àøèñîå äéðî íééçã àøèñî 
á ïîú äéðî àúåîã ' øåñéà ïåðéàã äéìéã úåøéöé

 øîúà äéìòå øúäå)éùàøáæ á ú (åäé øöééå" ä
éäìà" åéôàá çôéå äîãàä ïî øôò íãàä úà í

äàìò àúðéëù àã íééç úîùðäàúáåéú ïãò å 
 øîúà äìòå)è íù( íééçä õòåæ àã ïâä êåúá 

âä àúéòöîàã àãåîò"äàúú àúðéëù ïç úìú 
 ïåäáå äéáâì àùôð àçåø àúîùð ïåðéà ïéøéè÷
 éø÷úà ùîî åéôî åäéàã äéç ùôðì íãàä éäéå

ùì ïéìî øîàã ãéî íééç úîùð éäéàã àúðéë
à àìéòì ÷éìñ ïéìà" éàãåá àééøáç ïåòîù ø

îñ éàãåáå äåä àëàìîéøúà ìëî àðì úéà ê:  
 אלהים 'ה ויקח" ,אחריו הפסוק פתח

 ,"ויקח" ."' וגועדן בגן חהויוינ האדם את
 אותו לקח אלא .אותו לקח מאיפה

 ומשם" בהם שנאמר ,יסודות מארבעה
 מהם הפרידו ".ראשים לארבעה והיה יפרד
 הקדוש יעשה זה כמו .עדן בגן אותו ושם
 מארבעה שנברא אדם לבן הוא ברוך

 ומתעסק בתשובה ששב בזמן ,יסודות
 ,משם נוטלו הוא ברוך הקדוש ,בתורה

 נפשו הפריד ,"יפרד ומשם" נאמר ועליהם
 שהיא שלו בגן אותו ושם ,מתאותם

 "ולשמרה" ,עשה במצוות "לעבדה" ,שכינה

åäé ç÷éå äéøúáà àø÷ çúô"éäìà ä" úà í
åâå ïãò ïâá åäçéðéå íãàä ')åè íù ( ç÷éå]ÅîÈàï [

)ïàîå(ãî äéì ìéèð àìà äéì ìéèð  'ïéãåñéè 
 íéùàø äòáøàì äéäå ãøôé íùîå ïåäá øîúàã

ïãòã àúðâá äéì éåùå ïåäðî äéì ùéøôàé àðååâë 
áòé àãá÷ ã"ùð øáì äàéãî éøáúàã  ' ïéãåñé

á÷ àúééøåàá ÷ñòúîå àúáåéúá áúã àðîæá" ä
äéì ìéèðáé ãøôé íùîå øîúà åäééìòå ïîúî 

 àúðâá äéì éåùå ïåäìéã äåàúî äéùôð ùéøôà

                                                                                                                                                                                     

à ãò àã ïâä êåúá íééçä õòå øîúà äìòå àúåáàéú ïãò" äàúú àúðéëù ïâä à) úåäâäøâä"à.( 
 .ר שהוא דרגא דחכמה ישראל סבא"ל אדה" ר-' בא כוס, ל"ג ז"ח י ע"א בתז"בהגר' עי ב
 ).א"ד(א שמרכבת מטטרון הוא עץ הדעת טוב ורע ”ב וזוהר תצא רפג ע"תקון יח דף ע ג
 ).מ"מ(ט "מט ד
 ).מ"מ(בינה  ה
 ).מ"מ(בינה שנקראת תשובה ' פי ו
 ).מ"מ(חיים ' א שנק"א שיונק מאו"הוא ז ז
  ).א"ד(א "ב וזוהר תרומה קמב ע"מנחת יהודה דף נג ע. קשרים נפש רוח נשמה' האדם יש לו נשמה מג ח

 ).מ"מ(, ן  דיצירה"יסודין שהם ארגמ' ה מד"ט נטלו הקב"מט' פי ט
 ).מ"מ(הוא מלכות דאצילות שמשם יניקתו  י

 ).מ"מ(ר "שאר בני אדם שאחרי אדה יא
 ).נ"ש(ירושו מסיע מלת נטיל פ. 'ה נטיל ליה כו"קב יב
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 ,אותה רולשמ זכה אם .תעשה לא במצוות
 ויעשה ,יסודות ארבעה על ראש יהיה הוא
 ,אחר ידי על ולא ידו על שמשקים נהר

 .עליהם ושולט אדון שהוא בו ומכירים
 ממרירות משקים הם ,התורה על עבר ואם
 האיברים וכל .הרע יצר שהוא רע של העץ
 וימררו" בהם נאמר ,יסודות מארבעה שהם

 של במרירות "וימררו" ,"' וגוחייהם את
 שהם הגוף של קדושים איברים ולגבי .מרה
 מרתה אווויב" נאמר עליהם ,הטוב מצד
 כדוגמא ."' וגוממרה מים תולשת יכלו ולא

 חייהם את וימררו" ,המשנה בעלי אמרו וז
 בקל ,"מרחוב" .שיאובק ,"קשה דהובעב

 ובכל" .הלכה בוןיבל ,"ובלבנים" .מרווח
 כל את" .תאיברי זו ,"בשדה דהועב
  .משנה זו ,"' וגודתםועב

 àìã ïéãå÷ôá äøîùìå äùòã ïéãå÷ôá äãáòì
äùòúà ìò àùéø àäé åäéà äì àøèðì äëæ éà 

ã ' ïéãåñé àìå äéãé ìò ïéé÷ùúàã øäð ãéáòúàå
 ïåáø åäéàã äéá ïéòãåîúùàå àøçà àãé ìò
 ïéé÷ùúà àúééøåà ìò øáò éàå åäééìò èéìùå
 ïéøáà ìëå òøä øöé åäéàã òøã àðìéàã åøéøîî

ãî ïåðéàã ' ïåäá øîúà ïéãåñé)ãé à úåîù (
åâå íäééç úà åøøîéå ' äøîã åøéøîá åøøîéå

ôåâã ïéùéã÷ ïéøáà éáâìå áåèã àøèñî ïåðéàã à
 øîúà åäééìò)âë åè úåîù ( àìå äúøî åàåáéå

åâå äøîî íéî úåúùì åìëé ' åøîà àã àðååâë
 äù÷ äãåáòá íäééç úà åøøîéå ïéúéðúî éøàî
 ïåáìá íéðáìáå øîåçå ì÷á øîåçá àéùå÷á
 ìë úà àúééøá àã äãùá äãåáò ìëáå àúëìä

åâå íúãåáò 'äðùî àã:  
 ויורהו" בהם מרנא ,בתשובה שבים אם

 וימתקו" ובו ,החיים עץ וזה ,"עץ 'ה
ומטה "נאמר בו ש ,משיח משה וזה ".המים

 מצדו ,ן"מטטרו זה "ה"מט" ,"יהאלהים ביד
 הוא למטה כשמתהפך ,מיתה ומצדו חיים
 הוא לנחש כשמתהפך ,הטוב מצד עזר

 והקדוש ".מפניו משה וינס" ,מיד .כנגדו
 התור והיא ,משה ביד מסרו הוא ברוך

 שהכה מיד . והיתרסוריא שבה ,פה שבעל
 הוא ברוך הקדוש אותו לקח ,בסלע בו

 להכות "ירד אליו בשבטו" בו ונאמר ,בידו
 והכל ,נחש הרע יצר הוא ט ושב.אותו בו

 ".יפרד ומשם" ,ועוד .מחמתו בגלות הוא
 שיקח שבזמן ,בתורה שעוסק האיש אשרי
 ,הזה מהגוף הוא ברוך הקדוש אותו

 להיות והולך ,משם נפרד ,ותיסוד מארבעה
  בארבע ראש

 ïåäá øîúà àúáåéúá ïéáééú íà)äë åè íù (
åäé åäøåéå"íééç õò àãå õò äá å÷úîéå äéáå 
 àãå íéîä]äùî[ äéá øîúàã çéùî )è æé íù (

éäìàä äèîå"éãéá íâèî " ïåøèèî àã ä
 êôäúà ãë äúéî äéøèñîå íééç äéøèñî

ôäúà ãë áåèã àøèñî øæò åäéà äèîì ê
 ãéî åãâðë åäéà àéåçì)â ã íù ( åéðôî äùî ñðéå

á÷å" àúééøåà åäéàå äùîã àãéá äéì øñî ä
äô ìòáãããéî øúäå øåñéà äéáã ä äéá àçîã 

àøðéèáåá÷ äéì ìèð " äéá øîúàå äéãéá ä
)á ìàåîù'àë âë  ( äéì äàçîì èáùá åéìà ãøéå

áùå äéá" åäéà àìëå àéåç òøä øöé åäéà è
ìéã úîçî àúåìâá äàëæ ãøôé íùîå ãåòå äé

 ìéèðã àðîæáã àúééøåàá ìãúùàã ùð øá åäéà
á÷ äéì"ãî àôåâ éàäî ä ' ïîúî ùøôúà ïéãåñé

éåäîì ìéæàåæ àùéø áã'  

                                                                                                                                                                                     

ויש מהם שעדיין מעורבים מטוב ורע , בכל פרטי דומם צומח וחי יש חלקים שנבררו מהרע לגמרי א
ר היתה לתקן ולברר חלק הזהבכדי להופכו לבחינת עץ החיים "וכל עבודתו של אדה, ר"בסוד עץ הדעת טו

עולם ועולם יש ביטוי שונה לכל פרט שבכל ) ד"לד ע(א "ב מ"י פ"ד על ס"הראב' בפי' עי). ג"ב כ ע"ה ח"דע(
 ).א"ב ס ע"ה ח"דע(ופרט מהתורה והמצוות 

, א דאצילות"שאינם מקבלים שפע מז, אזי וימררו את חייהם, שתחלה היו עוסקים בפשטי התורה' פי ב
שהוא , ה שהוא שקיו דאילנא,אז מושכים שפע משם מ, ואחר ששבו בתשובה וחזרו ללמוד סודות התורה

 ).מ"מ(ה שמשם בא השפע "א שהוא שם מ"יכוין בפנימיות ז, כשעוסק בקבלה, ש הרב"כמ, א"נפימיות הז
  ).ו"לש(ת דף טז "תיקון כה הוא הקדמ). א"ד(סוף תצא ותקונים תקון כה דף עד ותקון ה  ג
 ).מ"מ(ר שהם איסור והתיר "ט ששם טו"התורה שבעל פה במט ד
 ).הערת הזוהר(ב "לעיל ו ע ה
 ).מ"מ(י העאה נתעורר הנחש ליינק "ע ע כשהכה משה בסלו
 ).א"ד(חיות הכסא ' להיות ראש בד ז
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   æë/á  
 ישאונך כפים על" בהם ונאמר ,חיות

  ."'וגו
 ïåäá øîúàå ïååéç)áé àö íéìäú ( íéôë ìò

åâå êðåàùé':  
 צו אין והפרש הרי ,"' וגואלהים 'ה ויצו"
 ,אחרים אלהים שמשם ,זרה עבודה אלא
 שהיא העבודה תכבד שממנה ,בכבד והיא

 פרשוה והרי .כועס דֵבָכּוַה ,לו זרה עבודה
 זהו .זרה עבודה עובד כאלו הכועס כל

 כמו ,דמים שפיכות זו ,"האדם על" ".ויצו"
 החרב ,מרה וזו ,"ישפך דמו באדם" שנאמר

 ריתהואח" שנאמר כמו ,המות מלאך של
  ".פיות כחרב חדה כלענה מרה

åäé åöéå"éäìà ä"åâå í ')æè á úéùàøá ( àä
ò àìà åö úéì äåî÷åà"íéøçà íéäìà ïîúîã æà 

 äãåáò éäéàã äãåáòä ãáëú äðîã ãáëá éäéàå
 ñòåëä ìë äåî÷åà àäå ñòåë ãáëäå äéì äøæ

ò ãáåò åìàë" åöéå åäéà àã æ]íãàä ìò[ 
)æè á úéùàøá (íéîã úåëéôù àã úàã äîë 

 øîà)å è úéùàøá (]íãàá[ äøî àãå êôùé åîã 
 øîà úàã äîë úåîä êàìîã àáøç) ä éìùî

ã (úåéô áøçë äãç äðòìë äøî äúéøçàå  
 עליו ,טחול וזה ,עריות גלוי זה ,"לאמר"

 שלטחול ,"' וגופיה ומחתה אכלה" נאמר
 הדם מעכירות ומשקה ,עורקיםו פה אין

 וזהו ,פה לו מצאנו ולא ,הכבד של רוהשח
  ."' וגופיה ומחתה אכלה"

úåéøò éåìâ àã øîàìá øîúà äéìò ìåçè àãå 
)ë ì éìùî (åâå äéô äúçîå äìëà ' úéì ìåçèã

 àîãã åøéëòî àé÷ùúàå ïé÷øòå àîåô äéì
 åäéà àãå àîåô äéì àðçëùà àìå ãáëã àîëåà

åâå äéô äúçîå äìëà'  
 רקיושע ,ממרה הם דמים שופכי כל
 כולם ,מרה כשרואים מיד ,הלב של הדם

 מתכסים העריות וכל .מלפניה בורחים
 שעובר מי .הטחול של שחור בדם ,שךובח
 ,עריות וגלוי זרה ועבודה דמים שפיכות על

 אותו ודנים ,טחול מרה בכבד נשמתו גולה
 משחית ,עליהם ממונים ושלשה .בגיהנם

 ,ה"י כחשבון הם עריות ו"ט .וחמה אף
   .'ו כחשבון אחרים וששה

 ìë àîãã ïé÷øòã ïåðéà äøîî íéîã éëôåù
 äîã÷ ïéçøá ïåäìë äøî ïàæçã ãéî àáìã
 àîëåà íãá àëåùçá ïééñëúà åäìë ïééøòå

òå àîã úëéôù ìò øáòã ïàî ìåçèã"âå æ" ò
äéì ïéðééãå ìåçè äøî ãáëá äéúîùð àéìââ 
äîéçå óà úéçùî åäééìò ïðîî úìúå íðäéâáã 

è"é ïáùåçë ïåðéà ïééøò å" úéùå ä ïéðøçà
å ïáùåçë'  

 ,עמם ושכינה בגלות ישראל שגלו לפני
 ותוער" ישראל את הוא ברוך הקדוש צוה
 לוייג היא הזו והגלות ,"תגלה לא אמך

 ובפשעיכם" שכתוב זהו .השכינה ערות
 ישראל גלו עריות גלוי ועל ".אמכם לחהוש

 וערוה .השכינה ערות וזוהי ,בגלות ושכינה
 רב וערב ,רב בער של אמם ,ת"לילי היא זו

 ישראל של ועריות .שלה עריות הם
 לא 'וגו אביך ערות" נאמר שעליו ,שלמעלה

 תתקרב שלא 'ה 'ה בין הפרידו והם ".תגלה
 ובתה אשה ערות" שכתוב זהו ,ביניהם 'ו

 ïåäîò àúðéëùå àúåìâá ìàøùé åìâã íã÷
á÷ éðî" ìàøùéì ä)æ çé àø÷éå ( àì êîà úåøò

 àúðéëùã àúåøò éåìâ åäéà àúåìâ àãå äìâú
ää" ã)à ð äéòùé ( ìòå íëîà äçìåù íëéòùôáå

â"á àúðéëùå ìàøùé åìâ ò éäéà àãå àúåìâ
 àîà úéìéì éäéà äåøò éàäå àúðéëùã äåøò
 úåéøòå äìéã úåéøò ïåðéà áø áøòå áø áøòã

 øîúà äéìòã àìéòìã ìàøùéã)æ çé àø÷éå (
ä ïéá ïéùéøôà ïåðéàå äìâú àì êéáà úåøò 'ä '

å áéø÷úà àìã 'ää åäééðéá"ãä) æé íù ( úåøò
                                                           

  ).א"ד(ד "ב ורל"א ע"פנחס רל. הם הקליפות חיצונות סמאל וכוחותיו א
לכן נאסרו , ר"מטו' שבחטא דעץ הדעת נתערב הרע בטוב וכלול כל א, א שם"א וגר"ז קה ע"תיקו' עי ב

 ).ב"ב פב ע"ה ח"דע(ה "ה ב" של שם הויהעריות כדי שלא להכניס את הרע בגילוי
 ).נ"ש) (מ"א(ך "ס קח את מט"ל דז"ונ. 'ה טחול ודיינין ליה כו"בכבד מר ג
ל שמשה קבור בגיא "ע אם כן היינו דארז"ל לפי סדר זה נמצא חמה כנגד ג"ונ. 'משחית אף וחמה וכו ד

 ).נ"ש(ק "ע ודו"מול בית פעור להשבית חמה כי שם חטאו בג
 ).הערת הזוהר(ת עד אחרי מו ה
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 ,ותחתונה עליונה שכינה והם ,"תגלה לא
 )ע"ע ר"נג' סי (שהם רב שהערב שבזמן

 ,נקים'ע פאים'ר מלקים'ע בורים'ג פילים'נ
 הוא ברוך לקדוש רשות אין ,'לה 'ה בין

 יחרב ונהר" הדבר וסוד .ביניהם להתקרב
 'בה "ויבש" ,עליונה 'בה "יחרב" ,"ויבש

 'מו רב ערב יתפרנסו שלא כדי ,תחתונה
 'לו התקרבות אין ולכן .החיים עץ שהיא

 ואין .ביניהם רב שערב בזמן 'ה 'ה בין
 זהו ,השניה 'לה להתקרב 'י לאות רשות

 והם ,"תגלה לא כלתך ערות" שכתוב
 שכתוב זהו ,העליונה 'לה 'ו בין הפרידו

 ,אב היא 'שי ,"תגלה לא אביך אשת ערות"
 'ה אליו צוה ולכן .בת 'ה ,בן 'ו ,אם 'ה

 ".תגלה לא אביך אשת ערות" ,עליונה
 ,תחתונה 'ה זו ,"אביך בת אחותך ערות"
 ,א"ה א"ה הם ,"בתה בת ואת בנה בת את"

 זו "אביך אחי ערות" .'ה של תולדות שהם
 אח והוא ,'י אות של תולדה שהוא ,ד"יו

  .ו"לוא

 äàìò àúðéëù ïåðéàå äìâú àì äúáå äùà
äàúúå ]àðîæáã) [àðîæã(ïåðéàã áø áøòã à 

]ð'â íéìéô'ò íéøåá'íé÷ìî) [ íéøåáâ íé÷ìîò
íéìéôð(ø 'ò íéàô'ä ïéá íé÷ð 'ä ' åùø úéì

á÷ì"äá äìîã àæøå åäééðéá àáø÷ì ) èé äéòùé
ä (äá áøçé ùáéå áøçé øäðå 'äá ùáéå äàìò '

å ïî áø áøò ïåñðøôúé àìã ïéâá äàúú ' åäéàã
âáå íééçä õò"éì ãåì åáéø÷ ú 'ä ïéá 'ä ' àðîæá

é úàì åùø úéìå åäééðéá áø áøòã'âäá àáø÷ì  '
ää àðééðú" ã)åè çé àø÷éå ( àì êúìë úåøò

å ïéá åùéøôà ïåðéàå äìâú 'äì 'äàìòãää " ã
)ç íù (éã äìâú àì êéáà úùà úåøò ' áà åäéà

ä 'å íà 'ä ïá 'ä äéáâì éðî àã ïéâáå úá ' äàìò
âú àì êéáà úùà úåøòäìä) è íù ( úåøò

êéáà úá êúåçà ä àã 'äàúúå äðá úá úà 
ä ïåðéà äúá úá úàå"ä à"àæäã ïéãìåú ïåðéàã  '

êéáà éçà úåøòçåé àã "ãèé úàã äãìåú åäéàã 'é 
àåì çà åäéàå"åàé:  

 רביםומע רב שערב בזמן סוף סוף
 שם באותיות ויחוד רבהיק אין ,בישראל

 נאמר ,מהעולם ימחוכאשר  ומיד ,ה"יהו
 ביום" ,הוא ברוך הקדוש של באותיות

 ולכן ".אחד ושמו אחד ה"יהו יהיה ההוא
 ,בתורה יחוד להם יש ,ישראל שהם ,אדם

 ,"בה למחזיקים היא חיים עץ" בה שנאמר
 נקראו שמצדה מלכות ,המלכה והיא

 ברוך הקדוש אמר ולכן ,מלכים בני ישראל
 לו אעשה לבדו האדם היות טוב לא" ,הוא
 ,נער אותו של אשתו ,משנה זו ,"כנגדו עזר

 זכו אםו .השכינה שפחת )והיא( והוא

 ìàøùéá ïéáøåòî áø áøòã àðîæá óåñ óåñ
çéå åáéø÷ úéìåäé íù ïååúàá àãå" ãéîå ä

á÷ã ïååúàá øîúà àîìòî ïåçîúéã" ä) äéøëæ
è ãé (åäé äéäé àåää íåéá" ãçà åîùå ãçà ä

âáå" àãåçé ïåì úéà ìàøùé ïåðéàã íãà ã
 äá øîúàã àúééøåàá)çé â éìùî ( àéä íééç õò

åëìî àúéðåøèî éäéàå äá íé÷éæçîì" ú
íéëìî éðá ìàøùé åàéø÷úà àäøèñîãáéâáå " ã

á÷ øîà" åì äùòà åãáì íãàä úåéä áåè àì ä
 åãâðë øæò)çé á úéùàøá (àã àúúà äðùî 

                                                                                                                                                                                     

 .ד"ש כג ע"ב והקדו"ז צז ע"תיקו' עי, )ק"הגהות דפ (ע"ע ר"נג'  סיא
á "ä 'ä 'á÷ì åùø úéì"ä "øâä úåäâäá ÷çîð"à , àúéà åîå÷îáå"ä 'äì 'áå÷ì äéì úéì"ä." 

 ).מ"מ(זעירא ' יסוד הוא י' פי ג
  ). א"ד(א "ד לה"ל בין יו"צ ד
ה לאדם ערות אשת אביך לא תגלה אני שנקראת אשת אביך היא עצמה תצו, עילאה שהיא אימא' ה ה

 ).מ"מ(לא תגלה 
א "לפי שיש לישראל נשמה וחיה מאו, ן הם אחים לישראל"כי זו, שהמלכות היא אחות לישראל' פי ו

 ).מ"מ(לפי שאבא יסוד ברתא , ש אחותם בת אביך"וז, ן"לכך נקראים אחים לזו
שהנקבות הם ' פי', דאינון תולדין דה', יא מלכות דנוקובת בתה ה, א"בת בנה היא מלכות דז' פ ז

 ).מ"מ(מהבינה 
 ).מ"מ(שנקרא אביך , ת"אח לת, יסוד' פי ח
 ).מ"מ(יסוד ' פי ט
 ).מ"מ(א וממנו יונק "שיסוד דאבא בתוך יסוד ז' פי י

  יא
  . בני מלכים דאצילותואעולם הבריאה הד' ח שער כט פרק ג"ע' עי יב
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 של מצד ,בגלות להם עוזרת היא ,ישראל
 מצד כנגדו היא ,לא ואם ,כשר טהור תריה

 וכשר היתר טהור .סוריא פסול טמא של
 יצר הוא סוריא טמא פסול ,הטוב יצר הוא
 נדה ודם רוטה דם לה שיש ואשה .הרע
 בת ואינה ול הוש היא ,המשנה של מצד
 רב שערב עד יחוד שאין ,שלו יחוד ,זוגו

 מחוץ משה נקבר ולכן ,מהעולם ימחו
 ולא" ,משנה היא וקבורתו ,הקדושה לארץ

 ".הזה היום עד קבורתו את איש ידע
 שהיא ,מלכהה על ששולטת משנה קבורתו

  מלכהו ומלך למשה קבלה

 åäéàå øòð àåääã>ð" àéäéàå< àúðéëùã äçôù 
 àøèñî àúåìâá ïåì øæò éäéà ìàøùé åëæ éàå
 àøèñî åãâðë éäéà åàì éàå øùë øåäè øúäã

ä øåäè øåñà ìåñô àîèãé øöé åäéà øùë øú
äéà øåñà àîè ìåñô áåèä àúúàå òøä øöé å

 äðùîã àøèñî äãð íãå øäåè íã äì úéàã
 äéìéã àãåçé äéâåæ úá éäéà åàìå äéì àéåù éäéà
 àîìòî ïåçîúé áø áøòã ãò àãåçé úéìã

âáå"ãà àùéã÷ àòøàî øáì äùî øá÷úà 
 úé øáâ òãé àìå éäéà äðùî äéìéã àúøåá÷å
 äðùî äéìéã àúøåá÷ ïéãä àîåé ãò äéúøåá÷

åøèî ìò àèìùã äùîì äìá÷ éäéàã àúéð
àúéðåøèîå àëìîå  

  çë/à  
 שלוש תחת" ולכן .מבעלה מתפרדת

 זהו "ימלוך כי עבד תחת" ,"' וגוארץ רגזה
 כי ונבל" ,משנה זו "ושפחה" ,הידוע עבד

 ולא נבל עם" ,רב ערב זה "לחם ישבע
  ".חכם

 àã ïéâá äìòáî àùøôúî)àë ì éìùî (
åëå õøà äæâø ùìù úçú 'é éë ãáò úçú êåìî

 éë ìáðå äðùî àã äçôùå àòéãé àãáò åäéà àã
íëç àìå ìáð íò áø áøò àã íçì òáùé:  

 מן אלהים 'ה ויצר" ,ואמר פתח עוד
 עוף כל ואת השדה חית כל האדמה
 לב אטומי שהם לעולם אוי ,"השמים
 בסודות מסתכלים שלא םיעיני וסתומי
 ועוף השדה חית שודאי יודעים ולא התורה
 שהם באלו לויואפ .הארץ עמי הם השמים

 )בגלות( עזר בהם נמצא לא ,חיה נפש
 .עמה שהוא למשה ולא ,בגלות לשכינה

  .ממנה זז לא שכינה שגלתה זמן שבכל

 øîàå çúô ãåò)èé á úéùàøá( åäé øöéå" ä
éäìà" óåò ìëå äãùä úéç ìë äîãàä ïî í

àáì ïéîéèà ïåðéàã àîìòì éåå íéîùäá ïéîéúñå 
éìëúñî àìã ïéðééò ïéòãé àìå àúééøåàã éæøá ï

õøàä éîò ïåðéà íéîùä óåòå äãùä úéç éàãåãâ 
ôð ïåðéàã ïéìàá åìéôàå øæò çëúùà àì äéç ù

àúåìâá ïåäáã åàúðéëùääùîì àìå àúåìâá å 
 ææ àì àúðéëù úìâã àðîæ ìëáã äîò åäéàã

äðî  
 של מעשה נתן מי והרי ,אלעזר רבי אמר

 ,לו אמר .ובמשה בישראל] הראשון[ אדם
 מגיד" למדת לא וכי .כך אמרת ואתה ,בני

 ,ודאי הוא כך ,לו אמר ".אחרית מראשית
 ובגללו ,אדם נקרא והוא ,מת לא משה ולכן

 מצא לא ולאדם" האחרונה בגלות נאמר

à" íãàã àãáåò áäé ïàî àäå øæòìà ø
äùîáå ìàøùéáæ éëä úøîà úðàå éøá äéì øîà 

 úôéìåà àì éëå)åî äéòùéé  ( úéùàøî ãéâî
 àã ïéâáå éàãå àåä éëä äéì øîà úéøçà äùî

 øîúà äéðéâáå åäéà éø÷úà íãàå úéî àì
                                                                                                                                                                                     

 ).הרהערת הזו(ב "לעיל כו ע א
 ). א"ד(ערלי לב שאינם יכולין להבין  ב
, ח הלומדי םהפשט ומניחים הסוד"הם הת, דאינון נפש חיה, אין עליהם תרעומת שלא למדו הסוד ג

י סודות התורה שוקרה אדם "לפי שע, לפי דלא אשתכח עזר בהון בגלותא לשכינתא, עליהם היא התרעומת
 ).מ"מ(עושה תיקון גדול לשכינה 

ã äéá ÷çîðøåà ì. 
ä )àúåìâá ( àúðéëùì)ôã"å ,î"î.( 

 ).נ"ש) (מ"א(ל "כצ' לא אשתכח עזר בהו בגלותא לשכינתא דאיהי בגלותא ולא למשה כו ו
לו לא י וא,י החטא"ה היה מסוד הזיהרא עלאה דאדם הראשון אשר נסתלק ממנו ע" משה רבינו עז

 ).ב"ב קלט ע"ה ח"דע (כמו קודם החטאלתיקונו חוזר היה העולם , ישראלחטאו ישראל והיה נכנס לארץ 
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 בעמוד נאמר וכן .כנגדו כולם אלא ,"עזר
 שיוציא "עזר מצא לא ולאדם" האמצעי

 וכה כה ויפן" שכתוב זהו ,מהגלות שכינה
 בדמותו הוא ומשה ".איש אין כי וירא
 ".כנגדו עזר מצא לא" בו שנאמר ,ממש

 על תרדמה אלהים 'ה ויפל" זמן באותו
 "תרדמה" .ואמא אבא ,"אלהים 'ה" ".האדם

 על נפלה ותרדמה" בה שנאמר ,הגלות זו
 נהיש איןו ,ויישן משה על הפילו ".אברם
 ,"מצלעתיו אחת ויקח" .גלות אלא

 למותוע מאותם אלא ,של מימצלעותיו 
 ,מהם אחד ואמא אבא נטלו ,מלכהה של

 בשר רוויסג" .כלבנה יפה ,לבן צד והוא
 הוא בשגם" בו שנאמר בשר זה ,"תחתנה

 נאמר ועליו .םֹודַא משה של בשר ,"בשר
 כלבנה יפה" ולכן ',חמה כפני משה פני'

 רצו ,"בשר ויסגר" אחר דבר ".כחמה ברה
 ".בעדו 'ה סגרוי" שכתוב זהו ,בה עליו להגן
 מתולע" שנאמר כמו ,"ויסגר" אחר דבר

 מלכהה שבה , מתקיימתמסגרת ,"המסגרת
  .המעשה ימי ששת סגור יהיה"

 øæò àöî àì íãàìå äàøúá àúåìâá) úéùàøá
ë á ( àúéòöîàã àãåîò ïëå åãâðë åäìë àìà

 ÷éôàã øæò àöî àì íãàìå äéá øîúà
ää àúåìâ ïî äéúðéëù" ã)áé á úåîù ( äë ïôéå

 ùîî äéð÷åéãá åäéà äùîå ùéà ïéà éë àøéå äëå
ë øæò àöî àì äéá øîúàã àðîæ àåääá åãâð

åäé ìôéå"éäìà ä" íãàä ìò äîãøú í) úéùàøá
àë á (åäé"éäìà ä" àã äîãøú àîàå àáà í
àúåìâà äéá øîúàã )íùáé åè  ( äìôð äîãøúå

 äðéù úéì ïùééå äùî ìò äéì éîøà íøáà ìò
 åéúåòìöî úçà ç÷éå àúåìâ àìà)íùàë á ( 
ïéìàî àìà ïàîã åéúåòìöîá ïéîìåò 

àúéðåøèîãâìèð  åäéàå åäééðî ãç àîàå àáà å
àøååç àøèñãäðúçú øùá øâñéå äðáìë äôé ä 

 øùá àåä íâùá äéá øîúàã øùá àã
)â å úéùàøá (÷îåñ äùîã øùáå øîúà äéìòå 

âáå äîç éðôë äùî éðô" ã)é å øéù ( äðáìë äôé
àðâàì ïàòá øùá øâñéå øçà øáã äîçë äøáæ 

ää äéìò äá" ã)æé æ úéùàøá (åäé øâñéå" ä åãòá
 øîà úàã äîë øâñéå øçà øáã)æë äë úåîù (

 äáã úîéé÷úî úøâñî úøâñîä úîåòì
 àúéðåøèî)à åî ìà÷æçé ( éîé úùù øåâñ äéäé

äùòîäç:  
åäé ïáéå"éäìà ä" òìöä úà í) á úéùàøá נרמז כאן ,"הצלע את אלהים 'ה ויבן"

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(א "ומשה הוא ז, ש ארמי ליה על משה וישן"וז, א"סוד הגלות הוא הסתלקות המוחין מז' פי א
ש "מאלו הנערות של המלכה עטרה ואותן נערות הם היכלותיה אשר היא משתמשת בהן כל צרכה כמ ב

כ בגלות נעשים פניה " והיינו יפה כלבנה ואחויקהל ופקודי והיה קודם הגלות פניה לבן מצד החסד' בפ
  ).א"ד(אדומים מצד הדין והיינו ברה כחמה 

 ).מ"מ(א חד מנייה שהוא כתר שנשאר בה "מהספירות של מלכות נטלו או' פי ג
דלית לה דעת דילה שהוא גבורות ' פי). מ"מ(ב שבה "הנה תחילת לוקחת החסדים לצורך כתרה וחו' פי ד

 ).יהל אור(א כסיהרא סומקא ואז היא חוור
תוקנו , י צליית הבשר על ידי מלאכי השרת"וע, )ש"ב עיי"ב לה ע"ה ח"דע(א "דז' הבשר הוא בסט ה

בשגם הוא " דא בשר דאתמר ביה - " ויסגור בשר תחתנה). "ג"ב לה ע"ה ח"דע(הנשמות החדשות לצאת 
ונעשו כמו פנים ואין יכולת פ מתרבה האור בהם גם באחוריים שלהם "דע כאשר הם פב. בשר דמשה" בשר

וזהו ויסגור בשר תחתנה . לחיצונים ליאחז בהם כי האור גדול ומסמא את עיניהם ואינם רואין אותם
ה לא נזכר עד שם סמך שהוא סומך "בשר בסוד לב בשר שהוא חסד ומש' שבמקום הדין נכנס החסד הנק

 .)נ"ש) (ה"ז(ש לקמן "א כמ"ועוזר לו שננסרה ובאה בפנים של הז
ואין יכולת לחיצונים , ונעשו כמו פנים, פ מתרבה האור בהם גם באחוריים שלהם"כאשר הם פב, דע ו

שבמקום הדין , ואינם רואין אותם וזהו ויסגור בשר תחתנה, ליאחז בהם כי האור גדול ומסמא את עיניהם
מך ועוזר לו ה לא נזכר עד שם סמך שהוא סו"ומשו, נכנס החסד הנקרא בשר בסוד לב בשר שהוא חסד

ז תיקון יט סמוך "תיקו' עי). מ"מ(א שהוא משה "הם הגבורות דז). זהר הרקיע(א "שננסרה ובאה בפנים של ז
 ).ו"לש(א "ב ובסוף תיקון נו ותיקון נח בהגר"ר קמב ע"א שם ובאד"ב ובהגר"א ומו ע"לסופו מא ע

א "ות שהם ספירותיה לקחו אוהרב מהנערות של מלכ' ופי). א"ד(להגין עליה שלא יקיפוה הקליפות  ז
  ).א"נ(ב "הרש. כתרה הוא סטרא חוורא החסדים שלצורך כתרה

 .אריכות ביהל אור' עי ח
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 שוב בנה שלא כיון בו שאמרו ,היבום סוד
 את יבנה לא אשר" שכתוב זהו .יבנה לא

 הוא ברוך הקדוש לגבי אבל ,"אחיו בית
 ואמא אבא ,"אלהים 'ה ויבן" בו נאמר
 בונה" שכתוב זהו ,אליו ,אותה בונים

 אבא ,ה"י בן שהוא 'ו ".ה"יהו ירושלים
 את אלהים 'ה ויבן" נאמר עליהם ,ואמא
 העמוד זה ,"האדם מן לקח אשר" ".הצלע

 אותו הביא ,"האדם אל אהיויב" ,האמצעי
 ועליה .שלה ילדהה ,'מה שלקח הצלע אל

 אש חומת 'ה נאם לה אהיה ואני" אמרנ
 על המקדש בית יבנה זה בהר ולכן ,"סביב

 לדורי קיים יהיהו ,הוא ברוך הקדוש ידי
 הבית כבוד יהיה גדול" נאמר ועליו .דורות

 נבנה שהראשון ,"הראשון מן האחרון הזה
 ,הוא ברוך הקדוש ידי על וזה ,אדם ידי על

 וניוב עמלו שוא בית יבנה לא 'ה אם" ,ולכן
 את אלהים 'ה ויבן" ,במשה נאמר וכן ".בו

 המשכן ולצלע" שנאמר כמו ,"הצלע
 ,לבן חסד של מצד ודאי צלע ,"השנית

 ,"תחתנה בשר ויסגר" .לבנה נקראת משם
 ונכלל ,הגבורה מצד םואד שהוא בשר

 לראשי תחת שמאלו" זמן באותו .בשניהם
 מעצמי עצם הפעם זאת" ".תחבקני וימינו
 רסהוהמא נערה ,שכינה זו ,"מבשרי ובשר

 הפעם זאת" בה נאמר ,האמצעי לעמוד

áë (àëäà ïåéë äéá åøîàã íåáéã àæø æéîøúà 
äðáé àì áåù äðá àìùáää " ã)è äë íéøáã (

á÷ éáâì ìáà åéçà úéá úà äðáé àì øùà" ä
åäé ïáéå äéá øîúà"éäìà ä" éðá àîàå àáà í

ää äéáâì äì" ã)á æî÷ íéìäú ( íìùåøé äðåá
åäé"å ä 'é ïá åäéàã" øîúà åäééìò àîàå àáà ä

åäé ïáéå"éäìà ä" ïî ç÷ì øùà òìöä úà í
 íãàä ìà äàéáéå àúéòöîàã àãåîò àã íãàä

òìö éáâì äéì éúééàâä ïî ìéèðã  ' äìéã àîéìåò
 øîúà äìòå)è á äéøëæ ( äéäà éðàå íàð äì

åäé" àã àøåèá àã ïéâáå áéáñ ùà úîåç ä
ààùã÷î éá éðáúãá÷ã àãé ìò "àîéé÷ àäé ää 

 øîúà äéìòå ïéøã éøãì)è á éâç ( äéäé ìåãâ
 äàîã÷ã ïåùàøä ïî ïåøçàä äæä úéáä ãåáë

ùð øáã àãé ìò éðáúàåá÷ã àãé ìò éàäå " ä
 àã ïéâáå)à æë÷ íéìäú (åäé íà" úéá äðáé àì ä

á åìîò àåùåäé ïáéå äùîá øîúà ïëå åá åéðå" ä
éäìà" øîà úàã äîë òìöä úà í)ë åë úåîù (

úéðùä ïëùîä òìöìåæ ãñçã àøèñî éàãå òìö 
 øùá øâñéå àøäéñ úàéø÷úà ïîúî øååç

äðúçúç äøåáâã àøèñî ÷îåñ åäéàã øùá 

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(ב "תצא רפ ע א
, הענין כי סוד היבום הוא כי האחים כמו שהגופות שלהם מתקרבים באחוה כן הוא בנשמות יותר ב

 ).ריהל או(י שהוא קרוב לו מתבנה על ידו "ולכן ע
 ).מ"מ(' א בא אל הצלע שהיא מלוכת וכאלו אמר הכתוב ויביא האדם אל ה"מן האדם שהוא ז' פי ג
מיני ' והן בשביל ב, מקדשים הם בניינין דילה שהן כנגד העולם הזה והעולם הבא בינה ומלכות' ב ד

 ).יהל אור(נשמתין שהן רוחא דילה 
 ).הערת הזוהר(ט "י דף קי"מ ה
 ). א"נ(מ "א. ק דלעתיד יהיה במקום יבום"נין בהממשמעות הדרוש שהב ו
 ).ו"לש(ב "ב ופקודי רנח רע"תזריע מד ע' א ועי"א ויקרא יט ע"ב ומט ע"מח ע ז
 ).הערת הזוהר(ב "תיקון כא וכ ע ח
ן "ג אשר למעלה הוא הזו" מהעטרין דחו).מ"מ(ג שהם ימין ושמאל "שכלולה מחו' קאי על צלע הנז ט

הוא המלכות הרי ג אשר למטה " ומהעטרין דחו,)א"צ יא ע"ספד (הגלופי דגלופיןנת בחיהוא הרי  ,דלויתן
 ).ב"ב לה ע"ה ח"דע( הנזכר כאן א"דז' נוק

  .ע ח"ש קיצור אבי"בפת' עי י
 ).נ"ש) (מ"א(ל לעתיד לבא שיברא נשמות חדשות כדלקמן בסמוך "ר. 'בההוא זימנא יזכו ישראל כו יא
מ "עאז יתוקנו כל הנשמות שלא נכללו באדם הראשון מאחר ו, וזאת. כאשר יצאו כל הנשמות שבגוף יב

והיינו , )ד"ב לו ע"ה ח"דע(והיינו התיקון של האלף השביעי ). ב"ב לה ע"ה ח"דע (ן"פ דזו"ווג דפבי בזוצאשי
' עי). ד"ב ע”א ע"ה ח"דע(א "ז קיט ע"א וכן תיקו"זוהר שמות י ע' ועי. ר"מלכי היושר התלויים במעשה אדה

מכאן משמע שהנשמות החדשות יהיו , )ב"א קה ע"כללים ח(א "ז קיט ע"א ותיקו"שמות י ע, א"א קיט עויר
ש אריכות בענין "ועיי, משמע שהוא דווקא באלף השביעי' בזמן ביאת המשיח אמנם מספר הגלגולים פרק ז

ילו תיקון האצילות וא, ע עצמם יכולים ליתקן בכל עת"ויש ליישב דבי, )א"ב וכן קלט ע"ב קלח ע"כללים ח(
והאצילות , ע דאצילות תיקונם מאחר תחיית המתים"ואילו הבי, ע הוא רק בראשית ביאת המשיח"דבי

 ).ד"ב קלט ע"כללים ח(' דאצילות תיקונו בסוד עיבור שבאלף הז
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 ובשר מעצמי עצם שהיא ידעתי אני ,"'וגו
 מצד "אשה יקרא" ודאי "לזאת" ,מבשרי

 ,"זאת קחהול מאיש כי",  אמאשהיא עליון
 בדמותו משה וכן .'י שהוא אבא של מצד

 אחד כל ישראל יזכו זמן באותו .למטה
 לכם ונתתי" ובשכת וזהו ,זוגו לבת ואחד

 וכתוב ,"בקרבכם אתן חדשה ורוח חדש לב
  ואלו ,"' וגותיכםוובנ בניכם ונבאו"

å á ( éð÷áçú åðéîéå éùàøì úçú åìàîù
)úéùàøáâë á  ( øùáå éîöòî íöò íòôä úàæ

éøùáîé éáâì äñøåàîä äøòð àúðéëù àã 
åâå íòôä úàæ äá øîúà àúéòöîàã àãåîò '

 éøùáî øùáå éîöòî íöò éäéàã àðòãé àðà
 éäéàã äàìò àøèñî äùà àø÷é éàãå úàæì

îà"áàã àøèñî úàæ äç÷ì ùéàî éë à" à
é åäéàã ' àåääá àúúì äéìéã àð÷åéãá äùî ïëå

àðîæìàøùé åëæé àéäéâåæ úáì ãçå ãç ìë áé àãå 
 áéúëã åäéà)ë åì ìà÷æçéå ( ùãç áì íëì éúúðå

 áéúëå íëáø÷á ïúà äùãç çåøå)à â ìàåé (
åâå íëéúåðáå íëéðá åàáðå 'ïéìàå  

  çë/á  
 על להיות שעתידים חדשות נשמות הם
 עד בא דוד בן אין שפרשוה כמו ,ישראל
 ותהחדש ואז ,שבגוף נשמות כל שיכלו
 ,מהעולם רב ערב יעברו זמן באותו .יבואו
 ,זוגו בבת אחד כל ,ובמשה בישראל ונאמר

 ולא ואשתו האדם ערומים שניהם ויהיו"
 שאלה ,מהעולם ערוה רושתעב ,"ששוויתב
  .ודאי רב ערב ,גלות שגרמו הם

 ìò éåäîì ïéãéúòã ïéúãç ïéúîùð ïåðéà
 åìëéù ãò àá ãåã ïá ïéà äåî÷åàã äîë ìàøùé

 ìëóåâáù úåîùðàåàåáé úåùãçä æàå á àåääá 
áø áøò ïéøáòúî àðîæâ øîúàå àîìòî 

åäééâåæ úáá ãç ìë äùîáå ìàøùéáã åéäéå 
åùùåáúé àìå åúùàå íãàä íéîåøò íäéðùä 

 åîøâã ïåðéà ïéìàã àîìòî äåøò øáòúàã
éàãå áø áøò àúåìâå:  

 מכל ערום היה והנחש" נאמר ועליהם
 החיות מכל רעל ערום ,"' וגוהשדה חית
 בני והם ,ם"עכו עובדי אומות העולם של

 רב וערב .חוה את תהישפ הקדמוני הנחש
 ,בחוה נחש שהטיל זוהמא היו הם ודאי

 הבל את והרג קין יצא זוהמא ומאותה
 ,"בשר הוא בשגם" בו שנאמר ,צאן רועה

 ,משה הוא ודאי ם"בשג .הבל זה "בשגם"
 .אדם של בכור בן היה והוא ,אותו והרג
 ערות על לכסות כדי ,משה ,זה כל ועם
 ובני" בה שנאמר יתרו בת את לקח ,אביו

 øîúà åäééìòå)à â úéùàøá (äå äéä ùçð
åâå äãùä úéç ìëî íåøò ' ïååéç ìëî òøì íåøò

åëòò àîìòã ïéîåàã" ùçðã éåðá ïåðéàå í
 ååä ïåðéà éàãå áø áøòå äåçì éúôã éðåîã÷ä

äåçá ùçð ìéèàã àîäåææ ÷ôð àîäåæ àéääîå 
 íâùá äéá øîúàã ïàö äòåø ìáäì ìè÷å ïé÷

 øùá àåä)â å úéùàøá (âùá ìáä äæ íâùá" í
ùî åäéà éàãå" àøá äåä åäéàå äéì ìéè÷å ä

 ìò äàñëì ïéâá äùî àã ìë íòå íãàã àøëåá
åøúé úá ìèð éäåáàã àúééøòç äéá øîúàã 

                                                           

לקמן ' עי). ו"לש(א "ז קיט ע"תיקו' ועי', ג' מ סי"ש בשמות רבה פ"כמ, ר"הם אותן שהיו כלולים באדה א
ספר הגלגולים פרק ' ועי, הערה הקודמת' ועי, )ו"לש(א "שמות י ע' עי, ]ודברינו שם בשם הכללים[א "יט עק
 ).ב"ב צו ע"ה ח"דע(ואז כולם יחזרו לשרשם שבאמא , )א"ב צו ע"ה ח"דע(' ז

 ).ו"לש(ר "הם אותן שלא היו כלולים באדה ב
 ).א"ב קא ע"ה ח"דע(ה "בותינו להקבהנסיונות שניסו א' י הערב רב כלל ישראל נכשלו בכל י"ע ג
' ז' ז בספר הגלגולים פ"כ' א בדומה לו עי"כ, שיתייחדו אותן שנכללו בו עם אותן שלא נכללו בו ד

 ).?@מקור(
 ).א"ד(א "בראשית נד ע' ש ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ וגו"הקליפה יעביר מן הארץ כמ ה
 .אריכות ביהל אור' עי ו
 .ג"א ולט ע"י לט ע"בשער מאמרי רש' עי ז
ה בתו תיקנו לחפות על אביו לפי שקין הוא ברא "ש הרב וכשנשא מרע"כמ, קין נתגלגל ביתרו' פי ח

 ).מ"מ(בוכרא דאדם 
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 נקרא למה ,פרשוה והרי ".משה חתן קיני
 וחבר" שנאמר כמו ,מקין שנפרד ,"קיני"

 להחזיר רצה כך אחרו ".מקין נפרד הקיני
 ,אביו ערות את לכסות ,בתשובה רב ערב

 טובה מחשבה מצרף הוא ברוך הקדושש
 הם ,הוא ברוך הקדוש לו מרוא ,למעשה

צד ( חטא הם אלה ,מהם תשמר רע מגזע
 טוב הדעת ומעץ" לו שאמר ,אדם של) הרע
צד  (חטא הם אלה ,"ממנו תאכל לא ורע
 ישראל גלו ובגללם .וישראל משה של )הרע

 את ויגרש" שכתוב זהו .משם וגרשו ,בגלות
  .ישראל בודאי ואדם ,"האדם

)æè à íéèôåù ( äåî÷åà àäå äùî ïúåç éðé÷ éðáå
 øîà úàã äîë ïé÷î ãøôðù éðé÷ éø÷úà éàîà

)àé ã íù (> àòá øúáìå ïé÷î ãøôð éðé÷ä øáçå
 äàñëì àúáåéúá áø áøò àøãäàì àúééøò

 éäåáàããá÷" äùòîì äôøöî äáåè äáùçî ä
á÷ äéì øîàå"ä< øîúñú ïåðéà àùéá àòæâî 

 õòîå äéì øîàã íãàã äáåç ïåðéà ïéìà åäééðî
 åðîî ìëàú àì òøå áåè úòãä)æé á úéùàøá (

 åìâ åäééðéâáå ìàøùéå äùîã äáåç ïåðéà ïéìà
ää ïîúî åëøúúàå àúåìâá ìàøùé" ã

)ãë â úéùàøá ( ùøâéå ìàøùé íãàå íãàä úà
 éàãå  

 זכה ולא ממקומו רשוג בגללם ומשה
 על עבר שבגללם ,ישראל לארץ כנסילה

 בסלע וחטא הוא ברוך הקדוש מאמר
 ודברתם" רק אלא לו אמר ולא ,בו שהכה

 מחשבה ,זה כל ועם .גרמו והם ,"הסלע אל
 ,למעשה מצרפה הוא ברוך הקדוש טובה
 אות בהם ונתן ,אותם בליק לא שהוא
 והקדוש .אביו ערות לכסות אלא ברית
 גדול לגוי תךוא ואעשה" לו אמר הוא ברוך

 חטא אשר מי" אמר ובגללם ,"ממנו ועצום
 עמלק מזרע שהם ,"מספרי אמחנו לי

 והם ,"עמלק זכר את תמחה" בו שנאמר
  .התורה של הלוחות שני את רולשב גרמו

 äëæ àìå äéøúàî êøúúà åäééðéâá äùîå
éã àòøàá ìòéîì øîàî øáò åäééðéâáã ìàøù

á÷ä" äéì øîà àìã äéá àçîã òìñá áçå ä
 àìà)ç ë øáãîá ( ïåðéàå òìñä ìà íúøáãå
åîøâàá÷ä äáåè äáùçî àã ìë íòå " äôøöî ä

 úåà ïåäá áéäéå ïåì ìéá÷ àì åäéàã äùòîì
á÷å äåáàã àúééøò äàñëì àìà úéøá" øîà ä

 äéì)áé ãé íù ( íåöòå ìåãâ éåâì êúåà äùòàå
 øîà åäééðéâáå åðîî)âì áì úåîù ( øùà éî

 ÷ìîòã àòøæî ïåðéàã éøôñî åðçîà éì àèç
 äéá øîúàã)èé äë íéøáã ( øëæ úà äçîú

àúééøåàã ïéçåì ïéøú àøáúì åîøâ ïåðéàå ÷ìîò:  

 "וידעו שניהם עיני ותפקחנה" ,ומיד
 מצרים בשעבוד ,"הם םימוער כי" ישראל

 ערום ואת" בהם ונאמר ,תורה בלי שהיו
 םוער" םיפעמי אמר איוב זה ובגלל ,"ועריה
 מה ,"ם אשוב שמהווער מייא מבטן יצתי

 ה" התהפך לערב רב לשמ,ה"שהיה מש
 שעתיד רמז כאן ,"שמה אשוב" .ולשנינה

 והולך האחרונה בגלות ביניהם רולחז

 íäéðù éðéò äðç÷ôúå ãéîå)æ â úéùàøá (
íéøöîã àðåèá íä íéîåøò éë ìàøùé åòãéåá 

 åäá øîúàå àúééøåà àìá ååäã)æ æè ìà÷æçé (
 àã ïéâá áåéàå äéøòå íåøò úàåá øîà ' éðîæ

)àë à áåéà (éúàöé íåøòâ íåøòå éîà ïèáî 
 áø áøòì êôäúà äùî äåäã äî äîù áåùà

                                                           

 , שכעם עליהם ובא לטעות, טעה להכותרב רבי ע"ע: ה ומאן גרים"ב ד"ז מו ע"א על תיקו"בהגר' עי א
) תהלים קו לב( ,'כו' ויתעבר ה) דברים ג כו(ש " וכמ,ה"רעמקומות כעס מש' בג)  א'ג סי"ר פי"ויקר(ש "כמ

ות ט והתפש,ר"רמו לזה כמו הנשמות לאדהג וגם הם ,התאנף בגללכם) דברים א לז( ,וירע למשה בעבורם
 .כ"משה בהם גרם ג

 ).א"ד(בחומר של מצרים שהיה להם עבודת פרך ' פי ב
אומרים פסוק זה ערום יצאתי כשיצאו איוב אומר ברוח הקדש בעד ישראל וכאילו ישראל '  פיג

כששבו אל הגלות , וערום אשוב שמה, ממצרים ששם נתקנו כמו עובר במעי אמו היו ערומים בלא תורה
 ).מ"מ(היו ערומים ותיבת שמה אותיות משה לרמוז לו שיהיה עמהם בגלות 

 ).א"ד(מ "ברא ”עקב רעג ע' בפ' א ועי”ב ובתיקון כ עז ע”א ובתקונים יח צב ע”לקמן רה ע ד
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 'וה נתן 'ה" אמר והוא .ה"לשמ ביניהם
 שנשברו ובזמן ".רךומב 'ה שם יהי לקח
 נאמר ,פה שבעל ותורה ,התורה תלוחו שני

 בכמה התכסו ".תאנה עלה ויתפרו" בהם
 ,"הם םימוער כי" משום ,רב מערבקליפות 

 כנפי שלהם סוייוכ .ותםוער תתגלה שלא
 נאמר עליהם ,תפיליןה ורצועות ציצית

 כתנות ולאשתו לאדם אלהים 'ה ויעש"
 ויתפרו" ציצית לגבי אבל ,"שםיוילב עור
 זהו ,"תורוחג להם ויעשו" ".תאנה עלה

 שמע קריאת וזו ,"גבור ירך על חרבך חגור"
 זהו ,"בגרונם אל רוממות" בה שנאמר

  ".תורוחג להם ויעשו"

ãéúòãààì ú äàøúá àúåìâá åäééðéá àøæç
îùì åäééðéá ìéæàå" øîà åäéàå ä)àë à áåéà (

åäé"åäéå ïúð ä"åäé íù éäé ç÷ì ä" êøåáî ä
ì ïéøú åøáúàã àðîæáå àúééøåàã ïéçå

 äìò åøôúéå ïåäá øîúà äô ìòáã àúééøåàå
äðàú) æ â úéùàøá( áøòî ïéôéì÷ äîëá åñëúà 

åäééúéøò éìâúé àìã íä íéîåøò éë ïéâá áøá 
 ïéìôúã ïéòåöøå úéöéö éôðë ïåäìéã àééåñëå

øîúà åäééìòã åäé ùòéå"éäìà ä" íãàì í
 íùéáìéå øåò úåðúë åúùàìå)àë íù ( ìáà

öéö éáâì íäì åùòéå äðàú äìò åøôúéå úåé
 åäéà àã úåøåâç)ã äî íéìäú ( ìò êáøç øåâç
÷ àãå øåáâ êøé" äéá øîúàã ù)å èî÷ íù (

åâå íðåøâá ìà úåîîåø ' íäì åùòéå àåä àã
úåøåâç:  

" ' וגואלהים 'ה קול את וישמעו"
 עם השמע" שכתוב זהו ,סיני להר כשקרבו

 רבעו ,"' וגוהאש מתוך מדבר אלהים קול
 ידבר ואל" למשה שאמרו היו והם ,מתוב ר

 אתהשכיחו ו ,"נמות פן אלהים עמנו
 בהם שנאמר הארץ עמי הם ואלה ,התורה

 שהם בגלל ,"בהמה כל עם כבוש ארור"
 אתה ארור" בו שנאמר  נחשאותו מצד
 ים עירבובכמהיש  והרי ".הבהמה מכל

 מצד עירבוב יש אבל ,וחיות בהמות ,רעים
 אומות של מצדרבוב  עיויש ,הנחש של
 ויש ,השדה ובהמות לחיות שדומים ם"עכו

  שנשמתם ,מזיקים של מצדעירבוב 

åäé ìå÷ úà åòîùéå"éäìà ä"åâå í ') úéùàøá
ç â (ää éðéñã àøåèì åáéø÷ ãë" ã)âì ã íéøáã (

éäìà ìå÷ íò òîùä"åâå ùàä êåúî øáãî í '
 äùîì åøîàã ååä ïåðéàå åúéî áø áøòå) ë úåîù

æè ( ìàåéäìà åðîò øáãé" åçëùàå úåîð ïô í
 ïåäá øîúàã õøàä éîò ïåðéà ïéìàå àúééøåà

)àë æë íéøáã ( ïéâá äîäá ìë íò áëåù øåøà
 øåøà äéá øîúàã àéåç àåääã àøèñî ïåðéàã
 ïåðéà ïéáåáøò äîë àäå äîäáä ìëî äúà

ïøéòá ïéùéáâ àøèñî àéáåáøò úéà ìáà ïååéçå 
åàã àøèñî àéáåáøò úéàå ùçðãåëòò éî" í

 àéáåáøò úéàå àì÷çã ïøéòáå ïååéçì åîãã
ïé÷éæîã àøèñîãïúîùðã   

  èë/à  
 העולם @של מזיקים הם רשעים של
 ,ולילין ורוחות שדים של בוערב ויש ,ממש
 בכולם ואין ,בישראל ערבביםתמ והכל

 ,אחר אל ,רע נחש שהוא ,כעמלק ללומק

 ïé÷éæî ïåðéà àéáééçãîàîìòäùîî å úéàå 
 ïéááøåòî àìëå ïéìéìå ïéçåøå íéãùã àéáåáøò
 åäéàã ÷ìîòë àééèì åäìëá úéà àìå ìàøùéá

øçà ìà àùéá àéåéçæì éåìâ åäéà  ïééøò ìë
                                                                                                                                                                                     

à "ãéúòã æéîø àëä "øâä úåäâäá ÷çîð"à , àúéà åîå÷îáå"áå÷"ãéúòã àëä æéîø ä."  
  ).א"ד(ב "א ולעיל כג ע"תצא רעח ע ב
  ). א"ד(בהמות וחיות ' פי ג
ל דחושב כאן חמשה מיני ערבובין כנגד חמשה מינים שסימנם "ונ. 'ואית ערבוביא מסטרא דמזיקין כו ד

 ).נ"ש) (מ"א(' א ודף כז ב”ה עכדלעיל דף כ. נגע רע
ä á)ôã”å (àîìòã àúéà. 

א ”א ויקרא כה ע”חיי שרה ומשפטים קיח ע' ב פ”א וקכט ע”אחרי מות ע ע' א ופ”דף ע' עלה ק ו
  ).א"ד(

  ).א"ד(ר "מ' ר ואל אחר בגי"ל אח"א' עמלק בגי ז
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 רוצח ,העולם של העריות לכל לוייג הוא
 והכל ,זרה עבודה מות סם זוגו ובת ,הוא

 הכל ולא ,ל"סמא ויש ל"סמא ויש .ל"סמא
 ללומק הוא הנחש של צד אותו אבל .שוים

  .הכלמ

ì úåî íñ äéâåæ úáå åäéà çöåø àîìòã ïééøò ìë
ò"àîñ àìëå æ"àîñ úéàå ì"àîñ úéàå ì"ìà 

àéåéçã àøèñ àåää ìáà ïééååù åäìë åàìåá 
àìë ìò àééèì åäéà:  

 לו ויאמר האדם אל אלהים 'ה ויקרא"
 בית להחריב שעתיד לו רמז כאן ,"איכה

 שכתוב זהו .איכה בו ולבכות המקדש
 לבא ולעתיד .ה"כ י"א ".בדד ישבה איכה"

 המינים כל לבער הוא ברוך הקדוש עתיד
 המות בלע" שכתוב כמו ,מהעולם הרעים
 שכתוב כמו ,למקומו הכל שב ואז ,"לנצח

  ".אחד ושמו אחד 'ה יהיה ההוא ביום"

åäé àø÷éå"éäìà ä" åì øîàéå íãàä ìà í
 äëéà)è â úéùàøá ( ãéúòã äéì æéîø àëä

äá éëáîìå àùã÷î éá àáøçìää äëéà " ã
)à à äëéà (à ããá äáùé äëéà"ë é" àðîæìå ä

á÷ ãéúò éúàã" àîìòî ïéùéá ïéðéæ ìë àøòáì ä
 áéúëãë)ç äë äéòùé ( ïéãë çöðì úåîä òìá

 áéúëãë äéøúàì àìë áú)è ãé äéøëæ ( íåéá
åäé äéäé àåää"ãçà åîùå ãçà ä:  

  úéùàøá  ".בראשית"
 השירים בשיר שנאמר שלמה כל שנינו

 )המלך יבנקב( במלך .שלו שהשלום במלך
 תחתונה )מלך(  דברנקבהב] חינתבב[ סתם

יורשת את  תחתונהש ,הדבר וסוד .בעליונה
 ,ת"בי והיינו ,כאחת שתיהן ,עליונהה

 אפריון" כתוב ".בית יבנה בחכמה" שכתוב
 ,"הלבנון מעצי שלמה המלך לו עשה

 התחתון העולם של קוןית זה "אפריון"
 הקדוש בראש טרםש .העליון מהעולם

 ,שמו בו וםסת היה ,העולם את הוא ברוך
 ,אחד בתוכו וםסת שמוו הוא )היה( ולא
 שעלה עד )לבד היה והוא( ,דבר עמד ולא

 מקוםב הכל להעמיד המחשבה של( ברצון
 ובנוי רשום והיה ,עולם לברוא )מצנפת

íéøéùä øéùá øîúàã äîìù ìë ïðéðúâ 
äéìéã àîìùã àëìîáãêìîá > ð" à éá÷åðá

àëìî<àá÷åðá íúñ äìî ä ]êìî[ äàúú 
äàìòáå àæøå ]äìîã[ äàìòì äàúú àúøéã 

éá åðééäå ãçë åäééååøú"úæáéúëã ç) â ãë éìùî (
úéá äðáé äîëçáè å áéúë)è â øéù ( ïåéøôà

êìîä åì äùò àã ïåéøôà ïåðáìä éöòî äîìù 
äàúú àîìòã àðå÷úéäàìò àîìòî àé àì ãòã 

á÷ àøá"àîìò äáé äåä >àìå äéá äéîù íéúñ 
äéîùå àåä< )àåäâé åäéîù] (äéîù[ íéúñ 

                                                                                                                                                                                     

האחרות ' קלי' ובג, מיםל שהיה מלאך וגורם מן הש"ועליהם אמרו רז, מ ולילית פנימיים"בנוגה יש ס א
, )והיא החיצונה לכולם(רוח סערה ' קלי' הרי הם הד). מ"מ(מ ולילית רעים וחטאים בכל קליפה מהם "יש ס

' מ ולילי"יש ס' ובכל א, "אדם בליעל" קומה שלימה ונקרא 'הוא בבחי' וא' וכל א. אש מתלקחת ונוגה, ענן
 ).ד"ב יט ע"ה ח"דע(ג "פ] ב"פ[נוגה ' ח שער קלי"עח ריש תפילת ערבית ו"פע' ועי. 'ן שבכל א"שהם זו

 ).א"ד(נחש הקדמוני  ב
 ).א"ד(ב "ע. א ויקרא"ב יתרו פד ע"תרומה קכז ע ג
  ).א"ד(ב "א ותרומה קכז ע"ב ופד ע"מז ע). ז"רמ(בינה ). מ"מ(א "ז ד
 ).מ"מ(מלכות  ה
 ).מ"מ(א "י ז"ראשונה וקיבלה המוחין על ידה שלא ע' המלכות נתחברה עם ה' פי ו
וזהו טעם לפתיחה זו על , וכולם הארותיהם מאבא,  שהבינה נקראת בית עילאה ומלכות בית תתאהז

 ).מ"מ(הם מראשית שהוא אבא , ן שנקראים בית"ההי' ראשית שהם ב' ב, ל בראשית"שר, תיבת בראשית
 ).הערת הזוהר(א ”האזינו רצא ע ח
 .חכמות' א ביאור ענין ג"ז קכז ע"א על תיקו"בבהגר' עי ט
 ).א"ד(א "י וזוהר בהר קי ע' דרך אמונה ד' מנחת יהודה ובס). מ"מ(מלכות  י

 ).מ"מ(א "ז יא
 ).מ"מ(ה עולם האצילות "ס ב"קודם שברא א' פי יב
  ).א"נ(מ "א. ו"שמ' וזה רמז אפריון בגי יג
לא , וףולא היה נגלה שום פרצ, ס,שהם הספירות והפרצופים היו כלולים בתוך א', שמותיו ית' פי יד

 ).מ"מ(ן "א וזו"א ולא או"עתיק ולא א
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 של אחד טוףיבע שהתעטף עד עמד ולא
 מיןי( עולם וברא )מחשבה של עליון( זהר
 והוציא ,)שמים) (וןראשה העולם של

 מאותו גדולים עליונים ארזים )אילנות(
 זהר של אחד( עליון זהר )גדול וזיו( ,האור
 עשרים על מרכבתו םוֹש )העליון ימין

 בעשר שנחקקו רשומות אותיות ושתים
 מעצי" שכתוב זהו .ישבויוהת אמירות
 "נטע אשר לבנון ארזי" וכתוב ".הלבנון

  ).אפריוןאותו  את עשה ומאל שהרי(

 äìî)]ð"à [éåãåçìá äåä àåäå ( ÷éìñã ãò
àúåòøáà) ]ð"à [ïåèîá àìë àîéé÷ì äáùçîãá 

àøèéîñã (àîìò éøáîìâéðáå íéùø äåäå ã àìå 
ãò àîéé÷ä àøäéæã ãç àôåèòá óèòúàã 

)äáùçîã äàìò (øáåàîìò àå ]ð" àðéîé à
äàîã÷ àîìòã ð"íéîù à[ ÷éôàå )ïéðìéà (

]ïéæøà[æ àøåäð àåääî ïéáøáø ïéàìò ] àåéæå
àáøç[ )äàìò àøäéæ(è >ð" àðéîé øäæã ãç à

äàìò<åëéúø éåùå éïååúà ïéøùòå ïéøú ìò àé 
ïéîéùøáéïøéîà øùòá åôéìâúà âé åáùééúàå 

ää" ã)äéù"è â ù (áéúëå ïåðáìä éöòîãé 
)æè ã÷ íéìäú ( òèð øùà ïåðáì éæøà)]ð"à [ àäã

ïåéøôà àåää ãéáò ïéìàî:(  
 ,לעצמו "לו" ,"שלמה המלך לו עשה"

 ,עליון כבוד להראות "לו" ,קונוילת "לו"
 äîìù êìîä åì äùò)äéù"è â ù ( åì

                                                                                                                                                                                     

ה "י שם מ"ע, עולם האצילות, הכוונה היא למברי עלמא, ק"ן במצח הרצון העליון של א"כשעלו המ א
 אראשונה למציאות היהסיבה ה). מ"מ(ק אשר על ידו נתקן כל עולם האצילות "החדש שיצא ממצח דא

איך , ז"אמנם קשה ע ).ס"ה שזה עליה במו"ב בהגה"צ ד ע"א על ספד"בבהגר' עי" (כד סליק ברעותא"כ "מש
כתר ל שתחילת הכל היה מ"אלא צ. הרי לא היו תחתונים שיעלה מהם, על רצון" עליה"שייך לשון של 

 העת לצאת הכאשר הגיעולכן , ובכל עליון כלול שורש התחתון, הרצוןגופא וכתר הוא , שנזדווג מיניה וביה
הוא הרי , דהיינו מהמלכות שבשורש העליון של התחתון, מסופו לראשון " מווהי, פועל הלאכח המ

ח "ע' ועי). ב"ב יג ע"כללים ח(ח בסוף נקודות "ע' ועי). א"א יב ע"כללים ח (תפשטות הראשוןההמלכות דה
לך , א"שם רנא ע, א"וישלח קעב ע, א"עוד נח עד ע' ועי. שזהו הזיווג שלפני בריאת האדם', נקודות פרק ו

 .ב"עלך פו 
שעליו נאמר נתיב לא ידעו עיט והוא רמז אל ראשית האצילות החופף על כלם וכן ' בהנהגת נתיב א ב

מ סמיטרא מלשון סימטא והיינו נתיב מקום "מצנפת החופף ומכסה על כל הראש אף כאן כן וי' סמיטרא פי
 שם מפרשים את לשון ב"ויקרא י ע' ועי). א"ד(שאין בו דריסת הרבים ורמז שנתיב הזה אינו מושג כלל 

 ".מטון"
 ).מ"מ(מלכים הנקראים עולם ' הוא תיקון הז ג
 ). מ"מ(א "ה לתקן פרצופים הנעלמים כגון עתיק וא"ס ב"ה התחיל א"כשיצא שם מ' פי ד
אפילו הכי לא היה , ש והוה רשים ובני"כמ, א שהם רושם בעלמא מפני דקותם"פ שנתקן עתיק וא"אע ה

 ).מ"מ(א ועתיק "ס בתוך א"וא, א באבא"אקיום האמיתי עד שנתלבש 
 ).מ"מ(י אבא "היא הבינה שנתקנה ע ו
 ).מ"מ(ושם התחלת צמיחתם , א שהיו באבא בקרני חגבים"ק דז"ו ז
 ).מ"מ(הוא אבא  ח
  ).א"ד(א ושם הבנת המאמר ”ש יא ע"ל ע"כך היא נוסחת החייט ז ט
 ).מ"מ(א "א הוא מרכבה לאו"שז י

 ).א"ד(תיות התורה ב או"עשה מרכבתו על כ יא
 ).מ"מ(א "א ושרשם מטיפת אבא שנתן לצורך תיקון ז"הם הכלים והגוף דז יב
  ).מ"מ(א "שהם רוח דז, ת מנוקדות"ה והם עשרה הויו"שהם עשרה אותיות דשם מ יג
  ).הערת הזוהר(ב ”ויצא קסב ע יד
י צורך הזווג הוא למתק כ, כי הנקבה צריך לה להזכר לצורך הזווג, לו לגרמי' ופי, יתירה" לו"דתיבת  טו

  ).מ"מ(י החסדים שהם בדכורא "ע' הגבורות שהם בנוק
ומהולל מאד ' ה גדול ה"לו לתקוניה כמש' פי). א"ד(ש "א תושבחתיה דיליה ותועלת דכלא ע”טו ע

 ).א"נ(ב "הרש. ש"א ע”ופקודי רלה ע' א' ש ויקרא ה"זהו תיקוניה כמ' היא מ. אימתי כשהוא בעיר אלוקינו
' ענין התיקון הוא המעטת האור והתעבותו אחר התלבשותו תוך בחי[תיקון הוא בלבוש כנודע סוד ה טז

 ).מ"מ(מן החזה ולמטה , א"ז, מלבשת לדכורא' והנוק, ]ח שער הנסירה פרק ד" ע- אחרת
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 כמו ,אחד ושמו אחד שהוא להודיע "לו"
 ,"אחד ושמו אחד ה"ויה יהיה(" שנאמר
 ".לבדך 'ה שמך אתה כי וידעו" )וכתוב
 משגיח ,ידועים היכלות ,ההכאה בהגיע

 סוטה לימין משגיח ,למעלה זה לצד
 ,קצוות לארבעה וכן ,למטה יורד לשמאל

 ולארבעה ולמטה למעלה נפרדה תמלכוה
 ,למטה יורד אחד עליון נהר להיות קצוות

 כל" שנאמר כמו ,הגדול לים ועושהו
 ".מלא איננו והים הים אל הולכים הנחלים

 ,לתוכו אותו ושואב הכל כונס הוא שהרי
 שושנת השרון חבצלת אני" שנאמר כמו

 הים מקום אלא שרון ואין ,"העמקים
 שמוציא ,העולם מימי כל ששואב הגדול
 מוציא זה לכן ,בו ונכנסים( ומאיר ושואב

 ידועות בדרכים בזה זה )מאיר שואב וזה
 עליהם כתוב ואז ,)עליו פיםכו נחלים(
 בראשית בית זה ועל ,"בית יבנה בחכמה"

ãç äéîùå ãç åäéàã àòãåàì åì äàìòá äîë 
 øîà úàã)è ãé äéøëæ) (]ð"à [åäé äéäé" ãçà ä

áéúëå ãçà åîùå() úèé âô íéìä ( äúà éë åòãéå
åäé êîù"êãáì äâéåôì÷ã ïåèîá ã ïéøåèñ÷ 

àòéãéäóéèð åóéèð àìéòì àã àøèñì æàðéîéì ç 
àìàîùì àèñèàúúì úéçð é ïëå ]òáøàì [

)òáøàî(ïééåæ àéàúúå àìéòì ùøôúà åëìî áé 
ïééåæ òáøàìåâéäàìò àøäð ãç éåäîì ãé úéçð 

àáø àîé äéì ãéáòå àúúìåè øîà úàã äîë 
)ä÷æ à úì ( íéäå íéä ìà íéëìåä íéìçðä ìë

 äéì áéàùå àìë ùéðë àåä àäã àìî åððéà
 øîà úàã äîë äéåâá)à á øéù ( úìöáç éðà

 øúà àìà ïåøù ïéàå íé÷îòä úðùåù ïåøùä
)àîé( ]àáø[ ïéîéî ìë áéàùã ] ÷éôàã àîìòã

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(י המלכות "א שהם סתומים מתגלים ע"הארות ז א
ספירות 'א בן ט"אח הוא ז' ד, ח"א, ז נקרא אחדמשלימתו לעשרה וא' ספירות והנוק' א בן ט"כי הז' פי ב

 ).מ"מ(ספירות ' א שהם ד"י דז"היא מלכות שהיא נגד תנה' וד
  ).מ"מ(אחדות אחד , לבדך, א"הוא ז' שמך ה, אתה היא מלכות ג

  ).א"ד(י הגילוי ההוא מלמעלה "י הגעת הגילוי שמכה אור הנעלם למטה בתוקף זריחתו וע"ע
  ).מ"מ(כמו בקולפא שהוא מקל בהגעת הכאת המקל ' פי ד

 ).א"ד(ב "היכלות ומדרגות עליונות ידועים ומושגים כמו שמבואר בסמוך ע
 ).מ"מ(א "דז). מ"מ(היכלות ומדרגות עליונים מושגים ונודעים ' פי ה
  @).א"ד(ל אזיל בר אווזא ועינוי מטייפי "רז' בבריאת עולם והוא מל' השגיח ועי ו
 ).א"ד(הטיה ונדנוד ' ל ז
  ).מ"מ(א "חכמה דז ח
 ).מ"מ(ולהיותה למטה מן חכמה אמר בה סטא , א" בינה דזט
 ).מ"מ(ב "א שתחת חו"דעת דז י

 ).מ"מ(א שמהם נתקנה המלכות "ק דז"חזר להזכיר ו, א"ואחר שפירש פרצוף ז, ם"הם חגת יא
 ).מ"מ(ה הנקראים מעלה ומטה "הם נו, אתפרש לעילא ותתאה, א שנקרא מלך"פרצוף ז, ל"ר יב
 ).מ"מ(ת ויסוד שהם דרום צרפון מזרח מערב כנודע מכוונת הלולב "חג יג
 ).מ"מ(א "יסוד דז יד
 ).מ"מ(מלכות  טו
 ).מ"מ(יסוד  טז
 ).מ"מ(מלכות  יז
 ).מ"מ(א "שהיא גבורה דז" ישמח באלהים", שהיא מלכות, "והמלך "יח
 ).מ"מ(ויוצא תמיד , יסוד דאימא שהוא נהר שאינו פוסק' פי יט
 ).מ"מ(בא שנקרא שביל הוא יסוד א כ

 ).מ"מ(ן "ההי' ב' פי כא
 ).מ"מ(ע "ומלכות תיקנה בי, תיקנה עולם האצילות, אימא' פי כב
ב מה נקרא עולם עליון ואיזה נקרא עולם "הוא שמח בעולם העליון עיין ויצא קסד ומקץ דף ר ע כג

  ).א"ד(התחתון 
ãë ãù ÷åãáì 'úåðáåî úåðåøçà úåøåù.@ 

, ש חיי מלכא איקרון"וז, א והם חיותו ומשם למלכות ובהם מחיי העולם"ים לזהמוחין דאימא בא' פי כה
 ).מ"מ(א "שהוא ז
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 בית( )סתם מלך העולם של בית זה ועל(
 ).התחתון כך אף וכן ,בחכמה נבנה עליון
 מלך .העולם בשּוִי ,הגדול עליון בית אבל
 "באלהים ישמח והמלך" ,תחתון בית ,סתם

 בו זולאח עליונה )גבורה כשמתעוררת(
 הכל להיות ,השמחב בוולקר ראשו תחת
 שמחה ,"באלהים ישמח והמלך" .אחד

 איצש )שמאירא "נ, באור(  שהוציאאורב
, שנים בו יםונכנס וגנוז טמיר אחד בשביל
 נתקן העולם זה ועל ,אחד שהםשנים 
 עולם "באלהים ישמח והמלך" .שלם בקיום

 העליון בעולם שמח התחתון )עליון אור(
 שמחה( עמק )ששלח אותו וםסת(

 ,שמח מקום באיזה ויוצאת שופעתש
 ,לכל חיים ,)שולח בו ,שמח בו באלהים
  קריע זה ,המלך חיי נקראים

÷éôàæèáéàù àãå æéøéäð  (á àãá àã ïéçøåà
 ïòéãé)äéåìò ïôë àééìçð( ïéãëå ]áéúë åäééìò[ 

)â ãë éìùî ( úéá äðáé äîëçá]éá àã ìòå" ú
ð úéùàøá"íúñ êìî àîìòã úéá àã ìòå à[ 

)éëä óåà äàúú ïëå äîëçá éðáúà äàìò úéá (
 êìî àîìòã àáåùé àáøáø äàìò àúéá ìáà

 äàúú àúéá íúñ)áé âñ íéìäú ( çîùé êìîäå
éäìàá"íçé) ãëäøåáâ øòúà  ( àãçàì äàìò

 éåäîì äåãçá äéì àáø÷ìå äéùéø úåçú äéá
éäìàá çîùé êìîäå ãç àìë" åãç í] àøåäð

 ÷éôàãð"àøåäðá à[) àøäðã (÷éôðãèé ãçá 
àìéáùë æéðâå øéîè ]ìééòå) [ìééòã(á äéá  ' ïéøú

ãç ïåðéàãàëììëúùà àîìò àã ìòå áë ]àîåé÷á [
)àîåé÷ì(éäìàá çîùé êìîäå íéìù "ò í àîì

)]ð"äàìéò àøäð àð "àãç äàúú âëàîìòá [( 
)à÷éîò äàìéò àîìòá ãç äàúú ãéâðã åãç 

éäìàá éãç øúà ïàá ÷éôðå" äéá éãç äéá í
øãù(]  à÷éîò)ð"øãùã àåää àîéúñ à([ãë íééç 

àëìî ééç àìëìäëàø÷ò àã ïåø÷à   
  èë/á  

 העולם של בית בונה זה בית .הבית
 ,"אלהים ברא בראשית" וזהו ,העולם ובונה

 הכל כשכונס .חכמה ראשית ,ראשית 'ב
 ים .הכל בולשא גדול ים ונעשה לתוכו

 העולם מימות כל שואב ,מימיו שקפאו
 ושטים הולכים והמים ,לתוכו אותם וכונס

 וסימן ,העליון מתוך יוצא וזה ,בו ונשאבים
 ,"הקרח יצא מי מבטן" הזה הסוד של

  .אחרים בולשא בו קפואים שמימיו

àúéáãàéá àã àúáàîìòã àúéá éðá â éðáå 
àîìòãúéùàøá àåä àãå äéäìà àøá "íåá  '

 äéåâì àìë ùéðë ãë äîëç úéùàø úéùàø
àîé àìë àáàùì àáø àîé ãéáòúàåæ åôà÷ã 

 äéåâì ïåì ùéðëå àîìòã ïéîéî ìë áéàù éåîéî
 åâî ÷éôð àãå äéá ïáàúùàå ïéèàùå ïéìæà ïééîå

àã àæøã äéðîéñå äàìòç) èë çì áåéà ( éî ïèáî
éåîéîã çø÷ä àöéèïéðøçà àáàùì äéá ïéãéìâ é:  

 שופעים לא ,שקופא ים ,הזה הקרח
 מגיע הדרום זקושח בשעה אלא מימיו

àô÷ã àîé çø÷ éàäàé àìà éåîéî ïéãâð àì 

                                                           

 ).מ"מ(הבינה היא עיקר הבית שהיא המלכות ' פי א
 ).מ"מ(היא בינה  ב
 ).מ"מ(ע "בונה המלכות שהיא בית דבי' פי ג
 ).מ"מ(ע "הם בי ד
 ).מ"מ(שהיא המלכות שהיא ראשית ממטה למעלה ' ב ה
 ).מ"מ( אותה אלהים שהיא הבינה ברא ו
  ).א"ד(ים שנקרשו בו המים  ז
  ).א"ד(א ”ב תקון יח דף לג ע"לך לך פה סוף ע ח
  ).א"ד(נקרשין  ט
 ).א"ד(א "ב ותקונים תקון ל דף פו ע”ויצא קסא ע י

שני הת הגבורה אשר נתגלה ביום ו הם מפעול"אבני שיש טהור). "הערת הזוהר(א ”לקמן נב ע יא
הקרח הנורא אשר "בחינת  והוא כעין "יהי רקיע בתוך המים"בו  והוא הרקיע אשר נאמר ,יתדמעשה בראש

 ).א"ב צא ע"ה ח"דע(א "ז קמ ע"תיקו' ועי". על ראשי החיות
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 שהיו המים ואז ,אצלו אותו ומקרב אליו
 ,ושופעים מפשירים הצפון בצד יםקפוא
 ומצד ,קפואים המים הצפון מצד שהרי

 כל להשקות ושופעים מפשירים הם הדרום
 כל ישקו" שנאמר כמו ,השדה חיות תןאו

 ,בתר הרי נקראים ואלו ."' וגושדי חיתו
 דרום כשצד ,משקים שכולם ,רודיהפ הרי

 .שופעים המים ואז ,אליו לקרב מתחיל
 להובגד הם הכל ,ששופע זה עליון ובכח

של (מחשבה עולה ברצון כש .ובשמחה
 מגיע ,יםונהטמ כל של ון מטמ)חדוה

 ,)טמיר כתר( חדא נהר מתוכו )ושופע(
 שלא אחד בשביל בזה זה וכשמתקרבים

 ראשית הוא וכאן ,ולמטה למעלה ידוע
 נתקן הזאת מהראשית ,סתם מלך ,'וב .הכל

 את אלהים ברא )זה ובכח( .לזה זה ודומה
 ששופעים  סתומה נקודהםַתַס( השמים
 שיוצאים אחר( ,)לחוץ ויוצאים מימיה

 אור( ,)עליונה א"בה שיוצא נהר( ,)בזה
 וזה ,מתוכו קול ומוציא )בזה ויוצא ששופע

ברא אלהים את " והיינו ,השופר קול נקרא
 והוא( השופר קול שהוא )והוא(, "השמים
 המלך בחיי שולטים ושמים ).השופר

 äéì áéø÷îå äéáâì éèî íåøãã àô÷åúã àúòùá
ïéãéìâ ååäã àéî ïéãë äéãäáà ïåôöã àøèñá 

àéî éãéìâ ïåôöã àøèñî àäã ïéãâðå ïøúùîá 
 ïøúùî íåøãã àøèñîå ìë äà÷ùàì ïéãâðå

àøá úåéç ïåðéàâ øîà úàã äîë )àé ã÷ íéìäú (
åâå éãù åúéç ìë å÷ùé ' øúá éøä ïåø÷à ïéìàå

 íåøãã àøèñ ãë ïéé÷úùî åäìëã àãåøôã ïéøåè
 àìéçáå ïéãâð àéî ïéãëå äéãäá àáø÷ì éøàù

 àã]ãéâðã äàìòã) [ãéâð àîìòã( ååä àìë 
]åáøá[åòøá ÷éìñ äáùçî ãë åãçá ä) ãçãäå (
]àøéîèî[ïéøéîè ìëã å éèî )ãéâðúàå ( ãç äéåâî

øäðæ) àøéîè àøúë (]ãë[ àãá àã ïéáø÷úî 
òéãé àìã ìéáù ãçáç àåä àëäå àúúå àìéòì 

àìëã àúéùàøèáå  'íúñ êìîé àúéùàø éàäî 
ììëúùààé ]àã àìéçáå [ àãì àã éîãå) àìéçáå

àã (éäìà àøá"íéîùä úà íáé) ]ð"à [àîúñâé 
àîéúñ äãå÷ðãéðã á ïé÷ôðå éåîéî ïéãâø÷éôàå à (

]ð"àãá ïé÷ôðã øúá à ðå ÷éôàå" ÷éôðã àøäð à

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ניתרים המים מקרישתן ונמשכים והולכים למקום הראוי להם  א
א "ב ל ע"ב ובח"ל לב ע" לד צבראשית). א"ד) ('ב ויקרא יד א”א וקסא ע”ב וקנב ע”בראשית לד ע( ב

  ).ו"לש(
 ).א"ד(חיות השדה  ג
 ).מ"מ(בינה  ד
 ).מ"מ(הוא יסוד דכתר , "סליק ברעו", הוא מוחא סתימאה" מחשבה" ה
 ).ו"לש(' ד ריש דרוש י"ן ומ"דרושי מ' עי). מ"מ(מושך הטיפה מדעת דעתיק הגנוז באוירא ' פי ו
, א"א נמשך חיותם של או"והני תרין רישין דא, מאהא ואימא ממוחא סתי" אבא יונק מגולגלתא דאז

 ).מ"מ(מטי ואתנגיד מגויה חד נהר "ולכך אמר 
 ).ו"לש(ב "ג סא ע"ח ח
 ).מ"מ(אבא  ט
 ).מ"מ(מלכות  י

 ). מ"מ(כידוע אבא יסד ברתא  יא
 ).מ"מ(ן "שהם זו, שמים וארץ, שהוא אבא ברא בינה שהיא אלקים, בכח ראשית' פי יב
 ).מ"מ(ע "ן דבי"ע שהם זו,בין שמים וארץ דבי, ן דאצילות"שהם זו, ארץ דאצילותבין שמים ו' פי יג
 ).מ"מ(בינה  יד
 ).מ"מ(קול ' א שנק"הוציאה ז' פי טו
הוא בן הבינה שהיא ישי , ויסוד שנקרא חי, עולמות] י"ש[י שבה יש "שאימא נקראת יש, הוא יסוד טז

 ).מ"מ(ומשפיע לאדמה שהיא מלכות 
 ).מ"מ(בצים ביסוד שהמוחין מתק' פי יז
א "שיסוד דאימא בתוך תפארת דז, נגדין ליה, ו"וא' י תפארת שנק"ע, שהם המוחין' שחיים הנז' פי יח

 ).מ"מ(א "ומשם באים ליסוד ז
 ).מ"מ(והוא משפיע בהם , בכח אותם המוחין שליט בכל העולמות שצריכים להשפעתו' פי יט
 ).מ"מ(ליט על הארץ מלכות מהיסוד ניזונית בסוד ויוסף הוא הש' פי כ

 ).מ"מ(ב אתוון לארץ "א ממשיך כ"שהוא ז' ו, ואת הארץ כא
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 י"ח ישי בן ,לדבר וסימן .הארץ על העליון
 ,ישי בבן תלויים שהחיים ,האדמה על

 ,בכל שולט ובהם ).לו משפיעים ו"ובוא(
 ואת" שכתוב זהו .ממנו נזונית ץוהאר
] ולהשפיע[ הנוסף לשלוט ו"וא ,"הארץ

  .הארץ על מזונות

÷éôàå àãá ãéâðã àøåäð[äéåâî ìå÷ åè éø÷à àãå 
éäìà àøá åðééäå øôåùä ìå÷"íéîùä úà í 

)àåúìå÷ åäéàã ( øôåùä ]ð"øôåùä åäéàå à[ 
 àòøà ìò äàìò êìîä ééçá ïéèéìù íéîùå

 êéðîéñå)ìàåîùàì ë à  (éç éùé ïáæè ìò 
éùé ïáá ïééìú íééçã äîãàäæé) àåáå" ïéãâð å

äéìçé (àìëá èéìù åäáåèéúðæúà äéðéî àòøàå ë 
ää" ã)à à úéùàøá (àå õøàä úàå"óñåúàã åàë 

àòøà ìò éðåæîá äàèìùì:  
 עשרים כלל של כח והוא ,למעלה ת"א

 אלהים 'ת 'א ,ת"א שהוציא אותיות ושתים
 בעטרה" שנאמר וכמ ,לשמים ונתן ,זה

 את" והיינו ,"נתווחת ביום אמו לו שעטרה
 זה אותם ולחבר בזה זה להכליל "השמים

 ,המלך חיי באותם ,כאחדהתקיים ל ,בזה
 ,"הארץ ואת" .שמים ממנו להזין סתם מלך

 באותיות שנחקקו ונקבה זכר של בוריח
 ,מהשמים שנשפעו המלך וחיי ,רשומות

 ארץה את לקיים להם משפיעים שהשמים
  .אוכלוסיה וכל

à"àìéòì úààìéç àåäå ) õøàå( àììëã 
 ÷éôàã ïååúà ïéøúå ïéøùòã>à"à ú 'ú' 

éäìà"í< øîà úàã äîë íéîùì áéäéå àã ) øéù
àé â ( åðééäå åúðåúç íåéá åîà åì äøèòù äøèòá

àãá àã àììëàì íéîùä úàá àã ïåì àøáçìå 
àëìî ééç ïåðéàá àãçë àîéé÷úàì àãáâ êìî 

úàì íúñíéîù äéðî àðæã) õøàå( õøàä úàå 
àá÷åðå øëãã àøåáçä ïååúàá åôéìâúàã 

 íéîùã àéîù ïî åãéâðúàã àëìî ééçå ïéîéùø
äìéã ïéñåìëà ìëå àòøà àîéé÷ì ïåì ïéãâð:  

 וארץ שמים עשה עליון אלהים של וסוד
 שלמעלה בכח כאחד אותם והוציא .לקיום

 עליון סוד כדוגמא זו .הכל של הראשית
 שמים עשה הזה והאחרון .למטה יורד

 עולמות שני ', בהכל של וסוד .למטה וארץ
 והעולם העליון העולם ,עולמות ובראו ,הם

 שמים ברא זה .זה כצורת זה ,התחתון
 שני זה ועל .וארץ שמים ברא וזה ,וארץ

éäìàã àæøå"äàìò íå õøàå íéîù ãáò 
 àìéòìã àìéçá àãçë ïåì ÷éôàå àîåé÷ì

âë àìëã àúéùàø úéçð äàìò àæø àã àðåå
àúúìæäàøúá éàäå ç àúúì õøàå íéîù ãéáò 

>àæøå <)àæøá(á àìëã  ' åàøáå åäðéð ïéîìò ïéøú
ïéîìòèäàìò àîìò àã éäàúú àîìò àãå àé àã 

 àã àãã àðååâë]àøá[ àãå õøàå íéîù ]àøá[ 

                                                           

ו שנותנת "ף ועד תי"ב אתוון מאל,ת שהם כ"א. עכשיו דורשה, את השמים שלא דרש בה כלום' פי א
ב אתוון "ש את לעילא והוא חילא דכללא דכ"כ וז"ב אתוון ג"ג הם כ"וכן החו. והם המוחין, מלכות לבינה

 ).מ"מ(ג "להים ויהיב לשמים שהם המוחין והחודאפיק א
א "שהם המוחין שנקראים את המשים שהוא ז, א ובשר מבשרו"המוחין דאמא נעשו עצם מעצמיו דז ב

 ).מ"מ(
 ).מ"מ(א מקיימת המלכות "מהמוחין דז ג
 ).מ"מ(א "משם ניזון שמים שהוא ז, שהם המוחין', מאת הנז ד
  ).ה וזהו"ג ד"צ י ע"א על ספד"בהגר(' נוק' ישמים הוא בחינת דכר וארץ היא בח ה
כל מה שנעשה בעולם הוא מכח . ב"ב קיא ע"ה ח"וכן דע, ב"ב לה ע"אריכות בעניין זה בכללים ח' עי ו
 ).ג"א קט ע"כללים ח(ן דמלכות "המ

 ).ו"לש(א "לעיל כב ע). מ"מ(נחית לתתא למלכות להשפיע בה , רזא כנודע' א שנק"יסוד דז' פי ז
לכן המלכות ממוצעת בין אצילות ). מ"מ(ע "ן דבי"א מתקנת זו" אחר שקבלה המוחין מיסוד דז',פי ח

, א"ב קל ע"כללים ח(ע על פי המלכות "וכן מכח זה מתנהגים כל העולמות בי). א"ב נג ע"כללים ח(לבריאה 
כללים (ן סוף לכן בעליית המלכות עולה המציאות למעלה עד אי). ג"ב סו ע"ה ח"וכן דע, ג"א נו ע"וכן ח

 ).ד"א קד ע"כללים ח(ע היא רק על ידי המלכות "וכל תיקונם של בי, )ב"א עח ע"ח
 ).מ"מ(תיקנו עולמות שתחתיהם ' בינה ומלכות הנז' פי ט
 ).מ"מ(בינה תיקנה עלמא עילאה שהיא אצילות  י

 ).מ"מ(ע "מלכות תיקנה עלמא תתאה שהם בי יא
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 וזה ,עולמות שני הוציא זה ,הם עולמות
 של בכח והכל .עולמות שני הוציא

 בתחתון העליון רדיו ,העליונה הראשית
א בדרך של דרגה אחת ששורה ומתמל

 וטמיר סתום שביל אותודוגמת  כ.עליה
 ודרך דק אחד לשביל פרט ,למעלה וגנוז
 שנאמר כמו ,דרך שלמטה אותו .אחת

 ואותו ".אור נוגהכ צדיקים רחווא"
 נתיב" שכתוב כמו ,דקיק שביל שלמעלה

 בים הנותן" הכל של וסוד ".עיט ידעו לא
 דרכך בים" וכתוב ,"נתיבה עזים מיםוב דרך

 ,העליון העולם ".רבים במים ושבילך
 שמתעברת נקבה כמו ומתעבר כשמתמלא

 זכר ,כאחד בנים שני מוציאה ,הזכר מן
 כדוגמא ,וארץ שמים והם ,ונקבה

 ,מימי השמיםמ נזוניתהארץ  ,שלמעלה
 זכר שעליונים אלא ,לתוכה נשפכים ומימיו

 מן נזונים םוהתחתוני .נקבה ותחתונים
 לעליונים קוראים תחתונים ומים .הזכר

 כנגד מים ושופכת ,לזכר שפתוחה כנקבה
 נזונית והנקבה .זרע לעשות הזכר של מים

 ,"הארץ ואת" שכתוב זהו ,הזכר מן
  .שנאמר כמו ,ו"וי בתוספת

õøàå íéîùàá àã ìòå  ' àã åäðéð ïéîìò ïéøú
ò ïéøú ÷éôà àãå ïéîìò ïéøú ÷éôà àìëå ïéîì

äàìò úéùàøã àìéçáá ]úéçð) [úçî( äàìò 
àâøã ãçã çøàá àééìîúàå äàúúáâ éøùã 

 æéðâå øéîèå íéúñ ìéáù àåääã àðååâë äìò
 øá àìéòì]ã[ àåää çøà ãçå ÷é÷ã ìéáù ãç

 øîà úàã äîë çøà àúúìã)çé ã éìùî ( çøàå
 àåääå äâåð øåàë íé÷éãö]÷é÷ã ìéáù àìéòìã [

)ìéáù àìéòã(ëãë  áéú)æ çë áåéà ( àì áéúð
èéò åòãéã àìëã àæøå )æè âî äéòùé (íéá ïúåðää 

êøãåíéæò íéîáå æäáéúð ç áéúëå )ë æò íéìäú (
íéáø íéîá êìéáùå êëøã íéáè ãë äàìò àîìò 

àéìîúàé ïî àøáòúîã àá÷åðë àøáòúàå 
 àá÷åðå øëã ãçë ïéðá ïéøú ú÷éôà àøåëã

õøàå íéîù ïåðéàåàéäàìò àðååâë áéîî  éåîé
 àìà äååâá ïãúùà éåîéîå àòøà ïæúà àéîùã

àá÷åð éàúúå øëã éàìòãâé àøåëã ïî éàúúå 
ðæúàï àá÷åðë ïéàìòì ïàø÷ ïéàúú ïééîå 

àøåëãì àçéúôããé àéî ìá÷ì àéî úãùå 
 úðæúà àøåëã ïî àá÷åðå àòøæ ãáòîì àøåëãã

éå úôñåúá õøàä úàå áéúëã àåä àãä" äîë å
øîúàã:  

                                                                                                                                                                                     

  ).ה"של(תרין ' ועל דא ברא ב א
כי עיקר יסוד כל מעשה בראשית נעשה באור , ע נעשו באור תיקוני אבא"מציאות העולמות ביעיקר  ב

 ).א"ש קלז ע"וע, ב"ב קלו ע"כללים ח(הגנוז 
 ).מ"מ(א "יסוד דז' פי ג
 ).א"א קיז ע"כללים ח(והמה תרין ריעין דלא מתפרשין , א"והוא היסוד שבין או ד
 ).מ"מ(מלכות  ה
 ).מ"מ(יסוד  ו
 ).מ"מ(בינה  ז
מים " ו,א" הוא יסוד ז"דרך"ו'  הוא יסוד דנוק"ים" כי ,א"ווג דאויקאי על זפסוק זה ). מ"מ(יסוד אבא  ח
 .כ"וממילא יובן קרא דלקמיה ג) ג"ש צב ע"הקדו ( הוא יסוד דחכמה"נתיבה"ו , הוא יסוד דבינה"עזים
 הוא יסוד "מים עזים" ו,א"וד ז הוא יס"דרך"ו'  הוא יסוד דנוק"ים" כי ,א"ווג דאויקאי על זפסוק זה  ט

 ).ג"ש צב ע"הקדו ( הוא יסוד דחכמה"נתיבה"ו ,דבינה
ן דאצילות שיצאו מזיווגי "ת הזווד מציא"ווגם עיי ז"ן ע"ע נעשו משפעת הזו" כל מציאות עולמות ביי
 ).א"ב לג ע"ה ח"דע (א"או

  ).א"ד(ב "והוא עולם הנפרדים ויצא קסא ע יא
 ).מ"מ(א "ו און דאצילות הם כמ"כי שזו יב
ע "א שבי"לעיל כב ע' עי). מ"מ(ן "הם גבורות שהם מ' והגבורות שבנוק,א הם זכרים "החסדים שבז' פי יג

 .לגבי האצילות' הם נוק
ן גורם "כל מ). א"ד(ויצא קסג ' ושופך מים כנגד מים של הזכר כענין תהום אל תהום קורא וגו יד

כל יציאת אור היא ). ג"ב צו ע"ה ח"דע(וחין מלמעלה הרי הוא המשכה של תוספת מ, לתוספת אור וברכה
יג סימן יג ' ב ומדרש רבה בראשית פ"מ פנחס רמז ע"רע' עי). ג"א קג ע"כללים ח(על דרך זיווג עיבור ולידה 

ח שער לט "וכן עיין בזה בע, ד שאין טפיים סלקין כנגדה"אין לך טפה יורדת מלמעלה מ, ב"ותענית כה ע
  .פרק יד
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 ברא מי וראו ניכםעי מרום שאו" כתוב
  נחקקו האותיות ."' וגואלה

 áéúë)åë î äéòùé ( åàøå íëéðéò íåøî åàù
åâå äìà àøá éî') úìú(å÷÷çúà ïååúà  

)àìéòìã àãáåòá(  
  ì/à  

 העליון של במעשה .הכל של במעשה
 נרשמו כך אחר .התחתון של ובמעשה
 בראשית" 'ב .בכתוב ונחקקו האותיות

 ברא ראשית 'ב ,"את אלהים" 'א ,"ברא
 בכח ודאי ברא ת"בי שנאמר כמו ,ודאי
 ודאי ברא 'שב כמו ,זכר 'א נקבה 'ב .עליון
 אותיות הוציא 'א כך ,שלמעלה בכח

 ,אותיות ושתים עשרים של כללות השמים
 חיים להם לתת שמים הוציא 'ה
  .אותו ולהשריש )ולהשקות(

àìëã àãáåòáà àãáåòá ãäàìòá àãáåòáå 
)ã(äàúúâéùøúà øúáì  å÷÷çúàå ïååúà åî

 àø÷á)á'( ]úéùàøá[ àøá )à'( ]éäìà"í[ úà 
)á'( ]áúéùàø[éàãå àøá ã øîúàã äîë ]éá"ú [
)á'(äàìò àìéçá éàãå àøá äá  'à àá÷åð ' øëã

áã äîë ' àøá>àìéòìã àìéçá éàãå<à éëä  '
 ÷éôà]ïååúà íéîùä[øúå ïéøùòã àììë ú ïé

ïååúàåä  ' ïééç äéì áäéîì íéîù ÷éôà
)àìåäà÷ù (äéì àùøùàìå:  

הוציאה הארץ לתת לה '  ו,"הארץ ואת"
 .לה שראוי פוקיס לה ולתת ,תקנהמזון ול

 של כללות ת"א ו"וא שלקח ,"הארץ ואת"
 ,נזונית והארץ ,אותיות ושתים עשרים
 שנאמר כמו ,לתוכה אותם כוללת והארץ

 סוד והיינו ".הים לא לכיםוה הנחלים כל"
 תוכהל הכל שכונסת ,"הארץ ואת"

 ,הארץ לקחה הארץ ,אותם ומקבלת
 ת"א" ,כאחד וארץ שמים זה "ת"וא"

 ,כאחד וארץ שמים של סוד "השמים
בשבט  הדבר הגעת ,להזין אותם ומקבלת

 מצוי רתוהקט היכל ,מצויים ]הבהכא[
 ומתעוררת שופעת לוהטת כשאש ,בארץ

 כמו ,עשן ועולה בה שאוחז משמאל

 úàå)õøàä(å  ' àðåæî äì áäéîì õøàä ÷éôà
 äì éæçúàã à÷åôñ äì áäéîìå äì àð÷úàìå

àå ìéèðã õøàä úàå"à å" ïéøúå ïéøùòã àììë ú
 äîë äååâì ïåì ìéìë àòøàå àòøà ïæúîå ïååúà

 øîà úàã)æ à úìä÷ ( ìà íéëìåä íéìçðä ìë
 äååâì àìë ùéðëã õøàä úàå àæø åðééäå íéä

ïåì úéìá÷å] ã àæø úàåíéîù[ àìèð õøàä 
>àå õøàä"àãçë õøàå íéîù àã ú<à " ú

 ïåì úìéá÷å àãçë õøàå íéîùã àæø íéîùä
àðæúàìæéåôìå÷á äìî ïåèî çéçéëù è àøèñå÷ 

çéëù àòøàá àøèå÷ãéàèäìîã àùà ãë àé 
àððú à÷ìñå äá ãéçà àìàîùî øòúàå ãéâðà 

                                                           

 ).מ"מ(ת נחקקו כל העולמות שמהאותיו א
 ).מ"מ(י בינה "היא עולם האצילות שנתקנה ע ב
 ).מ"מ(ע שנתקנו על ידי מלכות "הם בי ג
 ).מ"מ(בינה  ד
 ).מ"מ(אבא  ה
 ).מ"מ(ב אתוון שנותן אבא לאימא "הם הכ ו
א "כ מקבלת גם החסדים שהם חלק הז"ואח, א"המלכות מקבלת הגבורות שהם חלקה מיסוד דז' פי ז

ת הם הגבורות שהם חלק המלכות שנקראת "א. א"הם החסדים שהם חלק ז' ו, ת"ם רמוזים בתיבת ואוה
הגעת הדבר שיבא לידי השגה ). מ"מ(ל ואת שהם החסדים והגבורות קבלתם הארץ שהיא המלכות "ור, ת"א

ר נגלה והענין שכל כח נעלם השולט על דב. י הכאת האור מלמעלה למטה שכיח ומצוי"להיות מושג הוא ע
ל אין לך עשב למטה שאין לו שר למעלה שמכה בו ואומר "הכאה על דרך שארז' ומוציאו לפועל נאמר בו ל

  ).א"ד(והקולפא הוא מקל שראשו נטוע במסמרים וההכאה הוא ההסטה וחבטה בדבר ההוא . לו גדל
 ).מ"מ(י הכאת האור מלמעלה למטה וזה יהיה שכיח ומצוי "הגעת הדבר להיותו מושג הוא ע ח
אהל ומדור העשן אשר מקומו שם תמיד הוא בארץ שכיח ומצוי ורמז אל השכינה ארץ הקדושה  ט

 ).א"ד(נח דף ע . שהיא מידת הדין הרפה הנרמזת בסוד האש ושלוחי הדין הם העשן
ושלוחי הדין הם העשן , אהל ומדור העשרן שרומז אל השכינה שהיא מדת הדין הרפה ונקראת אש י

 ).מ"מ( שכיח ומצוי תמדי הוא בארץ
 ).מ"מ(הם הגבורות שמתקנים המלכות  יא
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 ירד אשר מפני כלו עשן סיני והר" שנאמר
 ואת" וכתוב ,עשן וזה אש זו ,"באש 'ה עליו
 אחוזים כשיורדת שאש מתוך ".עשן ההר

 בצד עומד הכל ואז ,באש עשן בזה זה
 ,ארץ יסדה ידי אף" סוד והיינו ,השמאל

 הימין של בכח ,"שמים פחהיט וימיני
 ,זכר שהם שמים נעשו כדוגמא זו ,למעלה

  .השמאל מצד ונקבה הימין מצד בא וזכר

àððú à÷ìñåà øîà úàã äîë )çé èé úåîù ( øäå
éðéñáò ãøé øùà éðôî åìë ïùò åäé åéì"ùàá äâ 

 áéúëå àððú àãå àùà àã)åè ë íù ( øää úàå
 àððú àãá àã ïãéçà úéçð ãë àùàã åâî ïùò
 åðééäå àìë àîéé÷ àìàîù øèñá ïéãëå àùàá

 àæø)âé çî äéòùé ( éðéîéå õøà äãñé éãé óà
 éàä éë àìéòì àðéîéã àìéçá íéîù äçôè
 àøèñî øëãå øëã åäéàã àéîù åãéáòúà àðååâ

àðéîéã àìàîùã àøèñî àá÷åðå éúà à÷]) ð"à [
õøà äãñé éãé óà áéúëå éúà à÷(:  

 ,"אלה ברא מי וראו עיניכם מרום שאו"
 ]בהם [לולשא שלא הדברים עלו כאן עד

 ולא מאין נתקנה שחכמה ,למעלהדוגמת 
 אין קהוועמ סתומהש ,להילשא עומדת
 ,קועמ אור שהתפשט כיון .בה דושיעמ
 סתום שהוא גב לע אף ,לשאלה עומד אורו

 שאלה פי על לו וקוראים ,שלמטה מהכל
 שאמרנו סוד ינויוה ".אלה ברא מי" ,"מי"
 ,ודאי "מי מבטן" ,"הקרח יצא מי מבטן"
 ואין .לשאלה שעומד אותו ")הקרח יצא("

 אלא ,למטה ומה למעלה מה לולשא
 לדעת ולא ,לדעת שיוצאים מקום לולשא
 להלשא עומד אלא ,יכולים לא שהרי ,אותו
  .בו לדעת ולא

 äìà àøá éî åàøå íëéðéò íåøî åàù) äéòùé
æë î(ãàìàùì àìã ïéìî å÷ìúñà àëä ãò ä 

 àìéòìãë]äîëçã) [äîëçå( ïéàî ìéìëúùà 
 íå÷éã úéì ÷éîòå íéúñã àìàùì àîéé÷ àìå

äéáå èùôúàã ïåéë >à÷éîò àøåäð< äéøåäð 
òà àúìàùá àîéé÷" àìëî íéúñ åäéàã â

ò äéì ïàø÷å àúúìã àøá éî éî àúìéàù íåô ì
ïøîà÷ã àæø åðééäå äìàæ) èë çì áåéà ( éî ïèáî

 éàãå éî ïèáî çø÷ä àöé)çø÷ä àöé (àåääç 
 äî àìéòì äî àìàùì úéìå àúìàùì àîéé÷ã

òãðîì ï÷ôðã øúà àìàùì àìà àúúìè àìå 
 àúìàùì àîéé÷ àìà ïéìëé àì àäã äéì òãðîì

 òãðîì àìå]äéá[:  
 מאמר אשיתר ,ראשית 'ב ,בראשית

 אלא .מאמר הוא שבראשית נאמר או ,הוא
 ,בו סתום והכל כחו והתפשט יצא שלא עד

á úéùàøá 'àåä øîàî úéùàø úéùàøé åà 
 àîéð]ã[ àì ãò àìà øîàî åäéà úéùàøá

÷éôðàéäéìéç èùôúàå áé äéá íéúñ àìëå 

                                                                                                                                                                                     

נתגלו בהם הסיגים קצת , אחר שנתעצמו בה הגבורות ונשתלשלו מלמעלה למטה עד המלכות' פי א
 ).מ"מ(ונעשים תננא שהוא גם ומגושם יותר מהאש 

 ).מ"מ(מלכות  ב
 ).מ"מ(א הגבורות הנקראים אש "שנתן לה ז' פי ג
 ).ערת הזוהרה(ב "א ע”לעיל ע ד
ש דחכמה אשתכלל מאין ולא "וז, גם באבא אין שואלים, א"כמו שאין שאולים בפרצופי עתיק וא ה

 ). מ"מ(אלא לשאלה , קיימא שאלה
 ).א"ש לח ע"הקדו(חכמה ' הרי הוא בחי ו
 ).הערת הזוהר(ב "לקמן פה ע ז
  ).א"ד (ב”ב ותרומה קכו ע”א ובלק קצג ע”יתרו צג ע' א ועיין בפ”פקודי רכו ע ח
אין בה שום , אבל על הבינה בעצמה, ן"ן כדי למנדע לזו"ששואלים על הבינה שמשם יצאו זו' פי ט

 ).מ"מ(ש ולא למינדע ליה "וז, ידיעה
ל אבא "ר" ראשית מאמר הוא"ולכך אמר , נמצא כי האומר הוא המעולה, חכמה אומר ובינה עושה י
 ).מ"מ(' הנקראת ב, ראשית הוא האומר ולא בינה' הנק

ל אפילו "ר, אזי בראשית איהו מאמר, ד"ד דיו"נודע שהבן בחכמה וכשהבינה כלולה באבא בסוד ו' פי יא
אחר שנפרדה הבינה ואינה כלולה באבא ' פי', איהו מאמר אבל כיון דנפיק וכו, דבראשית' שהיא ב, הבינה

 ).מ"מ(אז ראשית מאמר בלחודוי , ן שיצאו ממנה"ואתפשט מניה חיילין הם זו
  ).הערת הזוהר(ב "לעיל טו ע יב
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 שיצא כיון .הוא ומאמר הוא בראשית
 והוא ,ראשית נקרא ,צבאות ממנו והתפשט

 ,אלה שברא אותו שאלה י"מ ,בלבדו מאמר
 נעשה ,והשתכלל התפשטר שאככך  אחר

דוגמא כ ממש עשהנ והכל .למטה וברא ם"י
 ,וזכצורה ה וזה ,זה כנגד זה ,עלהשלמ

  .'ב ושניהם

 èùôúàå ÷éôðã ïåéë åäéà øîàîå åäéà úéùàøá
 øîàî àåäå éø÷à úéùàø ïéìéç äéðî]éåãåçìá [

)äàìò(î "øáã àåää àúìéàù é øúáì äìà à
é ãéáòúà ììëúùàå èùôúà ãë" àøáå í

 àìéòìã ùîî àðååâ àåääë ãéáò àìëå àúúì
á åäééåøúå àãã àðååâë àãå àã ìá÷ì àã':  

" בויבמס" ".בויבמס שהמלך עד" כתוב
 בסוד ,תחתונה במלכות להתיישב ]דהיינו[

 חביבות אותה של ענוגות יבורח ואות של
 גנזנותם נסש שביל באותו ,העליון שבעדן

 בנחלים ויוצא ממנו ומתמלא ,נודע ולא
 ,תחתון מלך זה "ריחו נתן נרדי" .ידועים
 ,שלמעלה דוגמאכ שלמטה עולם שברא
 ,ולעשות לשלוט עליון טוב ריח ומעלה
  .עליון באור ומאיר ושולט ויכול

 áéúë)áé à øéù ( åáñîá åáñîá êìîäù ãò
 àåääã àæøá äàúú åëìîá àáùééúàì

ðôúå àúåøáç ïãòáã àúåáéáç àåääã à÷å
 òãéúà àìå æéðâå íéúñã ìéáù àåääá äàìò
 ïúð éãøð ïòéãé ïéìçðá à÷ôðå äéðî àéìîúàå

àã åçéø) äàøúá àîé( àøáã äàúú àëìî 
àáè àçéø ÷éìñå àìéòìã àðååâë àúúì àîìòà 

 øéäðå èéìùå ìéëéå ãáòîìå äàèìùì äàìò
äàìò àøåäðá:  

 ןבימי ,העולם נברא צבעים בשני
 ימים ששה ,עליונים ימים בששה ,ובשמאל

 ימים ששת כי" שנאמר כמו ,להאיר נעשו
 ואלה ".הארץ ואת השמים את 'ה עשה
 לתהום נקבים ששים ועשו דרכים חפרו
 מי להעלות נקבים ששים ואותם ,רבה

 )שנינו הרי( זה ועל ,התהום לתוך הנחלים
 והם ,נבראו בראשית ימי מששת השיתין

  .העולם שלום היו

àîìò éøáúà ïéðååâ ïéøúáá àðéîéá 
àìàîùáåâïéàìò ïéîåé àúéùá ã ïéîåé àúéù 
åãéáòúàä øîà úàã äîë àøäðàì ) àì úåîù

æé (åäé äùò íéîé úùù éë" úàå íéîùä úà ä
ïéçøà ïåøë ïéìàå õøàäå ïéá÷åð ïéúéù åãáòå 

 ïéúéù ïåðéàå àáø àîåäúì]ïéá÷åð[ äàìòàì 
 åâ éìçðã àéî>àîåäúæ <)äúïéîå( àã ìòå 

)>ð"à <ïðéðú àä ( úéùàøá éîé úùùî ïéúéùä
àîìòã àîìù ååä ïåðéàå åàøáð:  

 לתוהפס ,"ובהו תהו היתה והארץ"
 בהתחלה שהיתה קליטתו בתוך הטמונה

äúéä õøàäåç åäáå åäú )á à úéùàøá (
àúéôñåñèéåèìå÷ åâ éøî÷ã à àúéîã÷á äåäã 

                                                           

 ).מ"מ(ן "הם המ א
 ).מ"מ(ג "נבנית מחו, שהיא מלכות, עלמא' פי ב
 ).מ"מ(ג "הם חו ג
 ).מ"מ(א שנבנית מאחוריהם "ק דז"ו ד
ימי ' י שהם ו"ת ונה"הקצוות חג' שורש כחות כל הגבורות הוא בו). ו"לש(א "ש לקמן לא סע"כמ ה

 ).ב"ב עו ע"ה ח"דע(אלפי שנין ' בראשית והם שורש ו
כ ,ומאימא מקבלת ג', ך והם ציר ודלת שביסוד הנוק"ומנצפ, ב אתתון,א כ"המלכות מקבלת מאחורי ז ו

כרון , ק"שהם הו" ואלין"ש "וז, שהם ציר ודלת אחר והם ם דמרבה המשרה, ך אחרים"ב אתוון ומנצפ"כ
שלתהומא רבה שהוא " וז,  דידהארחין ועבוד שתין שהם ציר ודלת שנותנים למלכות והם הדרכים שביסוד

  ).א"ד(חפרו דרכים ). מ"מ(' יסוד דנוק
שהם , א"ק דז"מו, מהיכן באו למלכות, שהם ציר ודלת', הדרכים הנז' פי, ימי בראשית נבראו' שתין מו ז

 ).מ"מ(ימי בראשית ' ו
שורשי סיגים ב "נ. 'והארץ היתה תוהו ובוהו וכו). א"ד(ש "ם א"ר מי"ך אוי"ו וחש"ו ובה"ש תה"אמ ח

ב והאור מתגלה "י שם מ"נ ונתבררו ע"כ עולים למ"שהיו מכוסים ונבלעים בקדושה לכן לא נתקיימו ואח
כי האותיות נצרפו כמו בכור וזהו סוד צרופי . ש וכולא עטרין דשמא קדישא ומצטרפין"מן החושך וז

  ).נ"ש) (י"נז(ילין באילין א] ואתקנא). [ואתקיימא(ד "אותיות ועולין לקדושה לעילא ונחתין כנגדה מ
זוהמא הטמונה תוך ' פי). א"ד(א "סיגי קסת הסופר שנקרא קלמ). א"ד(שמרים של מים ואויר ואש  ט

 ).א"נ(ב "הרש. הטוב וקלוטה בו ומעורבת
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 כך ואחר ,כבר "היתה" . התקיימהולא
 נחקק אותיות ושתים בארבעים ,התקיימה

 השם של עטור וכולם ,התקייםו העולם
  עולות ,מצטרפותכשו .הקדוש

îéé÷úà àìåú úîéé÷úà øúáìå øáë äúéä 
 úîéé÷úàå àîìò óéìâúà ïååúà ïéøúå ïéòáøàá
ïé÷ìñ ïéôøèöî ãë àùéã÷ àîùã àøåèò åäìëå  

  ì/á  
 ,למטה ויורדות למעלה אותיות
 ,העולם צדדי בעתבאר בעטרות מתעטרות

מים ימתקי ואלה .התקייםל העולם ויכול
 הקליטה של הדפוס ,)המלך(במעשי העולם 

 נכנסו ,חותםכתשלום ה מצויים באלה
 לתוך נכנסו .העולם ונברא ואת את ויצאו

 שבטב ,העולםהתקיים ו והצטרפו החותם
 נקבי תחת ונכנסו הכו ,הגדול הנחש של

 כך אחר .אמות מאות וחמש אלף העפר
 כסההחושך ו ,שךובח עולה היה רבה תהום

 צאיוי בחושך ובקע אור שיצא עד ,הכל
 חושך מנימגלה עמוקות " שכתוב ,והאיר
 במשקל נשקלו מים ".צלמות לאור ויצא
 נטפו שלש .באצבעות מאות וחמש אלף
 וחצי ,לקיום מהם חצי ,המשקל לתוך

 ,יורדים ואלו עולים אלו ,למטה שנכנסו
 בדרך המשקל עמד ,היד תיבעלי שעלו כיון
 זהו ,לשמאל ולא לימין סטה ולא ישר

]àìéòì ïååúà) [áàìéòìã ïååúà(á ïéúçðå 
 ïøèòúî àúúì]á[ïéøèòâ àîìò éøèñ òáøàá 

 ïéìàå àîéé÷úàì àîìò ìéëéåà éåãáåòá ïéîéé÷ú
àîìòããàèìé÷ã àøñôåè ä éçéëù éðäá 

áàîúåçåæ úàå úà å÷ôðå åìàò à÷ðôùåâã 
 åôøèöàå àîúåç åâ åìàò àîìò éøáúàå

àîìò íéé÷úàåçàáøáø àéåçã éåôìå÷á ) ãëã( 
 åìàòå åçî ùîçå óìà àøôòã éá÷åð úåçú

äàîè ÷éìñ äåä àáø àîåäú øúáì ïéîà 
àøåäð ÷ôðã ãò àìë éôç àëåùçå àëåùçáé 

øéäðúàå ÷ôðå àëåùçá ò÷áåàé áéúëã ) áé áåéà
âë ( úåîìö øåàì àöåéå êùç éðî úå÷åîò äìâî

àì÷éúá åì÷úà àéîáé äàî ùîçå óìà 
òáöàáàúìú ïâéèð ô åäééðî åâìô àì÷éú åâ é

 àîåé÷ì ïéìàå ïé÷ìñ ïéìà àúúì åìàòã åâìôå

                                                                                                                                                                                     

א קלוט בתוכו ונקרא בערבי מחברא וענינו הוא שהיה החשך שהוא הסיג "בתוך קליטתו לפי שהקלמ א
קודם הגילוי לא '  קבוצו והיינו דהוה בקדמיתא בסוד שנאמר והארץ היתה תהו וגוקלוט ונחבא בתוך מקום

 ).א"ד(ב "יו. אתקיימא עד שנתגלה
ב ועיין בפקודי רנא ”ש דף קלב ע"ד סליק ולא נחית ע"וע' ב כו"תרומה דקאמר התם שמא דמ' ע בפ"צ ב

  ).א"ד(א ”ע
  ).א"נ(ב "י. מערב' מזרח ה' צפון ו' דרום ה' י ג

ã) îãàëì() ôãá óñåð”å.( 
דפוס וציור הקליטה שנתהווה ממנו העולם הוא שכיח באותיות שהיו עולים ויורדים כענין סדר  ה
יצירה ' א שערים מבוארים בס"ושאר צרופי אלפא ביתא שעל ידם נתהוה העולם ברל' ס כו"ק צפע"תשר

ה מתהוים האותיות כסדר ובפרדס והם כסדר ובהיפך למפרע ובירידתם למטה בעולם להתהוות ממנו הוי
ד כי כן הענין תתהפך כחומר חותם שציור החותם הוא מצויר למפרע ובהתהפכותו בא כסדר אף כאן "אבג

ל כחותם של טבעת המתהפך לצייר ציור בהדפסתו "בהויות העולם כן וזהו אמרו כחותמא דגושפנקא ר
 ).א"ד(
å á)ôã”å (àîúåçë àúéà. 

 ).א"ד(מלת אמת ' פי ז
ת נחש הגדול שהוא נחש הקדמוני עם כחותיו שנקראים בכלל קליפות חיצוניות בהיותם בהתגלו ח

ק אמות "מתגלים ומתקלפים להסתלק מעל לגבול הקדושה ולהיות יורד למטה תחת נקבי הארץ אלף ות
והתחיל אור העליון להאיר ' ו אזלי לבתר תהומא רבא כו"להיות שם דירתם ושלא להתערב בקדושה ח

 בקדמיתא היתה השלהבת בתוך הגחלת והיתה חשוכא לבתר נפיק שלהבת וסיבב את הגחלת א"פ. בעולם
 ).א"ד(ב "י. ואתנהיר עלמא

  ).ה"של(ל עד בתקלא כל זה מוקף "אלף וחמש מאה באצבען וכצ ט
  ).הערת הזוהר(א ”לעיל טו ע י

כללים " (רק חיצועליהם יראה ויצא כב' וה"אזי , מתגבר ורוצה לשלוט" צלמות"' הנק' כאשר הקלי יא
 ).ג"א טז ע"ח

 ).א"ד(נשקלו במשקל שוה בקו הישר  יב
  ).א"ד(סוף תקון יח ריש תקון י ותקון ע דף קב  יג
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 הכל ."' וגומים בשעלו מדד מי" שכתוב
 קףוות וכח ,התגלה ולא בארץסתום  היה

 ולא זרמו ולא בתוכה קפואים ומים
 .שלמעלה האור עליה שהאיר עד ,התפשטו

 ,כחו והפשיר במקום הקליטה הכה והאור
 ויהי אור יהי אלהים ויאמר" שכתוב זהו
 דםומק שהיה עליון ראשון אור זהו ".אור
 ,והכחות הצבאות כל יצאו ומכאן .לכן

 אחר .ציאה צבאותיהוהו מהסהתב והארץ
 מסוף אורו עולה היה ,וירדכך כיון שהאיר 

 ברשעי כשהסתכל ,העולם סוף עד העולם
 בשביליו אלא יצא ולא ,ונטמן נגנז העולם
  .התגלו שלא יםמהנסת

 å÷éìñã ïåéë ïéúçð]÷éìñáà) [åì÷éúá( àãéã 
 àðéîéì àèñ àìå øùéî çøåàá àì÷éú íéà÷

ää àìàîùìå" ã)áé î äéòùé ( åìòùá ããî éî
åâå íéî ' àìå íéúñ àòøàá äéá äåä àìë

 àìå äåâá ïéãéìâ àéîå àô÷úå àìéçå àééìâúà
ò øéäðàã ãò åèùôúà àìå åãéâð àøåäð äì

àìéòìãàéåèìå÷á úàçî àøåäðå á åàéøúùàå 
äìéçàää " ã)â à úéùàøá (éäìà øîàéå" éäé í

 äåäã äàìò äàîã÷ øåà àåä àã øåà éäéå øåà
 ïéô÷åúå ïéìéç ìë å÷ôð àëäîå àðã úîã÷î
 ïåéë øúáì àäìéç ú÷éôàå úîñáúà àòøàå
 àîìò éôééñî äéøåäð ÷ìúñà äåä úéçðå øéäðã

àîìò éôééñ ãò àîìò éáééçá ìëúñà ãë 
 éåìéáùá àìà ÷éôð àìå øéîèúàå æéðâúà

ïééìâúà àìã ïéîéúñ:  
 שנינו ".טוב כי האור את אלהים יראו"
 ,"טוב כי" של בקיום שעומד חלום כל

 אותיות ראה .ולמטה למעלה הוא שלום
 ,לו טוב 'ט ראה .ואחד אחד כל ודרכ כפי
 כי" בו פתחה התורה שהרי ,לחלומו טוב
 'ט ,העולם לסוף העולם מסוף מאירו ,"טוב
 'ט .בשלמות אור טוב ,הוא טוב ,טוב

 מעליון שמאיר אות ,הכל של תשיעי
 של ימהבסת ונעשה בו ונכלל ראשית
 'ו .אחת נקודה שהיא 'י של סוד ,נקודה
 םייסתנכש .שמים נעשו בו ,יצא מכחו

 ממנה 'ב האירה ,פנימה ונגנז אחתנקודה ב
 התחתון ,טמיר ליוןע .ותחתון עליון יצאו
 .שלמעלה בכח ועומד ,שנים של בסוד ,גלוי
 ב"טו הללו האותיות שלש ,"טוב" וזהו

éäìà àøéå"áåè éë øåàä úà í)  à úéùàøá
ã( áåè éëã àîåé÷á àîéé÷ã àîìç ìë ïðú 

îç àúúå àìéòì àåä àîìùé íåôë ïååúà 
éåçøàâè àîç ãçå ãç ìë  ' äéîìçì áè äéì áè

 éôééñî øéäð áåè éë äéá çúô àúééøåà àäã
îìòè àîìò éôééñì à ' áè]åøéäð áè àåä áåè [

)øéäð àåä(è àúåîìùàá  'äàòéùúãúà àìëã ä 
àúéùàø äàìòî øéäðúàãå äéá ìéìëúàå 

éã àæø äãå÷ðã åîéúñá ãéáòúàå ' àãå÷ð àéäã
å àãç 'äéá ÷éôð äéìéçîæíéîù ãéáòúà ç ãë 

íééúñàèæéðâúàå ãç àãå÷ðá éá àøäðúà åâ  '
äàúúå äàìò å÷ôð äéðîàé àøéîè äàìòáé 

àééìâúà äàúúàïéøúã àæøá á àìéçá àîéé÷å 

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(והאור הכה בתוקף הארה בקליטת המים שנקרשו וקפאו  א
 ).א"ד(והותר כחה מקרישותה והלכו מימי השפע לכל צד והאיר העולם  ב
 ).מ"מ(לאפוקי אם רואה האותיות להפך ', כ ב"ואח' ט, ושרשצריך שיראה תיבת טוב בי' פי ג
 ).מ"מ(יסוד שהוא תשיעי לכתר '  פי ד
ומאמר זה מורה ' ת רומזת גם בחכמה תשיעית ממטה למעלה ומקבלת מהכתר כו"יש מי שכתב שהטי ה

  ).א"ד(כן וקראה ראשיתא דאתכליל ביה 
  ).מ"מ(נ אבא "בינה א ו
 ).מ"מ(ליה דאבא נפיק של שם מחי' א שהוא ו"ז' פי ז
 ).מ"מ(אתעביד שמים , שהוא אבא' ד הנז"ביו' פי ח
ונגנז תוך המלכות בסוד הזווג אז , נקודה כנודע' שנגמר תיקונו מכח אבא שנק, א"כד אסתיים ז' פי ט

 ).מ"מ(שהיא המלכות ' אתנהרא ב
צ יב "א על ספד"בהגרוב' ח הארת המוחין פרק ט"ע' ועי, מאז אינו מאיר אלא רק את דופני העטרה י

 ).א"א פא ע"כללים ח(ואילו עיקר האור נשאר ביסוד , )א"א נז ע"כללים ח(נ "ה והן זו"ב ד"ע
  ).מ"מ(ן "תרין ההי' מאבא עילאה ותתאה פי'  פייא
 ).מ"מ(אמא  יב
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 ,הכל שכולל העולם לצדיק כך אחר נכללו
 צדיק אמרו" שנאמר כמו ,ולמטה למעלה

 שכתוב ,בו כלול עליון שאור בגלל ".טוב כי
 "לכל" ".מעשיו כל על ורחמיו לכל 'ה טוב"

 יום להאיר בשביל הדבר סתם זה ,כתוב
 כאן עד .הכל על עליון לכל שמאיר אחד
  .הדברים סתם

ïéøúã àæøááàìéòìã àìéçá àîéé÷å â àåä àãå 
åè"áã úìú ïéìà )åè ïååúà"á(  øúáì åìéìëúà

àìë ìéìëã àîìòã à÷éãöìä äîë àúúå àìéòì 
 øîà úàã)éùäéòé â  ( ïéâá áåè éë ÷éãö åøîà

äéá àìéìë äàìò åøéäðãå áéúëã ) äî÷ íéìäú
è (åäé áåè" ìò åéîçøå ìëì äìëì åéùòî ìëæ 

 ãç àîåé àøäðàì ïéâá äìîã àîúñ àã áéúë
ãàìëì øéäðçúñ ïàë ãò àìë ìò äàìò  àî

ïéìîãè:  
 של סוד ,"אלהים ברא בראשית"

 "תרומה תרימו חלה עריסותיכם ראשית"
 בית 'ב ,ראשית שהיא עליונה חכמה זו

 שנכנס נהר מאותו משקה להיות ,העולם
 להשקות מעדן צאוי ונהר" הכתוב סוד .בו

 מהעמק הכל את שכונס "ונהר" ,"הגן את
 ,לעולמים מימיו פוסקים ולא העליון

 בית עליון מקוע ואותו .הגן את להשקות
 ,האותיות בו ומייסתנ ,בראשית ראשון
 ומתוך ,בתוכו שגנוז אחד דקיק בשביל
 את" שכתוב ,כחות שני יצאו מקוהע אותו

 ,"השמים" אלא שמים כתוב לא ".השמים
 ואת" .מהכלנסתם ה עומק תואו מתוך
 .הזאת הארץ את הוציא זה סתר ,"הארץ

à àøá úéùàøáéäì" í)à à úéùàøá ( àæø
)ë åè øáãîá ( åîéøú äìç íëéúåñéøò úéùàøã

úéùàø éäéàã äàìò äîëç àã äîåøúéá  '
 àîìòã àúéá]äà÷ùúàì) [äà÷ùàì( àåääî 

øäðàé áéúëã àæø äéá ìééòã )é á úéùàøá (
ïãòî àöåé øäðåáéïâä úà úå÷ùäì âé øäðå 

)ùéðëàã] (ñéðë àã[äàìò à÷îåòî àìë ãé àìå 
å÷éñôéî  ïéîìòì éåî)î(àúðâì äà÷ùàìåè 

 ïåùàø úéá äàìò à÷îåò àåääå]úéùàøá[ 
åîééúñàæèïååúà äéá æé æéðâã ÷é÷ã ìéáù ãçá 

äéåâáçéïéìéç ïéøú å÷ôð à÷îåò àåää åâîå èé 
 áéúëã)à à úéùàøá (íéîùä úà) õøàä úàå( 

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(מלכות  א
 ).מ"מ(ב "ו דתיבת טו"ת ויסוד שרמוזים בט"הם ת ב
 ).מ"מ(בינה  ג
 ).מ"מ(ודא הוא טוב , ש תתאה אתגלייא ברזא דתרין"וז, ת ויסוד"ו הם ת" טדטוב הוא מלכות' ב ד
ל משכיל "נדצ[שיסוד עולה בסוד הדעת ונמצא דאיהו לעילא ואיהו לתתא בסוד האי משכיל ' פי ה

 ).מ"מ] (@"ב קי ע"לאיתן זהר ח
 ).מ"מ(כי טיפת חסד בגו היסוד , חסד ו
 ).מ"מ(יסוד נקרא כל  ז
ביתא דעלמא ' ב, ש עילאה על כולא"כמ, והוא עליון על כולם, ומא דכלל כולהו יומיהוא חסד דאיהו י ח

 ).מ"מ(מלכות ' פי
  ).הערת הזוהר(ז "כ' חסר ועיין בסוף הספר סי ט
  ).שער כג פרק בח "ע(הקומה " ראשית"ס שכן הוא נעלם ואינו "לכן לפעמים הכתר לא נמנה במנין הי י

 ).מ"מ(א "יסוד ז יא
 .)מ"מ(אימא  יב
 ).מ"מ(מלכות  יג
 ).מ"מ(אימא  יד
 ).מ"מ(מלכות  טו
  ).א"ד(נעלמו ' פי טז
 ).מ"מ(ב אתוון שבבינה שמקבלת מאבא "הם כ יז
 ).מ"מ(יסוד אבא  יח
 ).מ"מ(ן "זו יט
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 ויצאו ,היתה "השמים" של בכלל אבל
 כשהאיר .בזה זה בצדו דבוקה כאחד

 והושיבו אותה לקחו שמים הכל ראשית
 ".הארץ ואת" שכתוב ,במקומה אותה

 כשחזרה .ת"א שהם האותיות כלל "ואת"
  ונפרדה במקומה לשבת הארץ

íéîùä àìà áéúë àì íéîùà)  àééîùã àìéç
àòøàã àìéçå(ëî íéúñã à÷îåò àåää åâî  àì

 õøàä úàå>àîéúñ <)àîúñ(àã á éàäì ÷éôà 
 õøà]ìáà[ íéîùã àììëá ]äåä[ àãçë å÷ôðå 

éåøèñá à÷áãúîâ àã ]àãá) [àãì( øéäðúà ãë 
àìëã àúéùàøãäì åìèð íéîù ä äì åáéúåàå 

äøúàáå õøàä úàå áéúëã ]úàå[ )å' (>î< àììë
úøãäúà ãë úà ïåðéàã ïååúàãæ áúéîì àòøà 

äøúàáçùøôúàå   
  àì/à  

 לדבק הו ובהות היתה ,השמים מצד
 משום ,)כבתחלה( בהתחלה כאחד בשמים
 .חשוכה והיא מאירים השמים את שראתה

 ושבה ,לה והאיר עליה יצא עליון שאור עד
 ואז ,בפנים פנים בשמים להסתכל במקומה

 בצד אור יצא .והתבשמה הארץ תקנהנ
 הפרידםאחר כך ו ,שמאל בצד וחושך ימין

 ויבדל" כתובוזהו ש .בזה זה םכללכדי ל
 תאמר ואם ". החושךובין האור בין אלהים
 בא היום אלא , כןלא ,הבדלה ממש שהיתה

 החושך מצד ולילה ,ימין שהוא האור מצד

ääåú úåä íéîùã éåøèñîè ääåáå 
àãçë íéîùá à÷áãúàìéàúéîã÷á àé ïéâá 

 ãò úëùçúà àéäå ïéøéäð íéîùì úîçã
äàìò àøåäðãáé úáúå äì øéäðàå äìò ÷ôð 

ëå ïéôàá ïéôà àéîùá àìëúñàì äøúàá ïéã
 øèñá àøåäð ÷ôð úîñáúàå àòøà úð÷úúà

àðéîéâéàìàîù øèñá àëåùçå ãé ïåì ùéøôàå 
øúáìåèää àãá àã àììëúàì ïéâá " ã

)ã à úéùàøá (éäìà ìãáéå" ïéáå øåàä ïéá í

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(ראשונה באים לשמים ' לרמוז שמוחין דבינה שהיא ה א
 ).מ"מ(בינה  ב
ב נו "כללים ח(א עד הנסירה "נ בסוד אב"ות זודהיינו הי). מ"מ(לשניהם ' שהיו דבוקים בכותל א' פי ג

 ).ג"ע
 ).מ"מ(' א ונכנסו בנוק"הם המוחין דאימא שנסתלקו מז ד
היה בה , א שנקרא שמים שנכנסו בה והגדילוה פרצוף גמור מאחור"י דאימא שהיו בתוך ז"י הנה"שע ה

 )מ"מ(פ "יכולת לחזור פב
ונגדלה , א ונכנסו במלכות באחור"מוחין מזונסתלקו ה, שהיתה מלכות בחאו רמהחזה ולמטה' פי ו

 ).מ"מ(פרצוף גמור מאחור 
æ " ïåðéàã ïååúàã àììë úàå õøàä úàå áéúëã äøúàá äì åáéúåàå äì åìèð íéîù àìëã àúéùàø øéäðúà ãë

úøãäúà ãë úà "øâä úåäâäá ÷çîð"à , àúéà åîå÷îáå" ãë úà ïåðéàã ïååúàã àììë õøàä úàå áéúëã

àúéùàø øéäðúàúøãäúà ãë àäøúàá äì åáéúåàå äì åìèð íéîù úàå àìåëã ."  
 ).מ"מ(הוא חזרתה בפנים אחר שננסרה מאחוריו ' פי ח
 ).מ"מ(כשחזרה נקודה בהיותה בפנים רצתה לחזור לחאור כבתחילה ' פי ט

é á)ôã”å ( óñåð)àúéîã÷ë(. 
 ).א"א קלז ע"כללים ח(וחוה י מעשה אדם "והוא ע, )ג"ב נו ע"כללים ח(פ "נ פב"כאן הוא החזרת זו יא
ואזי נתיישבה במקומה פנים בפנים , בהיותה בפנים, י דאימא ליכנס בה פעם אחרת"שחזרו נה' פי יב

 ).מ"מ(
  ).הערת הזוהר(לעיל יז ). מ"מ(א שהוא דכורא ונקרא סטר ימינא "החסדים שבאים לז יג
 ).מ"מ(' שהלכו הגבורות לנוק יד
  טו
 ).א"ח עא ק"כללים ח(כוונתו לנסירה  טז
 ).מ"מ(א שהוא מהחסדים "ו נפרדה המלכות שהיא מהגבורות מז"וכי ח יז
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 הפריד כאחד וכשיצאו ,שמאל שהוא
] כדי[ מצדו היתה בדלההוה ,אותם

 ,בזה זה ולהדבק בפנים פנים להסתכל
 לו קוראו ,יום נקרא והוא .אחד הכל להיות

 ויקרא" שנאמר כמו לילה נקראת והיא .יום
 זהו ,"ולחושך" ומה ,"' וגויום לאור אלהים

 אור לה שאין הלילה את שאוחזהחושך 
 שכתוב ,לילה נקראת והיא( ,מעצמה

 בה שאוחז בגלל ,"לילה קראולחושך "
 גב על ואף ).מעצמה אור לה ואיןהחושך 

 אבל . חושךשהיא האש של מצד שבאה
 מאיר יום ,היום מצד שמואר דעחושך 
 שכתוב זמן עד מאיר לא ולילה ללילה

  ".כאורה כחשכה יאיר כיום ולילה"

àøåäðã àøèñî éúà íåé àìàà àðéîé åäéàã 
 ãëå àìàîù åäéàã àëåùçã àøèñî äìéìå

÷ôð éåøèñî äåä äìãáäå ïåì ùéøôà àãçë å
 àãá àã à÷áãúàìå ïéôàá ïéôà àìëúñàì

åäîìå ãç àìë ]åäéà) [øåà( äéì éø÷å íåé éø÷à 
 íåé]éäéàå) [êùçå( øîà úàã äîë äìéì éø÷ 

)ä íù (éäìà àø÷éå"åâå íåé øåàì í ' êùçìå åäî
 äîøâî àøåäð äì úéìã äìéìì ãéçàã êùç àã

>ñ"ìéì éø÷úà àéäå à áéúëã ä)ä íù ( êùçìå
 àøåäð äì úéìå êùåç äá ãéçàã ïéâá äìéì àø÷

äîøâî<òàå " éäéàã àùàã àøèñî àúàã â
êùçá íåé íåéã àøèñî øéäðúàã ãò êùç ìáà 

 áéúëã àðîæ ãò øéäð àì äìéìå äìéìì øéäð
)áé èì÷ íéìäú ( äëùçë øéàé íåéë äìéìå

äøåàë:  
 'ה קול" ,ודרש בתחלה קפץ אלעזר רבי

 מים על 'ה הרעים הכבוד אל המים לע
 על נהושממ עליון קול זה "'ה קול" ".רבים
 עד לדרגה מדרגה ששופעים ,המים

 .אחד נוסיבכ אחד למקום שמתכנסים
 המים אותם את שולח עליון קול אותו

 בעל כמו ,דרכו כפי ואחד אחד כל ,בדרכם
 לכל לשלחם מים על נהושממ הזה הגן

 נהוממ 'ה קול כך ,לו כראוי ומקום מקום
 שנאמר כמו ,"הרעים הכבוד אל" .המים על

 שבא צד זה ,"יתבונן מי גבורתו ורעם"
 הכבוד אל" ,אחר דבר .ממנו ויוצא מגבורה
 'ה" .שמאל ממנו שיוצאת הימין זה "הרעים

 עליונה חכמה זה "'ה" ,"רבים מים על
 אותו על ,"רבים מים על" ,ד"יו שנקראת

 שנאמר וכמ ,ממנו שיוצאעומק נסתם 

 éáø]øæòìà) [øæòéìà(àúéîã÷á õô÷ â ùøãå 
)â èë íù (åäé ìå÷" íéòøä ãåáëä ìà íéîä ìò ä

åäé"åäé ìå÷ íéáø íéî ìò ä" äàìò ìå÷ àã ä
ïéãâðã íéîä ìò àðîîãã ãò àâøãì àâøãî 

ãç øúàì éùðëúîãä ìå÷ àåää àãç àéôåðëá 
 åäééçøàá ïééî ïåðéàì øãùî äàìò ãçå ãç ìë

 øãùì àéî ìò àðîîã àððâ éàäë äéçøà íåôë
åäé ìå÷ êë äéì éæçãë øúàå øúà ìëì ïåì"äå 

 øîà úàã äîë íéòøä ãåáëä ìà àéî ìò àðîî
)ãé åë áåéà ( àøèñ àã ïðåáúé éî åéúåøåáâ íòøå

äøåáâ ïî àéúàãæøçà øáã äéðî à÷ôðå çà " ì
íéòøä ãåáëäèàðéîé àã é àìàîù äéðî à÷ôðã 

äéå"íéáø íéî ìò ää  'îëç àã" äàìò ä] éø÷àã

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(פ "אלא הכוונה שנסרה מאחור כדי לחזור פב" ויבדל"ו כפשטיה דקרא "ל אינו פירוד ח"ר א
 ).מ"מ(ז לית לה נהורא מגרמה עד שיאירו בה החסדים "עכ ב
שהיא אימא שנקראת " 'קול ה" ודרש פסוק זה קפץ, פ שבסודות הנסירה היו עסוקים עדיין"אע' פי ג

 ).מ"מ(ה "קול גדול ונקראת הוי
 ).מ"מ(א וכללותם ביסוד "קצוות דז' ח שמתפשטים בה"ל הם ה"ר ד
 ).מ"מ(א "יסוד דז ה
  ).א"ד(' וגו' כגנן הזה שמשקה השדות ושולח מימי ההשקאה לכל רוחות השדה כראוי לו אף כן קול ה ו

הוא בינה ' ב לפירוש א"נ. 'דא סיטרא דאתיא כו' אל הכבוד כו). מ"מ(ת דאימא שבנייה מהגבורו' פי ז
 ).נ"ש) (י"נז(דמינה גבורה יוצאין ומי שהוא בינה מתבוננת אורה . ד"ל כבו"א' ג גי"שבה ס

ç øâä úåäâäá ÷çîð øçà øáã"à.  
 ).מ"מ(בניינה מהגבורות שנקראים רעם , מלכות, אל הכבוד ט
שהיתה כלולה בו בסוד , יצא ממנו השמאל שהוא גבורה, א"שהוא חסד דז" בודאל הכ", הכתוב' פי י

 ). מ"מ(שמאלא בימינא 
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 åé"ã) [àîéé÷ã( à÷îåò àåää ìò íéáø íéî ìò  ".רבים במים ושבילך"
 øîà úàã äîë äéðî ÷éôðã äàîéúñ) æò íéìäú

ë (íéáø íéîá êìéáùå:  
 ,ואמרמחלוקת ה את רשיפ שמעון רבי

 המסגרת מתולע" כתוב ואמר הפסוק פתח
 אותה מי ".לבדים בתים תוהטבע נהתהיי

קום סגור שלא פתוח חוץ מ זהו ,מסגרת
 ,אצלו בגניזות שנודע אחדמשביל דק 

 להדליק שערים רשםנו התמלא ובגללו
 ,נסתםו גנוז מקום שהוא ובגלל .נרות
 ואותו .הבא העולם וזהו ,מסגרת נקרא

 נהתהיי" .מסגרת נקרא הבא העולם
 שנאחזו העליונות טבעותה אלו "תוהטבע

 ,ממים ואש מאש ורוח מרוח מים ,בזו זו
 בטבעות מזו זו ויוצאים בזו זו נאחזוכולם 

 מסתכלים וכולם ,טבעות) כאלה(באלה 
 אור לאותו נאחז שבה מסגרת לאותה

 בתים" .בו ונאחזים ,להשקותם עליון
והם  ,עליונים הם הללו הטבעות ,"לבדים
 מרכבות שהם ,לבדים מקומותו בתים

 מצד וזה האש מצד בא שזה בגלל .שלמטה
 להיות כדי , כולםוכן ,הרוח מצד וזה המים

 מתקרב שמתקרב מי זה ועל .לארון מרכבה
 לך לך .שלפנים במה ולא ,הללו בבדים

 אל לכרם ,סביב סביב לנזיר אומרים
 ,בפנים לשמש הראויים לאלו פרט ,תתקרב

 ,ולקרב לשמש ,להעלות רשות נתנה להם
  ".יומת הקרב והזר" כתוב זה ועל

àúâåìô ùéøô ïåòîù éáøà çúô øîàå  àø÷
]áéúë øîàå) [áéúëã() æë äë úåîù ( úîòì

ééäú úøâñîääðá ïàî íéãáì íéúá úåòáèä 
øéâñ øúà àåä àã úøâñî àåääâ àçéúô àìã 

 äéáâì åæéðâá òãééúàã ÷é÷ã ãç ìéáùá øá
 éìîúà äéðéâáå>íéùøå <)íéùø úàå(ïéòøú ã 

 íéúñå æéðâ øúà åäéàã ïéâáå ïéðéöåá à÷ìãàì
 àåä àãå úøâñî éø÷à éúàã àîìò] àåääå

úøâñî éø÷úà éúàã àîìò[ééäú äð úåòáèä 
ïéìà  ïà÷æòòïéàìä àéî àãá àã ïãçàúàã 

 ïåäìë àéîî àùàå àùàî àçåøå àçåøî
 ïãçàúàéðäá àã ïî àã ï÷ôðå àãá àãå ïà÷æò 

 äéáã úøâñî àåää éáâì ïìëúñî ïåäìëå
äàìò àøäð àåääì ãçàúîæ ïåì äà÷ùàì 

íéãáì íéúá äéá ïãçàúàå ïéàìò ïà÷æò éðä 
 ïéëéúø ïåðéàã íéãáì ïéøúàå íéúá ïåðéà
 àãå àùàã àøèñî éúà àãã ïéâá àúúìã
 ïéâá åäìë ïëå àçåøã àøèñî àãå àéîã àøèñî
 áø÷é áø÷îã ïàî àã ìòå àðåøàì àëéúø éåäîì
 àøéæð ïéøîà êì êì åâìã äîá àìå íéãá ïéìàá
 ïåæçúàã ïåðéà øá áø÷ú àì àîøëì øåçñ øåçñ

ùì äàìòàì àúåùø áéäéúà ïåì åâì àùî
 áéúë àã ìòå àáø÷ìå àùîùì)àð à øáãîá (

úîåé áø÷ä øæäå:  
 יוסי 'ר .גדולה היא "בראשית" של 'ב
 הללו בראשית ימי ששת ,ואמר אותו שאל

)á 'àáøáø úéùàøáã( ìéàù éñåé éáø ]äéì [

                                                           

 ).מ"מ(הוא סוד הנסירה  א
כך המלכות הארותיה נסגרים , שעל ידה מתקיים ונשמר מה שעל גבי, כמו המסגרת שעל השלחן' פי ב

 ).מ"מ(שלא יינקו מהם החיצונים , בששת ימי החול
 ).מ"מ(יסוד דאימא  ג
א "והחסדים מאירים לז', כלולה מעשר והם ן' כל א, גבורות' חסדים או ה' והם או ה, שערי בינה' נ ד

  ).מ"מ(והגבורות מאירים למלכות 
טבעות ). מ"מ(ם "חגת' פי). י"שער מאמרי רשב(א "ר קלב ע"הם סוד עזקא רבא ועזקא דכייא שבאד ה

היא ראשית והדעת לקח חיצוניות הכתר ' ס וחכמ" סוף עולם האהכתר הוא' פי. יהל אור' עי). א"ד(עליונות 
ס "ולפי שהדעת אין לו פנימיות פרטי לכן נכנס הכתר בחשבון פנימיות י. ם"ת נהי"ד חג"ומשלים חשבון חב

א פתח טז שהסגירה כאן היא בסוד "ש נתיב פרצוף ז"פת' עי). א"נ(ב "הרש. 'ח בפי"ש בע"לפעמים כמ
 והם כלל כל הרכבת ,ע שמהם כל הטבעיות ושינוי האיכות"יסודות ארמ' הם דכלל הכל שכן  העיבור

של '  והם ברחם במ,ם"הם סוד המרכבה של חגתהרי  ,מדרגות כלליות שבו' מאורות של הפרצוף בדה
  .ב"ו ע"ז ק"א על תיקו"בהגרב ’ועי. ם" תתאה נהירכבההם מהרי  ,תבונה

å )ôãá óñåð”å ()éðäë(öå ,åøå÷î ò. 
 ).מ"מ(נהרא עילאה ' ך יסוד דאמא נאחז יסוד דאבא הנקשבתו ז
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 שכתוב מה היינו ,לו אמר .הםה מ ששנינו
 שהארזים כמו ".נטע אשר לבנון ארזי"

 ששה ותםא גם כך ,לבנון מן יוצאים הללו
 הימים וששת .בראשית מן יוצאים ימים

 ,אותם רשיפ הפסוק ,הללו העליונים
 והתפארת והגבורה להוהגד 'ה לך" שכתוב

 זו "בשמים" ,צדיק זה "כל כי" ."'וגו
 כמו ,ישראל כנסת זו "ובארץ" ,תפארת
 ,כלומר .ובארץ בשמים שאוחז ,תרגומו
 אוחז הוא ,ל"כ שנקרא העולם שיסוד

  "ובארץ" ,"שמים" אשנקר בתפארת

)äæ ìò( à÷ã úéùàøá éîåé àúéù éàä øîàå 
 áéúëã åðééä äéì øîà ïåðéà ïàî ïðéðú) íéìäú

æè ã÷ ( ïéæøà ïéìàã äîë òèð øùà ïåðáì éæøà
 ïé÷ôð ïéîåé àúéù ïåðéà éîð éëä ïåðáì ïî ïé÷ôð

úéùàøá ïîàìò ïéîåé àúéù ïéìàå  àø÷ ïéà
 áéúëã ïåì ùéøô)ã"àé èë à ä (åäé êì" ä

åâå úøàôúäå äøåáâäå äìåãâä ' àã ìë éë
÷éãöá, úñðë àã õøàáå úøàôú àã íéîùá 

àòøàáå àéîùá ãéçà éã åîåâøúë ìàøùéâ 
 ãéçà åäéà ìë éø÷àã àîìòã àãåñéã øîåìë

õøàáå íéîù éø÷àã úøàôúá  
  àì/á  

 זה ועל ,ישראל כנסת שנקראת
 כמו ,חכמה היא( ,ראשית 'ב ,תבראשי
 בגלל )בחכמה "בראשית" יונתן שתרגם

 ,ראשית ונקראת ,לחשבון שניה שהיא
 ,ראשון הוא טמיר זה עליון שכתר בגלל
 ,שני הוא הראשית בחשבון נכנס שלא ועל

 שחכמה כמו ,ועוד .ראשית 'ב זה בגלל
 תחתונה חכמה כך גם ,ראשית היא עליונה

 מן 'ב להפריד אין ולכן ,ראשית היא גם
  .ראשית

á úéùàøá àã ìòå ìàøùé úñðë éø÷àã '
 úéùàø)]ð"à [àéäã ïúðåé íâøúã äîë äîëç 

àúîëçá úéùàøá ( àðééðú éäéàã ïéâá
 úéùàø éø÷àå àðáùåçì)ïéâá( àøúë éàäã 

ìòå äàîã÷ àéä àøéîè äàìòä ìééò àìã 
á àã ïéâá úéùàø éåä àðééðú àðáùåçá '

 äîëçã äîë ãåòå úéùàø úéùàø éäéà äàìò
 éîð úéùàø äàúú äîëç]àåä[ úéì àã ìòå 

á àùøôàì 'úéùàø ïî:  
 .זה וכך ,מאמר לו קוראים לבראשית

 ,בו ונכללים ממנו יוצאים ימים וששה
 ברא" .האחרים אלהכדוגמת  נקראים ואלה

 מעדן יצא ונהר" שכתוב זהו "אלהים
 את להשקות זה מה ,"הגן את להשקות

 בו ולהסתכל אותו יםיולק להשקותו ,הגן
  .שצריך מה בכל

 àúéùå àåä éëäå äéì ïðéø÷ øîàî úéùàøá
 ïåø÷à ïéìàå äéá ïìéìëúàå äéðî ïé÷ôð ïéîåé

éäìà àøá ïéðøçà ïéìàã àðååâë"ää í" ã
)é á úéùàøá ( ïâä úà úå÷ùäì ïãòî àöåé øäðå

 äéì àîéé÷ìå äà÷ùàì ïâä úà úå÷ùäì éàî
êéøèöàã äî ìëá äéá àìëúñàìå:  

 שמשמע ,חיים אלהים "אלהים"
 אותו ידי על ודאי "אלהים ברא בראשית"

 את" .הכל ולהשקות הכל להוציא כדי נהר
 כך אחר ,כראוי ונקבה זכר בוריח "השמים

éäìà"éäìà í" àøá úéùàøá òîùîã íééç í
éäìà" à÷ôàì ïéâá àøäð àåääã àãé ìò éàãå í

 øëã àøåáç íéîùä úà àìë äà÷ùàìå àìë
 àîìò éøáúà äéá éàä øúáì éæç à÷ãë àá÷åðå

                                                                                                                                                                                     

ג רנז "בח' א ועי"ב ורנז ע"לקמן רנו ע' ועי' א בראשית ברא שית כו"צ פ"ש בספד"שהיא בינה כמ א
הערה ' עי. ק שהאירו במלכות ובה נברא העולם"ד שם משמע שזהו דווקא בו"ב סד ע"ה ח"דע' עי). ו"לש(

 .'ושער האצילות פרק א', דף יק "שער רוה' ועי. א"לעיל ל ע
 ).ג"ב לג ע"כללים ח(ן "והוא חיבור זו', ח נקודות ה"ע' עי ב
 ).ו"לש(א "ג רנז ע"ח ג
ואילו גילוי מתחילה , כתר הוא נעלם). ה"של(ג "ס הוא הכתר פ"זה המאמר בפרדס שער הא' פי ד

א ”א ע"כללים ח(כמה תתאה ח, ה חכמה זעירא"והיינו מלכות דאצילות ה, )ד"ש ס ע"הקדו(מחכמה בלבד 
כללים (אלא שזה בהעלם וזה בגילוי , שכן שניהם מהווים התחלה, ראשית הוא כינוי לכתר וחכמה' ב). ב"ע
 ).ד"ב קי ע"ה ח"דע(ואז השתמש באור הגנוז ללא מסך ). ב"ב נד ע"ח

' ובפ' ח כוב אתר דשרותא אשתכ"עיין באדרת האזינו רפט ע, רבים טעו בזה הלשון ואמרו מה שאמרו ה
ל לפיכך נקרא "ר). א"ד(ב ”ויחי רמו ע' ב שירותא עלאה קדש איהו כו”וישלח סג ע' ב ובפ"ויצא קנד ע

 ).א"נ(ל "ראשית שגם כתר גם חכמה שניהם נקרא ראשית כנ' כ הרי הם ב"חכמה ראשית וע
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. לכל כח תןינ בוו ,למטה העולם נברא בו
 הוציאו שהשמים שמשמע ,"השמים את"
 אחר ,חיים אלהים סוד של בכח ,"את"

 הוציא שזה כיון ,אותו הוציא שראשית
 זו', א טבעת התיישב במקומו כוהכל ,הכל

 הזו ובראשית ,ראשית נעשתה האחרונה
 רהנה תחילוה ,עליונים אורות הוציא

 .למטהלהתקבל  להשפיע מים והתחילו
 ברא בו ,אלהים ברא ודאי בראשית זה ועל

 נתן בו ,מאורות הוציא בו ,התחתון עולם
 תובכ זה על ,אמר יהודה רבי .לכל כח

 של השבח ,"בו החצב על הגרזן היתפאר"
 הזאת בראשית כך .הוא מןוהא של לא ,מי

 של השבח ,השמים את עליון אלהים ברא
 זה ,יוסי רבי אמר .הוא אלהים של ,מי

 ,"אליו ביםוקר אלהים לו אשר" שכתוב
היה צריך לכתוב  ,ביםוקר] למה כתוב[

 פחד של אלהים ,עליון אלהים אלא .קרוב
 ,ביםוקר כתובלכן ו ,אחרון היםאל ,יצחק

 והכל מאחד שיוצאים הם רבות וגבורות
  .אחד

àúúìààìëì àìéç áéäé äéá áà " íéîùä ú
 àæøã àìéçá úà å÷éôà íéîùã òîùîã

éäìàã"äéì ÷éôà úéùàøã øúá íééç íâ ïåéë 
àìë ÷éôà éàäãã äéúëåãá áùééúà àìëå 

>ãçë <)ãçá(àúééøúá àã à÷æò ä úãéáòúà 
 ÷éôà úéùàø éàäáå úéùàø> ïéàìò ïéøåäð

éøùå<àøäð å àãâðì àéî éøùå àúúìæ] àìá÷ì[ 
éäìà àøá éàãå úéùàøá àã ìòå"á äéá í àø

 àìéç áéäé äéá ïéøåäð ÷éôà äéá äàúú àîìò
 áéúë àã ìò øîà äãåäé éáø àìëì)åè é äéòùé (

 åàì ïàîã àçáù åá áöåçä ìò ïæøâä øàôúéä
éäìà àøá úéùàø éàäá êë àåä àðîåàã" í

éäìàã ïàîã àçáù íéîùä úà äàìò" àåä í
 áéúëã éàä éñåé éáø øîà)æ ã íéøáã ( åì øùà

éäìà"éìà íéáåø÷ íäéì éòáî áåø÷ íéáåø÷ åç 
éäìà àìà"éäìà äàìò í"ãçôã íè ÷çöé 

éäìà"íéáåø÷ êë éðéâáå äàøúá íé úåøåáâå 
ãç åäìëå ãçî ïé÷ôðã ïåðéà ïéàéâñàé:  

 ".אור ויהי אור יהי אלהים ויאמר"
 אינו ,אומר הוא למי "אלהים ויאמר("

 ,הזה לעולם "אור יהי" .לאחרים אלא אומר
 שברא האור וזהו ).אהב לעולם "אור ויהי"

 ,העין אור והוא ,להיבתח הוא ברוך הקדוש
 לאדם הוא ברוך הקדוש שהראה אור והוא

 ועד העולם מסוף בו רואה והיה ,הראשון
 הקדוש שהראה אור והוא .העולם סוף

 רב מה" ואומר משבח והיה ,לדוד הוא ברוך
 האור והוא ".ליראיך צפנת אשר טובך

 בו וראה למשה הוא ברוך הקדוש שהראה

éäìà øîàéå"øåà éäéå øåà éäé íáé ) úéùàøá
â à ()]ð"à [éäìà øîàéå" åðéà øîåà àåä éîì í

éäé íéøçàì àìà øîåàâé éäéå äæä íìåòì øåà 
àáä íìåòì øåà (á÷ àøáã àøåäð åäéà àãå" ä

àúéîã÷áãé àøåäð àåäå àðéòã àøåäð àåäå 
á÷ éæçàã" éôééñî äéá éæç éåäå äàîã÷ íãàì ä

ð àåäå àîìò éôééñ ãòå àîìòá÷ éæçàã àøåä" ä
 øîàå çáùî äåäå ãåãì)ë àì íéìäú ( áø äî

 éæçàã àøåäð àåäå êéàøéì úðôö øùà êáåè

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(ע "על ידה תיקנה אימא בי, ת"אחר שנתקנה המלכות שנקרא א' פי א
  ).הערת הזוהר(ח מה שחסר כאן "כ' הספר סיעיין בסוף  ב
 ).מ"מ(אבא אפיק לבינה , דראשית שהוא ג
 ).מ"מ(שממנה הכל , הבינה' פי ד
 ).מ"מ(מלכות  ה
שמים וארץ , שהיא בינה, ברא אלהים, כ ראשית"י בראשית שהיא המלכות הנקראת ג"ע, בראשית ו
 ).מ"מ(ע "דבי

 ).מ"מ(ע "שהם בי ז
 ).א"נ( הם לפיכך כתיב לשון רבים קרובים בחינות אלקים' ל ג"ר ח
  ).א"נ(מ "א. היינו מלכות ט
 ).הערת הזוהר(א ”לקמן קלה ע י

 ).הערת הזוהר (ט מה שחסר כאן"כ'  עיין בסוף הספר סייא
 .ל לא"זהר הרקיע כד ומה שמצויין שם לז כנראה שהוא טעות וצ' @עי יב
 ).הערת הזוהר(לעיל כב  יג
מתי @ ב"לזהר תרומה קמח ע' ו' ג סי"בראשית רבה פ@עלה סתירה בין ד שמ"ב קט ע"ה ח"דע' עי יד

 .השתמש האור הגנוז
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 ברוך הקדוש שראה ובשעה .דן ועד מגלעד
 ,רשעים של דורות שלשה שיעמדו הוא
 ,הפלגה ודור המבול ודור אנוש דור והם

ה "הקבו ,בו ישתמשו שלא כדי )אותו גנז(
 שלשה בו והשתמש למשה אותו נתן

 כמו ,עבורו מיום לו שנשארו חדשים
 ואחר ".ירחים שלשה ותצפנהו" שנאמר
 אותו לקח ,פרעה לפני כנסנ ירחים שלשה
 הר על שעמד עד ,ממנו הוא ברוך הקדוש

 אותו לו והחזיר ,התורה את לקבל סיני
 בני יכלו ולא ,ימיו כל בו והשתמש האור

 על מסוה שנתן עד ,אליו לקרב ישראל
 ,"אליו מגשת וייראו" שנאמר כמו ,פניו

 אור טהוע" שכתוב זהו ,טליתב בו והתעטף
  ".כשלמה

á÷" àúòùáå ïã ãòå ãòìâî äéá àîçå äùîì ä
á÷ àîçã" ïåðéàå ïéáééç ïéøã àúìú ïåîå÷éã ä

àðôåèã àøãå ùåðàã àøãà äâìôã àøãå ) æéðâ
äéì(áá÷ äéúé áäéå äéá ïåùîúùé àìã ïéâá " ä

äùîìâ ïåøàúùàã ïéçøé úìú äéá ùîúùàå 
äéìéã àøåáò éîåéî äéìã øîà úàã äîë ) úåîù

á á ( ïéçøé úìú øúáå íéçøé äùìù åäðôöúå
á÷ äéì ìèð äòøô éî÷ ìàò"äéðî ää íéà÷ã ãò 

éðéñã àøåè ìòå äéì øãäå àúééøåà àìá÷ì 
 åìëé àìå éåîåé ìë äéá ùîúùàå àøåäð àåää

äéãäá áø÷îì ìàøùé éðá ìò äåñî áäéã ãò 
 øîà úàã äîë éåôðà)ì ãì íù ( úùâî åàøééå

 óèòúàå åéìàúéìèá äáæää " ã)á ã÷ íéìäú (
äîìùë øåà äèåò:  

 בו שנאמר מה כל ".אור ויהי אור יהי"
 אמר .הבא ובעולם הזה בעולם הוא ,ויהי
 הוא ברוך הקדוש שברא אור ,יצחק רבי

 מסוף אורו עולה היה ,בראשית במעשה
 הטעם מה .ונגנז העולם סוף ועד םהעול
 ,העולם רשעי ממנו יהנו שלא כדי ,שנגנז

 שמור והוא ,בגללם יהנו לא והעולמות
  ,דוקא לצדיק ,לצדיקים

 éäéå äéá øîúàã äî ìë øåà éäéå øåà éäé
 ÷çöé éáø øîà éúàã àîìòáå ïéã àîìòá àåä

á÷ àøáã øåà" ÷éìñ äåä úéùàøáã àãáåòá ä
àîìò éôééñî äéøåäðàîìò éôééñ ãò ç æéðâúàå 

 éáééç äéðî ïåðäúé àìã ïéâá æéðâúà àîòè éàî
 øéîè àåäå ïåäéðéâá ïåðäúé àì ïéîìòå àîìò

à÷éã ÷éãöì àé÷éãöìè:  
  àúôñåú:  
 ,חכמהכתר ל רמז "ברא בראשית"

 להולגד רומז "את" ,לבינה רומז אלהים
 רומז "ואת" ,תפארת זהו "השמים" ,וגבורה

  . רומז למלכות"הארץ" ,יסוד הוד לנצח

éùàøá"øá ú"àéúëì æîø "îëç ø"éäìà ä" í
ðéáì æîåø"à ä"øåáâå äìåãâì æîåø ú"éîùä ä" í

ú àåä àã"àå ú"öðì æîåø ú"åä ç"åñé ã" ã
øàä"úåëìîì æîåø õ  

  áì/à  
 áéúëã)àé æö íéìäú (÷éãöì òåøæ øåààé  לב ולישרי לצדיק עוזר אור" שכתוב

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(דור המבול  א
 ).ו"לש(ב "פרשת תרומה קמח סע' עי ב
א לו "כללים ח(והוא חילוק הגוף והכלי מבחינת כתנות עור לבחינת כתנות אור " קרני הודו"והיינו  ג

וזה רק משעת מתן . ב"שמות יא ע' ועי, )ד"א פא ע"כללים ח(דור המדבר מ ו"ועל ידו היו כל ניסי יצי, )ב"ע
 ).ב"ב פז ע"ה ח"דע(ומשה השתמש בו כל ימי חייו , )ב"ב פו ע"ה ח"דע(תורה והלאה 

 ).מ"מ(חדשים ' חדשים והמצריים מנו לה ט' ה נולד למקוטעים בן ז"ד שמרע"כמ ד
אשונים שהם גנוזים בצדיק וצדק יסוד דידיה ויסוד ה וגנזו הם חסדים וגבורות הר"כי אור שברא הקב ה

 ).מ"מ(דידה 
 ).מ"מ(ולא חזר עד הר סיני , ה היה לו לבוש מסוד החסד וכשעמד לפני פרעה פרח ממנו אורו"מרע ו

æ á)ôã”å ( àúéà"úéìèë äéá",. 
 ).מ"מ(מיסוד דאימא שמשם יציאתם עד יסוד דמלכות  ח
) ב במדבר קיח א”א ואמור צא ע”ב ויקרא כו ע”תרומה קמו ע' פ' עי(יסוד ועטרה נקראים צדיקים  ט

 ).ב"ב סח ע"כללים ח(אפילו כאשר מתגלה חסד בפומא דאמה נשאר עיקרו בפנימיותו ). א"ד(
 ).ו"לש(ב "השמטות סימן כד דף רנו ע' עי י

 ).א"עא פא "כללים ח(בא בזה להוכיח כי עיקר האור נשאר ביסוד ומה שיצא הוא רק תמצית ממנו  יא
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 כולם ויהיו העולמות יתבשמו ואז ,"שמחה
 הוא הבא לםהעו היהי ועד היום ש.אחד

 מתוך יצא אור אותו .וגנוז נעלם] האור[
 עד ,מכל שנסתר במטה שנחקק ,החושך

 אחד שבילְב נחקק ,שנגנז אור שמאותו
 .בו שרוי והאור ,שלמטה לחושך טמיר
 ,לילה שנקרא אותו ,שלמטה החושך מיהו

 זה ועל ".לילה קראולחושך " בו שכתוב
 מני עמוקות מגלה" כתובה ומה ,שנינו
 מחושך תאמר אם ,אומר יוסי רבי ,"חושך

 אותם שכל ראינו הרי ,התגלונסתם ש
 וקוראים נסתרים הם עליונים כתרים
 אותם כל אלא ,מגלה מהו .עמוקותאותם 

 מתוך אלא התגלו לא עליונים נסתרים
 יהיה והכל( .הלילה בסוד שהוא חושך אותו
 כאור הלבנה אור והיה של בסוד אחד

 הוא שיבא וםהי ועד .אחת בדרגה ,החמה
 ים עומקאותם כל , בא וראה).וטמון גנוז

 קולהו ,מחשבה מתוך שיוצאים נסתרים
 מגלהר ובי שדעד מתגלים לא ,אותם לוקח
 הדיבור וזה . היינו דיבור,הדבר ומה .אותם
לכן  , דיבורנקרא ששבת ובגלל ,שבת נקרא

 היה וכך( .בשבת אסור חול של בוריד
 אמו תא רואה כשהיה ,שמעון רבי עושה

 אמא ,לה אומר היה ,מדברת שהיתה
 שדיבור בגלל ).ואסור היום שבת ,שתקית
 שהוא זה ודיבור ,אחר ולא לשלוט צריך זה
 ,מתוכו עמוקות מגלה , החושךמצד בא

 , החושךמצד שבא אותו , חושךמני ומשמע
  .וקאוד "יֵניִמ" שכתוב

éãëå äçîù áì éøùéìåïéîìò ïåîñáúé ïà ïåäéå 
 øéîè àåä éúàã àîìò àäéã àîåé ãòå ãç àìë

æéðâåáàëåùç åâî ÷ôð àøåäð àåää âàôìâúàã ã 
àìëã àøéîèã éåôì÷áä àøåäð àåääîã ãò 

æéðâúàãå àëåùçì àøéîè ãç ìéáùá óéìâúà 
àúúìãæäéá éøàù àøåäðå ç àëåùç ïàî 

 äéá áéúëã äìéì éø÷àã àåää àúúìã
)ä à úéùàøá ( ïðéðú àã ìòå äìéì àø÷ êùçìå

 áéúëã éàî)áë áé áåéà ( éðî úå÷åîò äìâî
íéúñ êùçî àîéú éà øîåà éñåé éáø êùçè 

 ïéøúë ïåðéà ìë ïåðéà ïéøéîèã ïðéæç àä ïééìâúà
ïéàìòé ïåðéà ìë àìà äìâî åäî úå÷åîò ïðéø÷å 

 àåää åâî àìà ïééìâúà àì ïéàìò ïéøéîè
 àéìéìã àæøá åäéàã àëåùç)]ð"à [ àìë àäéå

 àâøãá äîçä øåàë äðáìä øåà äéäåã àæøá ãç
øéîèå æéðâ àåä éúééã àîåé ãòå àãç(àé éæç àú 

 äáùçî åâî é÷ôðã ïéîéúñ ïé÷éîò ïåðéà ìë
 ïåì äìâî äìîã ãò ïééìâúà àì ïåì ìéèð àì÷å

éàäå øåáã åðééä äìî ïàîáé úáù éø÷à øåáã 
 øåñà ìåçã øåáã øåáã éø÷à úáùã ïéâáå

á úáù)]ð"à) [êëå] (ãëå[ ïåòîù éáø ãéáò äåä 
àéòúùî úåäã äéîàì éîç ãëâé äì øîà äåä 

øéñàå àåä úáù é÷åúù àîàãé ( àã øåáãã ïéâá
 åäéàã øåáã éàäå àøçà àìå äàèìùì àéòá
 òîùîå äéåâî úå÷åîò äìâî êùçã àøèñî éúà
 éðî áéúëã êùçã àøèñî éúàã àåää êùç éðî

à÷éãåè:  

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(היו העולמות על מכונם ותקונם  א
 ).ו"לש(ב "פרשת יתרו סט ע' א ועי"ש לקמן קלא ע"והוא עד זמן תחיית המתים כמ ב
 ).מ"מ(בינה שנקראת חשך ' פי ג
  ).א"ד(ר כנודע "בחקיקות שחקק הנסתר של כולם שהוא הכת ד
 ).מ"מ(א שנקרא טמירא דכולא "שבינה נחקקה בהכאת ובהארת א' פי ה
 ).מ"מ(שהחסדים דאימא הנזכר נחקקו והאירו בכח שביל חד שהוא יסוד דאבא ' פי ו
 ).מ"מ(טמורים כדי לתתם למלכות שהיא חשוכא דלתתא ' שהחסדים הנז' פי ז
 ).מ"מ(' פירוש בשביל הנז ח
 ).מ"מ(הבינה  ט
  .ב שכתרין הם ספירות"זוהר ויקרא יא ע' עי י

 ).הערת הזוהר (' שייך לעיל בשטה ביא
 ).א"ד) (א וקנא א”א ועד ע”קמה ע( יב
  ).א"ד(שהיתה מספרת  יג
 ).הערת הזוהר(ב "גליון מהרש יד
אלב כיון דכתיב מני חשך משמע שקאי על , אלו כתב מגלה עמוקות מחשך הוה אמינ מהבינה'  פיטו

 ).הרהערת הזו(א מה שחסר כאן "ל' סי' עיין בסוף הס). מ"מ(המלכות שעיקר תיקונה מאימא שהיא חשך 
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 שכתוב מהו ,כך אם ,יצחק רבי אמר
 אמר ". החושךובין האור בין אלהים ויבדל"

 ,לילה הוציא וחושך יום הוציא אור ,לו
 ,אחד והיו כאחד אותם בריח כך אחר

 ,"אחד יום בקר ויהי ערב ויהי" שכתוב
 שכתוב וזה .אחד נקראים ויום שלילה

 " החושךובין האור בין אלהים ויבדל"
 של בזמן זו )מחלוקת] ועשה[ שהפריד(

 עד ,יצחק רבי אמר .פרוד שנמצא הגלות
 כך אחר , בחושךונקבה באור זכר כאן

 נפרדים במה .אחד להיות כאחד מתחברים
 יםמתפרד , חושךובין אור ביןכיר לה
 אין שהרי ,כאחד הם ושניהם ,םדרגותבמ

 .באור אלא חושך ואין , בחושךאלא אור
 ,צבעיםב נפרדים ,אחד שהם גב על ואף
 ".אחד יום" שכתוב ,אחד הם זה כל ועם
 עלתקיים מו נברא העולם ,אמר שמעון רבי

 ולילה יומם בריתי לא אם" שכתוב ,הברית
 ,הברית מי ".שמתי לא וארץ שמים חקות

 ,זכור של סוד שהוא ,העולם יסוד צדיק זה
 ולילה יומם בברית עומד העולם זה ועל

 ולילה יומם בריתי לא אם" שכתוב ,כאחד
 קותוח" ,"שמתי לא וארץ שמים קותוח

 מעדן ויוצאים ששופעים הם "שמים
 בין מחצצים מקול" ,ואמר פתח .העליון

 מקול" ."' וגו'ה צדקות יתנו שם משאבים
 כמו "מחצצים" ,יעקב קול זה "מחצצים
 "משאבים בין" ".הבינים איש" שנאמר
 מים ששואבים אותם בין יושב שהוא

 וכולל צדדים בשני לוקח והוא ,מלמעלה
 שם "'ה צדקות יתנו שם" .בתוכו םאות
 יתנו שם" ,להתדבק האמונה מקום הוא

 'ה צדקות יונקים שם ,"'ה צדקות
 זה ,")בישראל( פרזונו תוצדק" .ושואבים

 áéúëã éàî éëä éà ÷çöé éáø øîà) úéùàøá
ã à (éäìà ìãáéå"êùçä ïéáå øåàä ïéá íàà " ì
øåàáôà  ïåì øáç øúáì äìéì ÷éôà êùçå íåé ÷é

 áéúëã ãç ååäå àãçë)ä íù ( éäéå áøò éäéå
 áéúëã éàäå ãç ïåø÷à íåéå äìéìã ãçà íåé ø÷á

éäìà ìãáéå" êùçä ïéáå øåàä ïéá í) ùéøôàã
ú÷åìçî ( àãåøô çëúùàã àúåìâã àðîæá àã

à"àëä ãò ÷çöé øâ àøåëã ]àá÷åðå øåàá) [ àëäå
 øäðã àëåùçá àá÷åðäéøåäðî( øúáì àëåùçá 

 ïàùøôúà éàîá ãç éåäîì àãçë ïøáçúî
àëåùç ïéáå àøåäð ïéá àòãåîúùàìã ïùøôúî 

 àìà àøåäð úéì àäã ååä ãçë åäééåøúå ïéâøã
òàå àøåäðá àìà àëåùç úéìå àëåùçá" â

 ãç ïåðéà àã ìë íòå ïéðååâá ïùøôúà ãç ïåðéàã
úéøá ìò øîà ïåòîù éáø ãçà íåé áéúëãä 

àîìòå áéúëã íéé÷úàå éøáúà )äë âì äéîøé (
 àì õøàå íéîù úå÷ç äìéìå íîåé éúéøá àì íà
 åäéàã àîìòã àãåñé ÷éãö àã úéøá ïàî éúîù
 íîåé úéøáá àîéé÷ àîìò àã ìòå øåëæã àæø
 äìéìå íîåé éúéøá àì íà áéúëã àãçë äìéìå
 ïéãâðã íéîù úå÷ç éúîù àì õøàå íéîù úå÷ç

 çúô äàìò ïãòî ïé÷ôðå øîàå)àé ä íéèôåù (
ìå÷îæ úå÷ãö åðúé íù íéáàùî ïéá íéööçî 

åäé"åâå ä 'á÷òé ìå÷ àã íéööçî ìå÷îç íéööçî 
 øîà úàã äîë)ã æé à ìàåîù ( ïéá íéðéáä ùéà

àéî ïéáàùã ïåðéà ïéá áéúé åäéàã íéáàùîè 
 ïåäì ìéìëå ïéøèñ ïéøúá ìéèð àåäå àìéòìî

åäé úå÷ãö åðúé íù äéåâá" àåä ïîú ä øúà
à÷áãúàì àúåðîéäîàåäé úå÷ãö åðúé íù "äá 

                                                           

אם כן מהו ויבדל דמשמע , חשך' כיון שאמרנו שחשוכא דלתתא היא מלכות שבניינה מאימא הנק א
אבל כפי הסוד שחשך היא , ל בשלמא כפי פשטיה דקא ניחא"ור, שנפרדו הסיגים מהגבורות ולא נתחברו

 ). מ"מ(מלכות מאי ויבדל 
 ).מ"מ(א נתחברו החסדים עם הגבורות שבזמן הגלות נפסק הזווג ול, בזמן הגלות, האי דכתיב ויבדל ב
ל שהארת החסדים "ר, והאי דכתיב ויבדל, ן מחוברים תמיד כאחד"לעוםל זו, י מתרץ תירוץ אחר"ר ג

 ).מ"מ(ניכרים והארת הגבורות ניכרים 
 ).א"ד(' מנחת יהודה דף ט ובדרך אמונה דף טו תמצא ביאור קצת בדרך אחר והכל עולה לענין א ד
 ).מ"מ(יסוד  ה
 ).מ"מ(מלכות  ו
ת שהיא התורה "ב שעושין פשרה ודריש על ת”ב קלג ע"דחצצתא ב' ל דדריש מחצצים כמו דיינ"נ ז

 ).א"נ(מ "א. ה"או קאי על יסוד המכריע בין נו. שהיא המכריע ומפשר בין חסד לדין זהו איש הבינים
 ).מ"מ(ג ולכן נקרא מחצצין "ת שמכריע בין חו"ת ח
 ).מ"מ(חכמה מאירה בחסד ובינה בגבורה , לים הארת המוחיןחסד וגבורה שמקב' פי ט
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 והוא ,דשוק ברית שהוא העולם צדיק
 אותם הגדול לים ומפזר הכל לוקחו שואב

 ירשו שישראל "בישראל" .עליונים מים
 שתויר םלה נתןה "הקבו ,הזה ברית

 שהיו ,אותו עזבו שישראל כיון .עולמים
 ירדו אז" ,כתוב מה ,פורעים ולא מלים

 אותם "לשערים ירדו" ,"'ה עם לשערים
 ולא לשערים יושבים היו צדק שערי

  זמן ובאותו ,פנימה נכנסים

à÷áãúàìàåäé úå÷ãö åðúé íù "äá ïé÷ðé ïîú 
åäé úå÷ãö" åðåæøô úå÷ãö ïéáàùå ä)ìàøùéá (

 áéàù åäéàå ùéã÷å íéé÷ åäéàã àîìòã ÷éãö àã
 ïééî ïåðéà àáø àîé éáâì øæôîå àìë ìéèðå

ïéàìòâ äéáäéå àã íéé÷ åúøé ìàøùéã ìàøùéá 
á÷ ïåì"ì å÷áù ìàøùéã ïåéë ïéîìò úúåøé ä äé

ååäãã áéúë äî ïéòøô àìå ïéøæâ )àé ä íéèôåù (
åäé íò íéøòùì åãøé æà" ïåðéà íéøòùì åãøé ä

 åâì ïéìàò àìå éòøúì ïéáúé ååä ÷ãö éøòù
àðîæ àåääáå:  

  àúôñåú:  
 כאלו ,המילה את פרע ולא מל ,שנינו

 מילה ,הן דרגות ששתי בגלל ,מל לא
 זכר ,וצדק צדיק ,ושמור זכור .ופריעה

 ,רחל זו וברית ,יוסף זה ברית אות .הונקב
  ,אותם מחבר ובמה ,לחברם וצריך

 ìî àì åìéàë äìéîä úà òøô àìå ìî ïðéðú
ïéâáä øåëæ äòéøôå äìéî ïåðéà ïéâøã ïéøúã 

 àã úéøá úåà àá÷åðå øëã ÷ãöå ÷éãö øåîùå
 äîáå ïåì àøáçì êéøèöàå ìçø àã úéøáå óñåé

åäéà ãë ïåì øáçî  
  áì/á  

 ,"' וגו'ה את ישראל בני עזבווי" כתוב
 כמו בזה אותם והכריחה דבורה שבאה עד

 ועל, "' וגובישראל פרעות עובפר" שנאמר
 חדלו" ".בישראל פרזון חדלו" כתוב זה

 "פרזון חדלו" .שאמרנו פרזונו זהו "פרזון
 דבורה שקמתי עד" ,פרעו שלא דשוקברית 

 אלא ,"םֵא" זה מה ,"בישראל אם שקמתי
 לקיים מלמעלה עליונים מים הורדתי אני
 למעלה ,סתם "בישראל" .העולמות את

 מתקיים לא שהעולם להראות ,ולמטה
 יסוד וצדיק" הכל וסוד .זו ברית על אלא
 אחד ,מאחד יוצאים שלשה .כתוב "עולם

 שנים ,שנים בין נכנס עומד בשלשה
 ,צדדים לכמה מיניק אחד ,לאחדמניקים 

 ויהי בער ויהי" שכתוב זהו ,אחד הכל ואז

 áéúë)ùéèôåáé á í ( úà ìàøùé éðá åáæòéå
åäé"åâå ä ' éàäá ïåì úáéãðå äøåáã úúàã ãò

 áéúëã äîë)á ä íù ( ìàøùéá úåòøô òåøôá
åâå ' áéúë àã ìòå)æ íù ( ìàøùéá ïåæøô åìãç

 åìãç åìãç ïøîà à÷ã åðåæøô àåä àã ïåæøô
 ïåòøôúà àìã àùéã÷ íéé÷ ïåæøô)íù ( ãò

íà éàî ìàøùéá íà éúî÷ù äøåáã éúî÷ùå 
 àîéé÷ì àìéòî ïéàìò ïééî úéúçð àðà àìà

àúúå àìéòì íúñ ìàøùéá ïéîìòæ äàæçàì 
 ìò àìà íéé÷úà àì àîìòã]àã àîéé÷) [ àã

àîéé÷( àìëã àæøå )äë é éìùî (ñé ÷éãöå ãå
áéúë íìåòçãçî é÷ôð úìú èàîéé÷ úìúá ãç é 

ïéøú ïéá ìàòàéãçì ïé÷ðé ïéøú à äîëì ÷éðé ãç 

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(ת בין תרין דרועין "מלכות שנקראת מהימנותא ודבקוה אחורה הת' פי א
 ).מ"מ(המלכות שנקראת צדק ' הם ספי ב
 ).מ"מ(א הנקרא ישראל "שבאים לז,  מוחין דיאמ שנקראת אםג
 ).א"ד(היו מלין ולא היו עושין פריעה  ד
  .שער כב פרק בח "ע' ועי). א"ד(ב ”א בשלח נז ע”י אמור צא ע"ריעה ביסוד ומילה בכפ' פי ה
 ).א"נ(מ "א. ל מאימא עלאה זהו שקמתי"ר ו
  ). א"ד(להראות ' פי ז
  ).א"נ(ת מבינה "גג' פי). הערת הזוהר(א "לך לך עז ע ח
, נפקי מחד, אד דמצד אימ"וקאמר תלת שהם חב, א"א שהם טיפות הנמשכות ממוחי או"ד דז"חב ט

  ).א"נ(ת "יסוד מגג' פי). מ"מ(שהיא אימא 
 ).א"נ(ה "נ' פי). מ"מ(י דאימא נעשו עצם מעצמיו "שנה, קיומו והעמדתו בתלת הנזכר, שהוא זעיר, חד י

 ).א"נ(למלכות '  פי).מ"מ(ן וגורם זווגם וחיבורם "א לפי שעולה בסוד מ"עאל בין או יא
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 וללכ ובקר ערב של יום ,"אחד יום בקר
 ובו ,ולילה יומם ברית של סוד היינו ,כאחד

  .אחד הכל

ïéøèñá ãç àìë ïéãë ]áéúëã àåä àãä) [áéúëå( 
)ä à úéùàøá ( ãçà íåé ø÷á éäéå áøò éäéå]íåé[ 

 åðééä àãçë ìéìë ø÷áå áøòã] àæø>ã< úéøá
íîåé) [íîåéã úéøá(ãç àìë äéáå äìéìå :  

 המים בתוך רקיע יהי אלהים מרויא"
 יהודה רבי ".למים מים בין מבדיל ויהי
 וכולם ,למעלה הם רקיעים שבעה ,אמר

 הקדוש והשם ,עליונה שהובקד עומדים
 .המים באמצע הוא זה ורקיע .בהם נתקן
 והוא ,אחרות חיות גבי על עומד זה רקיע

 .תחתונים למים עליונים מים בין מפריד
 ,לעליונים םקוראי תחתונים ומים

 שמפריד זהו ,אותם שותים הזה ומהרקיע
 .בו כלולים המים שכל משום ,ביניהם

 הללו לחיות אותם מוריד כך ואחר
 כלה אחותי נעול גן" כתוב .משם ושואבים

 שהכל "נעול גן" ".חתום מעין נעול גל
ל ש "נעול גל" .בו נכלל שהכל ,בונסתם 

 ולא וכולל בו ונכנס ויוצא שופע נהר אותו
 ,מהל .ועומדים בו ואיםפק והמים ,מוציא
 המים באותם נושבת צפון שרוח בגלל

 שנעשה עד החוצה יוצאים ולא ,םיוקופא
 כחו שמשבר הדרום צד ואלמלא ,קרח

 .לעולמים מים ממנו יצאו לא ,הזה קרחב
 הקרח כמראה עליון רקיע אותו ומראה

 אותם כל בתוכו ומכניס שקופא הזה
 כל אוסף שעליו עליון אותו כך ,המים
 למים עליונים מים בין ומפריד ,מים אותם

 בתוך רקיע יהי" שאמרנו וזה .תחתונים
 ,"יהי" כתוב אלא ,כך לא ,באמצע ,"המים
 והוא ,היה המים באמצע ממנו שהיה אותו

  .החיות ראש על שעומד למעלה

éäìà øîàéå" éäéå íéîä êåúá òé÷ø éäé í
 íéîì íéî ïéá ìéãáî)å à úéùàøá (ø äãåäé éá

îéé÷ åäìëå àìéòì ïåðéà íéòé÷ø äòáù øîàà 
 ììëúùà åäá àùéã÷ àîùå äàìò àúùåã÷á
 àîéé÷ òé÷ø àã àéî úåòöîàá àåä àòé÷ø àãå
 ïééî ïéá ùéøôà åäéàå ïéðøçà àúååéç éáâ ìò

àø÷ ïéàúú ïééîå ïéàúú ïééîì ïéàìòé ïéàìòì ï
ã àåä àã ïåì ïàúù òé÷ø éàäîåî åäééðéá ùéøô

 ïéâá ïåì úéçð øúáìå ïìéìë äéá àéî åäìëã
 áéúë ïîúî ïéáàùå àúååéç éðäì)áé ã øéù ( ïâ

 ìåòð ïâ íåúç ïéòî ìåòð ìâ äìë éúåçà ìåòð
 ìåòð ìâ äéá ìéìëúà àìëã äéá íéúñà àìëã
 àìå ìéìëå äéá ìééòå ÷éôðå ãéâð øäð àåääã

àéî éùø÷å ÷éôàâ ïéâá àîòè éàî éîéé÷å äéá 
á áéùð ïåôö çåøã àìå åùéø÷úàå àéî ïåðéà

çø÷ ãéáòúàã ãò øáì é÷ôðã àøèñ àìîìàå 
 äéô÷ú ùé÷àã íåøããáéàää é÷ôð àì çø÷ 

 äàìò àòé÷ø àåääã åæéçå ïéîìòì àéî äéðî
 àùø÷úîã çø÷ éàäã åæéçë]éðëîåñ) [ùéðëîå( 

 ùéðë äéìòã äàìò àåää êë ïééî ïåðéà ìë äéåâá
 ïéàìò ïééî ïéá ùéøôàå ïééî ïåðéà ìë ïééîì

ïéàúúå  íéîä êåúá òé÷ø éäé ïøîàã éàäå
 éåäã àåää áéúë éäé àìà éëä åàì úåòéöîá
 ìò àîéé÷ã ìéòì åäéàå éåä àéî úåòéöîá äéðî

àúååéçã éùéø:  
 מעיו באמצע קרום יש ,יצחק רבי אמר

 ,למעלה מלמטה שמפסיק אדם בן של
à" øáã éåòî úåòéöîá àîåø÷ úéà ÷çöé ø

ùðæ àìéòî áéàùå àìéòì àúúî ÷éñô åäéàã 

                                                                                                                                                                                     

ושניהם כאחד נכנסים , י דאבא"י דאימא בתוכם נה"ונודע שנה. א"זשהוא , ינקין לחד', א הנז"הם או א
 ).מ"מ(א "א ינקין לחד שהוא ז"שהם או, לכך כפל תרין, א"בז

 198@@@@@@@@@@@@).מ"מ(ראשונות וממנו יניקת הכל ' א נתגלה אור הג"כי בז ב
  ).א"ד(ונקפאים המים ' פי ג
  ).א"א צא ע"ה ח"דע( הגבורות נקרש ונקפא כל מה ששורשו בתוקף, )הערת הזוהר(ב ”לעיל כט ע ד

ä á)ôã”å (éàäã àúéà. 
å øâä úåäâäá ÷çîð òè÷ä óåñ ãò ïàëî"à.  

 . 'א פרק ג"ח שער או"ע' עי ז
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 דוגמא זוכ כך .למטה ונותן מלמעלה ושואב
 החיות אותן על ועומד ,באמצע הוא הרקיע

 עליונים מים בין מפריד והוא ,שלמטה
 הרו מים אותם , בא וראה.לתחתונים

 והבדילה" כתוב זה סוד ועל , חושךוהולידו
 דשוק ובין דשוהק בין לכם כתוהפר

 במים המקרה" ,פתח אבא רבי .הקדשים
 של עליונים מים אלו "במים" ,"' וגועליותיו

 אמרשנ כמו ,בית קןית שבהם הכל
 השם" ".יתכונן ובתבונה בית יבנה בחכמה"

 ,עבים לקיח הזקן ייסא רבי "רכובו עבים
 שעומד ,שמאל , חושךשהוא עב .ם"י ב"ע

 רוח זו "רוח כנפי על המהלך" .זה ים על
 ביםוכר שנים" סוד וזה ,העליון המקדש של
 על וידא ףוויע כרוב על וירכב" כתוב ".זהב
 כך אחר ,אחד "כרוב על וירכב" ".רוח כנפי
 לא מתעורר שזה ועד ,"רוח כנפי על" נגלה

 ומים" כתוב ,אמר יוסי רבי .בזה מתגלה
 ,אותם התקין ממש במדה ,"במדה תכן

 ,העולם קוןית והם ,לתוכה כשהגיעו
 כך ,אבא רבי אמר .הגבורה מצד כשהגיעו

 מגיעים כשהיו אומרים הראשונים היו
 ולא החכמים שפתי מרחשות ,הזה למקום

  .יענשו שלא כדי ,דבר ריםאומ

àúúì áéäéåà êë ë åäéà òé÷ø àã àðååâ
 àúúìã àúåéç ïåðéà ìò àîéé÷å àúéòöîàá
 éæç àú ïéàúúì ïéàìò ïééî ïéá ùéøô åäéàå

àëåùç åãéìåàå åãòà ïééî ïåðéàá àã àæø ìòå 
áéúë) åë úåîùâì  (íëì úëåøôä äìéãáäåâ ïéá 

 çúô àáà éáø íéùã÷ä ùã÷ ïéáå ùã÷ä
)â ã÷ íéìäú (åâå åéúåéìò íéîá äø÷îä ' íéîá

 äîë àúéá ïé÷ú åäáã àìëã ïéàìò ïééî ïéìà
 øîà úàã)â ãë éìùî ( úéá äðáé äîëçá

 àñéé éáø åáåëø íéáò íùä ïðåëúé äðåáúáå
ò íéáò âéìô àáñ"é á"äéàã áò í êùç å

àã íé ìò àîéé÷ã àìàîùã éôðë ìò êìäîä 
 àã àæøå äàìò àùã÷îã àçåø àã çåø) úåîù

çé äë ( áéúë áäæ íéáåøë íéðù)àé çé íéìäú (
 áëøéå çåø éôðë ìò àãéå óåòéå áåøë ìò áëøéå

à øúáì ãç áåøë ìòé éàäã ãòå çåø éôðë ìò éìâ
øòúàä áéúë øîà éñåé éáø éàäá éìâúà àì 

) çë áåéàãë ( ùîî äãîá äãîá ïëú íéîå
)å(äååâì ïåèî ãë åäì ïé÷úàå àðå÷ú ïåðéàå 

 àáà éáø øîà äøåáâã àøèñî åèî ãë àîìòã
 øúà éàäì ïàèî ååä ãë éøîà éàîã÷ ååä êë

ïéîéëçã ïååôù ïùçøîæ ïéâá éãî ïéøîà àìå 
ïåùðòúé àìã:  

 של ראשונה אות ,אמר אלעזר רבי
 שרק פני על משוטטת היתה האותיות

  ועולה ,ומלמעלה מלמטה ומתעטרת ,טהור

ïååúàã äàîã÷ úà øîà øæòìà éáøç äåä 
àéèùè òøìî øèòúàå àéëã àøèé÷ã éåôðà ìò 

å÷éìñå àìéòìîà:  

                                                                                                                                                                                     

  .'ח שער הנקודות פרק ב"ע' עי א
א "ש ובפדר"טו סימן כב המים הרו וילדו אפילה ע' ר פ"ל הרו וכן הוא בשמו"ב ור"וכן הוא וירא קג ע ב

, שהאורות אשר מהטבור ולמטה נסתלקו ועלו מהטבור ולמעלה, כלומר). ו"לש(ל "ברד” כז עש"ד ע"פ
א על "בהגר(ויש פרסה המפסקת ביניהם , )ב"ב צא ע"ביאורים ח(ם למטה ריקנים מאור "ונשאר כלי הנהי

סטרא והם מ, )א"א עז ע"ביאורים ח(והוא סיתום האור שלא מקבלים אותו עד עת התיקון , )ד"צ כה ע"ספד
 ).א"א צא ע"ה ח"דע(ומשם מתפשט שפע לחיצונים . דגבורה

ק עד הטיבור ששם אסתיים אדם בין מים שלמטה " להפסיק בין מים עליונים דעעיקר עניינו הוא ג
א על "בהגר(י מסך "עלקבל אור נ " והכל כדי שיוכלו זו,לבר מגופאשהם תחתונים המים ה שהן ,טיבורהמ

וכן בין אצילות , )א"א יג ע"כללים ח, ג"ב צא ע"ביאורים ח(א "א לז"הפרסא בין אוהוא סוד ). ב"צ לג ע"ספד
 ).א"ב צט ע"כללים ח(והוא הפרוכת המבדילה בין התפשטות הראשונה לשניה , )ב"א נד ע"כללים ח(ע "לבי

ã øâä úåäâäá ÷çîð"à. 
 ).א"ד(וקודם שנתעורר זה  ה
  ).א"ד(כשמגיע לתוכה שפע המים  ו
). י"שער מאמרי רשב (א שהיא זרוע שמאלי"ה שהוא בפנימיות ספירת הגבורה דז"על שם י הכונה היא ז

ל להדרושים הנוגע לאורות "ר). א"ד(היו מנענים שפתותיהם ולא השמיעו שום דבר שיראו שמא יתענשו 
 ). ו"לש(הדינין והגבורות וכנודע בסוד קריעת ים סוף 

  ).א"ד(פ כתר הטהור "התגלותא אזי היתה משוטטת עשהוא ראשית לכל האותיות הנה בעת ' אות א ח
  ).א"נ(ב "הרש. ו שטא על פני האויר הזך הנקרא טהירו עלאה"הרח' פי ט
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  àúôñåú:  
 פורע ולא מלש ומי .ופורע מל כשהוא

  .רודי עשו ביניהם פכאלו
 åãáò åìàë òéøô àìå øéæâã ïàîå òéøôå øéæâ

àãåøô åäééðéá  
  âì/à  

 בחקיקתם נחקקים ומים ,ויורדת
 .באחד אחד ונכללו ,במקומם שביםיומתי

 בזו זו כלולות כולן האותיות כל וכן
 בנין עליהן שנבנה עד ,בזו זו ומתעטרות

 מים היו ,והתעטרו כולם וכשנבנו .ויסוד
 ,תחתונים במים מתערבים עליונים
 הוציאו זה ועל( ,העולם של בית והוציאו

 ומאור ,ארץ נקראש אחד ,אורות שני
 ,בראש נראית 'ב זה ועל ,)שמים שנקרא

 הזה הרקיע שהיה עד ויורדים עולים ומים
 שבו בשני היתהמחלוקת ו ,אותם שהפריד

 כמו ,שדולק אש שהוא ,גיהנם נברא
 לשרות ועתיד ,"הוא אוכלה אש" שנאמר

  .הרשעים ראש על

 ïáùééúîå åäééôåìâá éôìâúî àéîå úéçðå
éìëúàå åäééúëåãá åäìë ïååúà ïëå ãçá ãç åì

 éðáúàã ãò àãá àã ïøèòúîå àãá àã ïìéìë
 åäìë åàéðáúà ãëå àãåñéå àðééðá åäééìò
 ïéàúú ïééîá ïéáøòúî ïéàìò ïééî ååä åøèòúàå

 àîìòã àúéá å÷éôàå]ð" à ïéøú å÷éôà àã ìòå
íéîù éø÷àã àøåäðå õøà éø÷àã ãç ïéøåäð [

)íéîù éø÷àã àøåäð ÷éôà àã ìòå(å á àã ìò '
 éàäã ãò ïéúçðå ïé÷ìñ ïééîå àùéøá éæçúà

 äåä ú÷åìçîå ïåì ùéøôàå äåä òé÷ø]éðùá [
)éðùã àîåéá(á àøåð åäéàã íðäéâ éøáúà äéáã 

 øîà úàã äîë ÷éìãã)ãë ã íéøáã ( äìëåà ùà
àéáééçã åäééùéø ìò äàøùàì ïéîæå àåä:  

 מחלוקת כל מכאן ,יהודה רבי אמר
 שהרי ,התקייםל סופה שמים לשם שהיא

 ,היתה שמים לשם שהיא מחלוקת כאן
 שכתוב זה לאחר .בזה התקיימו והשמים

 ,"' וגושמים לרקיע אלהים ויקרא"
 בהתדבקות העליונים מצוים במדתם

 והבדילה" כתוב ,שנינו שהרי ,התקיימוו
 קדש ובין דשוהק בין לכם כתוהפר

 שמפריד רקיע הוא שהרי ,דוקא "הקדשים
 כך אחר כתוב ,וראה בא .האמצע בתוך

 מקום אל השמים מתחת המים יקוו"
 מקום אל" .ממש "השמים מתחת" ,"אחד
 ים והוא ,אחד שנקרא למקום ,"אחד

 ובלעדיו ,לאחד משלים הוא שהרי ,תחתון
 שבו ,יקוו שכתוב ומשמע .אחד נקרא לא
 כל" שנאמר כמו ,מתכנסים המים כל

 ייסא רבי ."' וגוהים אל הולכים הנחלים

à" íùì åäéàã ú÷åìçî ìë àëäî äãåäé ø
 åäéàã ú÷åìçî àëä àäã íéé÷úäì äôåñ íéîù
 àã øúáì íéé÷úà éàäá íéîùå äåä íéîù íùì

 áéúëã)ç à úéùàøá (éäìà àø÷éå"í òé÷øì 
åâå íéîù'âòã àøéôè÷á ìåäééèñ÷á àúééã 

 áéúë ïðéðú àäã åîéé÷úàå éçéëù)âì åë úåîù (
 ùã÷ ïéáå ùã÷ä ïéá íëì úëåøôä äìéãáäå

íéùã÷ää åâá ùøôîã òé÷ø åäéà àäã à÷ééã 
 øúáì áéúë éæç àú àúéòöîàá)è à úéùàøá (

ãçà íå÷î ìà íéîùä úçúî íéîä åå÷éå úçúî 
å÷î ìà ùîî íéîùä ãçà éø÷àã øúàì ãçà í

 àìáå ãçàì íéìùà åäéà àäã äàúú íé åäéàå
 äéáã åå÷é áéúëã òîùîå ãçà éø÷à àì åäéà

àéî åäìë ïéùðëúî) àîé åâì åäìë ïéìàò øúáå( 

                                                                                                                                                                                     

קשר ' עליונות שהם קיטרא דכיא פי' והיה מתעטר אות ההוא מלמטה בשש קצוות הבנין ומלמעלה בג א
 ).א"ד( כלם במקומם הראוי להם טהור שאין קשר פחות משלשה כנודע ועל ידי זה נתיישבו כל האותיות

 ).ד"ב סא ע"ה ח"דע(הגבורה ' אז התגלתה בחי ב
  ).א"ד) (מה שנוטף מן האילן' פי. גליון(בהתדבקות העליונים שהם הנאצלים  ג
מצוים אל הגלוי ונתקיימו במזג שוה כל ). א"ד(ז שכיחי "במדתם כענין שנאמר ומים תכן במדה עי' פי ד

 ).א"ד(י הרקיע שהוא המכריע כנודע "סד אם דין אם רחמים עואחד לפי ענינו אם ח' א
 .ב והבדילה הפרוכת"לב ע' עי ה
ונשאר למטה ריקן מאור , כלומר שהאורות אשר מהטבור ולמטה נסתלקו ועלו מהטבור ולמעלה ו

להיות , י"שנצטמצם האור מכל הנה, "אעדו והולידו חשוכא"ב "לעיל לב ע' ועי). ב"ב צא ע"ביאורים ח(
 ).א"צ כו ע"א על ספד"בהגר' ועי, ג"א כט ע"כללים ח(משך דרך היסוד נ
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 שכתוב מקום זהו ,"אחד מקום אל" ,אמר
 הוא שהרי ,"תמוט לא שלומי וברית" בו

 ,הארץ תקנתנ ובו ,בים וזורק הכל לוקח
 כמו ,ארץ זוהי ,"היבשה ותראה" שכתוב
 למה ".ארץ ליבשה אלהים ויקרא" שנאמר
 כתובה היינו ,יצחק רבי אמר ,יבשה נקראת

 שהוא ובגלל ".ניַע לחם" כתוב ".ניֹוע לחם"
 כל בתוכה ושואב ,יבשה נקראני לחם עו

 שמקום עד יבשה היתה והיא ,העולם מימי
 דרך מים שופעים ואז ,אותה ממלא זה

  .המקורות אותם

åâå íéä ìà íéëìåä íéìçðä ' ìà øîà àñéé éáø
 äéá áéúëã øúà åäéà àã ãçà íå÷î) ãð äéòùé

é (áå àìë ìéèð åäéà àäã èåîú àì éîåìù úéø
 áéúëã àòøà úð÷úúà äéáå àîéá éãùå

)è à úéùàøá ( õøà àåä àã äùáéä äàøúå
 øîà úàã äîë)ç à úéùàøá (éäìà àø÷éå" í

 ÷çöé éáø øîà äùáé éø÷à éàîà õøà äùáéì
 áéúëã åðééä)â æè íéøáã (éðò íçì éðåò íçìà 

áé éø÷à éðò íçì åäéàã ïéâáå áéúë áéàùå äù
 ãò éåä äùáé éäéàå àîìòã ïéîéî ìë äååâá

àã øúàãá ïéãëå äì éìîà ]ïéãâð) [ïéòáð( àéî 
úåøå÷î ïåðéàã çøåàâ:  

 בית זהו ,"ימים קרא המים ולמקוה"
 המים כל ששם ,שלמעלה המים נוסיכ

 אמר .ויוצאים שופעים ומשם ,מתכנסים
 ,צדיק זה "המים מקוה" ,חייא רבי

 וירא" כתוב מיםה למקוה שכשמגיע
 כי צדיק אמרו" וכתוב ,"טוב כי אלהים

 וכן ,טוב נקרא ראשון אור וכן( ".טוב
 השני ליום פרט ,"טוב כי" כתוב לםובכ

 ,אמר יוסי רבי ).טוב כי בו כתוב שלא
 ישראל מקוה" שכתוב ,מקוה הוא ישראל

 מה היינו ,צדיק זה ,אמר חייא רבי ".'ה
 שנחלים משום ,"ימים קרא" שכתוב

 ,לוקח כולם הוא את ,ונהרות נותיומעי
 לכן ,הכל לוקח והוא הכל של המקור והוא

 ,"טוב כי אלהים וירא" ,זה ועל ".ימים"
 שהוא ומשום ".טוב כי צדיק אמרו" וכתוב
 ולא לשלישי ראשון יום בין הפריד ,נרשם
 השלישי ביום שהרי ,ביניהם טוב כי נאמר

 ,הזה הצדיק מכח רותיפ הארץ עשתה
 דשא הארץ תדשא אלהים ויאמר" שכתוב

 ,"פרי עץ" זה מה ,"פרי עץ זרע מזריע עשב
 עושה שהוא ,"ורע טוב הדעת עץ" זה
 .עולם יסוד צדיק זה "פרי שהוע" .רותיפ
 רוח להם שיש אדם בני כל ש,"למינו"
 בהם רושם אילן שאותו פרי שהוא ,שדקוה

 .שלום ברית קדש ברית ,וומה .למינו רשום
 ולא נכנסים למינו ,מינול האמונה ובני

 ואותו ,הוא פרי עושה וצדיק ,ממנו נפרדים
 ,למינו פרי אותו ומוציא מתעבר אילן

 íéîé àø÷ íéîä äå÷îìå)é à úéùàøá ( àã
 ïéùðëúî ïîúã àìéòìã ïééî úåùéðë úéá àåä

÷ôðå ïéãâð ïîúîå àéî ìëïéãà " äå÷î àééç ø
 áéúë íéîä äå÷îì àèî ãëã ÷éãö àã íéîä

éäìà àøéå" áéúëå áåè éë í)é â äéòùé ( åøîà
 áåè éë ÷éãö)]ð"à [ éø÷à áåè äàîã÷ øåà ïëå

 àðééðú àîåé øá áåè éë åäá áéúë åäìë ïëå
áåè éë äéá áéúë àìã ( ìàøùé øîà éñåé éáø

 áéúëã åäéà äå÷î)âé æé äéîøé (ùé äå÷î ìàø
åäé" àø÷ áéúëã åðééä ÷éãö àã øîà àééç éáø ä

 ïåì ìéèð åäìåë ïéøäðå ïéòåáîå ïéìçðã ïéâá íéîé
 êë éðéâá àìë ìéèð åäéàå àìëã àøå÷î åäéàå

éäìà àøéå àã ìòå íéîé" áéúëå áåè éë í) äéòùé
é â ( åäéà íéùøúàã ïéâáå áåè éë ÷éãö åøîà

îúà àìå äàúéìúì äàîã÷ àîåé ïéá ùéøôà ø
 úãáò äàúéìú àîåéá àäã åäééååâá áåè éë
 áéúëã ÷éãö éàäã àìéçî ïéáéà àòøà

)àé à úéùàøá (]éäìà øîàéå" õøàä àùãú í
òøæ òéøæî áùò àùã) [ íééç õò ÷éãö éøô

åäéàã( áåè úòãä õò àã éøô õò éàî éøô õò 
 ÷éãö àã éøô äùåò ïéøôå ïéáéà ãéáò åäéàã òøå

éðá ìëã åðéîì àîìòã ãåñé àçåø ïåì úéàã àùð 
 åäá íéùø àðìéà àåääã àáéà åäéàã àùéã÷
 íåìù úéøá ùã÷ úéøá åäéà éàîå åðéîì àîéùø

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד) (ויחי רמט ב' פ(י עניים "יסוד עני וכ א
' ע). כל יום מששת ימי בראשית במלכות והיא הוציאה הרבה בשלימות(ומלא אותם בשפע רב העליון  ב

 ).א"ד(ב ”תרומה קכז ע
 .אריכות ביהל אור' עי ג
  ).הערת הזוהר(ב "ל' סוף הספר סיב' חסר כאן ועי ד
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 .כמותו שיהיה פרי עושה אותו של למינו
 .ולאביו לאמו שדומה מי של חלקו אשרי

 כדי השמיני ביום הקדוש רשם כן ועל
 ,שמינית דרגה שהיא בגלל( ,לאמו שידמה
 להראות צריכה ממנה שפרחה נפש ואותה
 ומתגלה וכשנפרע ).ימים לשמונה לפניה
 זה ועל ,לאביו שידמה כדי הקדוש רשם

 קדש ברית זו "פרי שהוע" ,םֵא זו "פרי עץ"
  .בו וירשם לו שידמה "למינו" ,אביו

 ïùøôúî àìå ïéìàò åðéîì åðéîì àúåðîéäî éðáå
 àðìéà àåääå àåä éøô äùåò ÷éãöå äéðî

úøáòúàà åðéîì åðéîì éøô àåää ú÷éôàå 
 äé÷ìåç äàëæ äéúååë éåäéã éøô äùåò àåääã

ïàî àùéã÷ àîéùø ïë ìòå éåáàìå äéîàì éîãã 
 äéîàì éîãéã ïéâá äàðéîú àîåéá)]ð"à [ ïéâá

 äðî çøôã àùôð àéääå äàðéîú àâøã àéäã
ïéîåé àéðîúì äî÷ äàæçúàì úëéøèöà ( ãëå

 éîãéã ïéâá àùéã÷ àîéùø àééìâúàå úòøôúà
 àã éøô äùåò àîà àã éøô õò àã ìòå éåáàì

ãéã åðéîì éåáà ùã÷ úéøá íéùøúàå äéì éî
äéá:  

, "בו זרעו" ".הארץ על בו זרעו אשר"
 זרעו" זה מה ,"זרע בו"היה צריך לכתוב 

 הוא כך "הארץ על" .בו ו"וא זרע אלא ,"בו
 אשרי ,הארץ על זרק זרע אותו שהרי ,ודאי

 ודומים קדושים שהם ישראל של חלקם
 כולם ועמך" כתוב ודאי זה ועל .לקדושים

 מאלה שהרי ,ודאי יםצדיק כולם ,"צדיקים
 הזה בעולם אשריהם .דומים ולאלה יצאו

  .הבא ובעולם

 éòáî åá òøæ åá åòøæ õøàä ìò åá åòøæ øùà
àå òøæ àìà åá åòøæ éàî äéì" éëä õøàä ìò åá å

 àòøà ìò éãùà àòøæ àåää àäã éàãå àåä
 ïééîãå ïéùéã÷ ïåðéàã ìàøùéã ïåäé÷ìåç äàëæ

 áéúë éàãå àã ìòå ïéùéã÷ì)ùéàë ñ äéò ( êîòå
 å÷ôð éðäî àäã éàãå íé÷éãö íìë íé÷éãö íìë
 àîìòáå ïéã àîìòá ïåðéà ïéàëæ ïééîã éðäìå

éúàã  
  âì/á  

 ,"בכחו ארץ עשה" כתוב ,חייא רבי אמר
 בכחוהיה צריך לכתוב ( "ארץ עשה" זה מה

 ומתקן ,תמיד ודאי עושה אלא ,ארץ שהוע
 זה ).הזו הארץ את הוא ברוך הקדוש
 .צדיק זה "בכחו" .למעלה הוא ברוך הקדוש

 ארץ זו "תבל" ,"בחכמתו תבל מכין"
 והוא" שכתוב ,צדק זה "בחכמתו" ,שלמטה

 זה "ארץ שהוע" ".בצדק תבל טוישפ
 ומתקן ארץ ן שמתק,הקדוש ברוך הוא

  .כשאמרנו בכח ובמה ,ודרכ

 áéúë àééç éáø øîà)áé é äéîøé ( õøà äùåò
 éàî åçëá])ð"à [åçëá õøà äùåò õøà äùò 

á÷ ï÷úîå øéãú éàãå äùåò àìà äéì éòáî" ä
õøà éàäì (]á÷ àã"ä[ )àìéòì( àã åçëá ]÷éãö [

)÷ãö( åúîëçá ìáú ïéëî )íù ( õøà àã ìáú
àúúìãá àã åúîëçá ]÷ãö) [÷éãö( áéúëã 

)è è íéìäú ( õøà äùåò ÷ãöá ìáú èåôùé àåäå
á÷ àã" éåçøà ïé÷úîå àòøà ïé÷úî àåäã ä

÷ãë åçëá äîáåïøîà:  
 של חקוקות באותיות ,אמר יהודה רבי

 קשרי ושתים עשרים יש אלעזר רבי
øîà äãåäé éáøâ øæòìà éáøã ïôéìâ ïååúàá 

éøèå÷ úéàãë ïååúàã " ïéøú àãçë ïéøéè÷ á

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(מ "א. מתעברת נשמות ונותנת נשמה קדושה למזדווג בקדושה זרע כמוהו' מ' פי א
 ).ו"לש(א "פרשת ויקרא י ע' עי ב
אלעזר צירוף וגלגולי האותיות נמצא בו קישור האותיות כב קשרים ' באותיות החקוקים שיסד ר ג

ב "וכיוצא בו המבוארים בכמה מקומות באופן שמכל אות מכ' ש וכו"ת ב"דהיינו כב אלפא ביתא כענין א
' אמר דא' ש הוא עולה במספר אות ת"ת ב"של א' ולפי שאות א. אותיות התורה יסד אלפא ביתא אחת

אמר עליה ודא נחית ' כמו הא' ש יורד שאין לו עלייה למספר ת"של ב' כ הב"סליק שעולה במספר ואח
  .)א"ד(והוא מבואר למבינים 

ס "כמו אח' לפי שיש גם מג. אותיות' שהן מיוסדות מב' פי' תרין וכו' כב אלפא ביתות כנודע וכו' פי ד
ב אלפא ביתות אותיותיהן ראשונות עולות במדרגה שניות "כל הכ. 'דא סליק ודא נחית וכו' ע וכו"בט

לפי שרובו מתחלף ולכן קורא לשם זה דסליק ולא נחית . 'ם וכו"ל ב"יורדות ויש שכלם עולות כמו א
ל והוא פסוק ישעיה "ך א"ך ב"וסימן לדבר א. 'דא וכו' ב ופי”תרומה קלב ע' פ' ועי. באלפא ביתות העולות
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 זו ,אותיות שתי ,כאחד קשורים האותיות
 ושיורדת יורדת ושעולה ,יורדת וזו עולה
 ,אמר יוסי רבי ".אל בך אך" זה וסימן .עולה

 וסימן ,באמצע עומד ותמשקלה של הלשון
 שעומד לשון "משקל" ,"' וגובמשקל במדה"

 .כתוב "שקל הקודש" סוד וזה ,באמצע
 מאזנים איזה ,ונשקלו בו עומדים ומאזנים

 עומדים וכולם ,"צדק מאזני" שנאמר כמו
 אמר יהודה רבי .שקל הקודשב ,במשקל

  . רוח הקודשזושקל הקודש ב

÷éìñ àã ïååúà úéçðãå úéçð ÷éìñãå úéçð àãå 
 àã ïîéñå ÷éìñ)ãé äî äéòùé (à"á ê"à ê"ìà 

àì÷éùã àñôéè øîà éñåé éáøá àúéòöîàá 
ïîéñå àîéé÷â) äì èé àø÷éå (åâå ì÷ùîá äãîá '

 àã àæøå àúéòöîàá àîéé÷ã ïùéì ì÷ùî
)âé ì úåîù ( äéá íéðæàîå áéúë ùã÷ä ì÷ù

øîà úàã äîë íéðæàî ïàî åì÷úàå ïîéé÷ 
)åì èé àø÷éå (éðæàîã ì÷ùîá ïéîéé÷ åäìëå ÷ãö 

 àã ùã÷ä ì÷ùá øîà äãåäé éáø ùã÷ä ì÷ùá
ùã÷ä çåø:  

 שמים 'ה בדבר" כתוב ,יצחק רבי אמר
 'ה בדבר" ,"צבאם כל פיו וברוח נעשו
 שנעשו שלמטה שמים אלו "נעשו שמים
 קול שהוציא "ברוח" ,שלמעלה שמים בדבר

 ולא צאויו ששופע נהר לאותו שהגיע עד
 כל פיו וברוח" .לעולמים מימיו פוסקים

 שהוא ברוח עומדים התחתונים כל ,"צבאם
 מעשיך מפרי מעליותיו הרים משקה" .זכר

 ,"מעליותיו הרים משקה" ".הארץ תשבע
 שכתוב ,שאמרנו כמו ,עליותיו זה מה

 מעשיך מפרי עליותיו במים המקרה"
 ששופע נהר אותו של סוד ,"הארץ תשבע
 אשר פרי שהוע" שכתוב זהו ,הלמט ויוצא
  .נתבאר והרי ,"' וגובו זרעו

 áéúë ÷çöé éáø øîà)å âì íéìäú ( øáãá
åäé" øáãá íàáö ìë åéô çåøáå åùòð íéîù ä
åäé" àúúìã àéîù ïéìà åùòð íéîù ä

 ÷éôàã çåøá àìéòìã íéîù øáãá åãéáòúàã
 àìå ÷éôðå ãéâðã øäð àåääì éèîã ãò àì÷

å ïéîìòì éåîéî ïé÷ñô åäìë íàáö ìë åéô çåøá
 øëã åäéàã çåøá ïéîéé÷ éàúú)âé ã÷ íù (

 òáùú êéùòî éøôî åéúåéìòî íéøä ä÷ùî
õøàä) àòéãé éàäå( ïàî åéúåéìòî íéøä ä÷ùî 

 áéúëã ïøîà÷ãë åéúåéìò)â íù ( íéîá äø÷îä
õøàä òáùú êéùòî éøôî åéúåéìò]  ä÷ùî

íéøä[ää àúúì ÷éôðå ãéâðã øäð àåääã àæø " ã
)øááé à úéùà (åâå åá åòøæ øùà éøô äùåò ' àäå

øîúà:  
 על להאיר השמים ברקיע מארת יהי"

 רבי ,חסר ]כתוב" [מארת יהי" ".הארץ
 קףות בו ששורים "מארת" ,אומר חזקיה

 יהי" ,אמר יוסי רבי .הדין טתיקל ,הדין
 תלויה שבה הלבנה היא ,למטה "מארת

 ,מארת תלוי ובה ,העולם לתינוקות אסכרה
 ,המאורות מכל קטן מאור שהיא לבגל

 õøàä ìò øéàäì íéîùä òé÷øá úøàî éäé
)ãé à úéùàøá ( äé÷æç éáø øñç úøàî éäé

àåøîäàî å àðéãã àô÷åú äéá àéøùã úø
àðéãã àèìé÷å àúúì úøàî éäé øîà éñåé éáø 

ò ééáøì äøëñà àéìú äáã àøäéñ éäéà àîì
 ìëî àøèåæ àøåäð éäéàã ïéâá úøàî àéìú äáå

                                                                                                                                                                                     

ונקט האי קרא . י יורדות"ג עולות ולכ"ך מהאב"ל ב"ב והיא דא"ה להראותך אלפא ביתא אחת מכלל הכ"מ
' נמצא כתוב בס' ובפי( כדמסיים ואזיל ותו שבאמצעיתא דקרא. כ בשאר"שיש ברוב תיבותיה רוחניות משא

ואית ). א"ד) (אלעזר אלא רבי אליעזר' ש דף קעה ונראה דלא גרסינן הכא ר"היד באתוון דרבי אליעזר ע
' א אלפא ביתות לא תמצא שם הויה באותיות המתחלפות שהוא גי"אליעזר בכל כ' דגרסי אתיין גליפן דר

ב "ו וזה לא ימצא בא"ח י"ו וכן ה"ט הוא כ"י ד"מערכות ג'  וכן דו"ח י"ט ה"י ד"ג. ך"ך ב"ו כי אם בזו א"כ
 ).א"נ(ב "י' אחר
ל "והאותיות א, ב שורות כל אחד"א שערים בעלי כ"א שערים פנים ואחור שיש כ"זהו סימן לרל א

 ).א"ש סז ע"א והקדו"י יג ע"א על ס"בבהגר(באמצען 
 ).א"ד(לשון המשקל והוא קו אמצעי המכריע  ב
 ).א"ד(ע דף כז תיקון  ג
 ).א"ד(א "ב ופקודי רנב ע"תרומה קעו ע ד
 ).ה"של(ב "ב ע"ב ודף קפ"ו ע"עיין פירושו בחייט דף ט. 'רבי חזקיה אמר כו ה
 ).א"ד(קליטת ותוקף הדין  ו
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 .אור מקבלת ולא שנחשכת ולפעמים
 כללות שהוא רקיע זהו ,"השמים ברקיע"

 והוא ,המאורות כל לוקחש בגלל , כולםשל
 והיא( ,מאיר שאינו הזה למאור מאיר

 ,מארה אותה בה שנדבקה בגלל בו תלויה
 אחרים מינים אותם כל למטה תלויים ובו

 ,אמר יצחק רבי ).האור הקטנת בגלל
 שלא הזה הרקיע את )אפילוו( והוציא

 ,וארץ שמים ,מלכות לו וקוראים ,מאיר
 )שמאיר( הוא השמים .החיים וארץ ישראל
 מה ,'ו חסר "מארת יהי" לכן ,הזה הרקיע
 .בעולם הוא מות ,ו"וא בלי שזה הטעם

 לילית להכליל בו תלוי הכל ,"מארת יהי"
 כתובו ,"הוא שם וגדול קטן" כתוב .בעולם

 אך" כתוב זה ועל ,"לנו 'ה אדיר שם אם כי"
   .מנוח לה ומצאה לילית הרגיעה שם

 àøåäð àìá÷î àìå àëùçúàã ïéðîæå ïéøåäð
 àììë åäéàã àòé÷ø àåä àã íéîùä òé÷øá
 éàäì øéäð àåäå ïéøåäð ìë ìéèðã ïéâá åäìëã

 àøåäð])ð"à [ àøäð àìã]äéá àéìú àéäå[ ïéâá 
 ìë àúúì ïééìú äéáå äøàî àåää äá ÷áãúàã

 ïéðééæ ïåðéàïéðøçàààøåäðã åøéòæ ïéâá  ( éáø
 øîà ÷çöé)÷éôàå( ]åìéôàå[ àìã àòé÷ø éàä 

ìàøùé õøàå íéîù úåëìî äéì ïðéø÷å øéäðá 
åäéà íéîùä íééçä õøàåâ êë éðéâá òé÷ø éàä 

å øñç úøàî éäé 'àå àìá àäã àîòè éàî" å
 àéìú äéá àìë úøàî éäé àîìòá àåä àúåî

 áéúë àîìòá úéìéì àììëàì) áåéàçé â ( ïè÷
 áéúëå àåä íù ìåãâå)àð âì äéòùé ( íù íà éë

åäé øéãà" áéúë àã ìòå åðì ä)ãé ãì íù ( êà
 çåðî äì äàöîå úéìéì äòéâøä íù  

 ,"מארת יהי" ,אמר אלעזר רבי
 על אלא ,מעצמה מאירה שלא אספקלריה

 כמו ,לה שמאירים עליונים אורות ידי
  .שמאיר אור שמקבלת עששית

øîà øæòìà éáø äàéøì÷ôñà úøàî éäé 
äîøâî àøäð àìãã ïéàìò ïéøåäðã àãé ìò àìà 

äì ïéøäðãäøéäðã àøåäð àè÷ìã àúéùùòë   

 .הארץ כל אדון הברית ארון הנה" כתוב
 .מאירה שאינה אספקלריה זו "ארון הנה"
 "ארון הנה" .המאירה אספקלריה "הברית"

 בתוכה להכניס בהית "ארון" .מארת זוהי
 שמאירה השמש זו "בריתה" .שבכתב תורה

 .דוקא הברית ארון עם יחד ברית והיא ,לה
 כל אדון שהוא הברית "הארץ כל אדון"

 ,אדון הוא הזה שהארון ומשום .הארץ
 לכל ומאירה לה שמאירה השמש בגלל

  נקראת כך ,העולם

 áéúë)àé â òùåäé ( ìë ïåãà úéøáä ïåøà äðä
 àøäð àìã äàéøì÷ôñà àã ïåøà äðä õøàä

 úéøáä àéä àã ïåøà äðä àøäðã äàéøì÷ôñà
 äøåú äéåâá äàìòàì àúåáéú ïåøà úøàî
 éäéàå äì øéäðã àùîù àã úéøáä áúëáù
 õøàä ìë ïåãà à÷ééã úéøáä ïåøà äéãäá úéøá
 ïåøà éàäã ïéâáå õøàä ìë ïåãà åäéàã úéøáä
 ìëì øéäðå äì øéäðã àùîù ïéâá ïåãà åäéà

éø÷úà éëä àîìò  
  ãì/à  

 הארון ונקרא .השם את לקחה וממנו
 ,ד"יו ן"נו ת"דל ף"אל של בסוד אדון הזה
 י"אדנ ן"אדו כך ,וצדק צדיק שאמרנו כמו
  .תלויים בזה זה

 éø÷úàå àîù àè÷ð äéðîå]ïåøà éàä[ ïåãà 
ìàã àæøá"ìã ó"åð ú"åé ï" ÷éãö ïðéøîàã äîë ã

åãà êë ÷ãöå"ðãà ï"ïééìú àãá àã é:  

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(מינים אחרים  א
 ).ד"ב קל ע"ה ח"דע(י הוא מהאור שלה "וא, מלכות שמים פרצוף רחל). ו"לש(א "ג פד ע"ח ב

â á)ôã”å ( óñåð)øéäðã(. 
 –א "ב עו ע"ה ח"דע(' ז ריש תיקון מ"תיקו' ועי, )ג"א ד ע"ה ח"דע(לכן המלכות נקראת דלה ועניה  ד

ס "שהמלכות מושרשת במלכות דא, שם מבאר את שורש הענין) ש שזה רק כעת דלית לה מגרמה כלום"עי
ב "ביאורים ח(ב "ב ווארא כג ע" פט עז תיקון מ"וכן הוא בתיקו, )ב"א פה ע"כללים ח(שבה היתה הצמצום 

אמנם באמת התפשטותה היא מלמעלה למעלה עד רזא , ק"ג שאורה כעת נמשכת מו"והנה אע). א"ל ע
 ).ב"ב לא ע"ביאורים ח(ס ”דאור א

אף כן היא קולטת אור העליון . י זה"שהעטרה היא העששית שקולט אור המוצב בתוכה והאיר ע ה
א "לעיל לא ע). א"ד(א "לה רבוי אור להאיר מעצמה ועיין במנחת יהודה דף יז עומאיר בעולם וזולת זה אין 

  ).ו"לש(א "ב ורנז ע"ולקמן רנו ע
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 עומדים ומזלות כוכבים ,בא וראה
 רקיע )וזה שאמרנו שמש( שהוא בברית

 כוכבים בו וחקוקים שרשומים ,השמים
 הזקן ייסא רבי .להאיר תלויים ובו ,ומזלות

 ברקיע ,שתלויים ,מארת יהי ,כך אומר היה
 כיון .בו שתלויה הלבנה וזו ,השמים
 .השמש הרי ,"תולמאור והיו" שכתוב

 חדשים וחגים זמנים שהרי ,"ולמועדים"
 והכל .והווים בהם יםתלוי ושבתות
 נאחז קדושה ששמו עליון ראשון במעשה

 כנגד הם כוכבים שבעה .הכל הוא והוא ,בו
 ,העולם מנהיגי וכולם ,רקיעים שבעה

 ,הם עולמות ושני .עליהם עליון והעולם
כמו  תחתון ,תחתון ועולם עליון עולם

 ועד העולם מן" שכתוב ,שלמעלה הצורה
 )שנינו( .ןתחתו ומלך עליון מלך ,"העולם

 לעולם ימלוך 'ה מלך 'ה מלך 'ה" כתוב
 ,באמצע "מלך 'ה" ,למעלה "מלך 'ה" ".ועד

 זו( 'ה" ,אמר אחא רבי .למטה "ימלוך 'ה"
 העליון עולם זה "מלך )נהוהעלי החכמה

 תפארת זו "מלך 'ה" ,הבא העולם שהוא
 'ר( .הברית ארון זה "ימלוך 'ה" ,ישראל

 'ה" ,יונהעל חכמה זו "מלך 'ה" ,אמר אחא
 ,הבא עולם שהוא העליון עולם זה "מלך

 זמן בא). ישראל תפארת זו "ימלוך 'ה"
 ,למעלה מלמטה אותם החזיר דודו ,אחר

 "מלך 'ה" ,"ועד עולם מלך 'ה" ,ואמר
 ,למעלה "ועד" ,באמצע "עולם" ,למטה
 "מלך" .הכל ושלמות וקיום התועדות ֲששם

  .למטה "ימלוך" ,למעלה

ìæîå íéáëë éæç àúúåà åäéàã ïéîéé÷ úéøáá 
)àãå ïøîà÷ã àùîù ( ïéîéùøã íéîùä òé÷ø

úåìæîå íéáëë äéá ïéôéìâå äéá)  àìë àúúìå
äéá( äåä àáñ àñéé éáø àøäðàì ïééìú äéáå 

 àãå íéîùä òé÷øá àééìúã úøàî éäé éëä øîà
 áéúëã ïåéë äéá àééìúã àøäéñ)åè à úéùàøá (

 àùîù àä úåøåàîì åéäå>øñç ïàë<îìå  íéãòå
 ååäå àéìú åäá éúáùå ïéçøé ïéâçå àééðîæ àäã
 àùéã÷ äéîùã äàìò äàîã÷ àúãéáòá àìëå
 ïåðéà éáëë äòáù àìë àåä åäéàå äéá ãéçàúà

åäìëå ïéòé÷ø äòáù ìá÷ìá àîìò éøáãî 
åäðéð ïéîìò ïéøúå åäééìò äàìò àîìòåâ àîìò 

 àìéòìã àðååâë äàúú äàúú àîìòå äàìò
 áéúëã)ã"åì æè à ä ( êìî íìåòä ãòå íìåòä ïî

äàúú êìîå äàìòã) ïðéðú (áéúëäåäé " êìî ä
åäé"åäé êìî ä"åäé ãòå íìåòì êåìîé ä" êìî ä

åäé àìéòì"åäé àúéòöîàá êìî ä" êåìîé ä
àúúìååäé øîà àçà éáø " ä]äàìéò äîëç àã[ 

åäé éúàã àîìò åäéàã äàìò àîìò àã êìî" ä
åäé ìàøùé úøàôú àã êìî"àã êåìîé ä ïåøà 

úéøáäæ >ð"åäé øîà àçà éáø à" àã êìî ä
åäé äàìò äîëç" åäéàã äàìò àîìò àã êìî ä
åäé éúàã àîìò"ìàøùé úøàôú àã êåìîé ä< 

 àìéòì àúúî ïåì øãäàå ãåã àøçà àðîæ àúà
 øîàå)æ é íéìäú (åäé"åäé ãòå íìåò êìî ä" ä

 ïîúã àìéòì ãòå àúéòöîàá íìåò àúúì êìî
ùàå àîåé÷å àãåòéå àìéòì êìî àìëã àúåîéì

àúúì êåìîé:  

                                                           

 ).א"ד(א ”ע' ב ובשמות ד”א ע”א ובהקדמה ע”א ורעז ע”פקודי רלב ע' ב ופ”קסב ע א
  ).א"ד(וכלם הם מנהיגי העולם שמתנהג על ידם  ב
" עולם"ת שלהם ולמטה נקראים הם "ורק מהז. ב" רמח עלקמן ויחי' ועי, הרי הם בינה ומלכות ג

 ).ג"א נט ע"ביאורים ח(
הוא " עולם"ז שבינה ומלכות מכונים "והנה ד. 'נוק' שכל עולם הוא בחי' ח שער הצלם פרק א"ע' עי ד

קאי על " עולם"ועיקר הכינוי , והם מבפנים והם נסתרות, ר הם מוחין"שכן הג, ת שלהם"רק קאי על הז
  ).ש"ג עיי"א נט ע"ביאורים ח(יסודות ' הנכללים בד, הנושא את כל המציאויות כולםכללות 

 .ך"קשר שלו למנצפא ”שער כה דרוש עח "ע' ועי. 'יהי כבוד'בפסוקי דזמרה בפיוט  ה
ד "י ג ע"א על ס"בבהגר' ועי, כ"ע, ס"ת שבמ"הויו' הן ג, ל"ה וז"ב בהגה" ד עצ"א על ספד"בבהגר' עי ו

  .ב"דהיינו שם י
א "א מ"י פ"א על ס"בבהגר' ועי. י"כולל נה" ארון הברית"ו, ת"ת כולל חג"ת, ר"כולל ג" עלמא עילאה" ז

 ).ב"ב קמ ע"ה ח"דע(' אופן ג
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 כולם ,הללו המאורות כל ,אמר אבא רבי
 .הארץ על להאיר השמים ברקיע מתחברים

 שמאיר הרקיע אהו מי ,"הארץ על להאיר"
 ויוצא ששופע נהר זה ,אומר הוי ,הארץ על

 להשקות מעדן יצא ונהר" שכתוב ,מעדן
 שולטת שהלבנה כיון , בא וראה".הגן את
 כל ,ויוצא ששופע האור מאותו ארתומּו

 כולם ,וצבאותיהם שלמטה השמים אותם
 על הממונים וכוכבים ,אור נוסף בהם

 צמחים ומגדלים שולטים כולם ,הארץ
 מיםאפילו ו .םלו בכמתגדל והעולם ,ועצים

 שלוחי וכמה .יתרה בגדלות כולם הים ודגי
 שכולם בגלל ,בעולם משוטטים הדין

 בבית היא השמחכשה .שמחה ביתר עוזב
אפילו ו ,השערים מבית אותם אפילו ,המלך
 שמחים כולם ,)מזיקים( מבית אותם

 העולם ותינוקות ,בעולם ומשוטטים
  .להשמר צריכים

 åäìë úåøåàî éðä ìë øîà àáà éáø
ïøáçúîà õøàä ìò øéàäì íéîùä òé÷øá 

 ìò øéäðã àòé÷ø àåä ïàî àòøà ìò àøäðàì
ôðå ãéâðã øäð àã àîéà éåä àòøà ïãòî ÷é

 áéúëã)é á úéùàøá ( úå÷ùäì ïãòî àöåé øäðå
àèìù àøäéñã ïåéë éæç àú ïâä úàá øéäðúàå 

 àéîù ïåðéà ìë ÷éôðå ãéâðã àøäð àåääî
 àéáëëå àøåäð ïôñåúà ïåäìë ïåäéìéçå àúúìã
 íéçîö ïéìãâîå ïéèìù åäìë àòøà ìò ïðîîã
 éðåðå àéî åìéôàå åäìëá éáøúà àîìòå ïéðìéàå

äìë àîé ïéñåîéð éðéãøâ äîëå øéúé åáøá å
ïèàùâ àìéç åáøá äåãçá åäìëã ïéâá àîìòá 

 àëìî éáá àåä äåãç ãëàéô'ïåðéà ã éòøú éáî 
éùðøè éáãî ïåðéà åìéôàåä ïàèùå ïãç åäìë 

àøîúñàì ïééòá àîìòã ééáøå àîìòá:  

 אלהים תםוא ויתן" ,אמר אחא רבי
 אז ,בו עומדים לםווכשכ ".השמים ברקיע

 מקטינה הלבנה ואז ,זה עם זה בשמחההם 
 כדי לוקחש מה וכל ,השמש מלפני אורה

 øîà àçà éáø)æé à úéùàøá(  íúåà ïúéå
éäìà" äéá ïéîéé÷ ïåäìë ãëå íéîùä òé÷øá í

 úøéòæà àøäéñ ïéãë àã íò àã àúååãç ïéãë
àùîù éî÷î àøåäðå å ïéâá ìéèðã äî ìë

                                                           

 ).א"ד(ב "ב וישלח קסח ע"ב ויצא קסב ע"מקץ קצו ע א
לים כל(א ותיקונים תיקון מד "ויקרא יב ע' ועי) ע"הרי הוא בסוד עולמות בי(שליטת הלבנה בלילה  ב

 ).ב"ב קלה ע"ח
  ).א"ד(ל העלהו לגרדום "רז' שלוחי הדין הממונים לענוש לעוברים על הנימוס והדת והוא מל ג
ל המזיקים ומהרסים העולם כלם שמחים כי אז יש לכל "הכוחות חיצוניות שהם מבית טרנשי ר' אפי ד

ן צריכים לשמור אז אחד ואחד על מה למשול ולפי שאלו שהם מדבי טרנשא הם ממונים על אסכרא לכ
  ). א"ד(הנערים שלא יזיקום 

ä á)ôã”å ( óñåð)ð"éùèøè à(,. 
ויתן אותם אלקים ברקיע השמים וכד כלהון קיימין ביה כדין חדוותא דא עם דא כדין סיהרא אזעירת  ו
אינה ' דאי' ל ואמנם המל"ג משער רחל ולאה וז"ה פ"ש הרב בע"ביאור הדברים עמ. 'מקמי שמשא כו' נהור

רקיעים אשר התחתון שבהם הוא וילון ואמרו וילון אינו משמש ' ל על ענין הז"ש רז"ס מ"שמשת כלל וזמ
כלום אלא יוצא ערבית ונכנס שחרית והענין כי הרקיע הוא אשר נקרא סתם דרך רקיע אשר בו קבועים 

וד נוטה שמים זעירא בס' חמה ולבנה ככבים ומזלות כי יסוד דתבונה שהוא נקרא רקיע בכל מקום והוא ו
ן הם "כיריעה ובו קבועים חמה ולבנה לפי שכל האורות כולם יצאו משם כנודע כי חמה ולבנה שהם זו

ן קבועים ברקיע יסוד דתבונה "נלמוד מן האמור כי חמה ולבנה שהם זו' קבועים בו ומשם הם יונקים כו
להון קיימין ביה שהוא חמה וזהו מאי דאמר ויתן אותם אלקים ברקיע השמים שהוא יסוד דתבונה וכד כ

כדין סיהרא אזעיר נהור מקמי שמשא רוצה לומר מכח ' ולבנה ככבים ומזלות כדין חדוותא דא עם דא וא
' וכל מה דנטיל כו' ה לכי ומעטי את עצמך ואזעירא נהורא מקמי שמשא וא"שקיטרגה הלבנה אמר לה הקב

' ומאיר את הג' והג' א הוא נוטל החס" הגבורות וזהוא מן' א הוא מן החסדים וכו"הוא דידוע דעיקר בניין ז
ד להאיר על "וזהו דאמר וכל מה דנטיל רוצה לומר מן הגבורות הוא בגין לאנהרא לה בנוקבא הה' בנוק

ל "ב משער מיעוט הירח וז"ביאור הדברים מה שכתב הרב בפ' והיה אור הלבנה כו' יצחק א' הארץ ור
היותר עליונה ' פ בבחי"ן פב"כ מזדווגים זו" באותו השבת ועין"ר היה מעורר מ"ואלולי לא חטא אדה

עילאה ' פ אשר אין הגדלת גדולה כמוה ותהיה היא מקבלת מאי"פב' שמכולם שישתמשו שניהם בכתר א
א ומקבל הארת ממצח הרצון ששם נתון יסוד דעתיק "דא' א עד דיקנ"עולה ז' וידוע כי ביום שבת קו' כו

' יומין קדמאין דרישא עלאה דעתיק יומין שהם ז' ל ז"האזינו וז' י סוף פ" רשבועוד כתב הרב בשער מאמרי
' יומין ולכן ממנו נתפשטו ז' והנה החסד נקרא יומם יומא דכליל כל ז' כו' החס' תחתונות שבו על בחי

' בק שמק"והנה ביום ש' כו' יומין כדוגמת החסד הנז' וגם היסוד דעתיק יומין גם הוא כלול הז' אורות כו
ולא ' ן שוין בקומת"ר ובשבת הראשון היו זו"יומין ואם לא חטא אדה' שהוא כלול הז' מיסוד דעתי' האר
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". הארץ על להאיר" שכתוב זהו ,לה להאיר
 הלבנה אור והיה" כתוב ,אמר יצחק רבי

 כאור שבעתים החמה ואור החמה כאור
 ,"הימים שבעת" זה מה ".הימים שבעת

 יהודה רבי .בראשית ימי שבעת אותם אלה
 ,המלואים ימי עתשב אותם אלה ,אמר

 םשהתב זמן שאותו משום ,ודאי מלואים
 הלבנה נפגמת ולא ,שלמותול וחוזר העולם

 מפריד ונרגן" בו שכתוב הרע הנחש בגלל
 בלע" שכתוב בזמן ,זה יהיה ומתי ".אלוף
 יהיה ההוא ביום" כתוב ואז ,"לנצח המות

  ".אחד ושמו אחד 'ה

ää äì àøäðàì" ã)åè íù (áø õøàä ìò øéàäìé 
 áéúë øîà ÷çöé)åë ì äéòùé ( äðáìä øåà äéäå

 øåàë íéúòáù äéäé äîçä øåàå äîçä øåàë
à íéîéä úòáù ïàî íéîéä úòáù ïåðéà ïéì

 ïéìà øîà äãåäé éáø úéùàøáã ïéîåé úòáù
 ïéâá éàãå íéàåìî íéàåìîä éîé úòáù ïåðéà
 øãäúàå àîìò íñáúà àðîæ àåääã
 àéåç ïéâá àøäéñ íéâôúà àìå äéúåîìùàá

 äéá áéúëã àùéá)çë æè éìùî ( ãéøôî ïâøðå
óåìàà áéúëã àðîæá àã àäé éúîéàå ) äéòùé
ç äë (ãëå çöðì úåîä òìá áéúë ïé)è ãé äéøëæ (

åäé äéäé àåää íåéá"ãçà åîùå ãçà ä:  
 ".למינה חיה נפש שרץ המים ישרצו"
 תחתונים מים אלו ,אלעזר רבי אמר

 אותם ,למעלה דוגמת מינים שרוחשים
 ,אמר חייא רבי .תחתונים ואותם עליונים
 זו ,הוא ומה ,חיה נפש הוציאו עליונים

 ויהי" שנאמר כמו ,הראשון אדם של הנפש
 ,"הארץ על יעופף ועוף" ".חיה לנפש האדם

 אדם לבני שנראים עליונים חיםישל אלו
 על יעופף" שכתוב משמע .אדם כמראה

 äéç ùôð õøù íéîä åöøùé äðéîì) úéùàøá
ë à ( ïéùçøã ïéàúú ïééî ïéìà øæòìà éáø øîà

éæ éàúú ïåðéàå éàìò ïåðéà àìéòìã àðååâë ïéðé
 åäéð éàîå äéç ùôð å÷éôà éàìò øîà àééç éáø
 øîà úàã äîë äàîã÷ íãàã ùôð àã

)æ á úéùàøá ( äéç ùôðì íãàä éäéå) úéùàøá
ë à (óôåòé óåòåá ïéàìò éçéìù ïéìà õøàä ìò 

àùð éðáì ïåæçúàãâùð øáã åæéçá à òîùî 
                                                                                                                                                                                     

וזהו מאי . 'או מחסד דעתי' יומין מיסוד דעתי' א ומקבלת הארת מהז"י ז"מקבלת הארות ע' היתה הנוק
יהיו שוים בקומתם ל ש"א ורוצ"כאור החמה שהוא ז' יצחק כתיב והיה אור הלבנה שהוא הנוק' דאמר ר

א יהיה "י אחר ואור החמה שהוא ז"י אחר כמו אור החמה שאינו מקבל ע"ע' ולא תהיה צריכה לקבל האר
ל בשבעת יומין "שבעתיים כאור שבעת הימים ומפרש מאן שבעת הימים אלין שבעת יומין דבראשית דרוצ

כן יהיה לעתיד ' יומין דעתי' ה מזהאר' א מק"ן שוים בקומתן והיה ז"ר היו זו"דבראשית דאם לא חטא אדה
ביאור הדברים מה שכתב הרב שם בשער . 'יהודה אמר אלין אינון שבעת ימי המלואים כו' ור: א"לבא בב

אחרת והוא בין בחול בין ' י שלמה נתוסף עוד בה בחי"כ כאשר נבנה בית ראשון ע"ל ואח"מיעוט הירח וז
לא היתה ' מלכים משתמשים בכתר א' שהוא היות ב' ז' אמנם הבחי' ו' פ בחי"בשבת לעולם היתה עמו פב

י "ת נה"א היה שם קצוות חג"כי הז' כך לעולם עד לעתיד לבא ואמנם עוד נתוסף בה עתה בבית ראשון כו
אך ' א עד הוד שבו ואמנם כו"ת והוצרכה הבינה להתפשט בז"י נעשו חג"ד ונה"ת ונעשו חב"כ עלו חג"ואח

נלמד מן . 'א כו"ס שנתפשט בהם הבינה בתוך ז"א והם ז"נה עד הוד השני דזנתפשט בי' אחר הבנין בית א
וגם נתפשט בינה ' ו' פ בחי"ן בין בחול בין בשבת לעולם היתה עמו פב"האמור כי בבנין בית ראשון היו זו

כאור החמה ' וזהו דאמר קרא והיה אור הלבנה שהוא מלכות נוק. א"ס שבתוך ז"א והם ז"עד הוד השני דז
א יהיה "ואור החמה שהוא ז' מלכים משתמשין בכתר א' היות ב' ז' א שוים בקומתם בבחי"א זשהו

ה שנתפשט בינה "ימי המלואים שהוא בנין ב' יהודה אלין אינון ז' שבעתים כאור שבעת הימים ומפרש ר
למא ימים ומפרש מלת מלואים מלואים ודאי בגין דההוא זמנא אתבסם ע' ס כנגד ז"א והם ז"עד הוד דז

מלכים משתמשין בכתר ' ואתהדר באשלמותא שחוזר כל עולם ועולם למקומו ולא אתפגים סיהרא אלא ב
) ה"א(אחד ושמו אחד ' ואימתי יהא דא בזמנא דכתיב בלע המות לנצח וכדין כתיב ביום ההוא יהיה ה' א
 ).נ"ש(

 ).ג"א לה ע"כללים ח(ועל ידו יוצא הרע בעולם , הוא כח הבחירה א
 ).ב סב עא"ה ח"דע(המלאכים דחלקי החי והמדבר שביצירה היינו  ב
מיני מלאכים ' בועוד ', המתבטלים ומתחדשים בכל יום וכו', אלו שנבראו ביום ב: מיני מלאכים' ג יש ג

ועוף יעופף " אחד הנאמר עליהם :מינים'  והם ב',ראשונים שנבראו ביום בהם גדולים מהו ,'שנבראו ביום ה
ועליהם ' וכו והרי הם משתנים ומתלבשים בגוף כגוונא בהאי עלמא "למינהו" בהם  ולא נאמר"על הארץ
 ".ואת כל עוף כנף למינהו" והשני הוא שנאמר עליהם ,"דאתחזון לבני נשא בחיזו דבר נש"כ כאן "הוא מש

השגה ושכל '  ואינם מתגלים לבני אדם אלא בבחי, אינם משתנים לעולםשכןוהם גדולים מן הראשונים 
 והם גדולים מהראשונים ',וכו ]י בעת שחיבר את התיקונים"נתגלו לרשבדוגמת אלו ש[ בחוש ולא

  ).א"א כט ע"ה ח"דע(המתלבשים ומתגלים בחוש 
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 נראים שלא אחרים שיש היות ,"הארץ
  ,האדם בני לֶכֶש לפי ממש ברוח אלא

éâá õøàä ìò óôåòé áéúëã àìã ïéðøçà úéàã ï
 éðáã åðúìëñ íåôì ùîî àçåøá àìà ïåæçúà

àùð  
  ãì/á  

 אותם כמו למינהו באלו כתוב לא לכן
 כנף עוף כל ואת" בהם שכתוב אחרים
 ממיניהם ניםומש לא שאלו היות ,"למינהו

 בהם כתוב שלא הללו כאחרים ,לעולמים
 זה ניםושמש בהם יש ,תאמר ואם .למינהו

 בהם יש שהרי ,בודאי זה כך ,מזה
 ומשם" כתוב לכן ,מאלה אלה ניםושמש
  ".יפרד

 ïåðéàë åäðéîì ïéìàá áéúë àì êë éðéâá
 åäá áéúëã ïéðøçà)àë à úéùàøá ( ìë úàå

 åäééðéîî ïééðùî àì ïéìàã ïéâá åäðéîì óðë óåò
ïéîìòìá åäðéîì åäá áéúë àìã ïéðøçà éðäë 

àîéú éàåâàåä éëä àã ïî àã ïééðùîã åäá úéà  
 éðéâá ïéìàî ïéìà ïééðùîã åäá úéà àäã éàãå

 áéúë êë)é á úéùàøá (ãøôé íùîå:  
 ,"ליםוהגד םיהתנינ את אלהים ויברא"
 החיה נפש כל ואת" .זוגו ובת לויתן אלו
 שהיא החיה אותה נפש זו "משתוהר

 היא ומי ,העולם צדדי לארבעת רומשת
 .לילית זו אומר הוי ,רומשת שהיא החיה

 שהמים "למינהם המים שרצו אשר"
 ,הדרום צד שכשבא ,אותם מגדלים

 ,הצדדים לכל ושופעים המים מפשירים
 שנאמר כמו ,ועוברים הולכים הים ניותווא
 לשחק יצרת זה לויתן יהלכון אניות שם"

  ".בו

éäìà àøáéå"íéìåãâä íéðéðúä úà íã 
)àë à úéùàøá ( ìë úà åâåæ úáå ïúéåì ïéìà

 ùôð àã úùîåøä äéçä ùôð éäéàã äéç àéääã
 úùîåø]ãì 'àîìò éøèñ[ >ïàîå <)éàîå( éäéà 

 úùîåø éäéàã äéç)àã àîéà éåääúéìéì ] ( àã
äìéì[ ïéìãâî ïééîã íäéðéîì íéîä åöøù øùà 

 ïéãâðå ïééî ïàøù íåøãã àøèñ éúà ãëã ïåì
 úàã äîë ïéøáòå ïéìæà àîé éáøàå ïéøèñ ìëì

 øîà)åë ã÷ íéìäú (åì ïåëìäé úåéðà íù äæ ïúé
åá ÷çùì úøöé:  

 שנאמר כמו ,"למינהו כנף עוף כל ואת"
 ובעל הקול את יוליך השמים עוף כי"

בעלי  כולם ,אמר יוסי רבי ".דבר יגיד כנפים
לכן ו ,לעולמים משתנים ולא כנפים שש

 למין ,"למינהו" זה מה ".למינהו" כתוב
 בעולם ומשוטטים טסים ואלה .שלמעלה

 ומעלים דםא בני מעשי ורואים ,בשש
 במדעך גם" כתוב זה ועל ,למעלה אותם

 ,אמר חזקיה רבי. "' וגותקלל אל מלך
 .השורצתהיה צריך לכתוב , "משתוהר"

 בו" זה ועל ,לילה רומש ,שאמרנו כמו אלא
 שולטים שכולם ,"יער חיתו כל תרמש
 שירה ופותחים ,שולטת שהיא בשעה

 ומזמרים ,הלילה חצות של צדדים בשלשה
 כתוב אלו ועל .שוקטים ולא ,שירה

 åäðéîì óðë óåò ìë úàå)àë à úéùàøá (
 øîà úàã äîë)ë é úìä÷ ( êéìåé íéîùä óåò éë

 øîà éñåé éáø øáã ãéâé íéôðë ìòáå ìå÷ä úà
 êë éðéâáå ïéîìòì ïééðùî àìå ïéôãâ úéùî ïåäìë

 áéúë)àë à úéùàøá ( åäðéîì éàî åäðéîì
ðééæìúéùá àîìò ïèàùå ïñàè ïéìàå àìéòìã àå 

 ìòå àìéòì ïåì ïé÷ìñå àùð éðáã ïéãáåò ïàîçå
 áéúë àã)ë é úìä÷ ( ìì÷ú ìà êìî êòãîá íâ

åâå ' éòáî úöøåùä úùîåøä øîà äé÷æç éáø
 àã ìòå àéìéì ùîø ïðéøîàãë àìà äéì) íéìäú

ë ã÷ ( ïàèìù åäìåëã øòé åúéç ìë ùåîøú åá
 àèìù éäéàã àúòùá úìúá àúøéù ïéçúôå

éëëúùî àìå àúøéù éøîæå àéìéì åâìôã ïéøèñà 

                                                                                                                                                                                     

א אמנם הוא רק בהמלאכים שנקראו אישים או באותן "יתרו צד ע' א ופ"א וקמד ע"לקמן קא ע' עי א
 ).ו"לש(ג "ש בזוהר רות יד רע"שנקראו בני אלהים כמ

הם המלאכים , כלומר). ו"לש(א "עוד פקודי רלא ע' ב ועי"ב ע”פרשת ויקרא ע' ב ועי"לקמן מ רע ב
 ).א"ב סב ע"ה ח"דע(דחלקי החי והמדבר שביצירה 

 ).א"ד(ואי תימא נמצא בזוהר לשון הקודש ואם יש בהם משונים אלו מאלו על דרך ומשם יפרד  ג
  ).א"ד(ב ותקונים ריש תקון י "שמיני טל ע ד
 ).א"ד(ל "בספרי היד הוי אימא דא לילה וכן בזוהר הנז ה
 ).א"ד(בשש עפיפות  ו



úéùàøá 

197 

) éëëúùî àìåà áéúë ïéìà ìòå )å áñ äéòùé  ".לכם דמי אל 'ה את המזכירים"
åäé úà íéøéëæîä"íëì éîã ìà äá:  

 ,מסתכל הייתי, ואמר שמעון רבי עמד
 ,אדם לברוא הוא ברוך הקדוש שכשרצה
 ויום ,והתחתונים העליונים כל הזדעזעו

 ןרצו שעלה עד ,בדרגותיו עולה היה הששי
 ופתח ,האורות כל להיתח והאיר עליון
 ,האור יוצא משם שהרי המזרח שער

 מראש שירש האור יחזק הראה והדרום
 ,הצפון את זקיח מזרח ,במזרח והתחזק
 גדול בחיל וקרא והתפשט התעורר והצפון
 מערב אז ,עמו ולהשתתף להתקרב למערב

 הדרום בא כך אחר .בו ונקשר בצפון עלה
 וצפון דרום אותו וסובבו ,במערב ואחז
 ,למערב קרב המזרח אז ,הגן גדרי שהם

 ואמר ,לםומכ קשיוב שמחהב שרה ומערב
 שיהיה ,"כדמותנו בצלמנו אדם נעשה"
 ,ומטה ומעלה הצדדים בארבעת וז צורהכ

 זה ועל ,אותו והוציא במערב נדבק ומזרח
  .המקדש בית ממקום יצא שאדם ,שנינו

øîàå í÷ ïåòîù éáøâëã àðéåä ìëúñî  ã
á÷ àòá" ïéàìò ìë åòæòãæà íãà éøáîì ä

 ãò éåâøãá ÷éìñ äåä äàúéúù àîåéå ïéàúúå
 ïéøåäð ìëã àúåøéù øéäðå äàìò àúåòø à÷ìñã
 ÷éôð àøåäð ïîúî àäã çøæîã àòøú çúôå

àøåäðã äéô÷åú éîçà íåøãåã àùéøî úéøéã 
 ïåôöå ïåôöì óé÷úà çøæî çøæîá ó÷úúàå

îì éâñ ìéçá éø÷å èùôúàå øòúà áø÷îì áøò
ôúúùàìå" ïåôöá à÷ìñ áøòî ïéãë äéãäá à

 áøòîá ãéçàå àéúà íåøã øúáì äéá øù÷úàå
íåøã äéì ïéøçñåäàã ïåôöå é ïéì]éøãâ) [éãøâ( 

 àéøù áøòîå áøòîá áéø÷ çøæî ïéãë àúðâ
åäìëî úàòáå äåãçáå åðîìöá íãà äùòð øîàå 

 åðúåîãë)åë à úéùàøá(  àã àðååâë éåäìã
 ïéøèñ òáøàá ÷áãúà çøæîå àúúå àìéòå

 øúàî íãà ïðéðú àã ìòå äéì ÷éôàå áøòîá
÷ôð ùã÷îä úéáãæ:  

 הוא ברוך הקדוש ,"אדם נעשה" עוד
 ,שלמעלה מצד שבאו הללו לתחתונים אמר
 מסוד אדם .אדם שעולה הזה השם סוד

 שהרי ,האותיות סוד אדם .עליון נסתר
 אדם .למטה וכלול למעלה כלול האדם

 ם שהיא סתום ם ,להלמע למעלה אחד
נסתם ש תחתון 'ד ,המשרה מלםרבה

 ,ושלמטה שלמעלה כללות וזה ,במערב
 כשירדו. למטה ונתקן למעלה נתקן

 כאחד כולם למטה הללו האותיות
 נדבקה ונקבה ,ונקבה זכר נמצא ,בשלמותו

á÷ íãà äùòð åú" åúàã éàúú ïéìàì øîà ä
 íãà ÷éìñã àã àîùã àæø àìéòìã àøèñî
 àäã ïååúàã àæø íãà äàìò àîéúñ àæøî íãà

úúì ìéìëå àìéòì ìéìë íãàà íãà àãç àìéòì 
àìéòìç äøùîä äáøíìî í éäéàã àîéúñ í 

)å è äéòùé (ã ' àãå áøòîá àîéúñã äàúú
ã àììë ï÷úúà àìéòì ï÷úúà àúúå àìéò

úçð ãë ïååúà ïéìà àúúìà àãçë åäìë àúúì 
 àá÷åðå àá÷åðå øëã çëúùà äéúåîìùàá
 êåîãå àúðù äéåìò ìéôàã ãò ú÷áãúà éåøèñá

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(וחמת המלך שככה ' ואינם נשקטים מלומר שירה והוא מל א
 ).ה"של(ב "ד ע"עין בחייט דף קל). א"ד(פרדס בשער מהות והנהגה  ב
 ).א"ד(הייתי מעיין בדבר  ג
 ).א"ד(הראה תוקף אורו  ד
  ).א"ד) (ש"י ע"כתלי הגן בזכצפון סוד אלה ( ה
 ).א"ד(ובקש מכולם  ו
' י היא בבחי"א, בית המקדש הוא בבחינת בריאה דעולם הזה, ז היא אצילות דעולם הזה"גן עדן דעוה ז

' י בכללו כולל ג"ז שא"ל לפ"וכמו כן צ. עשיה שבעולם הזה' וחוץ לארץ הוא בחי, יצירה שבעולם הזה
, אצילות' ה בחי"כן ההיכל וקודש הקדשים הנכלל בו הם בחינת גן עדן הש, עולמות אצילות בריאה ויצירה
והנה באותה . עולם היצירה' ושאר כל ארץ ישראל הוא בחי, עולם הבריאה' ושאר מקום המקדש הוא בחי

. י שבו"יצירה וא' א דאצילות שהוא בחי"ר היה מז"ראשו של אדה: ר"המידה הוא בשיעור הקומה של אדה
ר דבית המקדש של העולם הזה אבל כל העולם הזה הרי עמד אז למעלה ממה שהוא והגם שהיה מעפ

 ).'ענף י' ב דרוש ג"ה ח"דע(עכשיו 
  ). א"ד) (תרומה קכו א' פ' בינה ועי' פי( ח
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 והיה ,וישן תרדמה עליו שהפיל עד ,צידיוב
 ונסר, למטה המקדש בית במקום טלומ

 כמו אותה קןיות הוא ברוך הקדוש אותו
 זהו .אליו והכניסה ,הַלהַכ את שמתקנים

 בשר רוויסג מצלעתיו אחת ויקח" שכתוב
 בספרי ,דוקא אחת "ויקח" ".תחתנה

 ראשונה לילית זו ,מצאנו הראשונים
 היה ולא ,ממנו והתעברה עמו שהיתה

 מצא לא ולאדם" שכתוב כמו ,עזר כנגדו
 אותה עד .סמך ,"עזר" זה מה ,"כנגדו עזר

 לבדו האדם היות טוב לא" ,שכתוב שעה
 אדם , בא וראה".כנגדו עזר לו אעשה
 שלום להביא ראוי כך ,לכולם היה אחרון

  .העולם על

÷î éáã øúàá éîø äåäåàúúì àùãà äéì øñðå 
á÷"ìòàå äìëì ïéð÷úîã äîë äì ïé÷úå äà äéì 

 áéúëã àåä àãä)àë á úéùàøá ( úçà ç÷éå
ç÷éå äðúçú øùá øåâñéå åéúåòìöîá úçà 

 úéìéì àã àðçëùà éàîã÷ éøôñá à÷ééã
àúéîã÷â úåä àìå äéðî úøáòúàå äéîò úåäã 

 øæò äéìáé÷ì] áéúëã äîë)ë á úéùàøá (
ò àöî àì íãàìååãâðë øæ[ å ãò êîñ øæò éàî

 áéúëã àúòù àéää)çé íù ( úåéä áåè àì
åãâðë øæò åì äùòà åãáì íãàäã íãà éæç àú 

 àîìò ìò éúéîì éæçúà éëä äåä àìëã äàøúá
íéìù:  

 שיח וכל" כתוב ,שמעון רבי אמר עוד
 השדה עשב וכל בארץ יהיה טרם השדה

 על אלהים 'ה המטיר לא כי יצמח טרם
  אלו "השדה שיח וכל" ."' וגוהארץ

à åú" áéúë ïåòîù ø)ä á úéùàøá ( çéù ìëå
 íøè äãùä áùò ìëå õøàá äéäé íøè äãùä

åäé øéèîä àì éë çîöé"éäìà ä"åâå õøàä ìò í '
ïéìà äãùä çéù ìëå  

  äì/à  
 היויו כך אחר נטעויש גדולים עצים

  .קטנים
 ïéáøáø ïéðìàãæ ååäå øúáì åòéèðòïéøéäå:  

, זה בצד זה נבראו וחוה םאד ,בא וראה
 שכתוב בגלל ,בפנים פנים נבראו לא מהול
 והזווג ,"הארץ על אלהים 'ה המטיר לא כי"

 זו וכשנתקנה .כראוי בתקונו נמצא לא
 כן ,בפנים פנים להיות וחזרו ,שלמטה

 שכתוב ,המשכן מן ,לנו מנין. למעלה נמצא
 הוקם אחר שמשכן בגלל ,"המשכן הוקם"

 הוקם לא למטה הוקםש טרםו ,עמו
 הוקם למטה כשהוקם כאן גם .למעלה

éæç àúæ àãã àøèñá àã äåçå íãà 
åàéøáúàç ïéôðà åàéøáúà àì àîòè éàî 

 áéúëã ïéâá ïéôðàá)ä á úéùàøá ( àì éë
åäé øéèîä"éäìà ä"ì àâååæå õøàä ìò í à

÷úúà ãëå úåàé à÷ãë äéðå÷úá çëúùàåð éàä 
 çëúùà ïéãë ïéôðàá ïéôðà åøãäúàå àúúìã

àìéòìè áéúëã ïëùîä ïî ïìðî )æé î úåîù (
 äéîò í÷úà àøçà ïëùîã ïéâá ïëùîä í÷åä

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד) (ו פרצופין לשנים כאומן הזה במגרה"חלק הד( א
ק עם "נ אחת במ"ילית אמדלא קתני צלע מצלעותיו וקתני אחת משמע דאיכא אחריתי והיא ל' פי ב

  ).א"ד(המלה לילת 
מאחר , וטעם הדבר) 'ח פרק ב"ח לו"ע' עי(דהיינו בחינת חוה הראשונה ). הערת הזוהר(א "ויקרא יט ע ג

מאשר אדם בעלה ' ת שהיא קרובה יותר לקלי"לכן נקראת בשם לילי, אשר גובר בה הדין לעולם' שהיא נוק
 ).ב"ב כ ע"ה ח"דע(

 .י" מאמרי רשבאריכות בשער' עי ד
ä á)ôã”å ( àúéà"ïéøéäæ." 

  ).א"ד(תקון כב ורמז על שהיה תחלת האצילות נעלם תכלית ההעלם  ו
  ).ו"לש(פקודי רלא ). א"ד(א "מנחת יהודה ופרדס בשער מהות והנהגה וזוהר פקודי רנט ע ז
 .)ד"א קז ע"כללים ח(אמנם כל זה הוא רק ביחס לעולמות של אז . א"פקודי רלא ע' עי ח
א שם משמע כי "לעיל לא רע' עי). 'ח נקודות פרק ו"ע(ר "דהיינו על ידי המצוות והתפילות של אדה ט

ח "ש בע"ר וכמ"פ אלא על ידי מעשי אדה"דהיינו שלעולם אין חזרת פב). ו"לש(עצמו ' פ ביום א"חזרו פב
אן ראיה שלזיווג דגדלות א שיש מכ"ב קלז ע"כללים ח' עי). א"ב לג ע"ה ח"דע(' ומיעוט הירח ד' נקודות ו

 החל מהיום הראשון לאחר שנגנז האור   . 'שער כג פרק וח "עוד ע' ן ועי"ן יעלה מ"צריך שתחילה זו
אמנם כל זמן ששימש אור , )ד"ב צד ע"ה ח"דע) (ב"זוהר תרומה קמח ע' עי(א "ן רק אב"היו זו, הראשון

 ).א"ב קלז ע"כללים ח(פ "הגנוז היו פב
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 תקןנ לא עכשיו שעד ומשום .למעלה
 והפסוק .בפנים פנים נבראו לא ,למעלה
 על אלהים 'ה המטיר לא כי, שכתוב ,מוכיח
 היה שלא ,"אין ואדם"לכן ו ".הארץ

 ,אדם נשלם חוה וכשנשלמה. בתקונו
 שעד הסוד וזה .נשלם לא לכן דםווק

 גב על ואף ,בפרשה סמך אות איןעכשיו 
 וזה ,עזר זה ך"סמ אבל ,אמרו שהחברים

 ,בפנים פנים למעלה שחזר שלמעלה עזר
 ,בודאי זה כנגד זה נסמך ,ונקבה זכר

 באמת עשויים לעולם לעד סמוכים"
 שהם ונקבה זכר זה "סמוכים" ".שרווי

 תחתון עולם סמוכים שהם( כאחד סמוכים
 העולם נתקןש טרםש ,עליון בעולם

 ).שאמרנו העולם אותו נתקן לא ,מטהשל
 ,שלמטה בעולם תלוי שאמרנו הזה העולם(

 אותו נתקן לא ,שלמטה עולם נתקן וכשלא
  ).שאמרנו עולם

 óåà àìéòì í÷úà àì àúúì í÷úà àì ãòå
 ïéâáå àìéòì í÷úúà àúúì í÷úúà ãë àëä

øáúà àì àìéòì ï÷úúà àì ïòë ãòã ïéôðà åàé
åäé øéèîä àì éë áéúëã çëåà àø÷å ïéôðàá" ä

éäìà" äåä àìã ïéà íãàå êë éðéâáå õøàä ìò í
 íãà íéìúùà äåç úîéìúùà ãëå äéðå÷úá
 àì ïòë ãòã àã àæøå íéìúùà àì ïëì íã÷å

îñ úà úéà"àúùøôá êàòàå " åøîà àééøáçã â
îñ ìáà" øãäúàã àìéòìã øæò àãå øæò àã ê

á ïéôðà àìéòì àã êîúñà àá÷åðå øëã ïéôðà
 éàãå àã ìá÷ì)ç àé÷ íéìäú ( ãòì íéëåîñ

àã íéëåîñ øùéå úîàá íéåùò íìåòì øëã 
 àãçë íéëåîñ ïåðéàã àá÷åðå]ð" à]àã [

>ïåðéàã< ãòã äàìò íìåòá äàúú íìåò íéëåîñ 
 íìåò àåää ï÷úúà àì äàúú íìåò ï÷úúà àì

ïøîà÷ã[) ]ð"à [ àéìú ïøîà à÷ã íìåò éàä
åòá àúúìã íìåò ï÷úúà àì ãëå àúúìã íì

ïøîà à÷ã íìåò àåää ï÷úúà àì:(  
 ,"הארץ על אלהים 'ה המטיר לא כי"

 זה ועולם .בזה זההם סמוכים  שהרי
 פנים להיות וחזרו כשנתקנו ,התחתון

 שהרי ,למעלה סמך נמצא ,ונתקנו בפנים
 עולם( קוןיבת המעשה היה לא לכן דםומק
 על אלהים 'ה המטיר שלא משום ,)קונויבת

 כתוב מה .בזה זהואלו תלויים  .הארץ
 תיקון זה ,"הארץ מן יעלה ואד" ,אחריו

 פני כל את והשקה" כך אחר .שלמטה
 זו "הארץ מן יעלה ואד" ".האדמה

 מהל ,אחר דבר .לזכר הנקבה השתוקקות
 שיעלה תיקון נמצא שלא בגלל ,המטיר לא
 התחתונה הארץ מן זה ועל ,הארץ מן

 עשן ,בא וראה. למעלה המעש התעורר
 ,מתעורר וענן בהתחלה הארץ מן עולה

 וז דוגמאכ ,בזה זה מתחבר הכלאחר כך ו
 ועושה מלמטה מתעורר הקרבן עשן

 ,בזה זה הכל ומתחבר ,למעלה שלמות

åäé øéèîä àì éë"éäìà ä" àäã õøàä ìò í
 ï÷úúà ãë äàúú àã íìåò êéîñ àãá àã
 êîñ çëúùà åð÷úúàå ïéôðàá ïéôðà åøãäúàå
 àãáåò äåä àì àðã úîã÷î àäã àìéòì

 àðå÷úá>ð"äéðå÷éúá íìåò à< øéèîä àìã ïéâá 
åäé"ìà äéä" äî àééìú àãá àãå õøàä ìò í

 äéøúá áéúë)å á úéùàøá ( õøàä ïî äìòé ãàå
 éðô ìë úà ä÷ùäå øúáì àúúìã àðå÷ú àã
 àúáåàéú àã õøàä ïî äìòé ãàå äîãàä

àøåëã éáâì àá÷åðãá àì àîòè éàî øçà øáã 
 ïî äìòéã àðå÷ú çëúùà àìã ïéâá øéèîä
 àãáåò øòúà äàúú àòøà ïî àã ìòå õøàä

ìéòìàâàúéîã÷á àòøà ïî ÷éìñ àððú éæç àú ã 
 àãá àã øúáì øáçúà àìëå øòúà àððòå

                                                                                                                                                                                     

פרשתא השייכא לאדם ויקח ' פי). א"ד) (ז"ר פי"בב' עי(ע "כתיב לעיל הוא הסובב וצתימה דתרי זמני  א
. ב"הרש. ע"ולא אמר בתורה אלא בפרשתא ואין כאן צ' אלקים את האדם עד ויסגור לא יש אות ס' ה

ביאורו ' עי). א"נ(ן "מאי, נהרות לבד' ואפשר דהוא הסובב אינו מעיקר הפרשה רק ד. מבראשית' מ כ"ובמק
כ מקשה שם המדרש בעצמו "כ כדברי הזוהר ואח"יז שאמר שם ג' ר פ"ח סימן רנט שמביא ממדרש ב"סל

 ).ו"לש(ש ושם "ע' ואם יאמר לך אדם הוא הסובב תאמר לו כו
וכן ואל ימות ויהי מתיו ' וכן וכבודי לאחר לא אתן וגו' לא דלא המטיר נמשכת עד ואד יעלה וגו' פי ב

  ).א"ד(מספר 
 ).א"ב קלז ע"כללים ח(פ "נ דאצילות להיות פב"ר חזרו זו" ידי מעשי אדהכוונתו שעל ג
 ).א"ד(עשן עולה מלמטה תחלה והוא מבואר  ד
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 התעוררות .למעלה וז דוגמאכ ונשלמים
 .נשלם הכל כך ואחר מלמטה מתחילה
 מתחילה ישראל שכנסת ואלמלא

 כנגדה יתעורר לא ,חלהבהת בהתעוררות
 שלמטה ובהשתוקקות .שלמעלה אותו
  .למעלה נשלם

 àãá àã àìë øáçúàå àìéòì åîéìù ãéáòå
 éøù àúåøòúà àìéòì àã àðååâë åîéìúùàå
 úñðëã àìîìàå àìë íéìúùà øúáìå àúúî
 øòúà àì àúéîã÷á àúåøòúàá àéøù ìàøùé

åää äìá÷ì àúúìã àúáåàéúáå àìéòìã à
àìéòì íéìúùà:  

 החיים ועץ" כתובלמה  ,אמר אבא רבי
 "החיים עץ" ,"ורע טוב הדעת ועץ הגן בתוך
 ,היה שנים מאות חמש שמהלך שנינו הרי
 עץ .תחתיו נחלקים בראשית מימי וכל

 כל לוקח והוא ,הגן באמצע ממש החיים
 שהרי, תחתיו ונחלקים בראשית מימי
 על שורה הוא ,ויוצא שופעש נהר אותו
 המים נחלקים ומשם ,בו ונכנס הגן אותו
 ואחר .הכל לוקח הגן ואותו .צדדים לכמה

 נחלים לכמה ונחלקים ממנה יוצאים כך
 ,"שדי חיתו כל ישקו" שנאמר כמו ,למטה

 ומשקה עליון עולם מאותו שיוצאים כמו
 אפרסמון של עליונים הרים אותם את

 ,החיים לעץ כשמגיעים כך אחר .טהור
  .דרכו כפי צד בכל תחתיו נחלקים

 áéúë éàîà øîà àáà éáø)è íù ( õòå
 íééçä õò òøå áåè úòãä õòå ïâä êåúá íééçä
 éåîéî ìëå äåä ïéðù äàî ùîç êìäîã ïðéðú àä
 úåòéöîá íééçä õò éåúåçú ïéâìôúî úéùàøáã

ùîî àúðâãà úéùàøáã éåîéî ìë ìéèð àåäå 
ä àäã éåúåçú ïéâìôúîå ÷éôðå ãéâðã øäð àåä

 ìééòå àúðâ àåää ìò àéøù àåä)äá] (éá[ ïîúîå 
 àéää àìë ìéèðå ïéøèñ äîëì àéî ïéâìôúî
 ïéìçð äîëì ïéâìôúîå äðî é÷ôð øúáìå àúðâ

 øîà úàã äîë àúúì)àé ã÷ íéìäú ( ìë å÷ùé
 äàìò àîìò àåääî ïé÷ôðã äîë éãù åúéç
àéëã àðåîñøôàã ïéàìò ïéøåè ïåðéàì é÷ùàå 

 éåúåçú ïéâìôúî íééçä õòì ïàèî ãë øúáì
éåçøà íåôë øèñ ìëá:  

 ,כך נקרא למה ".ורע טוב הדעת ועץ"
 הדעת עץ" אבל ,באמצע אינו זה עץ שהרי
 משני שיונק בגלל אלא .מהו "ורע טוב

 .ומר מתוק שיונק כמי ,אותם ויודע ,צדדים
 אותם ויודע צדדים משני שיונק ובגלל
 וכל ".ורע טוב" ,כך נקרא בתוכם ושורה
 אחוזים ובו, עליהם שורים נטיעות אותם

 נקראים והם ,עליונות אחרות נטיעות
 אותם ,"לבנון ארזי" הם מי ".לבנון ארזי"

 בראשית ימי ששת ,עליונים ימים ששה
 נטיעות ,"נטע אשר לבנון ארזי" .שאמרנו

 והלאה מכאן ,כך אחרהתקיימו ש ודאי
 בצדו ,"תחתנה בשר רוויסג" מהי .ך"סמ

 ברוך הקדוש ודאי .זה בצד זה והיה ,היתה
  ושתל אותם עקר הוא

 àäã éëä éø÷à éàîà òøå áåè úòãä õòå
]õò[ úòãä õò ìáà àúéòöîàá åäéà åàì àã 

 ïéøèñ ïéøúî à÷ðéã ïéâá àìà àåä éàî òøå áåè
 à÷ðéã ïéâáå àøéøîå à÷úî ÷éðéã ïàîë ïåì òãéå

äééååâá àéøùå ïåì òãéå ïéøèñ ïéøúî éëä éø÷à å
]òøå áåè[ äéáå åäééìò ïééøù ïéòéèð ïåðéà ìëå 

 éæøà ïåø÷à ïåðéàå ïéàìò ïéðøçà ïéòéèð ïãéçà
ïåðéà ïàî ïåðáìá ïåðéà ïåðáì éæøà ] ïéîåé úéù

ïéàìò ïøîà÷ã[ )úéùàøá éîé úùùïøîàãë ( 
 òèð øùà ïåðáì éæøà)æè ã÷ íéìäú ( úåòéèð

îñ äàìäìå ïàëî øúáì åîéé÷úàã éàãå" éàî ê
äðúçú øùá øåâñéå àéäâ àã äåäå äåä éåøèñá 

á÷ ïø÷ò éàãå àãã éåøèñá"ìéúùå ä  
  äì/á  

 פנים להיות וחזרו ,אחר במקום אותם
 סמוכים וזכדוגמא  .לקיום בפנים

 הוא ברוך הקדוש אותם עקר ,העולמות
 בקיוםהתקיימו ו אחר במקום אותם ושתל

 ïåì>øúàá <)øúàì(àøçà ã ïéôðà åøãäúàå 
 ïø÷ò ïéîìò ïëéîñ àã àðååâë àîåé÷ì ïéôðàá

á÷" åîéé÷úàå àøçà øúàá ïåì ìéúùå ä

                                                           

 ).ד"ב מג ע"ה ח"דע(הקו האמצעי ' פי א
  ). הערת הזוהר(א ”לעיל לא ע ב
  .'ע פרק ח"ונתיב קיצור אבי, ש יעקב ולאה פרק כג"בפת' עי ג
 ).ב"ז ק ע"א על תיקו"בבהגר(שערי בינה ' ע הרי הוא נ"יאם לתוך גכלומר שהוציאם מארץ אדום להב ד
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 וחוה שאדם לנו מנין ,אבא רבי ואמר. שלם
 ידי מעשה מטעי נצר" שכתוב ,נטועים היו

 השתדלו שלא ,דוקא ידי מעשה ,"להתפאר
 נטעך ביום" וכתוב .אחרות בריות בהם

 ,בעולם טעוישנ יום שבאותו ,"תשגשגי
 חגבים כקרני היו הנטיעות ,שנינו .סרחו

 טעוישנ כיון .מאירים היו ולא דקיק ואורם
 .לבנון ארזי ונקראו באור התרבו ,ונתקנו

 באור התרבו לא ,שננטעו עד וחוה אדםו
 ונשתלו נעקרו ,בודאי ,ריח העלו ולא

  .כראוי ונתקנו

 äåçå íãàã ïìðî àáà éáø øîàå íéìù àîåé÷á
 áéúëã ååä ïéòéèð)òùéàë ñ äé ( éòèî øöð

 àìã à÷ééã éãé äùòî øàôúäì éãé äùòî
 áéúëå ïéðøçà ïééøá ïåäá åìãúùà)àé æé íù (

 åòèðúàã àîåé àåääáã éâùâùú êòèð íåéá
àîìòá) åãçàúà (å éðø÷ë úåòéèðä ïðú åçøñ

ååä íéáâçà ïéøäð ååä àìå ÷é÷ã ïåäìã àøåäðå 
åð÷úúàå åòèðúàã ïåéëáâ àøåäðá åàéáøúà 

ø÷àåïåðáì éæøà ïåã àì åòèðúàã ãò äåçå íãàå 
 åàéáøúà]àøåäðá[ éàãå àçéø å÷éìñ àìå 

åìéúùàå åø÷òúàäúåàé à÷ãë åð÷úúàå å:  
 צו אין ,שנינו הרי ,"אלהים 'ה ויצו"
 ,השם ברכת זו "'ה" ,זרה עבודה אלא

 זו "האדם על" ,הדינים אלו "אלהים"
 מכל" ,עריות גלוי זו "לאמר" ,דמים שפיכת

 מן אבר ולא "תאכל אכל" ,גזל ולא "הגן עץ
 "תאכל אכל הגן עץ מכל. "ויפה ,החי

 ראינו שהרי ,יחד לאכלם הכל לו שהתיר
 הנביאים וכל ויעקב יצחק ,אכל אברהם

 ,הוא המות עץ ,זה עץ אבל .וחיו אכלו
 לא ורע טוב הדעת ומעץ" שכתוב כמו(

 שהרי ,מת ,לבדו שנוטלו מי ").ממנו תאכל
 מפרידו שהוא בגלל( המות סםלקח 

 מות ממנו אכלך ביום כי" זה ועל ,)מהחיים
  .הנטיעות שמפריד בגלל ,"תמות

åäé åöéå"éäìà ä" í)æè á úéùàøá ( ïðéðú àä
ò àìà åö úéì" æ]åäé"ùä úëøá åæ äíéäìà " í

ëéôù åæ íãàä ìò ïéðééãä åìàå åæ øîàì íéîã ú
 àìå ìëàú ìëà ìæâ àìå ïâä õò ìëî úåéøò éåìâ

øáàéçä ïî ) [åëå 'àúúà àã øîàì( ìëî øéôùå 
 ìëàú ìëà ïâä õò]àéøùã) [àéøùå( àìë äéì 

>åäðéìëéìã <)åäìëã( ïðéæç àäã àãåçéá 
 åéçå åìëà íéàéáð ìëå á÷òéå ÷çöé ìëà íäøáà

 åäéà àúåîã àðìéà àã àðìéà ìáà)]ð"à [ äîë
 áéúëã)æé á úéùàøá ( àì òøå áåè úòãä õòîå

åðîî ìëàú (ã ïàî àäã úééî éåãåçìá äéì ìéèð
 ìéèð àúåîã àîñ)]ð"à [ äéì ùéøôî åäéàã ïéâá

ïééç ïî ( úåîú úåî åðîî êìëà íåéá éë àã ìòå
ïéòéèð ùéøô à÷ã ïéâá:  

 זהמה  ,שמעון רבי את שאל יהודה רבי
 .בערלתו מושך היה הראשון אדם ,ששנינו

 ממקומו דשוק ברית שהפריד ,לו אמר
 ועזב .בערלה ושךמ שהיה ודאי ,ומחלקו

 בדבר והתפתה בערלה ודבק דשוק ברית

 ïðéðúã àä ïåòîù éáøì ìéàù äãåäé éáø
äåä åúìøòá êùåî ïåùàøä íãàæà àåä éàî " ì

 äéøúàî ùã÷ úéøá ùéøôã)äé÷ìåçîå( éàãå 
 ÷áãå ùã÷ úéøá ÷áùå äåä äìøòá êùåî
 àã õòä éøôîå ùçðã äìîá äúôúàå äìøòá

                                                                                                                                                                                     

כן היא המציאות וכך ). ש כד שמע"ה וז"ד ד"צ כב ע"א על ספד"בהגר(כל היצירה נהיית מעט מעט  א
אמנם כאן ). ד"א פט ע"כללים ח" (ארזי לבנון"ואז תהיה המציאות בבחינת , יהיה עד תחיית המתים
ח שער התיקון פרק "ע' ועי). ג"ב נח ע"כללים ח(גילוי חדש אלא תוספת על הקיים מתבאר שכל תיקון אינו 

ורק מלכיות אינן , )ג"א טז ע"ה ח"דע(ואז היא לא היתה מציאות ממש אלא רק בתורת שרשי מציאות ', ה
פ טו "וכן הוא במדרש רבה בראשית ר). ד"ב יז ע"ה ח"דע(נקראות לא בשם נקודות ולא בשם אצילות 

 ).ו"לש(
á  åð÷úúà)îàî"ø.( 

 ).ג"א ע”א ע"ה ח"דע(בתיקון דמעשה בראשית  ג
 ).ו"לש(א "לעיל כט ע, י"שער מאמרי רשב' עי ד
  ).ה אתעקר"ד ד"צ כ ע"א על ספד"בהגר(בבטן אמא ' פי ה
 ושם )ב"זהר בראשית לה ע(אתר אחרא כ אשתילו ב"בלשון היו בסוד נקודות ואחכ "כלול בזה מש ו

  ).ד"ח יט ע" על תזא"בבהגר (אשלימו
  ).א"ד(מנחת יהודה דף קיט  ז
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 תאכל לא" ,אשה זו "העץ ומפרי" .הנחש
 מות רדותוי רגליה" שכתוב בגלל "ממנו
 שהרי ,פרי היה ובזה ".יתמכו צעדיה שאול
 ממנו אכלך ביום כי" ,פרי היה לא באחר

 כמו ,היה המות עץזה  בגלל ,"תמות מות
  ".מות רדותוי רגליה" שכתוב שאמרנו

àúúàà áéúëã ïéâá åðîî ìëàú àì )ä ä éìùî (
ãòö ìåàù úåî úåãøåé äéìâø éàäáå åëåîúé äé

 êìëà íåéá éë éøô éåä àì àøçàá àäã éøô éåä
 éåä àúåîã àðìéàã ïéâá úåîú úåî åðîî

úåî úåãøåé äéìâø áéúëã ïøîà÷ãë:  
 ").השדה חית מכל ערום היה והנחש("
ן הזה שאמרנו היה האיל ,אמר יוסי רבי

 כמו ,שמח והיה גדלמשקה מלמעלה ו
 תא להשקות מעדן צאוי ונהר" שנאמר

 בה נכנס היה זה ונהר ,אשה זו "הגן" ".הגן
 'ה" ואז( אחד הכל והיה ,אותה ומשקה

 הוא ולמטה משם שהרי ,")אחד ושמו אחד
  ".יפרד ומשם" שכתוב ,פרוד

)]ð"à [äãùä úéç ìëî íåøò äéä ùçðäå 
)à â úéùàøá( ( à÷ã àðìéà éàä øîà éñåé éáø

äåä ïøîà éáøúàå àìéòìî é÷ùúîá éãç äåäå 
ã äîë øîà úà)é á íù ( ïãòî àöåé øäðå

 äåä àã øäðå àúúà àã ïâä ïâä úà úå÷ùäì
 ãç àìë äåäå äéì é÷ùàå äéá ìééò)åäé ïéãëå" ä

ãçà åîùå ãçà) è ãé äéøëæ( ( ïîúî àäã
 áéúëã àãåøô åäéà àúúìå)é á úéùàøá (

ãøôé íùîå:  
 ,הרע יצר זה ,אמר יצחק רבי ,"והנחש"
 רבי לפני באו .ממש נחש ,אמר יהודה רבי

 ל"וסמא ,אחד הכל ודאי ,להם אמר ,שמעון
 זהה נחשל הש וצלמו ,נחש על ונראה ,היה
 שעה באותה ,שנינו. אחד והכל ,שטן הוא
כל ו ,זה נחש על רכוב מהשמים ל"סמא ירד

 ,ממנו ובורחים צלמו רואים היו הבריות
 .לעולם מות וגרמו בדברים לאשה והגיעו

 על לותקל ל"סמא הביא בחכמה ודאי
 שברא הקדמון האילן את בליוח העולם
 היה זה ודבר ,בעולם הוא ברוך הקדוש

 קדוש אחר אילן שבא עד ,ל"סמא על תלוי
 יתברך שלא ברכות ממנו ונטל ,יעקב שהוא
 יעקב שהרי .למטה ועשו למעלה ל"סמא

 שיעקב ,)ויפיו( היה הראשון אדםדוגמת 
 כמו ,כן ועל .היה הראשון אדם של יפיו

 כך ,הראשון מהאילן ברכות ל"סמא שמנע
 אדם דוגמת ,אילן שהוא יעקב מנע גם

 ויעקב .ומלמטה מלמעלה ברכות ,ל"מסמא
 איש ויאבק" זה ועל ,בכל שלו את לקח

 éáø òøä øöé àã øîà ÷çöé éáø ùçðäå
 ïåòîù éáøã äéî÷ì åúà ùîî ùçð øîà äãåäé

àîñå ãç àìë éàãå ïåì øîà" ìò éæçúàå äåä ì
 ãç àìëå ïèù åäéà àã ùçðã äéîìåöå ùçð

àîñ úçð àúòù àéääá àðéðú" àéîù ïî ì
ð ìò áéëøàã ùçâ ïééøá ìë ïàîç ååä äéîìåöå 

 åîéøâå ïéìîá àúúà éáâì åèîå äéðî ï÷øòå
 ïéèååì ìàîñ éúééà äîëçá éàãå àîìòì àúåî

á÷ àøáã äàîã÷ àðìéà ìáçå àîìò ìò" ä
 àúàã ãò ìàîñ ìò éìú éåä àã äìîå àîìòá
 äéðî ìèðå á÷òé åäéàã àùéã÷ àøçà àðìéà

ïàëøáãàîñ êøáúé àìã "åùòå àìéòì ì àúúì 
äåä ïåùàøä íãàã àîâåã á÷òé àäãä 

)äéøôåùå ( äåä ïåùàøä íãàã äéøôåù á÷òéã
 àðìéàî ïàëøá ìàîñ òðîã äîë àã ìòå
 àîâåã àðìéà åäéàã á÷òé òðî éîð éëä äàîã÷
 á÷òéå àúúîå àìéòìî ïàëøá ìàîñî íãàã

                                                                                                                                                                                     

 ).ג"ב קמט ע"ה ח"דע(כאן מתבאר שהיה איסור זיווג בין אדם לחוה  א
היה נשקה בשפע העליון ונתרבה למעלה ברוב שמחה והוא הכל יחוד בלי פירוד כי אין פירוד אלא  ב

 ).א"נ(ב "הרש. מלכות). א"ד(' ש ומשם יפרד וגו"למטה בעולם הנפרדים כמ
 והוא היה העץ הדעת טוב ורע ,דעת' מבחיהיה הוא אלא ש ,רע ממשלא היה הנחש  קודם החטא ג

 שהיה מתוקף הדינים ומכיוון" והנחש היה ערום מכל חית השדה" ולכן נאמר עליו ,מ"מחלקי החי שבהדצח
' ש בפרקי דר"מ והלך אצל חוה ופיתה אותה וכ,מ ונתלבש בו" ירד הס, והיה כלי מוכן ומוכשר לכך,קשיםה

 לאדם , ואמר שם משל למה הדבר דומה,מ שנתלבש בו"י הס"ג שכל רשעתו של נחש היה ע"י' אליעזר פ
 , כך הנחש,רעה שיש בוהרוח השיש בו רוח רעה וכל המעשים שהוא עושה אינו עושה מדעתו אלא מדעת 

 ).ג"ב מ ע"ה ח"דע (מ"כל מעשיו שעשה וכל דבריו שדיבר לא דיבר ולא עשה אלא מדעתו של ס
מ בחכמה נטל מתחלה והביא "ר שגם ס"במה שנטל יעקב הברכות מעשו בחכמה תיקן חטא אדה ד

  ).א"נ(מ "א. קללות
  ).א"ד(ב "תולדות קמב ע ה
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 יצר זה "ערום היה והנחש" כתוב". עמו
 הוא שהנחש ומשום .המות מלאך זה ,הרע

 וזהו ,העולם לכל מות גרם ,המות מלאך
 קץ זהו ,"לפני בא שרב כל קץ" שכתוב סוד
 ,בשר לכל הנשמה שנוטל בשר כל של

  .כך ונקרא

 àã ìòå àìëá ìéèð äéãéã)ë áì úéùàøáã (
 áéúë åîò ùéà ÷áàéå)à â íù (äå äéä ùçð

 ùçðã ïéâáå úåîä êàìî àã òøä øöé àã íåøò
 àãå àîìò ìëì àúåî íøâ úåîä êàìî åäéà

 áéúëã àæø àåä)âé å íù ( éðôì àá øùá ìë õ÷
 ìëì àúîùð ìéèðã àøùá ìëã àö÷ àåä àã

éëä éø÷àå àøùáà:  
 ,אמר יוסי רבי ".אף האשה אל ויאמר"
  לה אמר .בעולם הטיל ואף פתח באף

ä ìà øîàéå óàá øîà éñåé éáø óà äùà
äì øîà àîìòá ìéèà óàå çúô  

  åì/à  
 הוא ברוך הקדוש ברא זה באילן ,לאשה

 והייתם ממנו כלוִא ,העולם את ודאי
 נהיה כך הוא שהרי ,ורע טוב יודעי כאלהים
 זה ועל ,ורע טוב הדעת עץ שמו ,אלהים

 רבי אמר. "' וגוידעי כאלהים והייתם"
 זה באילן אמר ולשִא ,כך אמר לא ,יהודה

 נאה העולם את הוא ברוך הקדוש ברא
 לא אבל , בוהחוצב ביד כגרזן הוא כי ,היה
 הוא ברוך הקדוש אכל זה מאילן אלא אמר
 את שונא מןּוא וכל ,העולם את ברא ואז

 בוראי תהיו ואתם ממנו אכלות ,חבירו
 ביום כי אלהים ידע כי" ,זה ועל .עולמות
 את ידע ואשה ומשום ."' וגוממנו אכלכם

. ממנו תאכלו שלא עליו אתכם צוה ,זה
 ,]הנחש [קריש וירוביד בכל ,יצחק רבי אמר
 אלהים אמר כי אף" שכתוב קריש להיבתח

 שהרי ,כך ולא ,"הגן עץ מכל תאכלו לא
 וכולם ,"תאכל אכל הגן עץ מכל" כתוב
  .לו התיר

á÷ àøá àã àðìéàá àúúàì" éàãå àîìò ä
 äéðî åìëà)בראשית ג ה( äåéäìàë íúéé" éòãåé í

éåä éëä åäéà àäã òøå áåè)  áåè òãåéä àåäå
òøå(éäìà " ìòå òøå áåè úòãä õò äéîù í] àã

éäìàë íúééäå"åâå éòãåé í'[ àì äãåäé éáø øîà 
á÷ àøá àã àðìéàá øîà åìàã éëä øîà" ä

 åá áöåçä ãéá ïæøâë àåä éë äåä úåàé àîìò
á÷ ìëà àã àðìéàî àìà øîà àì ìáà"å ä ïéãë

 äéðî åìëà äéøáçì éðñ ïîåà ìëå àîìò àøá
éäìà òãåé éë àã ìòå ïéîìò ïàøá ïåäú ïåúàå" í

åâå åðîî íëìëà íåéá éë ' àã òãé åäéàã ïéâáå
 éáø øîà äéðî åìëéú àìã äéìò åëì ãé÷ôà

ìéìî àìëá ÷çöéåàúåøéùá àø÷ù áøîàã å 
 áéúëã äåä àø÷ù)à â úéùàøá ( øîà éë óà

éäìà"ëàú àì í àäã éëä åàìå ïâä õò ìëî åì
 áéúë)æè á íù ( åäìëå ìëàú ìëà ïâä õò ìëî

äéì àøù:  
 אותו שצוה שנינו הרי ,יוסי רבי אמר
 שכתוב ,זרה עבודה על הוא ברוך הקדוש

 על "אלהים" .השם ברכת על "'ה" ".ויצו"
 .דמים שפיכות על "האדם על" .הדינים

 אנשים כמה וכי .עריות גלוי על "לאמר"
 הכל ודאי אלא .זה צריך שהוא בעולם והי
 כל אחוזים שבו משום, היה הזה האילן על

 ,לוקח אותו לבדש מי שכל ,הללו המצוות
 באוכלוסים אותו לוקחו ,רודיפ עושה

 זרה עבודה לקחו ,בו שאחוזים שלמטה
 זרה עבודה .עריות וגלוי דמים ושפיכות
 דמים שפיכות . ממוניםגדולים באותם
 ,גבורה בצד שהוא ,הזה באילן תלויים
 אשה עריות גלוי .זה על נהוממ ל"וסמא

 àä éñåé éáø øîà]ã[á÷ äéì ãé÷ôã ïðéðú" ä
òò ì" áéúëã æ)íù (åäé åöéå" ä]íùä úëøá ìò[ 

éäìà" íéîã úëéôù ìò íãàä ìò ïéðéãä ìò í
 àîìòá ååä éùðà äîë éëå úåéøò éåìâ ìò øîàì
 éàä ìò àìë éàãå àìà àã êéøèöà åäéàã
 ïéãå÷ô ïéìà ìë ïãéçà äéáã ïéâá äåä àðìéà
 ìéèðå åùéøô ãéáò éåãåçìá äéì ìéèðã ïàî ìëã

ïéñåìëåàá äéìò ìéèðå äéá ïãéçàã àúúìã " æ
ò úåéøò éåìâå íéîã úåëéôùå" éáøáø ïåðéàá æ

 åäéàã ïééìú àðìéà éàäá íéîã úåëéôù ïðîî
 úåéøò éåìâ àã ìò ã÷ôúà ìàîñå äøåáâ øèñá
 àúúðàì àðîæì øéñàå éø÷à àúúðàå àéä äùà

                                                                                                                                                                                     

 ). הערת הזוהר(לד ' בסוף הספר סי' מה שחסר כאן עי א
 ).א"ד(בכל דברי הנחש היה מתחלה ועד סוף הכל שקר גמור  ב
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 האשה את ןֵמלַז ואסור ,נקראת ואשה ,היא
 חשוד יהיה שלא ,בעלה עם אלא בלבדה
 באילן הצטוה בכולם זה ועל .עריות בגלוי
 שהרי , בכולםעבר 'ממנו שאכל כיון ,הזה
  .בו אחוז הכל

 éåìâá ãéùç àäé àìã äìòá íò àìà àäãåçìá
àäá ã÷ôúà åäìëá àã ìòå úåéøò ïåéë àðìéà é

äéá ãéçà àìë àäã øáò åäìëá äéðî ìëàã:  

 ,הוא כך זה דבר ודאי ,אמר יהודה רבי
 אם אלא בלבדה אשה עם להתיחד שאסור

 ,אמר ,רשע אותו עשה מה .עמה בעלה כן
 תַא גם ,מתתי ולא הזה לאילן הגעתי הרי
 זה ודבר ,תמותי ולא  בובידך יוגִע יקרִבהת

  .מעצמו לה הוסיף הוא

éáø àåä éëä àã äìî éàãå øîà äãåäé 
 àìà àäãåçìá àúúðà íò àãçéúàì øéñàã
 àä øîà òùø àåää ãáò äî äîò äìòá ïë íà

éúéèîàéø÷ úà óåà éúî àìå àðìéà éàäì á 
úåîú àìå äéá êãéá éèîåá óéñåà àåä àã äìîå 

äéîøâî äìâ   
  

 במה ,"' וגוטוב כי האשה ותרא" מיד
 )שדה( אילן אותו ,יצחק רבי אמר ,ראתה
 שדה כריח" שנאמר כמו ,ריחות העלה
 שהיה ריח אותו ובגלל ".'ה ברכו אשר
 יוסי רבי .ממנו לולאכ אותו חמדה ,עולה
 והרי ,יהודה רבי לו אמר .היתה יהִאְר ,אמר
 ,לו אמר ".שניהם עיני ותפקחנה" כתוב
 אותו לקחה האילן של עוריבש זו ראיה

 "שההא ותרא" שכתוב ,)היתה הלבשיעור (
  .דוקא

åâå áåè éë äùàä àøúå ãéî ' úàîç äîá
à" àåää ÷çöé ø]àðìéà[) äãù(  äîë ïéçéø ÷éìñ

 øîà úàã)æë æë úéùàøá ( øùà äãù çéøë
åäé åëøá" úãîç ÷éìñ äåäã çéø àåää ïéâáå ä

à äåä äééàø øîà éñåé éáø äéðî ìëéîì äéì" ì
 áéúë àäå äãåäé éáø)æ â íù ( éðéò äðç÷ôúå

à íäéðù"ìã úè÷ð àðìéàã àøåòéùá äéàø éàä 
 äéì]ð"úåä àáìã àøåòéù à[ áéúëã )å íù (

à÷ééã äùàä àøúå:  
 ולא ראתה ,"טוב כי האשה ותרא"

 ולא טוב כי ראתה ,"טוב כי" ,ראתה
 ותקח" ,כך אחר כתוב מה .בו ההתיישב

 והיא ,ממנו ותקח כתוב ולא ,"מפריו
 העולם לכל וגרמה ,המות במקום נדבקה

 גרם זה ובחטא .ממות חיים והפרידה ,מות
 קול שהרי ,מבעלה אשה להפריד רודיפ

 שמפריד ומי ,לעולמים נפרדים לא בורימד
 וכיון .לדבר יכול ולא ,מתאלם ,בורימד קול

 רבי אמר. לעפר נתן , דיבורממנו שנטל
 החשיתי דומיה נאלמתי" כתוב ,שמעון
 כנסת "דומיה נאלמתי" ".נעכר וכאבי מטוב

 ,בגלות זהה פסוקרה את האמ ישראל
 כיוןו , הדיבוראת מנהיג לקֹוְש בגלל ,מהול

דיבור ה וממנה נפרד קולה ,בגלות שהיא
 ."' וגודומיה נאלמתי" זה ועל ,נשמע לא

 áåè éë äùàä àøúå)å â úéùàøá ( úàîç
 úáùéúà àìå áåè éë úàîç áåè éë úàîç àìå

 øúáì áéúë äî äéá)íù ( àìå åéøôî ç÷úå
 àúåîã øúàá ú÷áãúà àéäå åðîî ç÷úå áéúë

àúåî àîìò ìëì úîéøâåàå ú ïî ééç úùéøô
 àùøôàì àúåùéøô íéøâ àã àáåçáå àúåî

å÷ àäã äìòáî àúúà" ïùøôúî àì øåáãî ì
 àìå íìàúà øåáãî ìå÷ ùéøôîã ïàîå ïéîìòì
 àìåìî äéðî ì÷úùàã ïåéëå àììîì ìéëé

à àøôòì áéäééúà" áéúë ïåòîù ø) èì íéìäú
â ( øëòð éáàëå áåèî éúéùçä äéîåã éúîìàð

éàä äéîåã éúîìàð ìàøùé úñðë àø÷ ]åøîà [
)éäéàã åúøîà( ìå÷ã ïéâá àîòè éàî àúåìâá 

 ìå÷ àúåìâá éäéàã ïåéë øåáãì äéì øáãî

                                                           

 ).א"ד(נגעתי  א
ט "כן כתבו הרב תורת חיים בסנהדרין כ(מ "א. ר הוסיף לחוה צווי של נגיעה מדעתו"משמע שאדה ב

 ).א"נ) (ן"מאי. א"נ פ"והרב כלי יקר מדנפשייהו והוא אבות דר
כ משום שנשים דעתן "והוסיף סייג לדבר ואסר את הנגיעה ג, אדם הזהיר את חוה על איסור עץ הדעת ג

  ).ב"ב קמו ע"ה ח"דע(קלה 
י "שראתה והשיגה שיעור האילן וכחו באופן שנתנה שיעור וכח מיוחד למדה זו שהוא האילן ולפריו וע ד

זה גרמה לעצמה פרישות להיות מופרשת מבעלה בימי נדותה תרומה קמד ומנחת יהודה דף קיז מענין זה 
 ).א"ד(
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 לאקול ש ,"מטוב החשיתי"ש בגלל ,מהול
 דומיה לך" אומרים וישראל ,עמה הולך

 ,"לדוד תהלה" זו ,"דומיה" זה מה ".תהלה
 אמר .קול בלי ושותקת לותבג דומיה שהיא

 דומיה היא בגללך ,"לך" זה מה ,יצחק רבי
  .קול ממנה שהסתלק ,ושותקת

 àã ìòå òîúùà àì äìîå äðéî ùøôúà
åâå äéîåã éúîìàð ' éúéùçäã ïéâá àîòè éàî

 éøîà ìàøùéå äãäá ìå÷ ìéæà àìã áåèî) íù
á äñ ( äìäú àã äéîåã éàî äìäú äéîåã êì

àã ãåãì ìå÷ àìá à÷éúùå àúåìâá äéîåã éäé
à" à÷éúùå äéîåã éäéà êðéâá êì éàî ÷çöé ø

ìå÷ äðî à÷ìúñàãà:  
 שסחטה שנינו הרי ,"מפריו ותקח"

 ,העולם לכל מות וגרמו ,לו ונתנה ענבים
 אילן והוא ,המות שורה זה אילןב שהרי

  ,בלילה ששולט

àä åéøôî ç÷úå úáäéå íéáðò äèçñ ïðéðú 
øâå äéìúåî åî äéá àã àðìéà àäã àîìò ìëì à

àéìéìá àèìùã àðìéà àåäå àúåî àéøù  

  åì/á  
 טועמים העולם בני כל שולטת וכשהיא

 מקדימים האמונה בני אותםו ,מות טעם
 שהוא ובגלל ,בפקדון נפשם לה ונותנים
 זה ועל ,למקומם הנפשות חוזרות ,בפקדון
  ".ואמונתך בלילות"כתוב 

îìò éðá ìë àèìù éäéà ãëåîòè àå àîòè 
áäéå éîã÷î àúåðîéäî éðá ïåðéà àìà àúåîãå 

 àðåã÷ôá åäéàã ïéâáå àðåã÷ôá åäééùôð äéì
 àã ìòå åäééøúàì ïàùôð åøãäúà) áö íéìäú

â (áéúë úåìéìá êúðåîàå:  
 ,אמר יאיח רבי ,"שניהם עיני ותפקחנה"

 שלא מה העולם רעות לדעת נפקחו שהרי
 לדעת קחוונפ שידעו כיון . עכשיועד ידעו

 הרוז שאבדו ,הם םימוער כי ידעו אז ,רע
 ,מהם והסתלק עליהם מכסה שהיה עליון

 עלה ויתפרו" .ממנו מיםוער ונשארו
 צלמים באותם להתכסות נדבקו ,"תאנה

 שנקראים ממנו שאכלו אילן אותו של
 רבי ,"תורוחג להם ויעשו" .האילן של עלים
 ונדבקו הזה מהעולם שידעו כיון ,אמר יוסי

 אותם ידי על נהגתמ הזה שהעולם ראו ,וב
 להתחזק זקוח להם ועשו ,האילן של עלים
 כשפים ְכֵלי כל ידעו ואז ,הזה בעולם בהם
 באותם כלי זיין רולחג ורצו ,העולם של

 רבי. עליהם להגן כדי האילן של עלים
 ,ונדונו בדין שלשה נכנסו אז ,אמר יהודה

 בקיומו עמד ולא התקלל התחתון והעולם
 בהר ישראל שעמדו עד ,הנחש המתוז ללבג

 ברוך הקדוש אותם הלביש כך אחר .סיני
 זהו ,מהם נהנה שהעור בלבושים הוא

 כתנות היו בתחלה ".עור כתנות" שכתוב
 עליוניםב בהם משתמשים שהיו אור

ò äðç÷ôúå íäéðù éðé)æ â úéùàøá(  éáø
 àîìòã ïéùéá òãðîì åç÷ôúà àäã øîà àééç
 åç÷ôúàå åòãéã ïåéë àúùä ãò åòãé àìã äî
 åãáàã íä íéîåøò éë åòãé ïéãë ùéá òãðîì

äàìò àøäæá åäééðî ÷ìúñàå åäééìò éôç äåäã 
 äðàú äìò åøôúéå äéðî íéîåøò åøàúùàå
 àåääã ïéîìåö ïåðéàá äàôçúàì å÷áãúà

ààðìéàã éôøè ïåø÷àã äéðî åìëàã àðìéâ 
 åòãéã ïåéë øîà éñåé éáø úåøåâç íäì åùòéå
 àîìò éàäã åîç äéá å÷áãúàå àîìò éàäî
 åãáòå àðìéàã ïéôøè ïåðéàã àãé ìò øáãúî

]ïåäì) [äéì( àîìò éàäá åäá àô÷úúàì àô÷åú 
 øâçîì åòáå àîìòã ïéùøç éðééæ ìë åòãé ïéãëå

à éôøè ïåðéàá ïéðééæ åäééìò àðâàì ïéâá àðìé
 åðãúàå àðéãá åìàò úìú ïéãë øîà äãåäé éáø

àééèìúà äàúú àîìòåã äéîåé÷á àîéé÷ àìå 
 àøåèá ìàøùé åîéé÷ã ãò ùçðã àîäåæ ïéâá

á÷ ïåì ùéáìà øúáì éðéñã"ïéùåáìá ää 

                                                                                                                                                                                     

  ).הערת הזוהר(לה מה שחסר כאן ' בסוף הספר סי' עי א
נ דאצילות של לפני החטא "שהוא הנר, י דאצילות של עתה"והוא כללות הנרנח). ו"לש(ב "ב טל רע"ח ב
 ).ג"ב מז ע"ה ח"דע(נ דבריאה "והוא כולל נר). א"ב לא ע"ה ח"דע(ד "ש נד ע"ב ושיה"ג פג ע"ח' ועי

  ).א"ד(שנקראים עלי האילן והם כחות חיצונים  ג
 .מההיא דאתלטיאה ו"ד ד"צ ח ע”א על ספד”בהגר' עי ד
כ תחלה היה להם כתנות אור שהנשמה היתה נהנת מהם "שהעור נהנה ממנו ולא הנשמה משאלבוש  ה

  ).ו"לש(א "בא טל ע' פר' עי). א"ד(
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 היו העליונים שמלאכי משום ,שלמעלה
 שכתוב זהו ,האור מאותו להנות באים

 והדר דוכבו מאלהים מעט ותחסרהו"
 ,עור כתנות שחטאו וכעת ".תעטרהו
 כך אחר. הנפש ולא מהם נהנה שהעור
 .היה אזוהמה של בן ,ראשון בן הולידו
 והולידה מהם והתעברה חוה על באו שנים
 ורוח .למינו יצא וזה למינו יצא זה .שנים

 זה .זה לצד וזה זה לצד זה נפרדו שלהם
 מצד .שלו לצד דומה וזה שלו לצד דומה

 המינים של צד של המדורים כל ןקי של
 ומצד ,באים וכשפים ושדים ורוחות הרעים

 ,בשלמות ולא יותר רחמים של  צדהבל של
 שבא עד עמו נתקן ולא ,רע ביין טוב יין

 של דורות אותם כל ממנו חסויוהתי ,שת
 באו ומקין .העולם נשתל ובו ,עולם צדיקי

  .העולם ורשעי ורשעים חצופים אותם כל

ää åäééðî éðäúà àëùîã" ã)àë íù ( úåðúë
øåòà ååäã øåà úåðúë ååä àúéîã÷á ] ïéùîúùî
äá åáïéàìò) [ïéàìò åäá ïéùîùî( ïéâá àìéòìã 

 àåääî àðäúàì ïééúà ååä ïéàìò éëàìîã
ää àøåäð" ã)íéìäúå ç  ( èòî åäøñçúå

éäìàî" åáçã àúùäå åäøèòú øãäå ãåáëå í
àùôð àìå åäééðî éðäúà øåòã øåò úåðúëá 

 äåä àîäåæã àøá äàîã÷ àøá åãéìåà øúáì
ïéøúâäåçã äìò åúà ãééðî úøáòúàå  åä

 äéðéæì ÷ôð àãå äéðéæì ÷ôð àã ïéøú úãéìåàå
 àãå àã àøèñì àã åùøôúà ïåäìéã çåøå
 éåøèñì éîã àãå éåøèñì éîã àã àã àøèñì
 ïéùéá ïéðééæã àøèñã ïéøåãî ìë ïé÷ã àøèñî
 àøèñ ìáäã àøèñî ïééúà ïéùøçå ïéãùå ïéçåøå

øéúé éîçøãä ùéá øîçá áè øîç åîéìùá àìå 
 äéãäá ï÷úúà àìå åñçééúàå úù àúàã ãò

 ìéúùà äéáå àîìò éàëæã ïéøã ïåðéà ìë äéðî
 íéòùøå ïéôéöç ïåðéà ìë ïééúà ïé÷îå àîìò

àîìò éáééçåå:  
 היה קין שחטא בשעה ,אלעזר רבי אמר

 מחנות מיני לפניו שראה בגלל ,חדופ
 וכשחזר ,אותו גולהר ובאים יניםוימז

 היום תיוא גרשת הן" ,אמר מה בתשובה
 זה מה ".אסתר ומפניך האדמה יפנ מעל

 מהבנין נסתר אהיה אלא ,"אסתר מפניך"

à"ñî äåä ïé÷ áçã àúòùá øæòìà ø éôú
ïéðééæî ïééøùî éðéæ äéî÷ àîçã ïéâáæ ïééúàå 

 øîà÷ éàî äáåùúá øãäà ãëå äéì àìè÷ì
)ãé ã úéùàøá(  éðô ìòî íåéä éúåà úùøâ ïä

 àìà øúñà êéðôî éàî øúñà êéðôîå äîãàä

                                                                                                                                                                                     

ט נמצא כשתצטרף "ד הרי ס"ח וצירוף עה"ס' והנה חיים בגי. שפגם בעץ הדעת שסביבו עץ החיים' פי א
מ "המחשבה והעין על המעשה ותורת רהענין כי האלף מורה על ' ונר. ט לאלף של אור נעשה מאור עור"ס

, ב"פקודי רכט ע' ועי). א"נ(אור דקסבר שאדם הראשון לא פגם רק במחשבה ורבנן סברי שפגם במעשה 
זכים ובהירים בלי שום הגוף והכלים ' והיו כל בחי. א"ויתרו צד ע, ב"א ורע"שלח קסט ע, א"קדושים פג ע

, בא ממלבושי האור של האור הגנוז" כתנות אור", )ג"עב קיא "ה ח"דע (סיגים כללשל זוהמא וחומריות 
כ "כ עשה לו ג"אח, ל" ז,'ח קליפת נוגה פרק ד" ע'עי). ג"ב קמו ע"ה ח"דע(הנחש ) עור(וכתנות עור ממשכא 

וזהו קליפת נגה הוא ', ע הארץ וכו"וכנגד הלבוש דכתנות אור ג, מלבוש אחר מקליפות נוגה והם כתנות עור
א "בהגר' ועי. ל"עכ, י היא הקליפה חצונה שבכולם בערך הנחש הדבוקה עם הקדושהמשכא דחויא כי הר

סנהדרין לח ( שאמרו ,ר" והוא בסוד כתנות עור של אדה,עור הערלה - ל "ז, ש"ה ומ"ג ד"צ יב ע"על ספד
 ,זכ נכסה בעור ונגנ" ואח,והוא אור הגנוז, הרוש בז" ובתחלה היה כתנות אור כמ,"שך בערלתו היהומ") ב"ע

 ולעתיד , ונמשכה ערלתו,ר" שממנה אכל אדה, ועור הזה הוא עץ הדעת טוב ורע,א"ולא יגלה עד שיוסר הס
  .לו היקף לקדושהו ויהיה כ,לו לקדושהו כץ הדעתיחזור ע

א תקונים אחרונים "א ובסוף תיקון נח ובתיקון ג מי"י ובתיקונים נד ע"א פ"תרגום יונתן ופרד' עי ב
 ).ו"לש(

  ).א"נ(מ "א. הנחשאדם ו' פי ג
 , והוא נגד בקדושה יסוד ועטרת היסוד,ערל ובת זוגו –ל "ה והבל ז"ג ד"צ כז ע"א על ספד"בבהגר' עי ד

 . וכנגדן יצאו אלו שנים קין והבל,ובתרין דרגין אלין בא על חוה
 ).ד"ב פח ע"ה ח"דע(כ הוא שלא היה מתוקן "ל שהוא נולד לאחר החטא וע"אם כן צ ה
ב "ב וזוהר אחרי מות עו ע"זוהר חדש רות פג ע' וע, של הנחש נתערב עם זרעו של אדםשזרעו ' פי ו

 ).ד"ב קמז ע"ה ח"דע(
  ).א"ד(שלוחי הדין ' מחנות מזויני ז
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 ולא" שנאמר כמו ,אמר אבא רבי .שלי
 ועל ,"פניו משה ויסתר" ,"ממנו פניו הסתיר

 שלך הפנים מאותם ,"אסתר ומפניך" זה
 והיה" זה ועל ,בי ישגיחו שלא נסתר אהיה

  ".יהרגני צאיומ כל

>àäà< äîë øîà àáà éáø éìéã àðééðáî øéúñ 
øîà úàã )äë áë íéìäú(>  åéðô øéúñä àìå

åðîî< )ã â äëéî] (åéî åéðô øúñåðîà[) â úåîùå  (
)åéðô äùî øúñéå( ïåðéàî øúñà êéðôîå àã ìòå 

 àã ìòå éá ïåçâùé àìã øúñð àäà êìéã íéðô
éðâøäé éàöåî ìë äéäå:  

 זה מה ,"' וגולבלתי אות לקין 'ה וישם"
 אותיות ושתים מעשרים אחת אות ,"אות"

 רבי אמר .עליו להגן עליו נתן התורה
 ,"בשדה בהיותם ויהי" כתובה ומה ,יהודה

 והרג קם זה ועל ,האשה זו ".בשדה" זה מה
 של מצד ,גולהר ירש זה מצד שהרי ,אותו
 קין נאיוק ,העולם לכל מות שגרם ,ל"סמא
 הרי ,אמר חייא רבי .שלו הנקבה על בהבל
 ,"פניו ויפלו מאד לקין ויחר" שכתוב ראינו

 ,הוא כך לו אמר ,קרבנו התקבל שלא על
 זה מה ,יהודה רבי ואמר. דולנג היה והכל

 לא ואם שאת תיטיב אם הלא" שכתוב
 ,אמר כך אלא ,"בץור חטאת לפתח תיטיב

 זה מה .שאת אז ,מעשיך תיטיב אם הלא
 שהרי ,"שאת יתר" שכתוב כמו ,שאת

 ותלוי תמידדבר  בכל שבח יש לבכור
 לא ואם ,שאת תיטיב אם" זה ועל ,במעשיו

 זה מה". בץור חטאת לפתח תיטיב
  פתח זהו ,"לפתח"

åäé íùéå"åâå éúìáì úåà ïé÷ì ä ' úåà éàî
 áäé àúééøåàã ïååúà ïéøúå ïéøùòî ãçà úåà
 áéúëã éàî äãåäé éáø øîà äéìò àðâàì äéìò

)ç ã úéùàøá ( äãùá éàî äãùá íúåéäá éäéå
 àøèñî àäã äéì ìéè÷å í÷ àã ìòå àúúà àã

àîñã àøèñî àìè÷ì úéøé àã" àúåî íéøâã ì
îìò ìëìäéá÷åð ìò ìáäì ïé÷ éð÷å àá àééç éáø 

 áéúëã ïðéæç àä øîà)ä íù ( ãàî ïé÷ì øçéå
à äéðáø÷ ìéá÷úà àìã ìò åéðô åìôéå" éëä ì

 éàî äãåäé éáø øîàå äéìá÷ì äåä àìëå àåä
 áéúëã)æ íù ( àì íàå úàù áéèéú íà àìä

 àìä øîà÷ éëä àìà õáåø úàèç çúôì áéèéú
úàù éàî úàù êãáåò áéèéú íà áéúëãë )íù 

â èî ( äéì úéà àçáù àøëåá àäã úàù øúé
 íà àã ìòå éäåãáåòá àééìúå øéãú àìëá
 õáåø úàèç çúôì áéèéú àì íàå úàù áéèéú

àçúô àã çúôì éàî  
   æì/à  

 על דינים יוצאים שממנו שלמעלה
 כמו "פתח" .העולם של רעים מעשים
 פתח ולאותו ,"צדק שערי לי פתחו" שנאמר

 עתיד והוא ,המות מלאך זה ,"בץור חטאת"
  .ממך להפרע

 ïéùéá ïéãáåò ìò ïéðéã ïé÷ôð äéðîã àìéòìã
 øîà úàã äîë çúô àîìòã)èé çé÷ íéìäú (

 ÷ãö éøòù éì åçúôå õáåø úàèç çúô àåääì
êðéî àòøôúàì ïéîæ àåäå úåîä êàìî àã:  

 ,אדם נולד השנה בראש ,בא וראה
 .ולמטה למעלה סוד ודאי השנה בראש
 .למטה השנה ראש ,למעלה השנה ראש

 לנו מנין .נפקדות עקרות השנה בראש
 פקד 'וה" שכתוב ,היה זה השנה שבראש

 .השנה ראש זה דוקא 'וה ,"שרה את
יצא  ,השנה בראש יצא שאדם ומשום

 לפתחלכן ו ,בדין עומד והעולם בדין )ויצא(
 .ממך להפרע כדי ,"בץור חטאת" ,ודאי

 ואתה". כלהשת עד ,"תשוקתו ואליך"
 מחיה ואתה" שכתוב ,הוא סוד ,"בו תמשל

 ùàøá íãà ãéìéúà äðùä ùàøá éæç àú
ø àúúå àìéòì àæø éàãå äðùä"ø àìéòì ä" ä

àúúìâ ïìðî úåã÷ôð úåø÷ò äðùä ùàøá 
 áéúëã äåä äðùä ùàøáã)à àë úéùàøá (

åäéå"åäéå äøù úà ã÷ô ä" à÷ééã äø àã" ïéâáå ä
ãà ÷éôðã í]øî"ä÷éôðå ) [øá"÷éôð ä(  àðéãá

 éàãå çúôì êë éðéâáå àðéãá àîéé÷ àîìòå
 êéìàå êðéî àòøôúàì ïéâá õáåø úàèç
 àåä àæø åá ìùîú äúàå éöúùúã ãò åú÷åùú

                                                                                                                                                                                     

à ÷åñôä ïåùì :íäî. 
 .כ בעניין היתומה היתירה שהיתה להבל"כ ז מש"ח שער אנ"ע' עי ב
 ).הערת הזוהר(סוף כי תצא  ג
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 הקדוש שולט לא ,אמרו מכאן ," כולםאת
 ,העולם רשעי כלושי בזמן אלא הוא ברוך
 אז ,אותם כלהי המות שמלאך כיון ,זה ועל

 יצא שלא עליו שולט הוא ברוך הקדוש
 "בו תמשל ואתה" שכתוב ,לעולם להרע

 ,יצחק רבי אמר .דוקא ואתה ,)בתשובה(
 רבי .מצוי המושלמחלוקת ה של בקשר
  .בתשובה "בו לותמש ואתה" ,אמר יהודה

 áéúëã)å è äéîçð ( ïàëî íìë úà äéçî äúàå
á÷ èéìù àì åøîà" ïåöúùéã àðîæá àìà ä

öùé úåîä êàìîã ïåéë àã ìòå àîìò éáééç é
ïåìàá÷ ïéãë " àùàáàì ÷åôé àìã éåìò èéìù ä

 áéúëã àîìò)æ ã úéùàøá ( åá ìùîú äúàå
)àúáåéúá ( ÷çöé éáø øîà à÷ééã äúàå

àâìôã àøèå÷áá >àøéñô÷<â) àøéèñ÷ ( çéëù
àúáåéúá åá ìùîú äúàå øîà äãåäé éáø:  

 של דורות אותם כשהיו ,אמר יוסי רבי
 את קיםימחל היו ,בעולם הולכים קין

. ותחתונים לעליונים דומים והיו ,הארץ
 כשנפלו ,ל"ועזא א"עז ,יצחק רבי אמר

 בני בנות ראו ,מלמעלה שתםוקד ממקום
 היו ואלה ,בנים והולידו וחטאו אדם

  ".בארץ היו והנפלים" שכתוב ,נפילים

 ãë øîà éñåé éáø>ååä< ïéìæà ïé÷ã ïéøã ïåðéà 
éùèøèî ååä àîìòáã éàìòì ïééîã ååäå àòøà 

åà éàúú"æò ÷çöé ø"àæòå à"ìä øúàî åìôð ãë 
 åàèçå àùð éðá úðá åîç àìéòìî åäééúùåã÷

íéìéôð ååä ïéìàå ïéðá åãéìåàåå áéúëã )ã å íù (
 õøàá åéä íéìéôðä  

 ,אלהים בני היו קין בני ,אמר חייא רבי
 בה הטיל ,חוה על ל"סמא כשבא שהרי
 ,קין את והולידה והתעברה אזוהמ

 בני לשאר דומה היה לא שלו והמראה
 היו לא ,שלו מהצד שבאו אותם וכל .אדם

 יהודה רבי. האלהים בני אלא נקראים
 כך נפילים )בני( אותםאפילו ו ,אמר

 היו שיםיש ,"ריםוהגב המה" ,נקראים
 המה" כאן כתוב .שלמעלה כחשבון ,בארץ

éäìà éðá ååä ïé÷ã éåðá øîà àééç éáø" í
àîäåæ äá ìéèà äåç ìò ìàîñ àúà ãë àäã 

ïé÷ì úãéìåàå úøáòúàåæåä àì äéìéã åæéçå ú 
 àøèñî ïééúàã ïåðéà ìëå àùð éðá øàùì éîã

åä àì äéìéãäéäìàä éðá àìà ïåø÷à " éáø í
 ïåðéà åìéôàå øîà äãåäé)éðá ( ïåø÷à éëä íéìéôð

ïéúù íéøåáâä äîäçåä ä ïáùåçë àòøàá 
íìåòî øùà íéøåáâä äîä àëä áéúë àìéòìãà 

                                                                                                                                                                                     

ה לו למישלט עוד על הנשמה ובראשית חכמה איתא שהנשמה " אז לא יתן הקבכיון שימית הגוף' פי א
  ).א"נ(מ "א. אתה והיינו דקאמר ואתה תמשל בו' נק

  ).א"ד(בחבור וקשר הקטרוג ומחלוקת  ב
השוטר והמושל שכיח שם כדי לקיים הדין שבין החולקים והוא רמז ביאור של ואתה תמשל בו שכן  ג

ת הקיצוף אזי המלאך המות שהוא השוטר הכופה לקיים דין העליון היה כאן היה מחלוקת קטרוג מחמ
 ).א"ד(נמצא מיד ביניהם 

  ).א"ד(מהרסים  ד
ז היו " ועי, אלא שהיו דין חזק, גמורטובהיו דקליפת נוגה דאצילות הנה הם מתחילה ' ולילי'  הסמה

ז על עזא "והגם דשם אמרו כ .אפיל לון שכינתא מקדושה דלהון) ולכן(' וכו , על בריאת האדםיםמקטרג
 , והיה אותו הענין בשניהם. והם תולדותיהם, ועזא ועזאל הם הענפים,ן הם השרשים"הזו' וכו ,ועזאל

 עזא ועזאל נפלו למטה לגמרי שכן .נפל במקום הראוי לו'  וכל א,ושניהם נפלו ואתעקרו מקדושתייהו
 אשר ,ן דקליפת נוגה דאצילות"וא הזוההרי  , ושרשם,חושךהחורבן והשממון דהעשיה ובעמקי הרי ל

 ואחר שנתעקרו מקדושתייהו ".לא יגורך רע " אשר שם נאמר,מתחילה היו עומדים סמוך וקרוב לאצילות
  ושם הוא השורש דכל הטומאה והרע,הוא קליפת הבינה דעולם הבריאההרי  ,ירדו בנוקבא דתהומא רבא

י שבחרו " עשכן .אבדו חולקא טבא דהוה בהו',  וכודםוכן חטאו עזא ועזאל כשנפלו למטה בבנות הא', וכו
הוא הארת הקדושה דאצילות הרי  ,טובה נאבד מהם החלק ,בחפצם ובדעתם ונאחזו בקליפה דבריאה

א "ב ע"א רי"ג רח ע"א ועיין ח"ב לקמן נח ע"לעיל ט ע). א"א כ ע"ה ח"דע ( רעו ונטמאו ונעש,שהיה להם
 ).ו"לש(

 ).ב"ב סג ע"ה ח"דע(דאצילות ' א דקלי"ב דז"והם מהחו ו
ב שלידת קין היתה על ידי זרע הנחש יחד עם זה "ב ותרומה קסז ע"אחרי מות עו ע, א"לקמן נה ע' עי ז

 .צ"א על ספד"ב ודברינו שם בשם בהגר"לעיל לו ע' ועי, )ד"ב קמו ע"ה ח"דע(של האדם 
 ).א"צ לה ע"א על ספד"בהגר(' ק כלול מי"מהו' כלומר שכל א ח
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ששים " שם וכתוב ,"מעולם אשר ריםוהגב
 המה" ,אומר יוסי רבי ".לה סביב גבורים

 "מעולם" ,ממש "מעולם אשר הגבורים
 הוא זה ,שם מהו ,"השם אנשי" .דוקא
 כתוב .דוקא "השם אנשי" ,שאמרנו עולם

 ,"שם בנקבו" שם וכתוב ,"השם אנשי" כאן
 את הישראלית האשה בן בוויק" וכתוב
  ".השם
  

íìåòîà íúä áéúëå ) øéùæ â ( íéøåáâ íéùù
 øùà íéøåáâä äîä øîåà éñåé éáø äì áéáñ

íùä éùðà à÷ééã íìåòî ùîî íìåòî] à÷ééã[ 
 íùä éùðà ïøîà÷ã íìåò àåä àã íù éàî
 íúä áéúëå íùä éùðà àëä áéúë à÷ééã

)æè ãë àø÷éå ( áéúëå íù åá÷ðá)àé íù ( áå÷éå
íùä úà úéìàøùéä äùàä ïáá   

 ,היו משמ "מעולם" ,אמר חייא רבי
 ברוך הקדוש אותם לקח שלמטה ומעולם

 וגברים ,היו זהמעולם ( כתובש כמו ,הוא
 ,שם אנשי שכתוב ,היו הרע צד של גבורים

 כמו .שם אנשי אלא ,השם אנשי כתוב ולא
 כי וחסדיך 'ה רחמיך רוזכ" )כתוב זה

 ומעולם ,ודאי מעולם ,"המה מעולם
 והם ,הוא ברוך הקדוש אותם לקח שלמטה

 קדושה מרכבה להיות ראשונים אבות
 אשר ריםוהגב המה" כאן גם .למעלה
 הקדוש אותם לקח ודאי מעולם ,"מעולם

 ,"מעולם" ,אמר יצחק רבי .הוא ברוך
 ששים" שכתוב ,שלשלמה מטתו זו ,)ומהו(

 כולם ,אמר אחא רבי ".לה סביב גבורים
 לא עדיין שהרי( ,האלהים בני נקראו

 היו הנטיעות כל ,בא וראה). התבשמה
 .אחד במקום דקיקים רשומים יםומסת

 הוא ברוך הקדוש אותם עקר כך אחר
 רבי .התקיימוו אחר במקום אותם ושתל
 ספר זה" כתובהוא ה מה ,שאל ייסא
 אדם אלהים ברא ביום אדם תותולד

 ונקבה זכר םתוא עשה אלהים בדמות
 זה ,אבא רבי לו אמר ".תםוא ויברך בראם

 נפתחים ריםספ שלשה ,שנינו .עליון סוד
  גמורים צדיקים של אחד ,השנה בראש

 íìåòî øîà àééç éáø] íìåòîå ååä ùîî
á÷ ïåì ìèð àúúìã"äïéøáåâå ãë "à[ ) ååä àã

 éùðà áéúëã ååä àùéá àøèñã ïøáâ ïéøáåâå
 àðååâë íù éùðà àìà áéúë àì íùä éùðà íù

áéúë àã) (å äë íéìäú (åäé êéîçø øëæ" ä
î äîä íìåòî éë êéãñçå íìåòîå éàãå íìåò

á÷ ïåì ìéèð àúúìã" éàîã÷ ïäáà ïåðéàå ä
 äîä àëä óåà àìéòì àùéã÷ àëéúø éåäîì

 éàãå íìåòî íìåòî øùà íéøåáâä] ïåì ìéèð
á÷"íìåòî øîà ÷çöé éáø ä[) àåä éàîå ( àã

 áéúëã äîìùìù åúèî)æ â øéù ( íéøåáâ íéùù
 øîà àçà éáø äì áéáñéäìàä éðá åäìë" í

 ïåø÷à])ð"à [úîñáúà àì ãò àäã(â éæç àú 
 ïéîéùø ïéîéúñ ååä ïòéèð ïåäìë]ïé÷é÷ã [

)ïé÷é÷æ(ããç àøúàá äá÷ ïø÷ò øúáì " ä
àøçà øúàá ïåì ìéúùàåå àñéé éáø åîéé÷úàå 

 áéúëã éàî ìàù) à ä úéùàøá-á  ( øôñ äæ
éäìà àøá íåéá íãà úåãìåú" úåîãá íãà í

éäìà"úåà äùò íå êøáéå íàøá äá÷ðå øëæ 
àà íúå" úìú ïðéðú àåä äàìò àæø àáà éáø ì

øá ïçéúô ïéøôñ"íéøåîâ íé÷éãöã ãç ä:  

  àúôñåú:  
 בשעה ,לברכה זכרונם רבותינו אמרו

 ברא ,האדם את הוא ברוך הקדוש שברא
 ,מצוות שבע על אותו וצוה עדן בגן אותו
 שמים מלאכי ושני ,עדן מגן רשווג חטא

 ,הוא ברוך הקדוש לפני אמרו ל"ועזא א"עז
 אמר .צדיקים היינו בארץ אנו היינו לוִא

æø åøîà"á÷ àøáã àúòùá ì" àøá íãàì ä
 áç úåöî òáù ìò åäåöå ïãòã àúðéâá äéì
 àæò àéîù éëàìî éøúå ïãòã àúðéâî ùøâúàå

á÷ éî÷ åøîà ìàæòå" àòøàá ïðà àðéåä åìà ä
à ïéàëæ àðéåä"á÷ ì" àøöé ìò ïéìëé ïåúà éëå ä

                                                                                                                                                                                     

  .ד שכוונתו מעולם הבריאה"צ כט ע"א על ספד" בבהגר'עי א
  ).הערת הזוהר(לו ' חסר כאן ועיין בסוף הספר סי ב
  ).הערת הזוהר(חסר כאן עיין סוף הספר  ג
 ).א"ד(רשימות דקות  ד
 .יהל אור' עי ה
 .ביהל אור' ועי, )'ה ואמר ט"ד ד"צ כד ע"א על ספד"בהגר(א "כלומר בא ו
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 יכולים אתם וכי ,הוא ברוך הקדוש להם
 ,לפניו אמרו ,הרע יצר על] להתגבר[

 ,הוא ברוך הקדוש אותם הפיל מיד .יכולים
 וכתוב ,"בארץ היו הנפלים" שנאמר כמו

 נכנס לארץ שירדו ובשעה ."' וגוריםוביהג"
 םנשי להם ויקחו" שנאמר ,הרע יצר בהם
  .שתםו חטאו ונעקרו מקד,"ובחר אשר מכל

éî ïéìëé äéî÷ åøîà àùéáá÷ ïåì ìéôà ã" ä
 øîà úàã äîë)ã å úéùàøá ( åéä íéìéôðä

åâå íéøåáâä áéúëå õøàá ' åúçðã àúòùáå
 íäì åç÷éå øîàðù àùéá àøöé åäá ìàò àòøàì
 åø÷òúàå åáç åøçá øùà ìëî íéùð

åäééúùåã÷î  
  æì/á  
  øäæ  

 ,הכל יוצא ממנו שהרי עליון ספר ,'וכו
 כללות אמצעי ספר .כתיבה יוצאת ממנו

 כללות שהוא ספר( ,ומטה מעלה לש
 סוד הצדדים לכל ואוחז ,ולמטה שלמעלה

 אדם של סוד ,הצדדים לכל ואוחז( )'וכו
 )ונקרא( שנקרא שלישי ספר ,הראשון

 ספר ,הראשון אדם שבכתב שתורה )תורה
 של וזהו ,"אדם תולדת" שנקרא )שלישי(

 ספר זה" שכתוב זהו ,גמורים צדיקים
 שעושה דאיו צדיק זה ,"אדם תותולד

 בדמות אדם אלהים ברא ביום. "תולדות
 למעלה הכל נתקן אז ודאי שהרי ,"אלהים

 זכר" .אחת אגמובדהתקיימו ו ,מטהלו
  .שניב נכלל אחד סתם "בראם ונקבה

åëå'à ÷éôð àìë ÷ôð äéðî àäã äàìò øôñ 
 àìéòã àììë àúéòöîà øôñ äáéúë äéðî

 àúúå> ãéçàå àúúå àìéòìã àììë åäéàã øôñ
ëìäøåúã àæø ïéøèñ ì<á)  ïéøèñ ìëì ãéçàå

 éø÷àã äàúéìú øôñ äàîã÷ íãàã àæø]ð" à
éø÷àå[äøåú  (øôñ äàîã÷ íãà áúëáùâ 

 íéøåîâ íé÷éãöã åäéà àãå íãà úåãìåú éø÷àã
ää" ã)à ä úéùàøá ( øôñ äæ] àã íãà úåãìåú

å ÷éãöäéà> éàãå<) [÷éãö àãå( úåãìåú ãéáòã 
éäìà àøá íåéá"úåîãá íãà íéäìà " àäã í

 åîéé÷úàå àúúå àìéòì àìë ï÷úúà ïéãë éàãå
 íàøá äá÷ðå øëæ àãç àîâåãá)á íù ( ãç íúñ

]ãçá ìéìëúà) [ãç ììë(  
äðùî:) åë' (úëå á)é çé éìùî ( æåò ìãâî
åäé íù"÷éãö õåøé åá ä,áâùðå , æ øôñ åä

íãà úåãìåú, åúåàá õøùìãâî .ìãâîä äæä  ,
åéùòî äî . åäæ àìàãåã ìãâîå æ æò ìãâî åä

åäé íù"ä ,ãçà ìëä . äðåîà éðáì òåãé ïàë
 úåãìåú øôñ éàãå åäæ) åãåñ äðåîà éðáì íãà

ä íù æò ìãâî 'ä áâùðå ÷éãö õåøé åá ' ÷éãö
äðåîà éðáì íãà(ã.  

 ïéúéðúî]åëå'[ áéúë )é çé éìùî ( æåò ìãâî
åäé íù"áâùðå ÷éãö õåøé åá ää øôñ àåä àã 

íãà úåãìåúåèéäøã æäá ìãâî àåäç ìãâî éàä 
 àåä àãå ãåã ìãâî àåä àã àìà äéúãéáò éàî

åäé íù æò ìãâî"ãç àìëå äè éðáì àòéãé àëä 
 àã àúåðîéäî]àåä[ íãà úåãìåú øôñ éàãå 

]àúåðîéäî éðáì[åäé íù æò ìãâî åãåñ " åá ä
åäé áâùðå ÷éãö õåøé"÷éãö ä  éðáì íãà

                                                           

  ).א"ד(ב ”א ושמיני מ ע”ב ובויקהל ר ע”בזוהר שיר השירים ולהלן מז עב ו”עיין תרומה קלו ע א
 ).ק"גליון דפ ( כפי זה התקון נמצא בשני ספרי הידב

â á)ôã”å ( óñåð)ñ"äàúéìú à(,. 
 .לבדוק את התרגום@ ד
ולא קשיא (כ כאן "כ בסוד ספירת היסוד כמש"והוא ג. ב"ך הוא סוד הדעת ושם הוא סוד שם י"מנצפ ה

ז "א על תיקו" בבהגר’ועי) ונידון לעיתים כך ולעיתים כך' די שכן כל העמודא דאמצעיתא הוא עניין אז מי"ע
' ועי, ה רביעא לכל תלת" דא"ז ה ע"תיקו' ועי, )ג"א נה ע"ביאורים ח) (ימלך' מלך ה' מלך ה' ה(' סוף תיקון ד

 .א"ב ע”צ ע"א על ספד"בהגר
  זוהר הרקיע' עי ו
 ).א"ד(שהיה רץ  ז
 ).הערת הזוהר(ב ”עצו  ח
 ).א"ד(כאן יש השגה  ט
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àúåðîéäîà  
 לאדם לו ירד ודאי ספר ,אבא רבי ואמר
 וספר .עליונה חכמה יודע היה ובו ,הראשון

 שזכה ומי ,הדור חכמי אלהים לבני הגיע זה
 ,עליונה חכמה בו ידע ,בו להתבונן

 הוריד זה וספר .בו ויודעים בו ומתבוננים
 שליחים ושלשה ,הסודות בעל אותו

 ,עדן מגן אדם שיצא ובשעה .לפניוממונים 
 וממנ טס )ממנו( כשיצא ,ספר באותו אחז

 לו והשיבו רבונו לפני ובכה התפלל )לשער(
 חכמה תשכח שלא כדי ,מקדם כמו אותו
  .רבונם את לדעת שתדלווי ,אדם מבני

àáà éáø øîàåá íãàì äéì åúçð éàãå øôñ 
 àã àøôñå äàìò àúîëç òãé äåä äéáå ïåùàøä

 ïéäìà éðáì àèî]éîéëç) [éîéá( éëæã ïàîå àøã 
äàìò äîëç äéá òãé äéá àçâùàì ïéçéâùîå 

äéá ïéòãéå äéáâ éøàî äéì úéçð àã àøôñå 
ïéæøãã ÷ôðã àúòùáå äéî÷ ïðîî ïçéìù úìúå 

àøôñ àåääá ãéçà ïãòã àúðâî íãàä ÷éôð ãë 
)äéðî ( äéðî ñàè)àòøúì ( äéøàî éî÷ éëáå éìö

äéì åáéúàåå éùðúú àìã ïéâá ïéîã÷ìîë 
 ïåäéøàîì òãðîì ïåìãúùéå àùð éðáî àúîëç  

 ספר וזה ,לחנוך לו היה ספר ,נושני וכן
 ,היה אדם תולדות של ספר של ממקום

 זהו .לקחנ מהארץ שהרי ,החכמה סוד וזהו
 ".אלהים תווא לקח כי ואיננו" שכתוב

 פי על לנער ךוחנ" שכתוב ,הנער והוא
 וזה ,בידו נמסרו עליונים גנזים וכל". דרכו
 מפתחות ואלף ,שליחות ועשה ונתן מסר

 ,יום בכל קחה ברכות ל מא,נמסרו בידו
 הוא ברוך הקדוש .לרבונו קשרים וקשר
 זהו .אותו לשמש מהעולם אותו לקח

 נמסר ומזה". אלהים תווא לקח כי" שכתוב
 שאחז בשעה .חנוך של ספרו שנקרא ספר

 גנזים כל לו הראה ,הוא ברוך הקדוש אותו
 הראה לו עץ החיים באמצע הגן .עליונים

 אשרי .בספרו ראינו והכל ,וענפיו עליוו
 עליונה שחכמה עליונים חסידים אותם

 øôñ àãå êåðçì äéì äåä øôñ ïðéðú ïëå
 àæø àåä àãå äåä íãà úåãìåúã àøôñã øúàî

 àòøàî àäã àúîëçã]úà[ää ìéèð" ã
)ãë ä úéùàøá ( ç÷ì éë åððéàåéäìà åúåà" í

 áéúëãë øòðä àåäå)å áë éìùî ( ìò øòðì êåðç
 àãå äéãéá ïøñîúà éàìò éæðâ ìëå åëøã éô

 ãéáòå áéäéå øéñî]àúåçéìù) [úåçéìùäé( 
óìàåæ ïçúôî îäàî äéãéá ïøñîú  ìéèð ïàëøá

àîåé ìëá äéøàîì ïéøéù÷ øéù÷åç ìéèð àîìòî 
á÷ äéì"ää äéùåîùì ä" ã)ãë ä úéùàøá ( éë
à ç÷ìéäìà åúå" éø÷àã àøôñ øñîúà àã ïîå í

á÷ äéì ãéçàã àúòùá êåðçã àøôñ" éîçà ä
äéìè )ì( åâá ééçã àðìéà äéì éîçà éàìò éæðâ ìë

éåôøèå àúðâ úåòéöîà ïðéîç àìëå éåôðòå 

                                                                                                                                                                                     

  א
  מיץ  עוי  מבש
  יצד  ווה  גרג

  היי  זדו  דצב
  ונק  שוה  לקה

ה רק אחר שנגמר "ק כי נשלם שם הוי"ד היי ונ"ת יצ"ה דר"ה הוא משלים השם הוי"דשם לק' האות ה
 ).ו"לש(ב ובאר יצחק שם "א בליקוטים קפג ע"הפסוק כולו הגר

  ).זוהרהערת ה(ב ”לקמן נה ע ב
  ).א"נ(מ "א. ה שר התורה"ל דהיינו יפיפי"נ ג
ב "ביאורים ח(והם המלאכים שהם שרי התורה , ר"הרי הוא רזיאל המלאך שעל ידו ניתן ספר זה לאדה ד
 ).ב"ע ע

 ).א"ד(ע פרח הספר מידו "כשיצא מג ה
  ).א"ד(והשיבו לו הספר  ו
 ).הערת הזוהר(לקמן נו  ז
' א הנק"לאדוניו ז' קושר עטרות מצירופי שמות הק' פי). א"ד(ר אחד והיה מצרף שמות הקדושים בקש ח

 ).א"נ(ב "הרש. 'ת יש"ת
  ).א"ד(הראה לו  ט
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 ,לעולמים מהם נשכחה ולא ,להם התגלתה
 ובריתו ליראיו 'ה סוד" שנאמר כמו

  ".להודיעם

éåôøèåà ïåðéà ïéàëæ äéøôñá ïðéîç àìëå éåôðòå 
 àìå åäì éìâúà äàìò àúîëçã ïéàìò éãéñç

 øîà úàã äîë ïéîìòì åäééðî éùðúà) íéìäú
ãé äë (åäé ãåñ"íòéãåäì åúéøáå åéàøéì ä:  

 לםולע באדם רוחי ידון לא 'ה ויאמר"
 ,אמר אחא רבי ."' וגובשר הוא בשגם
 ,ויוצא ששופע נהר אותו היה זמן באותו
 שופךו החיים מעץ עליונה רוח מוציא
 ,)המות מעץ( )המות בו ששורה( באילן

 ימים אדם בני לתוך רוחות ונמשכות
 והתיצבו רעות עלוש עד ,רבים )זמנים(

 מאותו עליונה רוח הסתלקה אז .לפתח
 )מבני( בבני נשמות שפרחו בשעה אילן
 באדם רוחי ידון לא" שכתוב זהו .אדם

 נשמות שפרחו בשעה לעולם לתת ,"לםולע
 אלעזר רבי ,"בשר הוא בשגם. "אדם בבני
 ,)אמרו אלעזר רבי של בישיבתו( אמר

 ,ללבנה מאיר שהוא ,משה זה "בשגם"
 ימים בעולם אדם בני עומדים זה כחומ

 ועשרים מאה ימיו והיו" .רבים )פעמים(
 .תורה נתנה ידו שעל ,למשה רמז ,"שנה
 עץ מאותו אדם לבני חיים )זורק( שפוך ואז

 .ישראל שחטאו אלמלא היה וכך .החיים
 רותיח ,"חותוהל על חרות" שכתוב זהו

 מושך היה החיים עץ שהרי ,המות ממלאך
 עומד בשר שהוא ם"בשגה ז ועל. למטה
 ,חיים של רוח )רחקתלה( להריק הדבר
 זה ועל .למעלה אחוזו למטה אחוז בשגם
  נאסף אלא ,מת לא משה שנינו

åäé øîàéå" íìåòì íãàá éçåø ïåãé àì ä
åâå øùá àåä íâùá ')â å úéùàøá (]øñç[ éáø 

 ãéâðã àøäð àåää äåä àðîæ àåääá øîà àçà
éàî äàìò àçåø ÷éôà ÷éôðå÷éøàå ééçã àðìá 

 àðìéàá àúåî äéá àééøùã)àúåîã àðìéàî (
]å[ àùð éðáã åäééååâá ïéçåø ïëùîúà]ïéîåé[ 
)ïéðîæ (çúôì åãúòúàå ïéùéá å÷ìñã ãò ïéàéâñâ 

 àðìéà àåääî äàìò àçåø ÷ìúñà ïéãë
 ïéúîùð çøôã àúòùá>éðáá<) éðáî ( àùð

ää" ã)â å úéùàøá ( íìåòì íãàá éçåø ïåãé àì
éîìúá íìåòì ] éðáá ïéúîùð åçøôã àúòùá

 øùá>àùð<[ øùá àåä íâùá ]øîà øæòìà éáø[ 
)éøîà øæòìà éáø éáã(ã åäéàã äùî àã íâùá 

 àùð éðá ïéîéé÷ àã àìéçîå àøäéñì øéäð
]å ïéîåé àîìòïéàéâñ) [ïéðîæ àîìòã( åéîé åéäå 

 äøåú äéãé ìòã äùîì æîø äðù íéøùòå äàî
 ïéãëå úáéäéúà]÷éøé[) øà÷é ( àùð éðáì ïééç

 åáçã àìîìà äåä êëå ïééçã àðìéà àåääî
ää ìàøùé" ã)æè áì úåîù ( úåçìä ìò úåøç

 êéùî äåä ééçã àðìéà àäã úåîä êàìîî úåøç
âùá àã ìòå àúúì" äìî àîéé÷ øùá åäéàã í

]à÷øàì[) à÷çøúàì ( ãéçà íâùá ééçã àçåø
 úéî àì äùî ïðéðú àã ìòå àìéòì ãéçà àúúì

ëúà àìàùéð  
  çì/à  
 שהרי .ללבנה מאיר והיה העולם מן

 לא העולם מן שנאסף גב על אף ,השמש
 .משה כך ,ללבנה ומאיר נכנס אלא ,מת
 במשיכת ,"בשר הוא בשגם" ,אחר דבר

 הבשר להיות חוזר ,רב זמן אדם בבני הרוח
 במעשי ולהשתדל הגוף אחר להמשך

 àùîù àäã àøäéñì øéäð äåäå àîìòî
òà"â ìàò àìà úéî àì àîìòî ùðëúàã 

 àåä íâùá øçà øáã äùî êë àøäéñì øéäðàå
äáø àðîæ àùð éðáá àçåøã åëéùîá øùáä 

 àôåâ øúá àëùîúàì øùá éåäîì øãäúà

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(עלין שלו  א
  ).א"ד(שפך  ב
 ).א"ד(ב "והיו מוכנים לפתח חטאת לעיל לו סוף ע ג
 ).הערת הזוהר(א "לקמן צח ע ד
ל הואיל דמאריכין ימים כל כך חוזרים להיות " ר).א"ד(י הגלגול להיות בשר כבראשונה "היו חוזרים ע ה

 ).א"נ(מ "א. בכל דבר וגם הרוח נעשה בשר”להם טבע עהז ע
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  :àîìò éàäã ïéãáåòá àìãúùàìå  .הזה העולם
 שנתקנו הדורות כל ,אמר רבי יצחק

 כך אחר .וחסידים צדיקים כולם ,משת
 )וחכמה( תמנווא ולמדו ,והולידו התפשטו

 שבא עד .ובחרבות מחיםובר כלותל העולם
 דולעב ,העולם תיקון להם והתקין נח

 היו לא בהתחלה שהרי ,הארץ את ולתקן
 ,זה את הצטרכו כך אחר ,וקוצרים זורעים
 אלעזר רבי. "' וגוהארץ ימי כל עוד" שכתוב

 עולם לתקן הוא ברוך הקדוש עתיד ,אמר
 ימים ושיאריכ כדי אדם בבני רוח ולהתקין
 ימי העץ כימי כי" שכתוב זהו .לעולמים

 ומחה לנצח המות בלע" וכתוב ,"' וגועמי
 עמו וחרפת ,פנים כל מעל דמעה אלהים 'ה

 כאן עד". דבר 'ה כי הארץ כל מעל יסיר
 תיקון והלאה מכאן ,ריםוביהד נתקנו

  .הפרשה

 úùî åììëúùàã ïéøã ìë ÷çöé éáø øîà
éãéñçå é÷éãö åäìëàèùôúà øúáì  åãéìåàå å
 àúåðîåà åôéìåàå)àúîëçå ( äàöùì àîìòã

ïéôééñå ïéçîåøáá ïåì ïé÷úàå çð àúàã ãò 
 àîìòã àðå÷úå àäã àòøà àð÷úàìå çìôîì

 åëéøèöà øúáì ïéãöçå ïéòøæ ååä àì àúéîã÷á
 áéúëã éàäì)áë ç úéùàøá ( õøàä éîé ìë ãåò

åâå 'á÷ ïéîæ øîà øæòìà éáø" àîìò àð÷úì ä
àçåø àð÷úàìå ïéîåé ïåëøåéã ïéâá àùð éðáá 

ää ïéîìòì" ã)áë äñ äéòùé ( éîé õòä éîéë éë
åâå éîò ' áéúëå)ç äë íù ( çöðì úåîä òìá

åäé äçîå"éäìà ä" úôøçå íéðô ìë ìòî äòîã í
åäé éë õøàä ìë ìòî øéñé åîò"øáã ä] ò" ë

 àðå÷ú äàìäìå ïàëî ïéìéî åììëúùà
àúùøôã[:  

  úéùàøá:  
 שכשברא ,שנינו הרי ,שמעון רבי אמר
 חקק ,העולם את הוא ברוך הקדוש

á÷ àøá ãëã ïðéðú àä ïåòîù éáø øîà" ä
àîìòâàúåðîéäîã àæøã éôåìéâá óéìâ à  åâ

                                                           

נמצאו ביניהם צדיקים , על אף שעיקר בני הדורות הללו היו רשעים). הערת הזוהר(ב ”לקמן נה ע א
 ).ג"ש פח ע"הקדו(גמורים 

שת וברזל ומיד שבא נח לקחם לתיקון י לוטש נחו"להכרית ולהחריב העולם ברמחים וחרבות ע ב
  ).א"ד(העולם לחרוש בהם 

א "ה בפ"ה בע"ביאור הדברים מש. כמה דאוקימנא' ה עלמא כו"שמעון הא תנינן דכד ברא קב' אמר ר ג
ה והם "אותיות הוי' ע והם ד"יסודות ארמ' ע הנה יש מאציל ויש נאצל והנאצל יש בו ד"משער דרושי אבי

' י ב"פנימי הרוחניות הנקרא נרנח' שיש באדם א' בחי' ע שהם הם ד"א והם אבי"ם והם הם טנת"ב ת"חו
' בחי' כלולה מד' הבית שבתוכה יושב האדם וגופו ומלבושיו וכל בחי' ג הגוף ד"הם לבושים שע' ג' הגו' הו

' הד' בחי' שהם הלבוש כו' ג' הוא הגוף בחי' ב' ן בחי"של הרוחניות הנה נשמה לנשמה ונר' א' אלו הם בחי
' כו' ובחי' כללות כולם והיא ממוצעת בין בחי' א' הפרטיות יש בחי' בחי' אמנם בכל אלו הד' הם הבית כו

באמצע אשר ' הכוללת הרוחניות יש בחי' ז יש בכאן כי בין הבורא יתברך אל הנברא שהוא בחי"וכן עד
ל דאבות הן "ברהם וארזאלקיכם אני אמרתי אלקים אתם ויעל אלקים מעל א' עליה נאמר בנים אתם לה

הן המרכבה והכוונה כי יש ניצוץ קטן מאד שהוא אלהות נמשך ממדרגה האחרונה שבבורא וזה הניצוץ 
נברא שהוא נשמה דקה במאד מאד הנקרא יחידה ובניצוץ זה הנקרא יחידה יש בה ' מתלבשת בכח ניצוץ א

' כוללת שתיהן והוא בחי' א' גוף יש בחיה' הרוחניות לבחי' י ובין בחי"הרוחניות שהם נרנח' בחי' שרשי ד
' הנפש שבנפש וכו' בחי' הרביעית דם הנפש כי יש בה ניצוץ האחרון של הנפש שהוא הרביעית שבנפש פי

הגוף באופן כי ' בחי' וזה הניצוץ מתלבש ברביעית דם הנזכר ובזה הרביעית דם העליון כלול כל שרשי ד
ועתה נחזור לדבר בעולמות העליונים ' והיא מורכבת משניהם וכוהאמצעי בין הרוחניות אל הגוף ' הוא בחי

כ נמצא שהחכמה נקרא ראשית "ם וע"ה חבת"אותיות הוי' יסודות שהם ד' כי הנה הנאצל אינה אלא רק מד
וביאור הדבר כי הנה בהכרח היא ' העליונה שאינה בכלל בעולם ההוא וכו' כי לעולם הכתר הוא בחי
 המאציל אל הנאצל כי יש הרחק ביניהם כרחוק השמים מן הארץ ואיך יאיר זה שתהיה מדרגה האמצעי בין

קרובה אל ' קצוות אם לא היה דבר ממוצע ביניהם ומחברם ויהיה בחי' ז שהם ב"בזה ואיך יברא זא
כ אינו נרמז בשם "זו היא כתר הנקרא תוהו כי אין בו שום יסוד כי ע' המאציל וקרוב אל הנאצל הנה בחי

' יסודות בכח ולא בפועל כי הכתר הוא בחי' האמצעי שיש בו שרש של כל ד'  אמנם הוא בחיה כלל"הוי
' א' ס אשר הוא האציל בחי"מכל האפשר בא' היותר אחרו' ממוצע ממאציל ונאצל והטעם הוא כי הבחי

א להיות לנאצלים יותר דקות ממנו כי הוא תהו אשר "ס בהעלם ודקות גדול שא"שיש בה שורש כל הי
היותר תחתונה ' היא בחי' מדרגות הא' זו ב' לה ממנו אין עוד זולת האפס המוחלט ונמצא כי יש בבחילמע

כלל רק לשכך את ' פ שאינו כך כי אין שם דמות וספי"ואע' שבמל' ס וכאלו נאמר בדרך משל המל"של הא
בלת מכולם ס יש בה כללות כל שלמעלה ממנו ומק"האוזן נדבר כך והנה בזו המדרגה התחתונה של הא
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השנית שהיא מדרגה העליונה ' מקבלת מכולם ומדרגה זו התחתונה היא האצילה את בחי' כנודע שהמל
מכל מה שבכל הנאצלים ויש בה שרש כל הנאצלים והיא משפעת לכולם באופן שהיותר קטן מכל המאציל 

' נאצלים וב'  ובחיס"א' ויש בה בחי' האציל היותר מובחר שבכל הנאצלים ואין ביניהם מדרגה אחרת כו
שבעולם האצילות המתלבשת בראש הבריאה והוא ' שבמ' א ושניהם נקרא כתר והמ"אלו הם עתיק וא' בחי

וזהו ענין אני ראשון ואני אחרון כי הכתר הוא ראשון והוא אחרון ' א דבריאה כו"כתר הנקרא עתיק וא
שרש ' ובבחי' נקרא אני שהוא מלשל המאציל אשר בו הוא אחרון ' מל' בבחי' והוא אין והוא אני כי

כללו של דבר הוא שיש דבר ' הנאצלים אשר בו שהוא הכתר הוא ראשון ונקרא אין שהוא אותיות אני וכו
ס יש בה כללות כל שלמעלה ממנו ומשפיע "ממוצע בין הנאצל לנאצלים והוא מדרגה התחתונה של הא

ר שמעון הא תנינן "מעולם לעולם וזהו דאלכל מה שלמטה ממנו ויש כללות כל מה שלמטה מהם וכן הוא 
ה את העולם ואיך יכול לברוא מאחר שיש הפרש גדול בין המאציל "ל כשברא קב"ה עלמא ר"דכד ברא קב
ל שיש "א גליף בגליפו דרזא דמהימנותא שהוא אותו הצינור דק גו תקירין ברזין עילאין ר"לנאצלים לז

א בעולם "ס נעשה עתיק וא"עילא שהוא כמו מלכות דאבצינור הזה כח המאציל וכח הנאצלים וגליף ל
' וכלא ברזא חדא וא' א בעולם הברי"האצילות וגליף לתתא שהוא מלכות דעולם האצילות נעשה עתיק וא

ל יתבאר לך כל שמות והכנויים שהם "ג משער חיצוניות ופנימיות וז"ה בפי"עמש' ועביד עלמא תתאה וכו
רק שכפי הבחינה ' ות מורכבות מאותיות רבות או מועטים כי הכל אואל תפלה אם הם שמ' כנפים ומלבו

ההוא אז האותיות יתגלה שם בכנוי ההוא ושמור כלל זה בידך שבו תבין ' ס של הבחי"המתגלת יותר אז מי
כ יש "אורות מקיפים ואח' ב' בחי' י וכנגד ה"ס דאצילות יש פנימיות נרנח"כל השמות וכל הכנויים והנה בי

' יש בכל ס' כלים מקיפים הרי כמה בחי' אחרים והם גוף חצון וכנגדם ו' פנימי וג' לים וכולם גוף אכ' בחי' ג
ס בריאה אז יתוספו להם מלבושים כי הנה חצוניות "ס דאצילות ואמנם בהתלבשת בי"כל זה בי' וכו' וס

ה לבושים והם דאצילות כשמתלבש במלכות דבריאה יהיו שם בסוד נשמה ויתוסף שם עליה כמ' מלכ' ספי
ס דבריאה תוך ,כ בהתלבשות י"ואח' כלם פנימיות וחצנויות וכו' בחי' רוח דנפש של אורות ועצמות ועוד ו

לאין קץ ודבר זה מבואר ' ז לבושין נוספים וכן בהתלבש יצירה בעשיה והם כמה בחי"ס דיצירה והוא עד"י
 בעולם שלמטה ממנו וכן הוא מעולם שכל פרצוף של עולם עליון מאיר בפרצוף שכנגדו' מ בדברי ה"בכ

לעולם וזהו שאמר ועביד עלמא תתאה כגוונא דעלמא עילאה מאחר שהם מאירים זה בזה ודא קאים לקבל 
ל "ר' כ כו"ובג' א וכן כולם כדי למהוי כלא חד ביחודא חדא וא"א מאיר לז"למלכות ז' ל מלכות מאי"זה ר
כתר שיש ' הכתר והוא בחי' שנמצא שיהיה בתוכם ספיעד ' ה שם הרי תראה כי עצמו מספר כל הבחי"מש

ת וכנויין אלף "בזו הארץ התחתון והכל זה לבוש לזה וזה לבוש לזה ואל תתמה אם תראה שמות והויו
מהם יורה על ' מחולפות ויש מיעוט אותיות ויש מרובה אותיות וכל א' בהם נקו' אלפי רבבות שבכל ספי

' אותיות הנק' א לשם פחות מב" רק לפעמים לפרקים נכללים ביחד ואס"ס שבאותו הבחינה ולא יגרע מי"י
הרי . 'אלפין כו' לק' והם נכללים בו אפי' המתגלים באותה ספי' ל וכיוצא ולרמוז בו עיקר הבחי"ה או א"י

כ "י אותיות והאותיות הם אורה לאורות אשר בתוכם וזהו דאמר ובג"הראת לדעת איך כל הנבראים הם ע
ז מדבר בענין "י אתוון ואורות הנכנסים בתוכם ברא עלמין וכ"ליפו דאתוון עילא ותתא ועה גליף ג"קב

שיש באדם אדם פנימי הוא ' בחי' בריאת העולמות ועכשיו בא לומר שבענין זה הוא בריאת האדם הם ד
ה אלקות נמשך ממדרגה האחרות שבבורא וז' וכי ניצוץ קטן מאד שהוא בחי' י כו"הרוחניות הנקרא נרנח

נברא שהוא נשמה דקה במאוד מאד הנקרא יחידה ובניצוץ זה הנקרא ' הניצוץ מתלבשת בכח ניצוץ א
' בחי' ה עלמא שיש שם ד"ח כגוונא דעבד קב"וזהו דאמר ת' ח כו"הרוחניות נרנ' בחי' יחידה יש בה שרשי ד

אלו וזהו דפתח ' נ ברא ליה לאדם קדמאה שיש בו כל הבחי"וניצוץ דק הוא המחבר המאציל בנאצלים ה
י שהם פנימיות וברא ליה "ה אעטר ליה בעטרין עלאין שהם נרנח"ואמר והמה כאדם עברו ברית דהא קב

י הוא "מזה העולם למטה ונרנח' כ הוא נמצא דגוף האדם הו"שהוא בריאת הגוף בשית סטרין דעלמא וא
 ודחלן מקמיה ויהיב טעמא ז הוא כדי למהוי שלים בכלא שהוא מעילא ותתא וכלא זעאן"למעלה למעלה וכ

דהא כד אתברי אדם אתברי בדיוקנא עלאה והכונה לומר דבבריאה יש שינוי מכל הנבראים שנבראו בעולם 
א הוא כלול מכל מה שלמטה ממנו "ל כל שהוא למעלה הוא כלול מכל מה שלמטה הימנו וכן א"והוא דקי

א "וא' א אינו כלול מעתי"שלמעלה כמו הזוכן בכתר שבכל פרצוף ופרצוף אבל מה שלמטה אינו כלול ממה 
כולו ' י מאצי"ז יכול לזכות ויהבין ליה הנרנח"א משפעין בו אבל האדם שהוא למטה ועכ"וא' אלא שעתי

ר בעת שנברא וזהו דיהיב "י דאצילות וכן היה אדה"נמצא דאדם הוא למטה מכולם והוא כלול מנרנח
אתברי אדם אתברי בדיוקנא עלאה שהיה כלול מכל טעמא למה כלא זעאן ודחלן מקמי ומפרש דהא כד 

י יכול לקדש ומשפיע קדושה וטהרה בכל העולמות "ט דע"י דאצילות אפילו שהוא למטה מכולם וה"הנרנח
י להשפיע קדושה "דכיון שהוא למטה מכולם והוא כלול מכל מה שלמעלה מכל העולמות העליונות יכול ע

משום דהוא כלול מכל ' כלן בההוא דיוקנא וזעאן ודחלן מקמיוהוו מסת' וטהרה בכל העולמות וזהו דא
ה בגנתא דעדן לאתעדנא תמן בעדונין עלאין והוו מלאכין עלאין "י דאצילות ולבתר אעיל ליה קב"נרנח

כ המלאכים שהם מחיצוניות והם "סחרין ליה ומשמשין קמיה לאדם שהוא מפנימיות והוא מאצילות משא
ה "ח בשעתא דאעיל ליה קב"מיה ורזין דמריהון הוו אודועין ליה ואמר עוד תה הוו משמשין ק"מיצירה משו

: דמריהון' בגנתא דעדן הוה חמי ואסתכא מתמן כל רזין עלאין וכל חכמתא בגין למנדע ולאסתכלא ביקר
ל כי כל "ע וז"ב מדרושי אבי"ה בפ"ולבאר זאת נקדים מש. 'שבעה היכלין מדורין אינון לעילא כו' וא

ע "עולמות אבי' ה שהם ד"אותיות הוי' יסודות שהם ד' הכוללת כל הד' א' והנבראים כולם בחיהנאצלים 
' ס והנה כל מה שנברא בעולמות כולם אינם רק ד"עליונה חמישית אמצעי בינם לבין א' ויש עליהם בחי
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 אורות תוך האמונה סוד של בחקיקות
 וחקק למעלה וחקק ,עליונים בסודות

 עולם ועשה .אחד בסוד והכל ,למטה
 עומד וזה ,העליון עולםכדוגמת  תחתון

 ולכן .אחד ביחוד אחד הכל להיות זה כנגד
 של חקיקות חקק הוא ברוך הקדוש
 את ברא ובהם ,ולמטה הלמעל אותיות

 שהקדוש כדוגמא ,וראה ובא. העולמות
 את ברא גם כך ,העולם את עשה הוא ברוך
 כאדם והמה" ,ואמר פתח .הראשון אדם
 הוא ברוך הקדוש שהרי, "' וגוברית עברו
 אותו וברא ,עליונות בעטרות אותו עטר

 ,בכל שלם להיות העולם של צדדים בששה
 כשנברא הריש ,מלפניו ופחדו וחרדוכולם 

 מסתכלים והיו ,עליונה בדמות נברא אדם
 .מלפניו ופוחדים חרדיםו דמות באותה

 עדן בגן הוא ברוך הקדוש הכניסֹו כך ואחר
 והיו ,עליונים בעדונים שם להתעדן
 משמשיםו אותו סובבים עליונים מלאכים

ïéøéäèá àúúì óéìâå àìéòì óéìâå ïéàìò ïéæøá 
 àðååâë äàúú àîìò ãéáòå àãç àæøá àìëå

 àîìòã àìë éåäîì àã ìéá÷ì íéà÷ àãå äàìò
á÷ êë ïéâáå àãç àãåçéá ãç"ôéìâ óéìâ äéâ 

 éæç àúå ïéîìò àøá åäáå àúúå àìéò ïååúàã
á÷ ãáòã àðååâë" äéì àøá éîð éëä àîìò ä

 øîàå çúô äàîã÷ íãàì)æ å òùåä ( äîäå
åâå úéøá åøáò íãàë 'á÷ àäã" äéì øèòà ä

éøèñ úéùá äéì àøáå ïéàìò ïéøèòá àîìòã ï
 äéî÷î ïìçãå ïàòæ àìëå àìëá íéìù éåäîì
 äàìò àð÷åéãá éøáúà íãà éøáúà ãë àäã
 ïéìçãå ïàòæå àð÷åéã àåääá ïìëúñî ååäå

á÷ äéì ìéòà øúáìå äéî÷î" ïãòã àúðâá ä
 ïéëàìî ååäå ïéàìò ïéðåãòá ïîú àðãòúàì
 ïåäéøîã ïéæøå äéî÷ ïéùîùîå äéì ïéøçñ ïéàìò

 àú äéì ïéòãåà ååä äéì ìéòàã àúòùá éæç

                                                                                                                                                                                     

ית ונזכיר הב' המלבושים ובחי' אברי הגוף ובחי' הרוחניות הנקרא נשמה ובחי' ה והם בחי"שהם הוי' בחי
בעולם האצילות ובהם יובנו כל השאר כי פנימיות כל האצילות הוא רוחניות הנקרא נשמה והיא מתלבשת 

' והנה הלבושין האלה הם בתוך בחי' ס הנקרא ראש וזרועות כו"תוך אברי הגוף הנקרא כלים שהם הי
והם נקראים עולם הבתים ' העולם בעצמו כי כל זה בחי' היכלות דאצילות שהם בחי' הבתים שהם ז

ס "הי' הם בחי' בחי' האצילות אשר בתוכו יושב האדם העליון שהוא כללות עולם האצילות ואלו הד
' ס הנשמה דאצי"אור ונשמה שבכתר שורש לי' כנזכר נמצא בחי' בחי' ויש בהם ד' המתחילין מחכמה הנז

צילות המתחיל מחכמה כנזכר ס דא"ס הגופות שי"הגוף שבכתר הוא שורש לי' המתחיל מחכמה כנזכר ובחי
הרי כל שבכתר שורש ' המתחיל מחכמה כנזכר ובחי' ס דאצי"ס דלבושי בי"הלבושין שבכתר שורש לי' ובחי

ד הנזכר כי דרך המסך "וע' כ נברא עולם הברי"ס האצילות המתחיל מחכמה כנזכר ואח"ס היכלות שבי"לי
'  שהיה בעולם האצילות ונקרא עולם בריהאיר למטה ונחתם שם חותם כל מה' שהוא קרקע היכל דאצי

' צריך שיהיה בה כל הבחי' יען הוא אור של תולדה ואינו אור עצמו עליון ואמנם כיון שהוא חותם דאצי
כמוהו ' כתר בראש הברי' החתי' הנז' בחי' כלולה מן ד' הה' הכתר שהוא בחי' אשר באצילות והוא כי בחי

' ומלבוש כתר דאצי' נחתם גוף כתר דברי' ומגוף כתר דאצי' ריומאור הכתר דאצילות נחתם אור הכתר דב
ס דאצילות והמשיכו "ז עשו י"וכן עד' כו' נחתם היכל כתר דברי' ומהיכל כתר דאצי' נחתם לבוש כתר דברי
גוף מגוף לבוש מלבוש היכל ' נשמה מנש' בברי' החתימו חותם דאצי' אשר בכתר הנז' אורם דרך מלכות הנז

וכן עדז ' נשמה מנשמה כו' פרצופי דברים המשיכו והחתימו חתימותם ביצי' והה' ביצירה כו”מהיכל ועדז ע
ז כל העולמות יחד כללות "וכן עד' בפרצוף יצירה החתים החותם בחינותיהם דעשיה נשמות מנשמות כו”ע
דאינון רזא וכל דרוש זה רמזו בדברים אלו שבעה היכלין מדורין אינון לעילא שהוא בעולם האצילות ' כו' א

דמהימנותא עלאה מכחם נעשה שבעה היכלין אינון לתתא כגוונא דלעילא ומפרש ואינון שית כגוונא שית 
והוא טמיר וגניז איהו לעילא וכל אלין אינון ' ק שהוא כלול מג"כגוונא עלאה וחד טמיר וגניז שהוא היכל ק

יכלין אית בהו כגוונא דלעילא ואית ה ומפרש בגין דכל הני ה"אותיות הוי' ברזא עלאה שהם נאחזים בד
הוא ' גוף ועולם היצי' הוא בחי' נשמה ועולם הברי' הוא בחי' ל שהרי עולם האצי"בהו כגוונא דלתתא ר

הם בכל עולם ועולם והם נאחזים זה בזה ומאירים זה ' בחי' ז מצינו שכל ד"לבוש ועולם העשיה הבית ועכ
ולם האצילות בין של כל עולם ועולם אית בהו כגוונא דלעילא וזהו דאמר דכל הני היכלין בין של ע. בזה

ואית בהו כגוונא דלתתא למהוי כלול בכל עולם ועולם בדיוקנא דרזא דלעילא ובדיוקנא דרזא דלתתא 
ה לנשמתהון דצדיקים "ובכל אלו העולמות הוה דיוריה דאדם ולבתר דאתתרכא מגנתא דעדן אתקן לון קב

זיוא דיקרא עלאה וכל חד וחד אתתקן כגוונא דלעילא כמה דאוקימנא ולאשתעשעא בהו כדקא חזי מ
 ).נ"ש) (אשמורת הבקר(דנשמות הצדיקים הוא כלול כל העולמות ומשפיע לכלם 

  ).א"ד(חקק בחקיקות סוד האמונה באורות העליונות  א
ת האותיות גו טהירין תוך הטהירו חקק בחקיקו' פי). א"ד(תוך האורות בסודות העליונות שבאצילות  ב

 ).א"נ(ב "הרש. סודות עליונים' והספי
 ).א"ד(חקק חקיקות האותיות שעל ידם יסד העולם  ג
 ).א"ד(ב ותקון כא דף נב "ויקהל רב ע ד
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 בא .רבונם סודותהיו מודיעים לו ו ,לפניו
 יסהכנ הוא ברוך שהקדוש בשעה ,וראה
 כל משם ומסתכל רואה היה ,עדן לגן אותו

כל החכמה כדי לדעת ו העליונים הסודות
  .רבונוולהסתכל בכבוד 

á÷" ìë ïîúî ìëúñàå éîç äåä ïãòã àúðâì ä
 àìëúñàìå òãðîì ïéâá àúîëç ìëå ïéàìò ïéæø

äéøîã àø÷éáã   
  

 ,למעלה הם מדורים היכלות שבעה
 ושבעה .העליונה האמונה סוד שהם

 אחד שהם כדוגמתם[ למטה הם היכלות
 הם היכלות של מדורים שבעה .אחד כנגד

כדוגמא  ששה והם ,להשלמע כמו ]למטה
 וכל .למעלה הוא וגנוז טמיר ואחד ,עליונה

 ההיכלות שכל משום ,עליון בסוד הם אלה
 בהם ויש ,שלמעלהכדוגמא  בהם יש הללו

 של בדמות כולל להיות ,שלמטהכדוגמא 
 ,שלמטה הסוד של ובדמות שלמעלה הסוד
 רשושג ולאחר. אדם של דיורו היה ובהם

 אותם התקין הוא ברוך הקדוש ,עדן מגן
 כראוי בהם להשתעשע הצדיקים לנשמות

 ואחד אחד וכל ,העליון הכבוד של מזיו
 שלמטהכדוגמא ו שלמעלהכדוגמא  התתקן

  .שפרשנו כמו

ïåðéà ïéøåãî ïéìëéä äòáùà ïåðéàã àìéòì 
 ïåðéà ïéìëéä äòáùå äàìò àúåðîéäîã àæø

 àúúì)]ð"à [ äòáù ãç ìéá÷ì ãç ïåäìã àðååâë
ìëéäã ïéøåãîàúúì ïåðéà ïé ( àìéòìã àðååâë

 åäéà æéðâå øéîè ãçå äàìò àðååâë úéù ïåðéàå
 éðä ìëã ïéâá äàìò àæøá ïåðéà ïéìà ìëå àìéòì

åäá úéàå àìéòìã àðååâë åäá úéà ïéìëéäá 
 àæøã àð÷åéãá ìéìë éåäîì àúúìã àðååâë
 äåä åäáå àúúìã àæøã àð÷åéãáå àìéòìã

ðâî êøúúàã øúáìå íãàã äéøåéã ïãòã àú
á÷ ïåì ïé÷úà" àé÷éãöã ïåäúîùðì ä

 äàìò àø÷éã àåéæî éæç à÷ãë åäá àòùòúùàì
 àðååâëå àìéòìã àðååâë ï÷úúà ãçå ãç ìëå

àðîé÷åàã äîë àúúìãâ:  
 למטה נתקן שהוא מקום .ראשון היכל

 תעוררוה והרי .שלמעלה כמו להיות
 שהוא כמוהם  עדן גן הנהגותש החברים

 סתר תוך לבפנים תקןנ שהוא( ,עליון בסוד
א "נ .מכל סתוםו גנוז שלמטה הסוד של

 ולא )מהכלנסתם ו לבפנים נתקן והוא
 הצדיקים לנשמות פרט ,העין בו שולטת
  להיות

äàîã÷ àìëéäãàúúì ï÷úúî åäéàã øúà ä 
 àééøáç åøòúà àäå àìéòìã àðååâë éåäîì
 äàìò àæøá åäéàã äîë ïãòã àúðâã éñåîð

)]ð"à [åâì ï÷úî åäéàã] åâì[ àæøã àøéîè åâ 
ìëî íéúñå æéðâ àúúìã( ]ð" åäéàå àà åâì ï÷úú

àìåëî íéúñå[ øá àðéò äéá àèìù àìå 
éåäîì àéé÷éãöã ïåäúîùð  

  çì/á  
 משם ולהסתכל ולמטה למעלה חקוקים

 ואלה. שלמעלה ענוגתוב רבונם בסוד
 רבונם כבוד החליפו שלא צדיקים אותם
 חיל אשת" כתוב .אחרת יראה בשביל

 סוד האמונה להדבק בן אדם ,"ת בעלהעטר
 לימין יסטה ולא ,תמיד ממנו ולפחד ברבונו

 àæøá ïîúî àìëúñàìå àúúå àìéòì ïôéìâ
ìàå àìéòìã àâåðòáå ïåäéøîã àé÷éãö ïåðéà ïé

 àøçà àìçã ïéâá ïåäéøîã àø÷é åôìçà àìã
 áéúë)ã áé éìùî ( àæø äìòá úøèò ìéç úùà

 àìçãìå äéøîá ùð øá à÷áãúàì àúåðîéäîã

                                                           

 ).ב"צ כז ע"א על ספד"בהגר ( נקראין מדוריןא"דסטהיכלות ' פי א
  ).א"ד(שיש בהן מציורי עולם העליון ועולם התחתון  ב
 .ראריכות ביהל או' עי ג
והם ). א"נ(י "גכ. ע העליון"היכלות כמו שיש בג' ע התחתון יש בו ז"דג. ע של מטה"היכלות אלו הם בג ד

א "ב איתא דהם היכלות דאו"ושם מא ע, ב דהמה היכלות דיצירה"לקמן מא ע' אמנם עי, היכלות דעשיה
ב איתא דהם היכלות "ולעיל כג סע, ן דבריאה"א איתא דהם ההיכלות דהזו"פקודי רמה ע' ובפ, דבריאה

ובציור עולמות ' ע פרק ד"ח שער דרושי אבי"ש בע"וכל אלו הם בסוד יושר ולא עגולים וכמ. דאצילות' דנוק
וכן הוא , ו"לש(הדרת מלך סימן קכט ' ועי. ב"י דף יט ע"ובמאמרי רשב, ו"ב ופ"שער כסא הכבוד פ' ועי. ב"פ

, ע"אמנם יש בו עניינים הנוגעים לעולמות בי, תשעיקר לימוד הנסתר הוא באצילו) ב"ב סב ע"ה ח"בדע
א נז "ה ח"דע(אם כי בעניין ההיכלות אשר ביצירה ועשיה מקצר מאד , והוא בהיכלות אשר כאן ובפקודי

  ).עג
 .יהל אור' עי ה
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 אדם בן ילך שלא בארנו והרי .ולשמאל
 .ם"זנוני ת"אש שנקראת אחרת יראה אחר
 מנכריה זרה מאשה לשמרך" כתוב ולכן

  ". החליקה אמריה

 àäå àìàîùå àðéîéì éèñé àìå øéãú äéðî
àøçà àìçã øúá ùð øá êäé àìã àðîé÷åàà 

ùà éø÷àã"éðåðæ ú" áéúë êë ïéâáå í)ä æ íù (
äùàî êøîùìä÷éìçä äéøîà äéøëðî äøæ :  

 ,עליון סוד של בדמות עומד זה היכל
 מן יוצאות הצדיקים נשמותר שאשכ בגלל

 הללו ההיכלות לתוך נכנסים ,הזה העולם
 יושבים )נכנסים( ושם ,שלמטה עדן שבגן

 שצריכה זמן אותו כל ואחד אחד כל
 יש והיכל היכל ובכל. שם לשבת הנשמה

דמויות ו ,מעלהשל )עליון(כדוגמא דמויות 
 מתלבשת ושם ,שלמטה )למטה(כדוגמא 

 ,הזה העולם שלכדוגמא  בלבושים הנשמה
 עד ,שצריכה זמן אותו כל שם ומתעדנת

 .ראויכ עליון למקום לעלות הזמן שמגיע
 רואה ,בו שהתלבשה בגד אותו ומתוך

  .רבונם בכבוד להסתכל עליונותדמויות 

 ïéâá äàìò àæøã àð÷åéãá íéà÷ àã àìëéä
ã ïéìàò àîìò éàäî é÷ôð àé÷éãöã ïéúîùð ãë

 ïîúå àúúìã ïãòã àúðâá éã ïéìëéä ïéìà åâ
)ïéìàò (]ïéáúé[ àðîæ àåää ìë ãçå ãç ìë 

 àìëéä ìëáå ïîú áúéîì àúîùð àëéøèöàã
 àìëéäå]úéà[ àðååâë ïéð÷åéã )äàìò (]àìéòìã[ 

 àðååâë ïéð÷åéãå)äàúú (]àúúìã[ ïîúå 
ë ïéùåáìá àúîùð úùáìúà àîìò éàäã àðååâ

 ãò úëéøèöàã àðîæ àåää ìë ïîú úðãòúàå
 êéøèöàã äîë äàìò øúàì à÷ìñì àðîæ éèîã

àðàî àåää åâîåá úàîç äéá úùáìúàã 
äéøîã àø÷éá àìëúñàì ïéàìò ïéð÷åéãïå   

 עליונים מאורות יש הזה בהיכל
 שהתגירו הגרים אותם נשמות ,להסתכל
 בכבוד להסתכל שם ונכנסות שם עומדות
 של אחד בלבוש שם ומתלבשות ,העליון

 סובב ואותו היכל מ.ר שמאיר ולא מאיראו
 אחד פתח הוא ושם, וזהב טובה מאבן
 מסתכלים משם ,הגיהנם פתח כנגד שיורד

 שלא "נ. ישראל של( רשעים אותם בכל
 בברית נכנסו שלא )זרה עבודה עובדי

 מלאכי אותםעל ידי רשו ווג ,הקדושה
 והם .שדולקת אשב אותם שטורדים חבלה
 ושלש. רוישהתגי על ושמחים רואים
 עליון אור מתוך מוארים ביום פעמים

 עובדיה ומעליהם ,שם ומשתעשעים
 ,רוישהתגי הגרים ושאר הגר ואונקלוס
 להעלות כשזוכים למעלה וזכדוגמא 

  .שם להתעטר נשמתם

 àìëúñàì ïéàìò ïéøåäð úéà àìëéä éàäá
)å(éâúàã ïéøåéâ ïåðéàã ïåäúîùð ïîú ïéîéé÷ åøé

 ïùáìúîå äàìò àø÷éá àìëúñàì ïîú ïéìàòå
 øéäð àìå øéäðã àøåäðã àãç àùåáìá ïîú
 ïîúå àáäãå àáè ïáàî àô÷î àìëéä àåääå
 íðäéâã àçúô ìá÷ì úéçðã àãç àçúô åäéà

 éáééç ïåðéà ìëá ïìëúñî ïîúî)ìàøùéã (
]ïéîò øàùã [>ò éãáåòã"æ< úéøáá åìàò àìã 

 àùéã÷ àîéé÷>àååëøúú <)åëøçúàå(â ïåðéàá 
 ïåðéàå ÷éìãã àøåðá ïåì éãøèã äìáç éëàìî
 àîåéá ïéðîæ úìúå åøééâúàã ìò ïàãçå ïàîç
 àìéòå ïîú ïòùòúùîå äàìò åøéäð åâî ïéøäð

ïåäðîã ]äéãáåò[ ïéøåéâ øàùå àøåéâ ñåì÷ðàå 
 à÷ìñì ïàëæ ãë àìéòì àã àðååâë åøééâúàã

ïîú àøèòúàì ïåäúîùð:  
 מההיכל לפנים עומד זה היכל .שני היכל
 לתוך סמוך הוא הפתח( וזה ,הזה הראשון
 של )למערה סמוך היכל א"נ. המערה
 .מהראשון יותר מאיר הזה וההיכל ,האבות

. אותו מקיפותש יקרות אבנים כל יש כאן
 מכל כלול אחד אור יש הזה ההיכל בתוך

 éàäî åâì àîéé÷ àã àìëéä àðééðú àìëéä
 éàäå äàîã÷ àìëéä)]ð"à [ êéîñ åäéà àçúô

òî åâìàúø (]ð"àúøòîì êéîñ àìëéä à[ ïäáàã 
 ïéðáà ìë úéà àëä äàîã÷î øéäð àìëéä éàäå

éàäã åâá äéì ïô÷îã ïéøé÷éä åøéäð úéà àìëéä 

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(ם "שלא יחליפו אמונתם הקדושה בשביל יראה אחרת של עכו א
  ).א"ד(אותו מלבוש  ב
 ).א"ד(ונתגרשו  ג
  ).א"ד(לה מהן ולמע ד

ä  éàä)øåà ìäé.( 
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 .למטה מלמעלה מאיר והוא ,צבעיםה
 יסורים סבלוש אלו עומדים הזה בהיכל

 והיו ,להתקן כדי הזה בעולם וחלאים
 היו ולא ,יום כל לרבונם ומשבחים מודים

 לפנים. לעולמים תפלותיהם מבטלים
 הזה עומדים כל אלו שמקדשים מההיכל

 יהא אמן ועונים ,רבונם םֵש הכח בכל
 הם ואלה ,הכח בכל מברך רבא שמיה

 ואותו .הזה בהיכל ולפנים לפני עומדים
 מאותו .להם מאירצבעים ה כל שכולל אור

 אחרים מאורות ורואים עומדים האור
 ומעליהם ,בתוכם נאחזים ולא שנאחזים

יורד ו ביניהם ועומד נכנס שהוא משיח
 ונכנס הזה מההיכל נוסע הוא, עליהם
  .השלישי בהיכל

 àúúì àìéòî øéäð åäéàå ïéðååâ ìëî ìéìë ãç
 ïéòøîå ïéøåñé åìáñã ïåðéà ïéîéé÷ àìëéä éàäá
 ïçáùîå ïãåî ååäå àð÷úúàì ïéâá àîìò éàäá

åé ìë ïåäéøîì åäééúåìö ïéìèáî ååä àìå àî
 ïåðéà ìë ïéîéé÷ àìëéä éàäî åâì ïéîìòì
 åáéúàå ïåäéøîã àîù àìéç ìëá ïéùã÷îã

ïîàà ïéìàå àìéç ìëá êøáî àáø äéîù àäé 
 åâì ïéîéé÷ ïåðéà]éàä åâá) [éàäá åâì( àìëéä 

 ìéìëã àøåäð àåääå)á( ïåì øéäð ïéðååâ ìë
à ïéøåäð ïàîçå ïéîéé÷ åøéäð àåääî ïéðøç

 ïåäðî àìéòå åäééåâá ïãçàúà àìå ïãçàúàã
 åäéà ïåì úéçðå åäééðéá íéà÷å ìàò åäéàã çéùî

 äàúéìú àìëéäá ìàòå àìëéä éàäî ìéèð  
 וכאבים חלאים בני אותם כל ושם
 רבן בית של תינוקות אותם וכל ,קשים
 העצובים אותם וכל ,ימיהם השלימו שלא

 והיו )ושפכו( ,המקדש בית חרבן על
 באותו עומדים כולם .דמעות שופכים

 מההיכל ונוסע, אותם מנחם והוא ,היכל
   .הרביעי בהיכל ונכנס הזה

ïéáàëå ïéòøî éðá ïåðéà ìë ïîúåáìëå øéúé â 
 ìëå ïéîåé åîéìùà àìã ïáø éáã é÷ãøã ïåðéà

 àùã÷î éá áåøç ìò ïéáöòã ïåðéà)åãéùåàå (
]ïéãùåà ååäå[éä àåääá ïéîéé÷ ïåäìë ïéòîã  àìë

 ìàòå àìëéä éàäî ìéèðå ïåì íçðî åäéàå
 äàòéáø àìëéäá  

 וכל ,וירושלים ציון אבלי אותם כל ושם
 עובדי העמים שאר ידי על שנהרגו אותם

  ,ובוכה שוהה והוא ,ם"עכו

 ïåðéà ìëå íìùåøéå ïåéö éìáà ïåðéà ìë ïîúå
åëòò ïéîò øàùã éìåè÷"éëáå éøù åäéàå í  

  èì/à  
 ,דוד זרע של יםנשיא אותם כל ואז
 מתחיל. אותו ומנחמים בו אוחזיםכולם 

 ונאחז ,קול שיוצא עד ,ובוכה שניה פעם
 עד שם ושוהה למעלה ועולה קול באותו

 כמה עמו יורדים ,וכשיורד .חדש ראש
 ,היכלות אותם לכל מאירים וזיוים אורות

 ובני ההרוגים אותם לכל ואור ורפואה
 אזו. המשיח עם שסבלו ומכאובים חלאים

 כל ורשומים חקוקים ושם ,מעיל לובש
 עובדי העמים שאר של הרוגים אותם

 מעיל ואות ועולה , מעילובאות ם"עכו
 של ןהעליומעיל ה תוך שם ונחקק ,למעלה

 åäìë ãåãã àòøæã ïéàéùð ïåðéà ìë ïéãëå
 ãò éëáå úåðééðú éøàù äéì ïéîçðîå äéá ïãéçà
 àìéòì ÷éìñå àì÷ àåääá ãçàúîå ÷éôð àì÷ã

å àçøé ùéø ãò ïîú éäúùàå ïéúçð úéçð ãë
 ïéìëéä ïåðéà ìëì ïéøäðî ïéåéæå ïéøåäð äîë äéîò

 ïåðéà ìëì àøåäðå àúååñàå]å ïéìåè÷[ ïéòøî éðá
àøéôøåô ïéãëå çéùîã äéîò åìéáñã ïéáåàëîåã 

 éìåè÷ ïåðéà ìë ïéîéùøå ïé÷é÷ç ïîúå ùéáì
åëòò ïéîò øàùã" ÷éìñå àøéôøåô àåääá í

àìéòì àøéôøåô àåäää ïîú ÷÷çúàå  åâ
á÷å àëìîã äàìò àøéôøåô" àùáìàì ïéîæ ä

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(ועונין אמן  א
 ). א"ד(בני חולין ומכאובין  ב

â  ìäéá úåòîùî ùé@äàáä äøåùì íãå÷ äæù øåà. 
 ). א"ד(לבוש נכבד  ד
ן "פקודי שהוא ההיכלות דזו' מהיכלות דיצירה אמנם בפ' א שהוא בהיכל ד"כ לקמן מא ע"וכן אמרו ג ה

והנה שם אמרו ענין זה ) ב"י דף יט ע"ו ובמאמרי רשב"ב ופ"כסא הכבוד פח שער "ש בע"וכמ(דבריאה 
 ).ו"לש(ב "רמט ע' ש עוד בהיכל ג"ב וע"ש רמו ע"ע' בהיכל ב
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 שוללב עתיד הוא ברוך והקדוש ,המלך
 בגוים ידין" שכתוב ,עמים ולדון מעיל ואות
 ,בא ומנחם אותםש עד ".יותוגו מלא

 ,להתעדן ועדונים ורותמאויורדים עמו 
 אחד כל ,עמו ומרכבות מלאכים וכמה
 )מלבוש ואחד אחד כל וביד( במלבוש ואחד

 ,ההרוגים נשמות אותם כל בהם להתלבש
 עולה שהוא זמן אותו כל מתעדנים ושם
 תוך עומדים הזה מההיכל לפנים. ויורד
 ממונים גדולים עשרה אותם עליונה דרגה

 עוליםלם  וכו.וחבריו עקיבא רבי )כמו(
 ומאירים שלמעלה אספקלריה תוך בעליה

 לא עין" כתוב עליהם ,עליון כבוד בזיו
  ".לו למחכה יעשה זולתך אלהים ראתה

éîò ïãéîìå àøéôøåô àåäääà áéúëã ) é÷ íéìäú
å ( ïåì íéçðå àúà éã ãò úåéåâ àìî íéåâá ïéãé

 äîëå àðãòúàì ïéðåãòå ïéøåäð äéîò ïéúçðå
 äéîò ïéëéúøå ïéëàìî] àùåáìîá ãçå ãç ìë

ð"àùåáìî ãçå ãç ìëã àãéáå à) [ ãç ìëáå
àùåáì(ùáìúàì  ïéúîùð ïåðéà ìë åäá à

 åäéàã àðîæ àåää ìë ïéðãòúî ïîúå ïéìåè÷ã
 àâøã åâ éîéé÷ àìëéä éàäî åâì úéçðå ÷éìñ

 ïðîî ïéáøáø äøùò ïåðéà äàìò)ïåâë ( éáø
 åâ å÷éìñá é÷ìñ åäìëå éåøáçå àáé÷ò
 äàìéò àø÷é åéæá ïéøäðå àìéòìã äàéøì÷ôñà

 áéúë åäééìò)â ãñ äéòùé ( äúàø àì ïéò
éäìà"åì äëçîì äùòé êúìåæ íá:  

 קיימים כל אותם בעלי החמישי בהיכל
 התנחמו מחטאיהם ששבו שלמה תשובה

 אותם וכל( ,בטהרה יצאה ונשמתם בהם
 רבונם שם שקדשו אלו וכל )תשובה בעלי

 הזה ההיכל ובשער .מות עליהם וקבלו
 שהקדוש ,יהודה מלך מנשה עומד )פתח(

 לו וחתר שלמה בתשובה קבלו הוא ברוך
 עומדים זה מהיכל ולפנים .לקבלו חתירה

 שנשמתם החזק תשובה בעלי אותם כל
 .מעשיהם על שהתמרמרו בשעה יצאה
 .ויום יום בכל עליון דוןיבע מתעדנים ואלו

 היכל באותו נכנס אור ביום פעמים ושלש
 וכל ,לו כראוי ואחד אחד כל בו שמתעדנים

 בין , חבירושל החופה של מאור נכוה אחד
 על עומד הזה ההיכל .למעלה בין למטה
 צדיקיםאפילו ו ,תחתונים היכלות אותם

 )ההוא( לתוך להכנס יכולים לא גמורים
 עליונה דרגה וזוהי .בו דוולעמ הזה ההיכל

 שהיא החסידים לדרגת פרט ,)בו( הכל על
  .הכל על עליונה דרגה

 ïåäéøàî ïåðéà ìë ïéîéé÷ äàùéîç àìëéäá
àèçî åáúã àúîéìù àúáåéúã åîçðúà ïåäé

 åéëãá åäééúîùð ú÷ôðå åäá)]ð"à] [åéëøãë [ ìëå
àúáåéúã ïåäéøàî ïåðéà ( åùéã÷ã ïåðéà ìëå

 àòøúáå àúåî åäééìò åìéá÷å ïåäéøîã àîù
 éàäã]àìëéä[) àçúô ( äãåäé êìî äùðî íéà÷

á÷ äéì ìéá÷ã" äéì øúçå àúîéìù àúáåéúá ä
 ìë ïéîéé÷ àìëéä éàäî åâìå äéì àìá÷ì àøéúç
 ïåäúîùðã àôé÷ú àúáåéúã ïåäéøàî ïåðéà

÷ôðú ïéìàå ïåäéãáåò ìò åøîøîúàã àúòùá 
 úìúå àîåéå àîåé ìëá äàìò àðåãòá ïéðãòúî
 àìëéä àåääá ìàò åøéäð àîåéá ïéðîæ
 ìëå äéì éæç à÷ãë ãçå ãç ìë äéá ïéðãòúîã

äðî äåëð ãçåøàâ àúúì ïéá äéøáçã äôåçã 
 ìò àîéé÷ àìëéä éàä àìéòì ïéá ïåðéà]ïåðéà [

>éìëéä< ïéìëé àì ïéøåîâ íé÷éãö åìéôàå éàúú 
 åâá äàìòàì)àåää (]éàä[ äéá í÷éîìå àìëéä 

 àìë ìò äàìò àâøã åäéà éàäå)äéá (]øá[ àâøã 
àìë ìò äàìò àâøã åäéàã éãéñçã:  

 היכל הוא זה היכל .ששי היכל
 וזהו ,הכל על עליון הוא זה היכל ,החסידים

 מי אין הימין היכל .להכ על שעומד היכל
 קדושים חסידים אותם אלא בו דושיעמ

 באהבה רבונם את שאוהבים אותם וכל
 אלו כל עומדים הזה ההיכל ולפתח .רבה
 ואלה .יום בכל רבונם של יחוד חדיםישמי

 äàúéúù àìëéä éãéñçã àìëéä àã àìëéä
 àåä éàäå àìë ìò äàìò àìëéä àã àìëéä
 ïàî úéì àðéîéã àìëéä àìë ìò àîéé÷ã àìëéä
 ïåðéà ìëå ïéùéã÷ íéãéñç ïåðéà àìà äéá íé÷éã
 éàäã àçúôìå éâñ åîéçøá ïåäéøîì éîçøîã
 ïåäéøîã àãåçé éãçéîã ïåðéà ìë àîéé÷ àìëéä
                                                                                                                                                                                     

à á)ôã”å (ïéîò àúéà. 
 .שכל הלבושים שבהיכל זו המה בבחינת חשמלים, ג"א סב ע"ה ח"בהדע' ועי. אריכות ביהל אור' עי ב

â åøéäðá úàéà àìðéå ñåôãá. 
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 לעלות ועתידים הזה בהיכל נכנסים
 ימין ,אברהם הזה הפתח ומעל. בראשונה

 צחקי עומד אחר ולפתח .הוא ברוך הקדוש
 שלם קרבן והיה המזבח גבי על שנעקד

 אחר ולפתח .הוא ברוך הקדוש לפני
 עשר ושנים ,השלם יעקב עומד לבפנים
. ראשיהם על ושכינה ,סביבו שבטים

 שלשת מתעוררים ,בצרה וכשישראל
 להגן השכינה את ומעוררים ,האבות
לה ומתעטרת למעלה עו היא ואז ,עליהם

  .נה על ישראליומג

 ïéìàå àîåé ìëá]ïéìàò[àìëéä éàäá ) ïéìàò( 
 àçúô éàäî àìéòå àúéîã÷á à÷ìñì ïéðéîæå

á÷ã àðéîé íäøáà" àîéé÷ àøçà àçúôìå ä
 àðáø÷ äåäå àçáãî éáâ ìò ã÷òúàã ÷çöé

á÷ã äéî÷ íéìù" àîéé÷ åâì àøçà àçúôìå ä
 àúðéëùå äéðøçñ ïéèáù øñéøúå àîéìù á÷òé

 å÷òá ìàøùé ãëå åäééùéø ìòàøòúå ïäáà úìú 
ì àúðéëùì äì éøòúîå éäéà ïéãëå åäééìò àðâà

ìàøùéã åäééìò àðâàå àìéòì àøèòúàå à÷ìñ:  

 גם כך ,עדן בגן למטה היכלות שיש וכמו
 סוד שהם קניםומת היכלות יש למעלה

כולם  הללו ההיכלות )אותם( וכל .האמונה
 שהוא ,אחד בהיכל ומתעטרים מתקשרים

 מכלנסתם ו גנוז זה והיכל .השביעי היכל
 עומד הזה ההיכל עבאמצ .ההיכלות שאר
  אחד עמוד

 äîëå]ã[ éëä ïãòã àúðâá àúúì ïéìëéä úéà
 àæø ïåðéàã ïð÷úî ïéìëéä úéà àìéòì éîð

 ìëå àúåðîéäîã)ïåðéà (]éðä[éìëéä  åäìë ï
àìëéä ãçá ïøèòúîå ïøù÷úî  àìëéä åäéàã

 ìëî íéúñå æéðâ åäéà àìëéä éàäå äàòéáù
ãç íéà÷ àìëéä éàäã àúéòöîàá ïéìëéä øàù 

àãåîò  
  èì/á  

 ,םואד ,לבן , ירוק,רביםצבעים ב שהוא
 לתוך עולות הן ,עולות וכשנשמות .שחור
 בו עולה הזה ןולגו שראוי מי .הזה ההיכל

 ואחד אחד כל ,ומי שראוי לגוון זה עולה בו
  . לו כראוי

ïéàéâñ ïéðååâá åäéàãà íëåà ÷îåñ øååç ÷åøé 
ëéä éàä åâ ïéìàò ïåðéà ïé÷ìñ ïéúîùð ãëå àì

 éæçúàã ïàîå äéá ÷éìñ ïååâ éàäì éæçúàã ïàî
äéì éæç à÷ãë ãçå ãç ìë äéá ÷éìñ ïååâ éàäì:  

 כפי למדור הם הללו ההיכלות וששת
 הכל ושש .למדור אינו והשביעי ,שאמרנו

 שש ,שית ברא כתוב זה ועל ,שש של בסוד
 והכל ,למטה דרגות ושש ,למעלה דרגות

  .אחד סוד

åðéà ïéìëéä úéù ïéìàå ïøîàãë àøåãîì ï
 àæøá àìë úéùå àøåãîì åäéà åàì äàòéáùå

]úùã) [úéùã( áéúë àã ìòå >úéù àøá <
)úéùàøá( àúúì ïéâøã úéù àìéòì ïéâøã úéù 

àãç àæø àìëå:  
 שני ,אמר יהודה רבי בראשית ,בא וראה

 עליון זה ,שני ובית ראשון בית ,היו בתים
 וזה עליון זה ,הם ן"ההי שני .תחתון וזה

 פותח העליון 'ב .אחד וכולם ,תחתון
 .בזה זה שכולל ,הוא שכך , לכל עברשערים
 בחשבון להכנס ראשית הוא אז ,ראשית

 בראשית ,אלעזר רבי אמר יצחק רבי. הבנין
 שכל )הדמות של( הדמות כללות זה
 הוא" הכתוב סוד זהו ,בו כלולותדמויות ה

 בו שנראים מראה ,"'ה כבוד דמות מראה
  . שית ברא בראשית וזהו ,אחרים ששה

 ïéúá ïéøú øîà äãåäé éáø úéùàøá éæç àú
 äàúú àãå äàìò àã éðù úéáå ïåùàø úéá ååä

éää ïéøú" åäìëå äàúú àãå äàìò àã ïåðéà ï
á ãç ' àåä éëäã àøèñ ìëì ïéòøú àçúô äàìò

 úéùàø àåä ïéãë úéùàø àãá àã ìéìëã
 àðáùåçá àìòàì]àðéðáã) [àðéðáì( ÷çöé éáø 

àìë àã úéùàøá øæòìà éáø øî àì)àð÷åéã( 
]àð÷åéãã[ àæø àã äéá ïìéìë ïéð÷åéã ìëã 

 áéúëã)çë à ìà÷æçé ( ãåáë úåîã äàøî àåä
åäé"ä) çë à ìà÷æçé( úéù äéá ïåæçúàã åæéç 

 úéùàøá àåä àãå ïéðøçà]àøáúéù [> àøá
úéù<:  

                                                           

  ).א"ד(רגלי הכסא ' מראות רבות ורומז אל ד א
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 ששה הזה במראה כשנכנסים ,בא וראה
 גלותםל עצמה ת אתמתקנ היאצבעים 

 תאמר ואם .העולם מנותוא בהם לוולפע
 ,זו מדרגה היא העולם של הזו מנותושהא
 הוא הששה של שבח ,שית ברא כתוב

  .בזה מנותוא שעושים

ïéðååâ úéù åæéç éàäá ïéìàò ãë éæç àúà àéä 
 åäá ìòôîìå ïåì äàæçàì äîøâ úðé÷úà
 àúåðîåà éàäã àîéú éàå àîìòã àúåðîåà

ã àåä àã àâøãî àîìòàøá áéúëúéùá àçáù 
éàäá àúåðîåà éãáòã åäéà úéùã:  

 עת בארץ נראו הנצנים" ,פתח יוסי רבי
 ".בארצנו נשמע התור וקול הגיע הזמיר

 שש של סוד זהו )"בארץ נראו( הנצנים"
 שש הם ואלו .שביעית והיא עליה( דרגות
 ודרגת יצחק דרגת ,אברהם דרגת ,דרגות
 נראותן  כול,ף"ויוס ז"עווב ן"ויכי ,יעקב
 זוהי "בארץ" ".בארץ נראו" שכתוב ,בארץ

 "בארץ נראו" ).ישראל ארץב קדוש עיר
 .הזו בדרגה תראולה  דמויותשאותן משום

 ,וחוזר משבח אז שהרי ,"הגיע הזמיר עת"
 ,"םויד ולא כבוד יזמרך למען" שנאמר כמו
 שכתוב ,ששנינו כמו .מזמור נקרא ולכן

 .בראש שכינה עליו ששרתה ,"לדוד מזמור"
 ,אמר חייא רבי ".הגיע הזמיר עת" וזהו

 ,אמר אבא רבי. לשבח זמן הגיע אז שהרי
 ,יםמנסת דבריו וכל נסתם העליון עולם
 יום של כל עליון בסוד שעומד משום

 וכשברא ).מיםם של כל הָרהָר(הימים 
 ובגלל .האלו הששה את הוציא ,והוציא
 אמר ,יםומסת שכל דבריו , נסתםשהוא

 ולא ,עליונים ימים ששה ברא בראשית
 עולם שהוא משום ,אותם ברא מי אמר
 )להם( ואמר גלה כך ואחר.  נסתםעליון

 ,אותו ברא מי ואמר ,התחתון המעשה
 .התגלותל שעומד עולם שהוא משום
 ואת השמים את אלהים ברא" ,ואמר
 )סתום בדרך( וםסת ברא כתוב ולא ,"הארץ
 .גלוי עולם שהוא משום ,השמים את ברא

 שם ,ודאי אלהים ,"אלהים ברא" מרוא
 .עליון שהואנסתם ב הראשון ,בהתגלות
 מעשה תמיד להיות ,בהתגלות התחתון
 של וסוד ,ונגלה נסתר הוא ברוך הקדוש

çúô éñåé éáøâ) áé á øéù ( åàøð íéðöðä
 åðöøàá òîùð øåúä ìå÷å òéâä øéîæä úò õøàá

 íéðöðä)õøàá åàøð (ïéâøã úéùã àæø àåä àãã 
)]ð"à [ úéù ïåðéà ïéìàå äàòéáù éäéàå äìò

 àâøãå ÷çöéã àâøãå íäøáàã àâøã ïéâøã
éëéå á÷òéã"òåáå ï"ñåéå æ" åäìë ó)å( åæçúà

 áéúëã àòøàá àéä àã õøàá õøàá åàøð
 àùéã÷ àúø÷)õøàã] (õøàá[ìàøùé  ( åàøð

 éàäá äàæçúàì ïéð÷åéã ïåðéàã ïéâá õøàá
 øãäîå çáùî ïéãë àäã òéâä øéîæä úò àâøã

 øîà úàã äîë)áé ì íéìäú ( ãåáë êøîæé ïòîì
 ïðéðúã äîë øåîæî éø÷à êë ïéâáå íåãé àìå

ãåãì øåîæî áéúëãäøàùã >ú< àúðéëù äéìò 
á øîà àééç éáø òéâä øéîæä úò àåä àãå àùéø

 øîà àáà éáø àçáùì àðîæ àèî ïéãë àäã
 ïéâá ïéîéúñ éåìî ìëå íéúñ äàìò àîìò

 äàìò àæøá àîéé÷ã>ïéîåé ìëã àîåé<) >ð"à <
ïéîåø ìëã àîåø ( ïéìà ÷éôà ÷éôàå àøá ãëå

 øîà ïéîéúñ éåìî ìëã íéúñ åäéàã ïéâáå úéù
ò ïéîåé úéù àøá úéùàøá àìå ïéàì]øîà [

)øîúà( äàìò àîìò åäéàã ïéâá ïåäì àøá ïàî 
 øîàå éìâ øúáìå àîéúñ)ïì( äàúú àúãéáò 

 àîéé÷ã àîìò åäéàã ïéâá äéì àøá ïàî øîàå
éäìà àøá øîàå àééìâúàá" úàå íéîùä úà í

 áéúë àìå õøàä)íéúñ àøá( ]íéúñ çøàá[ 
 àéìâúàá àîìò åäéàã ïéâá íéîùä úà àøá

à àøá øîàåéäì"éäìà í" àîù éàãå í

                                                           

. 'בהאי חיזו היא מ' פי). א"ד(ש בפרדס בשער הגוונין "ששה מראות והם בחינות השש קצוות כמ א
 ).א"נ(ב "הרש

á á)ôã”å (úéù àøá àúéà. 
א מרמז לאברהם "הא דדריש הנצנים על האבות נרמז באתוון דהנצנים ה). א"ד(א "א ונז ע"לעיל א ע ג
' רומז ליוסף הצדיק נ' שערי בינה דמינה מתערין דינין ויצחק עיקרו דין צ' היא נ' באברהם נ' תוסף בו הדא

רומז ' מ. ד רומז ליכין הוא נצח"יו. ת יעקב שהוא חמישי ממטה למעלה וכל אחד כלול מעשר"רומז לת
 ).א"נ( כנודע שכלולה מכולם' א ונתת מהודך עליו וכלהו נראו בארץ היינו מ"להוד הוא משה כד

 )הערת הזוהר(ב "גליון הרש ד
ז "ס פסחים קי"אמנם בש(מ "ל קודם שהתחיל לומר לאפוקי לדוד מזמור שרתה אחר שהתחיל א"ר ה

 ).א"נ(ן "מאי). 'להלן בגליון בדף סז א' ועי. ש"אמרו איפכא ע
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 את" .ונגלה נסתם ,הוא כך הקדוש השם
 .למטה תחתונים שמים לרבות "השמים

 ולרבות ,שלמטה ארץ להכליל "הארץ ואת"
  .למעלהשכדוגמא  מעשיה כל) לה(

 äàúú äàìò åäéàã àîéúñá äàîã÷ àéìâúàá
 êéøá àùãå÷ã àãáåò øéãú éåäîì àéìâúàá
 àåä éëä àùéã÷ àîùã àæøå àéìâå íéúñ àåä
 éàúú íéîù äàâñàì íéîùä úà àéìâå íéúñ
 àúúìã õøà àììëàì õøàä úàå àúúì

 äàâñàìå)äìàäãåáòìå  (]àäãáåò ìë[ àðååâë 
àìéòìã:  

 .שאמרנו כמו ,"ובהו תהו היתה ארץוה"
 אור לה שאין העליונה ארץ זו "והארץ"

 היתה כבר בהתחלה "היתה" ,עצמה משל
 "היתה" ," וחושךובהו תהו"עכשיו ו ,כראוי
 ,עצמה את הקטינה כך אחר .דוקא

 וחושך ובהו תהו" .אורה את והקטינה
 שנתקנו העולם יסודות ארבעה ,"ורוח...

 ,שאמרנו כפי "ארץה ואת" ,אחר דבר. בה
 בכמה נעשתה שהיא שלמטה ארץ לרבות

 .שלמעלהכדוגמא  הכל ,)אורות( מדורים
 וחושך ובהו תהו היתה והארץ" וזהו

 ,ארץ :הארץ מדורי אותם אלו ,"ורוח...
 וגדול ,תבל ,ארקא ,ציה ,נשיה ,גיא ,אדמה

  והוא" שכתוב ,תבל שבכלם

 åäáå åäú äúéä õøàäå)á à úéùàøá (
 ïøîà÷ãë>õøàäå< äì úéìã äàìò õøà àã 

 à÷ãë úåä øáë àúéîã÷á äúéä äîøâî àøåäð
 à÷ééã äúéä êùçå åäåáå åäú àúùäå úåàé

]å[ åäú àøåäð úøéòæàå äîøâ úøéòæà øúáì
 åììëúùàã àîìò éãåñé òáøà çåøå êùçå åäáå
 äàâñàì ïøîà÷ãë õøàä úàå øçà øáã äá
 äîëá úãéáòúà åäéàã àúúìã àòøà

>ïéøåãî<) >ð"à <ïéøåäð ( àãå äàìò àðååâë àìë
êùçå åäáå åäú äúéä õøàäå àåäà ïéìà çåøå 

àòøà éøåãî ïåðéàáäéö äéùð àéâ äîãà õøà â 
 áéúëã ìáú íìåëáù ìåãâå ìáú à÷øà) íéìäú

è è (àåäå  
  î/à  

 מהי ,יוסי רבי אמר". בצדק תבל ישפט
 כמו ,הגיהנם מקום זהו ,לו אמר .ציה

 כתוב זה וסוד ,"וצלמות ציה" שנאמר
 זה ".תהום פני עלוחושך " )במלת( )שכתוב(

 של המקום ,"ציה" זהו .הגיהנם מקום סוד
 מחשיך שהוא ,שאמרנו כפי ,המות מלאך

 חושך של מקום וזהו .הבריות פני את
 בה נראה שלא ה"נשי זה "תהו. "עליון

 זה ועל ,מהכל שנשכח עד כלל מראה
 שלא מקום ,ארקא זו "ובהו" .נשיה נקראת
 ורוח" .גיא זה ,אמר חייא רבי .נשכח

 מרוח זוןישנ תבל כנגד זה ,"מרחפת אלהים
 יש וז כדוגמא. כאחד הוא והכל ,אלהים
 למעלה הם מדורים שבעה ,העליונה לארץ
 מלאכים המדורים ובכל ,דרגה על דרגה

 àåä ïàî éñåé éáø øîà ÷ãöá ìáú èåôùé
à äéö"ìã øîà úàã äîë íðäéâã øúà àåä àã 

 àæøå úåîìöå äéö)úìîá áéúë àã( ]áéúëã[ 
 êùçå íåäú éðô ìò)á à úéùàøá ( øúà àæø àã

 úåîä êàìîã øúà äéö àåä àã íðäéâã
 àãå àúééøáã åäééôðà êéùçî åäéàã ïøîà÷ãë

äú äàìò êùçã øúà àåä"éùð àã å" àìã ä
 ìòå àìëî éùðúàã ãò ììë åæéç äá àééæçúà
 àìã øúà à÷øà àã åäáå äéùð éø÷úà àã

éùðúàäéäìà çåøå àéâ àã øîà àééç éáø " í
 úôçøî]àã[éäìà çåøî ïæúàã ìáú ìá÷ì " í

 äàìò õøàì úéà àã àðååâë àåä ãçë àìëå
 àâøã ìò àâøã àìéòì ïåðéà ïéøåãî äòáù

                                                           

 ).ג"ז קיא ע"א על תיקו"בבהגר(חשך שורש הגבורה  א
ב במה שחסר משם ”ב לעיל לז ע"א גיא נשיה ציה תבל והם סדר אוהסדר האמיתי ארץ אדמה ארק ב

  .ו"ד מט"י פ"ס' עי). א"ד) (ב"הרש. 'והוא בסימן ט(
  ).ג"ז קיא ע"א בתיקו"בהגר(חשך שורש הגבורה  ג
 ).א"נ(מ "א. גיהנם' ה עם האותיות בגי"רמז צי ד
 ).א"ד(מקום שאין השכחה שולט שם  ה
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 והכל .למטה גם כך .אלה על אלה עליונים
 שבעה .אחד הכל להיות בזה זה אחוז

 העליונה ארץה וזו ,למעלה הם מדורים
 לםוובכ ,בה עומדים וכולם ,אותם אוחזת
 ,הוא ברוך להקדוש תותשבח נמצאת
 זה נפרדים ומקומות ,מזו זו נפרדות דרגות

  .מזה

ïéìà ìò ïéìà éàìò éëàìî ïéøåãî åäìëáåà éëä 
 ãç àìë éåäîì àãá àã ãéçà àìëå àúúì éîð
 äàìò õøà àäå àìéòì ïåðéà ïéøåãî äòáù

 ïéîéé÷ åäìëå ïåì úãéçà àîéé÷ ïåäìëáå äá
á÷ã àúçáùåú" àã ïî àã ïùéøô ïéâøã ä

àã ïî àã ïùéøô ïéøúàå:  
 בית מקום הוא למטה ראשון מדור

 למדורי קןומת והוא ,מאיר שלא חשוך
 חזקות עושי דין ורוחות סערהו רוחות

 ולא חושך ולא אור בו ואין ,נראים שלא
 ,כלל ידיעה בו יודעים לא ושם ,כלל דמות
 ועל). עורה( הכסא כלל תוך רהצו בו שאין
 ושמו אחד מלאך נהוממ מקום אותו

 ,מעופפים ממונים שבעים ועמו .ל"טהריא
 ולא ,)שעליהם( הניצוצין מזיקי חיםוונמ

 וכשבא .נמצאים ולא נראים ולא עומדים
 .עומדים ולא מתחדשים כולם ,קרוהב

 ולא בדיםוא ,מקום) זה( לאותו כשמגיעים
 התהום של אחד בנקב ונכנסים ,נמצאים

 מאותן נמחים ,הלילה כשנחשך ,נראים ולא
  .הבקר שמגיע עד ניצוצין

äàîã÷ àøåãîá êåùç éá øúà àåä àúúì 
 éøéèñ÷å éçåø éøåãîì ï÷úúî àåäå øéäð àìã

éìåòìòåâ äéá úéà àìå ïééæçúà àìã ïéôé÷ú 
 àì ïîúå ììë àð÷åéã àìå àëåùç àìå àøåäð

ö äéá åàìã ììë àòéãé äéá ïéòãé ììë åâ äøå
]àééñøåë[) àèøåñ ( ãç àðîî øúà àåää ìòå

 ïðîî ïéòáù äéîòå äéîù ìàéøäè àëàìî
 ïéôôåòî]ïåçîúàå ïéáéáù é÷éæîã[)  ïåîçúàå

 ïéáéáù é÷éæáîåäééìòã ( ïåæçúà àìå ïéîéé÷ àìå
åäìë àøôö éúà ãëå éçëúùî àìåä ïùãçúî 

 éáâì ïàèî ãë éîéé÷ àìå]àåää[) éàäã ( øúà
å ïéãáà àá÷åð ãçá ïéìàòå ïéçëúùî àì

 àéìéì ùéîøúà ãë ïåæçúà àìå àîåäúã
]ïåçîúà[ )úàçîïå( éèîã ãò ïéáéáù ïåðéàî 

àøôö:  
 ,יותר שמאיר מקום הוא השני מדור

 אותו כמו חשוך לא אבל ,חשוך והוא
 מלאכים של למדורים קןומת והוא .ראשון

 האדם בני מעשי על ניםושממ עליונים
 רעה דרך באותה )להסטותם( להסיטם

 מן יותר נראה מקום ואותו .הולכים שהם
 )רבהוק( בַרְק יש הללו ולמלאכים .הראשון

 מריח )ונהנים( זוניםיונ ,אדם בני עם
 ולהאיר בתועלת לעלות שלמטה שםווב

 ששמו אחד נהוממ ועליהם. יותר
אבל  ,בשירה פותחים ואלה .ל"קדומיא
 עד נראים ולא ,להם והולכים נשקטים

 ,שירה ואומרים פותחים למטה אלשישר

 åäéàå øéúé øéäðã øúà àåä àðééðú àøåãî
 àåäå äàîã÷ àåääë êåùç àì ìáà êåùç

úî ïéëàìî éøåãîì ï÷ú]ïéàìò[ò ïðîî éã  ì
 àùð éðáã ïåäéãáåò)å(éèñîì çøà àåääá ïåäì 

 ïî øéúé éæçúà øúà àåääå ïéìæà ïåðéàã àùéá
ïéëàìî ïéìàå äàîã÷å ïåäì úéà ]àáø÷[ 

)àáøå÷ ( àùð éðá íò]ïðæúîå[) ïðäúîå(  àçéøî
 àøäðàìå àúìòåúá à÷ìñì àúúìã àîñåáå

 àðîî ãç åäééìòå øéúé ïéìàå äéîù ìàéîåã÷
 ïåæçúà àìå ïåì ïéìæàå éëëúùîå àúøéù ïéçúô
 ïéãë àúøéù éøîàå éçúô àúúì ìàøùéã ãò
                                                                                                                                                                                     

 .י"שער מאמרי רשב' עי א
' נק' מדורין ובברי' נק' אשר בעולם היצירה כי ביצי' מדורין אלו הם היכלי הקלי' הרב דז' כח "בע ב

ב ובהגיהנם דעשיה "שער כסא הכבוד פ). א"נ(י "גכ' הרב שהם בנוגה דיצי' ש ואלו המדורין כ"ע' היכלין כו
ב וכן הם נזכרים "א וע"ח רות בארוכה דף סב ע"ב ובזו"ב ותרומה קנ ע"ב ויחי רלז ע"נח סב ע' פר' עי

ואילו באצילות הם בגדר שרשרים , ע הם דינים ועונשים ממש"אשר בבי' כל הקלי). ו"לש(במדרש כונן 
  ).ב"ב נב ע"ה ח"דע(בלבד 

  ).א"ד(לשון סופה וסערה והם משוטטים בעולם ואינם נראים לבני אדם  ג
נימוחים מניצוצי ומזיקי ' פי). א"ד(מזיקי השלהבת שעליהם והם אינם נראים ביום רק בלילה  ד

 ).א"נ(ו "ב משם הרח"הרש. השלהבת
 ).הערת הזוהר(א "יט ע ה
  ).א"נ(ו "ב משם הרח"הרש. נלחמים עם בני אדם' ל ופי"כצ ו
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 מאירים ונראים במקומם עומדים ואז
 .שהוקד מקדשים ביום פעמים שלש .יותר

 טסים כולם ,בתורה עוסקים וכשישראל
 ברוך והקדוש ,למעלה עדות )הם( ומעידים

  .עליהם מרחם הוא

 ïéðîæ úìú øéúé ïéøéäð ïæçúàå åäééúëåãá ïîéé÷
 é÷ñò ìàøùé ãëå àúùåã÷ éùã÷î àîåéá

ïéñàè ïåäìë àúééøåàáà éãäñå )ïåðéà ( àúåãäñ
á÷å àìéòì"åäééìò ñééç ä:  

 ניצוצות של מקום הוא שלישי מדור
 דינור נהר של השפעה ושם ,עשן ותמרות
 לנפשות המוקד בית שהוא ,ויוצא ששופע

 ראשי על אש יורדת שמשם ,הרשעים
 שטורדים חבלה מלאכי ושם ,הרשעים

 ישראל על הרע לשון נמצאת ושם. אותם
 לזמן פרט ,אותם טילהס לפעמים

 נהווממ ,אותו לדחות רפואה שלוקחים
 מצד כולם ,השמאל מצד עליהם אחד

 פני עלוחושך " שנאמר כמו ,החושך
  .שם נמצא הרשע ל"וסמא ,"תהום

äàúéìú àøåãîá ïéáéáùã øúà àåä 
ïéøåè÷åâ ÷éôðå ãéâðã øåðéã øäðã åãéâð ïîúå 

 ïîúîã àééòéùøã åäééùôðã àã÷åî éá åäéàã
 éëàìî ïîúå àééòéùøã åäééùéø ìò àùà úéçð

ëúùà ïîúå åäì éãøèã äìáç àééøåèìã ç
 øá ïåì äàèñàìå ïéðîæì ìàøùéã åäééìò

àðîæáã àðîî ãçå äéì àééçãì àúååñà éáñðã 
 êùçã àøèñî åäìë àìàîùã àøèñî åäééìò

àîñå íåäú éðô ìò êùçå øîà úàã äîë" ì
ïîú çëúùà àáééç:  

 ושם ,שמאיר מקום הוא רביעי מדור
 ,ימין שבצד עליונים למלאכים אור הוא

 הולכים ולא ,ימיםיומס בשירה ופותחים
  ראשונים כאלו לעבור

øéäðã øúà àåä äàòéáø àøåãîä àåä ïîúå 
 éçúôå àðéîé øèñá éã éàìò éëàìîì åøéäð

éàîã÷ éðäë àøáòàì ïéìæà àìå éîééñå àúøéù  

  î/á  
 מתערבביםו ונשרפים בשירה שפותחים

 .דםוכמק ומתחדשים ושבים ,דולקת באש
 ,טליםמתב ולא במקומם עומדים ואלה
 משתנים שלא רחמים מלאכי ואלה

 מלאכיו שהוע" כתוב ועליהם. לעולמים
 בעולם שליחותם עושים ואלה ."' וגורוחות

 בצד או מראהב פרט ,אדם לבני נראים ולא
 נהוממ אחד ומלאך .הרב בינהב אחר

 פותחים ובו .ל"פדא ששמו ,עליהם
 ,לרבונם ששבים לאותם הרחמים מפתחות
 תפלותיהם ירלהעב שערים ופותחים

  .ובקשותיהם

 øåðá ïøáòúîå ïã÷åúîå àúøéù ïéçúôã
 ïéîéé÷ éðäå ïéîã÷ìîë ïéùãçúîå ïéáúå ÷éìã
 éîçøã éëàìî éðäå ïøáòúî àìå åäééúëåãá

 áéúë åäééìòå ïéîìòì ïééðùî àìã)ã ã÷ íéìäú (
åâå úåçåø åéëàìî äùåò ' ïéãáò ïéìàå

 øá àùð éðáì ïåæçúà àìå àîìòá åäééúåçéìù
áàøçà àøèñá åà àååæçå ãçå éâñ åðúìëñá 

 ïéçéúô äéáå äéîù ìàãô åäééìò àðîî àëàìî
 ïåäéøàîã äéáâì ïéáééúã ïåðéàì éîçøã ïçúôî

ïåäúåòáå ïåäúåìö àøáòàì ïéòøú ïéçúôå:  
 באור שמאיר מדור הוא חמישי מדור

 מהם ,מלאכים בו ויש ,הקודמים מכל יותר
 נמצאים הם לפעמים ,מים ומהם אש

 בצד אלה ,בדין נמצאים ולפעמים ברחמים
 מאירים אלה לפעמים .זה בצד ואלה זה

äàùéîç àøåãîæ åøéäðá øéäðã àøåãî àåä 
 ïåäðî ïéëàìî äéá úéàå éàîã÷ åäìëî øéúé
 éîçøá åçëúùà ïéðîæì àéî ïåäðîå àùà
 ïéìàå àã àøèñá ïéìà àðéãá åçëúùà ïéðîæìå

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(מעופפים  א
á øâä úåäâä"â àøåãî óéìçî à 'ãå'. 

ור ונופל על של שלהבת ותמרות עשן ושם אש אוכלת נמשכת והולכת כאומרו ותמן נגידו דנהר דינ ג
 ).א"ד(ראש רשעים בגיהנם 

 ). א"ד(שלוקחים להם רפואה והיינו תשובה  ד
ä  ïéáéáùã)øâä úåäâä"à.( 

 ).הערת הזוהר(א ”לד ע ו
מדורא עלאה קריב למלכו "הוא " מדורא חמישאה"ואילו " מהדורא שיתאה"ל שזהו הקרוי כאן "צ ז

  ).א"הגהות הגר(הקרוי כאן שתיתאה " שמיא
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 לזמר ממונים ואלה ,חשוכים ואלה
 כשעולה ואלה הלילה בחצות אלה ,לרבונם

 ששמו עליהם נהוממאחד ו .האור
] בחצות[ הלילה כשנחלק. ל"קדשיא

 בא הוא ברוך והקדוש צפון רוח ומתעורר
 רוח אז ,עדן בגן הצדיקים עם להשתעשע

 הממונים לאותם ומגיעה מקישה צפון
 מזמרים וכולם ,לזמר הלילה בחצות

 קרוהב וכשמגיע .בשירה ופותחים
 כל אז ,באור קרוהב רותשח ומתחברת

 הרקיע כוכבי וכל ,שירה אומרים האחרים
 יעיםימס )שלמטה( המלאכים שאר וכל

 קרוב כביוכ יחד ברן" שכתוב כמו ,להם
 שישראל עד ,"אלהים בני כל ויריעו
  .אחריהם ותשבחות שירה יםנושא

 ïéìà ïéëùçå ïéìà ïéøäð ïéðîæì àã àøèñá
ïåäéøàîì àøîæì ïðîî ïéìàå úåâìôá ïéìà 

 åäééìò àðîî ãçå àøåäð ÷éìñ ãë ïéìàå àéìéì
 çåø øòúàå àéìéì âìôúà ãë äéîù ìàéùã÷

á÷å ïåôö"éúà äà àéé÷éãö íò àòùòúùàì 
 ïåðéàì àèîå ùé÷à ïåôö çåø ïéãë ïãòã àúðâá
 ïéøîæî åäìëå àøîæì àéìéì úåâìôá ïðîîã
 øáçúîå àøôö éúà ãëå àúøéù ïéçúôå

àøôöã àúåøã÷áá àøåäðâ ïéðøçà åäìë ïéãë 
 øàù ìëå àòé÷ø éáëë ìëå àúøéù ïéøîà

 ïéëàìî)àúúìã ( áéúëã äîë ïåì ïéòééñî) áåéà
æ çì (éäìà éðá ìë åòéøéå ø÷á éáëë ãçé ïøá" í

 àúçáùåúå àúøéù éìèð ìàøùéã ãò
åäééøúáà:  

 קרוב עליון מדור הוא ששי מדור
 ונחלים ונהרות אניות ווב ,השמים למלכות

 הם דגים וכמה ,הים מן חלקיםשנ
 .העולם צדדי לארבעת שמרחשים
 אחד נהווממ , ממוניםשרים ומעליהם

 כל על נהוממ והוא ,ל"אוריא ושמו עליהם
 בשעות נוסעים לםווכ. התחתונים אלה

 ,זה ולצד זה לצד אניות כשנוסעות ,ורגעים
 ,מזרח )דרום( לצד אניות כשנוסעות

 ואה צד לאותו עליהם שעומד נהוהממ
 אניות וכשנוסעות .מימין שבא ל"מיכא
 לאותו עליהן שעומד נהוהממ ,צפון לצד
 .השמאל מצד שבא גבריאל אהו צד

 הרי ,דרום )מזרח( לצד אניות וכשנוסעות
 צד לאותו עליהם שעומד נהוהממ הוא שם
 .לימין והוא ,שמו )ל"אוריא( ל"רפא

 נהוהממ ,מערב לצד אניות וכשנוסעות
 ל"אוריא הוא הצד לאותו עליהם שעומד

  .לאחרונה והוא ,)ל"רפא(

 áéø÷ äàìò àøåãî àåä äàúéúù àøåãî
àéîù åëìîìãïéøäðå ïéáøà äéáå ä ïéìçðå 

 ïùçøîã ïåðéà ïéðåð äîëå àîé ïî ïéâìôúîã
ïðîî ïéëøñ ïåäðî àìéòå àîìò éøèñ òáøàìå 

 ìò àðîî àåäå äéîù ìàéøåàå åäééìò àðîî ãçå
ìèð åäìëå ïéàúú ïéìà ìëéòâøå éúòùá é  ãë

éáøà éìèðæ éìèð ãë àã àøèñìå àã àøèñì 
 øèñì éáøà)íåøã (]àðîî çøæî[ àîéé÷ã 

]åäééìò[àëéî àåä àøèñ àåääì " àúàã ì
 àðîî ïåôö øèñì éáøà éìèð ãëå àðéîéî
 éúàã ìàéøáâ àåä àøèñ àåääì åäééìò àîéé÷ã

 øèñì éáøà éìèð ãëå àìàîùã àøèñî)çøæî (
]íåøã[ïîú àä  åäééìò àîéé÷ã àðîî åäéà 

 ìàôø àøèñ àåääì>ð"ìàéøåà à< àåäå äéîù 
 àðîî áøòî øèñì éáøà éìèð ãëå àðéîéì

 ìàéøåà àåä àøèñ àåääì åäééìò àîéé÷ã>ð" à
ìàôø<äàøúáì åäéàå :  

 ,הכל על עליון מדור הוא שביעי מדור
 ,הצדיקים נשמות רק נמצאים לא ושם

 àìë ìò äàìò àøåãî àåä äàòéáù àøåãî
éé÷éãöã ïåäúîùð øá åçëúùà àì ïîúå ïîúã à

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר( ב"ע'  סא
  ).ש נקודות יח"פת(דהיינו סוף הלילה  ב
  ).א"ד(ומתחבר שחרות הבקר באור היום  ג

ã "àéîù åëìîì "øâä úåäâäá ÷çîð"à , àúéà åîå÷îáå"àîéì."  
ל דגים כלם רמז אליהם "ספינות ונהרות והוא רמז אל שלוחי השכינה מלאכי עליונים וכן נונים ר ה

 ).א"ד(
 ).א"ד(שרים ממונים  ו
ל ונונין וארבי הם מלאכים שלוחי "כצ' ארבי לסטר דרום מיכאל וכו). א"ד(כשנוסעים הספינות  ז

  ).א"נ(ב "הרש. השכינה
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 ,עליון זהר באותו מתעדנים ששם
) עליון( ותפנוקים בעדונים ומתעדנים

 אותם רק נמצאים לא ושם .עליונים
 הוא הכל ,ונדבה וברכה שלום וגנזי .זכאים

 הוא אז, החברים אמרו והרי ,עליוןכדוגמת 
 וכולם ,מדורים בשבעה שלמטה בארץ

 מינים יש לםוובכ ,שלמעלהכדוגמא 
 ומשבחים מודים וכולם ,אדם בני כמראה
 כבודו את שיודע מי ואין .הוא ברוך לקדוש
 רואים ואלה .העליון במדור שהם כאותם

 ולהכיר ולשבחו לעבדו כראוי כבודו את
, תבל שהוא הזה העליון ועולם. כבודו את

 בשביל רק אלא בקיומו עומד איננו
  קדושים גופים שהם ,הצדיקים

 ïéðåãòá ïéðãòúîå äàìò àøäéæ àåääá ïéðãòúî
 ïé÷åðôúå)äàìò (>ð" àïéàìéò< àì ïîúå 
 åçëúùà)øá] (ãë[ ïåðéà ]ïéàëæ[ íåìù éæðâå 

 åøîà àäå äàìò àðååâë àåä àìë äáãðå äëøá
 àåä ïéãë àééøáçì ïéøåãî äòáùá àúúìã õøà

 åæéçë ïéðéæ úéà åäìëáå àìéòìã àðååâë åäìëå
ð éðáá÷ì ïçáùîå ïãåî åäìëå àù" ïàî úéìå ä

 ïéìàå äàìò àøåãîá ïåðéàã ïéìàë äéø÷é òãéã
 àçáùìå äéì çìôîì úåàé à÷ãë äéø÷é ïàæç
 åäéàã äàìò àã àîìòå äéø÷é òãåîúùàìå äéì
 ïåäéðéâá àìà äéîåé÷á àîéé÷ àì ìáú

ïéùéã÷ ïéôåâ ïåðéàã àéé÷éãöã  
  àî/à  

 דורמ אותו עומד לא .שלמעלהכדוגמא 
 גם כך .הצדיקים לנשמות אלא שביעי
 אלא עומד לא למטה הזה השביעי המדור

 זה ,אחד הכל להיות הצדיקים של לגופיהם
 ,שמעון רבי אמר ,בא וראה. זה כדוגמא
 יש ובתוכם ,שאמרנו הם מדורים שבעה
 ,האמונה סודות מאותם היכלות שבעה

 היכל ובכל ,עליונים רקיעים שבעה כנגד
  .עליונות תרוחו יש והיכל

 àøåãî àåää àîéé÷ àì àìéòìã àðååâë
 éàä éîð éëä àé÷éãöã ïåäúîùðì àìà äàòéáù
 ïåäéôåâì àìà àîéé÷ àì àúúì äàòéáù àøåãî

àãã àðååâë àã ãç àìë éåäîì àé÷éãöãà àú 
à éæç" åâáå ïøîà÷ã ïåðéà ïéøåãî äòáù ïåòîù ø

æ úéà ïåðéà ' ìá÷ì àúåðîéäî éæø ïåðéàî ïéìëéä
æ ' ïéçåø úéà àìëéäå àìëéä ìëáå ïéàìò ïéòé÷ø

ïéàìò:  
 על שהתמנה רוח יש כאן ,ראשון היכל
 ,ל"רחמיא ושמו ,ירוישהתג הגרים נשמות

 הכבוד מזיו ונהנים אותם נושא והוא
  .שלמעלה

äàîã÷ àìëéäá ìò àðîúàã àçåø úéà àëä 
 åäéàå äéîù ìàéîçøå åøééâúàã ïéøâã ïåäúîùð

æî ïåðäúàå ïåì ìéèðàìéòìã àø÷é åé:  

 ,ל"אהינא ששמו אחד רוח יש ,שני היכל
 התינוקות נשמות אותם כל על עומד וזה

 והוא ,בתורה קולעס הזה בעולם זכו שלא
  .אותם ומלמד עליהם עומד

àðééðú àìëéäâ ìàðéäà àãç àçåø úéà 
 ééáøã ïéúîùð ïåðéà ìë ìò àîéé÷ àãå äéîù

éòìîì àîìò éàäá åëæ àìããàå àúééøåàá  åäé
ïåì óéìåàå åäééìò àîéé÷:  

 בשם אחד רוח יש בו, השלישי היכל
 אותם נשמות על עומד והוא ,ל"אדרהינא

 ,שחשבו כגון ,חזרו ולא בתשובה שחזרו
 אותם טורדים אלה .מתו בהם חזרו ובטרם

éàäá äàúéìú àìëéää àãç àçåø úéà 
ìàðéäøãàå ïåäúîùð ìò àîéé÷ åäéàå äéîù 

 ïåâë åøãäà àìå àúáåéúá åøãäàã ïåðéàã
 åáéùçã]àì ãòå) [àìå( åäá åøãäà ]ìà åúéîïé [

                                                           

ר יצחק שהוא בזוהר קטן "א' בזהר גדול דפוס מנטובה קרימונה לובלין מתחיל כאן ויאמר אלקים כו א
  ).הערת הזוהר(ב "לקמן בדף מה ע

). א"נ(י "א אלא אחרים הם גכ"ח ע"ורין אינם ההיכלות הנזכר בדף לדע שהיכלות האלו שבתוך המד ב
י "ש בשער מאמרי רשב"וכאן הם ההיכלות דהיצירה וכמ. א היכל קדמאה והערה שלנו שם"לעיל לח ע' עי

  ).ו"לש(ו "ב ופ"ח שער כסא הכבוד פ"ע' ב ועי"דף יט ע
â  éàäá)øâä úåäâäá óñåð"à.( 

 ).ג"ח עז י"א בתיקו"בהגר(ל לחדש "ר ד
ä øâä úåäâäá ÷çîð"à. 
å àéðäà"åëå äéîù ì ' ïåì óéìàå)øâä úåäâä"à.( 
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 לרוח אותם מעלים כך ואחר ,בגיהנם
 להנות וחומדים ,אותם ונושא ,נהוהממ
 נקראים ואלה .יםנהנ ולא רבונם כבוד מזיו
 דשוח דיימ והיה" כתוב ועליהם ,בשר בני

 בשר כל יבא בשבתו שבת דייומ בחדשו
  ".'ה אמר לפני להשתחוות

)àìà(å íðäéâá ïåì ïéãøè ]øúáì[à ïåì ïéìàò 
 äàðäúàì ïãîçå ïåì ìéèðå àðîî àçåø éàäì
 ïåø÷à ïéìàå ïåðäúà àìå ïåäéøàîã àø÷é åéæî

 áéúë åäééìòå øùá éðá)âë åñ äéòùé ( éãî äéäå
éãîå åùãçá ùãçá øùá ìë àáé åúáùá úáù 

åäé øîà éðôì úååçúùäì"ä:  
 ושמו אחד וחר עומד כאן ,רביעי היכל
 אותן כל על עומד זה ).ל"גהדהא( ל"גדריהא
עובדי  (העמים שאר הרוגי של נשמות

 ,המלך של מעיל לתוך להעלותם ,)ם"עכו
 אותם םושינק היום עד שם ונרשמים

 מלא בגוים ידין" שכתוב ,הוא ברוך הקדוש
  ".רבה ארץ על ראש מחץ גויות

 àîéé÷ àëä äàòéáø àìëéä]ãç[ àçåø 
 ìàäéøãâ]ð"àäãäâ à"ì[ ìò àîéé÷ àã äéîù 

 ïéúîùð ïåðéà ìë]éìåè÷ã[ )ã(ïéîò øàù 
)åëòò"í(ì òàøôøåô åâ ïåì àìàâ àëìîã 

á÷ ïåì íå÷ðéã àîåé ãò ïîú åîéùøúàå" ä
 áéúëã)å é÷ íéìäú ( õçî úåéåâ àìî íéåâá ïéãé

äáø õøà ìò ùàøã:  
 אחד רוח עומד כאן ,חמישי היכל
 כל על עומד וזה ,ל"אדיריא שנקרא

 שאחזוא " נחסידים של (הללו הנשמות
 הם ואלה .הצד באותו שעמדו ,)בתשובה

 ,הכל על העליון הזה שבמדור , כולםמעל
 על )עליהם( גדול נהוממ )שמו( ל"ומיכא
 אלפים וכמה ,בו )שעומדים( עומדכולם 

 ,הצד באותו תחתיו עומדים כולם ורבבות
 החסידים נשמות אותן מתעדנות ושם

  .הבא מהעולם ששופע עליון אור באותו

 äàùéîç àìëéä]àëä[ àçåø ãç àîéé÷ 
 ïéúîùð ïéìà ìë ìò àîéé÷ àãå ìàéøéãà éø÷àã

]øñç[ä) àúáåéúá ïãéçàã ( àåääá åîéé÷úàã
àã àøåãîá éã åäìëî àìéòì ïåðéà ïéìàå àøèñå 

 ìàëéîå àìë ìò äàìò)äéîù ( àðîî áø
)åäééìò ( åäìåë ìò]àîéé÷[) ïéîéé÷ã ( äéá äîëå

 àøèñ àåääá äéúåçú ïéîéé÷ åäìë ïááøå óìà
 àåääá éãéñçã ïéúîùð ïåðéà ïéðãòúî ïîúå

éúàã àîìòî àãâðã äàìò àøåäð:  
 שיודע מיהו ,שמעון רבי אמר ,בא וראה

 בשעה .משה כמו רבונו תפלת לסדר
 .דריס ,באריכות תפלתו לסדר לו שהצטרך

 רבי אמר. כן גם ,לקצר לו שהצטרך ובשעה
 סדור הקדמונים בספרי מצאנו הרי ,ןשמעו

 לפעמים ,אחד בקשר הסודות סודי של
 קשרים רוולקש כראוי תפלתו לסדר שצריך

 יחוד ליחד ולדעת ,כראוי רבונו את םשלב
 ,שערים חוולפת רקיעים עולקר שלם

. בידו שימחה מי יהיה שלא ופתחים
 את לפתות שיודעים הצדיקים אשריהם

éæç àú ]øñçæ[à " òãéã àåä ïàî ïåòîù ø
 àúòùá äùîë äéøîã àúåìö àøãñì
 øãñ úåëéøàá äéúåìö àøãñì äéì êéøèöàã

à éîð éëä àøö÷ì äéì êéøèöàã àúòùáå" ø
 éæøã àøåãñ éàîã÷ éøôñá àðçëùà àä ïåòîù

 àãç àøåù÷á ïéæøã)ì(éøèöàã ïéðîæ àøãñì ê
 éîåñáì ïéøù÷ àøù÷ìå úåàé à÷ãë äéúåìö
 àãåçé àãçéì òãðîìå úåàé à÷ãë äéøàîì
 ïéòøú àçúôàìå ïéòé÷ø òø÷îì àúîéìù
 ïåðéà ïéàëæ äéãéá éçîéã ïàî àäé àìã ïéçúôå

                                                                                                                                                                                     

à @ 
 ).א"ד(ב "לקמן סב ע ב
 ).ג"א סב ע"ה ח"דע(ל דעולם הבריאה "הוא מהחשמ ג
  ).ב"צ לב ע"א על ספד"בהגר(דהיינו נטילת הדעת שלו , א"היינו בחינת סירוס הדכר דסט ד

ä á)ôã”å ( àúéà)ð"éãéñçã à(,. 
å åëå äàúú 'öë"éúå ì ' ÷çîð àøåãîá éã)à äøåù øñç ' åáúëîá–øâäù äàøðë " äøñçù äøåù óéñåî à

øäåæá ( äéîù ìàëéîå àçåø ãç àîéé÷ àëä åäìåë ìò äàìò àã àìëéä äàúéúù àìëéä éàúú) úåäâä

øâä"à.(  
æ á)ôã”å ( óñåð"å ìëéä 'æ '." 
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 שכינה תולהשרו גזרות ולבטל רבונם
 בעלי את ולהסיר ,ברכות ולהוריד בעולם

 שמעון רבי קם .בעולם ישלטו שלא הדין
 יגלה מי ,"' וגו'ה גבורות ימלל מי" ,ואמר
 הקדוש ימין החסיד אברהם מעיניך עפר
 והתחלת הסודות סוד לך שגלה ,הוא ברוך

 המלך היכלות לך והתגלו ,בעולם תפלות
 הםו ,הם קדושים היכלות שבעה. העליון

 אחד ובכל .בקיום @בשערים עומדים
  נכנסת ואחד

éòãé ïåðéàã àé÷éãöà éìåèáìå ïåäéøàîì éúôîì 
 àúçðìå àîìòá àúðéëù äàøùàìå ïéøæâ

 ïåäéøàî éãòîìå ïàëøá ïåèìùé àìã ïéðéãã
 øîàå ïåòîù éáø í÷ àîìòá)á å÷ íéìäú ( éî

åäé úåøåáâ ììîé"åâå ä ' êðéòî àøôò éìâé ïàî
á÷ã àðéîé àãéñç íäøáà" ïéæøã àæø êì éìâã ä

 éìëéä êì ïééìâúàå àîìòá ïéúåìö úàéøùå
 ïåðéàå ïåðéà ïéùéã÷ ïéìëéä äòáù äàìò àëìîã

ïéòøú ïéîéé÷áãçå ãç ìëáå àîåé÷á ìàò   

  àî/á  
 שיודע מי של )רבונו של( היחוד תפלת

 שיודע .בשלמות יחוד וליחד לרבונו לבשם
 ,באלו אלו קשרים רוולקש םלובכ כנסילה

 ,עליונה ברוח תחתונה רוח ,ברוח רוח
 מוסרך לחש צקון פקדוך בצר 'ה" כתוב
  ".למו

 àãåçéã àúåìö)äéøîã ( éîåñáì òãéã ïàîã
éìùá àãåçé àãçéìå äéøàîì àìòàì òãéã åî

 àçåøá àçåø ïéìàá ïéìà ïéøù÷ àøù÷ìå åäìëá
 áéúë äàìò àçåøá äàúú àçåø)æè åë äéòùé (

åäé"åîì êøñåî ùçì ïå÷ö êåã÷ô øöá ä:  
 רגליו ותחת" כתוב .הראשון היכל
 השמים וכעצם הספיר לבנת כמעשה

 שנקראת רוח) יש( הסודות סוד ".הרולט
 לשני נוצצת טובה אבן של כספיר ,ספיר

 אור ואותו .ויורד עולה אחד אור ,צדדים
 ולמטה למעלה לכל עבר נוצץ לבן

 סתום תלוי אורו .העולם צדדי ולארבעת
 אורות ארבעה נפרדים הזה מהאור. וגלוי

 אחד אור מאירים וכולם ,צדדים לארבעה
 למראה אורות ונוצץ שדולק הנר כמנורת

 עולים הנר אורות ואותם .אדם בני עיני
 אש אותה מתוך ושבים הולכים ,ויורדים

 כך .אחד אור וכולם ,שדולק הנר אור של
 מראה כמו נוצצים המאורות וכל ,אלה גם
 כמו ,םואד ]בצבע[מתנוצץ  שתונח של

 זהו ,"קלל שתונח כעין צציםוונ" שנאמר
 וזה ,לבנה שנקרא רוח יש ולשמאל. לימין
 אורו .בזה זה ונכנס הראשון ברוח נכלל

äàîã÷ àìëéäâ áéúë )é ãë úåîù ( úçúå
 øéôñä úðáì äùòîë åéìâø íéîùä íöòëå

 ïéæøã àæø øäèì]úéà[ çåø ]ã[ àøéôñ éø÷à
>åøéôñë <)åøéôñá( ïéøúì õéöð àáè ïáàã 

 ïéøèñ]àøåäð) [äéøåäð( àåääå úéçðå ÷éìñ ãç 
 òáøàìå àúúå àìéò øèñ ìëì õéöð øååç àøåäð

 äéøåäð àîìò éøèñ>ééìúï <)ïééðú( àééìâå íéúñ 
ã àøåäðîã ïéùøôúî à 'ïéøåäðããì  ' ïéøèñ

 ÷éìãã àâøùã àðéöåáë àøåäð ãç ïéøåäð åäìëå
 ïåðéàå àùð éðáã ïéðééòã åæéçì ïéøåäð õéöðå
 åâî ïéáééúå ïéìæà ïéúçðå ïé÷ìñ àâøùã ïéøåäð
 ãç åäìëå ÷éìãã àâøùã àøåäðã àùà àåää
 åæéçë ïéøåäð åäìë ïéöéöðå ïéìà éîð éëä àøåäð

ñá àùéèá àùçðã øîúàã äîë à÷îå) ìà÷æçé
æ à (àðéîéì àåä àã ìì÷ úùçð ïéòë íéööåðåä 

 ìéìëúà àãå äðáì éø÷àã àçåø úéà àìàîùì

                                                                                                                                                                                     

  ). א"ד(לפתות לאדוניהם  א
á á)ôã”å (éòøúá àúéàï. 

דהיינו ). הערת הזוהר(בפרדס שער היכלות הקדושות והיכלות התמורות ' עי). א"ד(יסוד העטרה  ג
כל ח שער מט פרק ו ד"ע' ועי. 'ח שער מו פרק ו"ע' ועי). ב"א סב ע"ה ח"דע(א דבריאה "היכלות דאו

שר בכל עולם כוונתו להיכלות דגן עדן א, והנה בביאור תיבת היכלות. ל"סוד חשמבע הם "ההיכלות דבי
אבל היכלות אלו אינם בסוד , אם כי אף הם נקראים היכלות(, ע ולא לעגולים הכלליים שבכל עולם"דבי

  ).ה שם"דע(ל בכלל "חשמ
  ).א"ד(ה "אותיות הוי' ד ד
  ).א"ד(י "אדנ ה
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 מאותם שיוצא משום ,כאחד ולבן םואד
 של המאורות כשבאים .ראשונים מאורות

 בו ונכללים הראשונים באורות מגיעים ,זה
 הראשונים המאורות ונראים .אחד והם

 ולא ,הללו האחרים מתגלים ולא ,לבדם
 כמו ,בו ונסתתרו לתוכם שנכנסו נודעו

 ."' וגוקרבנה אל באו כי נודע ולא" שנאמר
 ורותמא .אחד שהם ברוח רוח וזהו

 שערים שני הם וכאן .אחד שהם במאורות
 רקיעים מאותם תחתונים )רקיעים(

). רקיע( השמים שמי) שמים( שנקראים
 נבראו הללו המנצנצים הרוחות משני
 םיניהשד ,קדושים שהם האופנים אותם

 מראה" שכתוב כמו ,חיותדה דינםכ
 שכתוב וזהו ."' וגוומעשיהם האופנים

 ערותוב אש יכגחל מראיהם החיות ודמות"
 ".החיות בין מתהלכת היא הלפדים כמראה

 ממנו שיצאו מקום ,קדושה רוח זו ,היא מי
 ומן לאש ונגה" שכתוב ,להם מאירה והיא
 יוצא ,ברוח רוח כשנכלל". ברק יוצא האש
 על )טלומ( רמוז אחת חיה של אור מהם

 שולט כאריה דמותו זהו ,אופנים ארבעה
 ניםאופ של רבוא מאות ושלש אלף על

 אותם על מנהנ הזה הנשר כנפי .אחרים
 אחד כל נוסעים גלגלים בארבעה ,אופנים

 וגלגל גלגל בכל ,ארבעה מאותם ואחד
 עמודים עשר שנים והם ,עמודים שלשה

 ,הכל על שולטת זו רוח .גלגלים בארבעה
 )והרי( ,לםולכ עומדת זו ורוח ,יצאו מכאן
  .נזונים ממנה

äéøåäð àãá àã ìàòå äàîã÷ àçåøáà ÷îåñ 
 ïéàîã÷ ïéøåäð ïåðéàî à÷ôðã ïéâá àãçë øååçå

ïéøåäðá åèî àãã ïéøåäð åúà ãëá ïéàîã÷ 
øåäð ïåæçúàå ãç ïåðéàå äéá åìéìëúàå éàîã÷ é

 àìå ïéðøçà ïåðéà ïééìâúà àìå åäééãåçìá
òãéúà)å( ]åìàòã) [åìàòå( åøîèúàå åäééååâá 

 øîà úàã äîë äéá)àë àî úéùàøá ( òãåð àìå
åâå äðáø÷ ìà åàá éë ' àçåøá àçåø àåä àãå

 ïåðéà àëäå ãç ïåðéàã ïéøåäðá ïéøåäð ãç ïåðéàã
 ïéòøú ïéøú)ïéòé÷ø(â ïéòé÷ø ïåðéàî ïéàúú 

 ïåø÷àã]íéîù[ >íéîùä éîù) ð"òé÷ø à(<) òé÷ø 
íéîùä (ïööðî ïéìà ïéçåø ïéøúîã åàéøáúà 

ïéðôåà ïåðéàä àðéãë åäééðéãã ïéùéã÷ ïåðéàã 
 áéúëãë úåéçã)æè à ìà÷æçé ( íéðôåàä äàøî

åâå íäéùòîå ' áéúëã àåä àãå)âé íù ( úåîãå
 äàøîë úåøòåá ùà éìçâë ïäéàøî úåéçä

äúî àéä íéãéôìä àã àéä ïàî úåéçä ïéá úëì
 äéðî å÷ôðã øúà àùéã÷ àçåø]øéäð éäéàå [

)øéäðúàå( àöåé ùàä ïîå ùàì äâåðå áéúëã ïåì 
 åäééðî ÷éôð àçåøá àçåø ìéìëúà ãë ÷øá

åøéäð) åøéäð(àúååéç ãçã åæéîø æã ìò  ' ïéðôåà
 úìúå óìà ìò èéìù äéøàë äéìéã àð÷åéã àäå

ôãâ ïéðøçà ïéðôåàã àåáø äàî àøùðã àä
]éàä[ãá íéðôåà ïåðéà ìò àðîúà  ' ïéìèð íéìâìâ

 àìâìâå àìâìâ ìëá òáøà ïåðéàî ãçå ãç ìë
ïåðéàå ïéëîñ úìúçãá ïéëîñ øñéøú  ' ïéìâìâ

ëäî àìë ìò àèìù àã àçåø àçåø àãå å÷ôð à
 åäìëì àîéé÷]àäå[åðæúà äðéî è:  

 פנים ארבע ,הללו )האופנים( ארבעה
 מסתכלים פנים ותםא וכל .ואחד אחד לכל

 שעומדת החיה אותה של צדדים לארבעה

 ïéìà]ã'[) íéðôåàã ' ( ìëå ãçå ãç ìëì ïéôðà
øàì ïééëúñà ïéôðà ïåðéà àåääã ïéøèñ òá

 òáøà ïéìà ïéìèð ãë åäééìò àîéé÷ã àúåéç

                                                                                                                                                                                     

à  àøåäð)øåà ìäé.( 
  ).א"ד(משולבין  ב

â ôãá ÷çîð ïéòøú"øâñåîä úà ñøåâ åîå÷îáå øåà ìäéå î .@  
ã  ïéööðî)øâä úåäâä"à.( 
ä  àúååéçã àðéòë åäééðéòã íéùéùøú)øâä úåäâä"ëå à"øåà ìäéá ä.(  
å  àúåéç)øåà ìäé.( 
æ á)ôã”å ( àúéà)ð"àéîø à(. 

  ). א"ד(ד "ן יו"ת נו"ף דל"אל ח
 .אריכות ביהל אור' עי ט
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 תחת הללו הארבעה כשנוסעים .עליהם
 זה לביםתומש בזה זה נכנסים ,החיה אותה

 אשה תולאוהל מקבילת" שנאמר כמו ,בזה
 ולהכנס באחת אחת להתכלל ,"תהואח אל
 נשמע ,גלגלים אותם כשנוסעים .בזו זו

 שלמטה צבאות אותם בכל נעימות קול
 צבאות נפרדים זה היכל תחת. מיניהםל

 ,שלמטה רקיעים של צדדים לכמה החוצה
 כולם ,שבתאי של לכוכב שמגיעים עד

 אלה כל ,נזונים משם .זה להיכל מסתכלים
 ,רוח לאותה מסתכלים כולם זה שבהיכל
 ללכת הרוח שמה יהיה אשר אל" שכתוב

 שנקרא היכל וזהו ,"בלכתן יסבו לא ילכו
 אחרת רוח הכוללת זו רוח. הספיר לבנת
 נשקט שלא אורה ,ויורדת עולה שניה

 ,המים בתוך השמש כאש לעולמים )עוזב(
 איש של לרצון פרט ,עליה שעומד מי אין

 ,היכל באותו שנכנסת תפלה באותה ,צדיק
  ראשיתב בשלמות קשרים רולקש ועולה

 àã ïáìùîå àãá àã åìàò àúåéç àåää úåçú
 øîà úàã äîë àãá)ä æë úåîù ( úåìéá÷î

 àãç àììëúàì äúåçà ìà äùà úåàìåìä
 ïéìâìâ ïåðéà ïéìèð ãë àãá àã àìòàìå àãçá

òîúùàà àúúìã ïéìéç ïåðéà ìëá àúåîéòð ì÷ 
 úåçú åäééðéæì øáì ïéìéç ïéùøôúî àã àìëéä

 àáëëì åèîã ãò àúúìã ïéòé÷øã ïéøèñ äîëì
ïééëúñà åäìë éàúáùãá ïîúî àã àìëéäì 

 åëúñà åäìë àã àìëéäá éã ïéìà ìë åðæúà
 áéúëã àçåø àåääì)ë à ìà÷æçé ( øùà ìà

 ïúëìá åáñé àì åëìé úëìì çåøä äîù äéäé
 àã àçåø øéôñä úðáì éø÷àã àìëéä àåä àãå

ëã äéøåäð àúçðå à÷ìñ àðééðú àøçà àçåø ìéì
 àìã]êéëù[) ÷áù ( åâ àùîùã àøåðë ïéîìòì

 ùð øáã àúåòø øá äéìò íéà÷ã ïàî úéì àéî
 àìëéä àåääá úìàòã àúåìö àåääá äàëæ

àúåøùá åîéìùá ïéøù÷ àøù÷ì à÷ìñå  

  áî/à  
 האור אז .כראוי הזו )האור( הרוח
 עמה ועולה ,בה ושמח בה מתעטף
 להתכלל ,השני ההיכל של בקשר רלהתקש

. שעליו עליונה אחרת ברוח שכלול רוח
 וכל חיה אותה בה כוללת ,שכוללת זו ורוח

 בו ונאחזים ,וגלגלים אופנים אותם
 ,באש ומים במים אש שנאחזים דוגמאכ

 ,במערב מזרח ,בדרום צפון ,בצפון דרום
 בזה זה כולם נאחזים כך .במזרח ומערב

 עולה רוח האות .בזה זה ונקשרים
 אל למעלה מסתכלת חיה ואותה ,להתקשר

 באמצע. בזה זה ומסתכלים ,השני ההיכל
 עד שעולה אחד עמוד נעוץ הזה ההיכל
 ונעוץ נקוב והוא ,האחר ההיכל אמצע

 רוח להדבק למעלה מלמטה )נעוץ נתיב(
 כולם להיות לםומכ למעלה עד וכן ,ברוח
  ".לכל אחד ורוח" שנאמרכמו  ,אחת רוח

]çåøã ð"àøåäðã à[ )çåøá ( éæç à÷ãë àã
 äîò à÷ìñå äá éãçå äéá óèòúà àøåäð ïéãë
 àììëúàì àðééðú àìëéäã àøåù÷á àøù÷úàì
 àçåøå äéìòã äàìò àøçà àçåøá ìéìëã àçåø
 ïåðéà ìëå àúååéç àéää äéá ìéìë ìéìëã àã
 àãçàúàã àðååâë äéá ïãçàúàå ïéìâìâå ïéðôåà

ôöá íåøã àùàá àéîå àéîá àùà ïåôö ïå
 éëä çøæîá áøòîå áøòîá çøæî íåøãá
 àãá àã ïøù÷úàå àãá àã åäìë ïãçàúà
 àúåéç àéääå àøù÷úàì à÷ìñ àçåø àåää

ïééëúñàå àðééðú àìëéä éáâì àìéòì àééëúñàâ 
 ãç õéòð àã àìëéäã àúéòöîàá àãá àã
 àøçà àìëéäã àúéòöîà ãò à÷ìñã àãåîò

 õéòðå áé÷ð åäéàå]ð"õéòð áéúð à[úî  àìéòì àú
 åäìëî àìéòì ãò ïëå àçåøá àçåø à÷áãúàì

 øîà úàã äîë àãç àçåø åäìë éåäîì) â úìä÷
èé (ìëì ãçà çåøåã:  

                                                                                                                                                                                     

à  òîúùî)øåà ìäé.( 
á  åëúñà)øåà ìäé.( 

  ).א"נ(ב "הרש.  אסתכי כעןמבטת ורואה למעלה תרגום הבט נא' פי ג
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 השמים וכעצם" כתוב .שני היכל
 ,זהר שנקרא רוח אותו הוא כאן ".הרולט

 גווניו יתערבו שלא תמיד בלבן ועומד
 .לעולמים משתנה שלא עצם והוא ,באחר

 ,האחר כמו להתנוצץ ךכ בהתגלות אינו זה
 ,העין ימתסת כמו להתגלות קשה זה

 .בגלגול ונוצצת זוהרתהיא  שכשמתגלגלת
 ראשון רוח שכשאותו משום ,כך זה וגם

 ונקשר ,אותו ומגלה לובגלג מגלגל ,עולה
 גוון תוך העין בןול של בקשר תויא יחד

. עליו ששורה ממנו  יותראחר שהוא דק
 האור .השלמט רוח מתוך מתגלגלת זו רוח

 הזה האור )וגלגל( לגלגל סובב שלמטה
 בו שאוחז עד להאיר יכול ולא ,ומאיר

 ואוחז ,מאיר ואז ,עמו ונקשר התחתון
 כלול שהוא )מאיר שהיה( שלמטה באור
 בגללו מתגלה אלא ,בכלל משתנה ולא

 אור נוטל ,מתגלגל זה וכשאור .שלו בגלגול
 ומסתובב עמו ומתגלגל שמאל לצד אחר
 כמו ירכיך חמוקי" הכתוב סוד וזה .עמו

 שיודע מי אשרי ".מןוא ידי מעשה חלאים
 אחרת רוח] ואז[ ,מאורות )לגלגל( לגלות
 סביבו ומאיר )ומאיר( ומסתובב עמו נכללת
 בלבן נקשר לבן אותו .ולבן תכלתבגוון 

 האור של םובאד נקשר תכלת ואותו ,הזה
 בזה זה ונכללים ,שמאל שלצד התחתון
 וכל ,"השמים עצם" קראיםונ ,אחד ונהיים

 הכל שלמטה היכל ואותו ,שלמטה מה
 נקרא ,כאן נכלל שהכל והיות .כאן נכלל

  ".השמים עצם"

àðééðú àìëéäà áéúë )ãë úåîùé  ( íöòëå
 éø÷àã àçåø àåää åäéà àëä øäåèì íéîùä

 øäæ]éðååâ åáøòúà àìã øéãú àúøååçá àîéé÷åå 
àìã íöò åäéàå àøçàá) [àìå(ìòì éðúùà  ïéî

 àøçàë àööðúàì éëä àéìâúàá åäéà åàì àã
>éù÷ àã <)éù÷àã( àéìâúàì >ëåîéúñ <
)åîéúñá( õéöðå øäãæà àìâìâúî ãëã àðéòã 

 àçåø àåää ãëã ïéâá éëä óåà àãå àìåâìâá
 äéì éìâå àìåâìâá ìâìâî à÷ìñ äàîã÷

 àøåù÷á äéãäá øù÷úàå]àúøååçã [
)àúååæçã(á÷ã åäéàã àøçà ïååâ åâ àðéòã  ÷é

 åâî àã àçåø àìâìâúî éåìò éøàùã äéðéî
 àìâìâì øçñà àúúìã àøåäð àúúìã àçåø

]ð"ìâìâå à[ ìéëé àìå øéäðúàå àã àøåäð 
 øù÷úàå äéá äàúú ãéçàã ãò àøäðúàì
 àúúìã àøåäðá ãéçàå øéäðà ïéãëå äéãäá

)øéäð äåäã (]àåäã[ àìà ììë éðúùà àìå ìéìë 
ãëå äéìéã àìåâìâá äéðéâá àéìâúà àã àøåäð 

 àìàîù øèñì àøçà àøåäð ìéèð àìâìâúî
 áéúë àã àæøå äéîò øçúñàå äéãäá àìâìâúàå

)á æ øéù ( éãé äùòî íéàìç åîë êéëøé é÷åîç
à äàëæ ïîà äàìâì òãéã ïàî åäé]ð"àìâìâì à [

 øçúñàå äéãäá ìéìëúà àøçà àçåø ïéøåäð
)øéäðàå (]øéäðå[ øååçå àìëú ïååâá äéðøçñ 

 øååç àåää àìëú àåääå àã øååçá øù÷úà
 øèñìã äàúú àøåäðã à÷îåñá øù÷úà
 íöò ïåø÷àå ãç ååäå àãá àã åìéìëúàå àìàîù
 àúúìã àìëéä àåääå àúúìã äî ìëå íéîùä
 àëä ìéìëúà àìëã ïéâáå àëä ìéìëúà àìë

íéîùä íöò éø÷úàâ:  
 אותם נבראו הללו אורותש מכלל
 שנאמר כמו ,כנפים שש של שרפים

 שש כנפים שש לו ממעל מדיםוע שרפים"
 שכולם משום ,בשש כולם ,"לאחד כנפים
 את ששורפים הם אלה .השמים מעצם

 וסוד .רבונם כבוד על חוששים שלא אלה
 מי ].מן העולם[עובר  בכתר שהמשתמש

 íéôøù ïåðéà åàéøáúà ïéìà ïéøåäðã àììëî
 øîà úàã äîë ïéôãâ úéùã)á å äéòùé ( íéôøù

 ãçàì íéôðë ùù íéôðë ùù åì ìòîî íéãîåò
åäìëã ïéâá ùùá åäìëãéîùä íöòî ïéìà íä 

ã ïåðéàà÷ååãé àø÷é ìò éùééç àìã ïåðéàì 
 ïàî óìç àâúá ùîúùàã àæøå ïåäéøàîã

                                                           

  ).א"ד(הוד  א
á  àúøååçë)øåà ìäé.( 

 .אריכות ביהל אור' עי ג
  ).א"ד(שהיכל זה הוא עצם השמים פירוש לפי שהוא ששי מלמעלה למטה  ד

ä  ïéìàå)øåà ìäé.(  
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 מי זהו ,משנה סדרי ששה ושונה שקורא
 של יחודה של קשר רוולקש לסדר שיודע
 השם שמקדשים אותם אלה .כראוי רבונו

. תמיד יום בכל רבונם של הקדוש
 של אור מהם יוצא ,האורות כשמתגלגלים

 ארבע על טלתוומ עומדת שהיא ,אחת חיה
 שכוללות ,הראשונות על לטותוהש חיות

 כפיםנ ,כשנוסעים ובאלה .בתוכם אותם
 מתוך שיוצאים נחשים תחתונים השרפים

. העולם לכל מות שגורם שרף נחש אותו
 אותה אל מסתכלות נשר פני החיות אלה
 שנאמר כמו ,שעליהם עליון הנשר חיה

 על שולטת זו רוח ".בשמים הנשר דרך"
 על )טלתושמ( שרומזת החיה אותו .הכל

 אליה וכולם ,למעלה מסתכלת ,כולם
 כמה מזדעזעים ,נוסעים לםוכשכ). אצלה(

 שבריםנ מהם , מהם מאירים,צבאות
 )מימיהם( מקיומם )מלפניהם מסתכרים(

 ומתחדשים ובאים ,באש אותם ושורפים
 ,חיה אותה תחת נכנסים כולם .כמקדם

. למעלה להכלילם כנפיה תחת ומסתתרים
  חיות ארבע אותן

 òãéã ïàî àåä àã äðùî éøãñ úéù éðúå éøà÷ã
 à÷ãë äéøàîã àãåçé àøåù÷ àøù÷ìå àøãñì
 àùéã÷ àîù ïéùã÷îã ïåðéà ïéìà úåàé
 ïéøåäð ïìâìâúî ãë øéãú àîåé ìëá ïåäéøàîã

 ÷ôð]åäééðî[ãçã åøéäð  àîéé÷ éäéàã àúååéç 
]àéîøå) [æéîøå(ã ìò  ' éàî÷ ìò ïéèéìù ïååéç

 ïééôëúà ïéìèð ãë ïéìàáå åäééååâá ïåì åìéìëã
 óøù ùçð àåää åâî é÷ôðã íéùçð éàúú íéôøù
 øùð éôðà ïååéç ïéìà àîìò ìëì àúåî íéøâã
 äàìò àøùð àúåéç àåää éáâì ïìëúñî

 øîà úàã äîë åäééìòã)èé ì éìùî ( êøã øùðä
 àúåéç àéää àìë ìò àèìù àã àçåø íéîùá

æéîøãà åäìëå àìéòì àééëúñà åäìë ìò )äéáâì( 
]äáâì[ ïéìééç äîë ïéòæòãæî ïéìèð ãë åäìë 

 éøáúúî ïåäðî ïéøéäð ïåäðî>ð"éøëúñî à< 
]ïåäéî÷î[) ïåäéîéî (øåðá ïåì ïåãé÷åàåà ïééúàå 

 àéää úåçú ïéìàò åäìë ïéîã÷ìîë ïùãçúîå
î àúåéç ïåì àììëàì àäôãâ úåçú ïéøúúñ

ã ïåðéà àìéòì 'çååéï  
  áî/á  

 ,החיה אותה לתוך זוהרת כשרוח עולות
 גלגל אחד .ת ואחתאח לכל גלגלים ארבעה

 עמודים שלשהו ,מסתכל לצד מזרח
 וגלגל .לאמצע ומסתכלים אותו נושאים

 עמודים ושלשה ,מערב לצד מסתכל אחד
 לוגלג .לאמצע ומסתכלים אותו נושאים

 עמודים ושלשה ,דרום לצד מסתכל אחר
 וגלגל .לאמצע ומסתכלים אותו נושאים

 עמודים ושלשה ,צפון לצד מסתכל אחר
   .לאמצע ומסתכלים אותו נושאים
 מתוך נושאים העמודים עשר שנים וכל

 וכל .ופתוח סגור האמצע ואותו ,האמצע
 בכל נשמע קול ,כשנוסע וגלגל גלגל

 )שלמעלה( חיות הארבע אלו. הרקיעים
 ,בזו זו )משתלבותא "ס. מתלבשות(כולם 

 לתוך שלמטה אופנים אותם ונכנסים
 .באלה אלה כלולים ,שלמעלה הללו החיות

 לוהטת ,רוחות באותן שנכללה זו רוח
 )זלהתאח ועומדת( ,למעלה להאחז ועולה

 באותה הצדיק האיש ברצון ולהתקשר

 àúååéç àåää åâá øäãæà àçåø ãë ïé÷ìñ
 éëúñà àãç àìâìâ ãçå ãç ìëì ïéìâìâ òáøà

ìú çøæî øèñìúá ïééëúñàå äéì ïéìèð ïéëîñ 
 áøòî øèñì éëúñà àãç àìâìâå àúéòöîàì
 àúéòöîàì ïééëúñàå äéì ïéìèð ïéëîñ úìúå
 ïéëîñ úìúå íåøã øèñì éëúñà àãç àìâìâå
 àøçà àìâìâå àúéòöîàì ïééëúñàå äéì ïéìèð
 äéì ïéìèð ïéëîñ úìúå ïåôö øèñì éëúñà

 àúéòöîàì ïééëúñàå  
ð øñéøú ïéëîñ åäìëå àúéòöîà åâî ïéìè

øéâñ àúéòöîà àåääåâ ]çúôå) [çéúôå( ìëå 
 åäìëá òîúùà àì÷ àìèð ãë àìâìâå àìâìâ

 ïååéç òáøà ïéìà ïéòé÷ø]àìéòìã[ åäìë 
)ïùáìúî ()]ð"à(áìúùà å[ ïéìàòå àãá àã 

 àìéòìã ïååéç ïéìà åâá àúúìã íéðôåà ïåðéà
 ïåðéàá ìéìëúàã àã àçåø ïéìàá ïéìà ïìéìë

î ïéçåø àîéé÷å àìéòì àãçàúàì à÷ìñå àèäì

                                                                                                                                                                                     

à  àéîøã)øåà ìäé.(  
á  úìúå)øåà ìäé.( 
â  øâñ)øåà ìäé.( 
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 באותו ונכנסת שכשעולה ,שמתפלל תפלה
 ,עמה נוטלים וכולם ,להכ לוקח היכל

. רוח באותה שנכללים עד ,בזה זה ונכללו
 היחוד קשר של ברצון נוטלת רוח ואותה

 שכולם עד ,הכל שמיחדת התפלה של
 ,בזה זה כלולים השלישי להיכל מגיעים

 רוח ,באש ומים ,במים אש הראשונים כמו
 מערב ,במערב מזרח ,ברוח ועפר ,בעפר

 כל וכך .וןבצפ ודרום ,בדרום צפון ,במזרח
 בזה זה ונאחזים בזה זה מתקשרים הללו
 צבאות כמה וכך .בזה זה לביםוומש

 והתערבו למטה )שירדו( שנאחזו ומחנות
 ,צדק לכוכב שהגיעו עד תחתונים באותם

 זה וכשרוח. העולם על ממונים כמה ושם
 ,בו כלולים וכולם ,לםומכ) נכלל( שנכלל
 עד השלישי ההיכל לתוך ונכנס ונאחז עולה

 העמוד אותו בתוך שם של ברוח שנאחז
 כאן עד בשלמות הכל ואז ,באמצע שעומד
 ושלם מהכל כלול אחד רוח וכולם .כראוי
 "]לכל[ אחד ורוח" שנאמר כמו ,מהכל
  .ברבונו להדבק הכריעה כאן .להנה

àãçàúàìà äàëæ ùð øáã àúåòøá àøù÷úàìå 
 àåääá úìàòå à÷ìñ ãëã éìöã àúåìö àéääá
 åìéìëúàå äãäá ïéìèð åäìëå àìë ìéèð àìëéä
 àåääå àçåø àåääá åìéìëúàã ãò àãá àã
 àúåìöã àãåçéã àøåù÷ã àúåòøá àìèð àçåø

éìú àìëéäì åäìë åèîã ãò àìë àãçéîã äàú
 éàîã÷ãë àãá àã ïìéìë)á( àéîå àéîá àùà

 çøæî àçåøá àøôòå àøôòá àçåø àùàá
 ïåôöá íåøã íåøãá ïåôö çøæîá áøòî áøòîá

 éëäå]éðä[ àã ïãçàúîå àãá àã ïøù÷úî åäìë 
àã íò àã ïáìùîå àãáá ïéìééç äîë ïëå 

ãçàúàã ïééøùîå)å( ]ð"éúçðã à[ àúúì 
ëì åèîã ãò éàúú ïåðéàá åáøòúàå ÷ãöã àáë

 àã àçåø ãëå àîìò ìò ïðîî äîë ïîúå
)ìéìëúàã( ]ìéìëúà[ äéá ïìéìë åäìëå åäìëî 

 äàúéìú àìëéä åâá ìàòå ãçàúàå ÷éìñ)å( ãò
 íéà÷ã àãåîò àåää åâá ïîúã àçåøá ãçàúàã
 à÷ãë àëä ãò íéìúùà àìë ïéãëå àúéòöîàá
 íéìùå àìëî ìéìë àãç àçåø åäìëå úåàé

 øîà úàã äîë àìëî)÷èé â úìä ( ãçà çåøå
äðäìâäéøàîá à÷áãúàì äòøëä àëä ã:  

 של היכל הוא זה היכל .שלישי היכל
 טהור הוא זה רוח .נגה שנקרא רוח אותו

 לא ,בו שנראה גוון בו אין , מכולםברורו
 ולכן ,םואד ולא שחור ולא ירוק ולא לבן

 התחתונים מכל ברורה טהרה .רוטה נקרא
 לא ,מהכל טהור שהוא גב על ואף .הללו
 מתגלגלים הללו שהתחתונים עד נראה

 ).בו( בתוכו ונכנסים בו )וכורים( ואוחזים
 ,אורו את מראה אז ,בתוכו שנכנסים כיון
 זה רוח כשנשלם.  מכולםאחד גוון ולא
 שכלול אור ממנו יוצא ,התחתונים מכל

 מאורות שני אותם ,מאורות בשלשה
 נצוץ באותו .ונוצצים ויורדים עולים
 זה ניםומש אורות ושנים עשרים נראים

äàúéìú àìëéää àìëéä åäéà àã àìëéä 
ääã àééëã åäéà àã àçåø äâð éø÷àã àçåø àå

 úéì åäìëî øéøá äéì øååç åàì äéá éæçúàã ïååâ
 éø÷à êë ïéâáå ÷îåñ àìå íëåà åàìå ÷åøé åàìå

øäåèåòàå ïéàúú ïéìà ìëî àøéøá àééëã " â
 éàúú ïéìàã ãò éæçúà àì àìëî àééëã åäéàã

 ïãéçàå ïìâìâúî]ð"ïàøëå à[ ïéìàòå äéá ]äéåâá[ 
)äéá (ë àìå äéøåäð éæçà ïéãë äéåâá ïéìàòã ïåé

 åäìëî àçåø éàä íéìúùà ãë åäìëî ãç ïååâ
 ïéøåäð úìúá ìéìëã àøåäð äéðî ÷éôà éàúú
 àåääá ïéööðå ïéúçðå ïé÷ìñ ïéøåäð ïéøú ïåðéà

àöåöðæïåæçúà ç àã ïééðùî ïéøåäð ïéøúå ïéøùò 

                                                                                                                                                                                     

àãçàúàì àîéé÷å à –á øâñåî )ôã”å.( 
á "àã íò "øåà ìäéá ÷çîð , àúéà åîå÷îáå"àãá." 

 ".רוח אחד לכל) "קהלת ג יט(לשון הפסוק  ג
 .אריכות ביהל אור' עי ד
  ).א"ד(נצח  ה

å  øäè)øåà ìäé.(  
æ  àöéöð)øåà ìäé.( 

 ). א"ד(' ל ברוך גדול וכו'א ח
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 באותו ונכנסים ,אחד אור וכולם ,מזה
  .האחד האור

 פרט מאיר ולא ,אותם כולל האור אותו
 ואותו .עולים שלמטה הללו שהאורות לזמן
 אותו אז . כולםאת לוקח התפלה של רצון
 אותו מאירו ,רוח אותה מתוך יוצא אור

 ,הללו הנוצצים האורות שני ומוציא האור
 אותיות ושתים עשרים כחשבון איםונר

 באותו ונכללים חוזרים כך אחר .התורה
  .האור
 באותם( תחתונים האורות אותם כל
 הללו באורות כלולים כולם ,)אורות

 הזה האור .הזה באור וכולם ,)תחתונים(
 הרוח ואותו ,הרוח אותו בתוך ,כלולאיפה 
 עומד ולא ,הזה השלישי בהיכל עומד

 הרביעי ההיכל בתוך אלאלהתיישב 
 המאורות, לתוכו לעלות שהשתוקקותו

 כשנוצצים ,הרוח אותה מתוך שיצאו הללו
 בשעה .הנוצצים המאורות כל מתחברים
 ודוחקים אחד אור אותו מתוך שיוצאים

 אחת חיה מהם יוצאת ,להתנוצץ )ודוחים(
  אלו כל של כמראה דמותה ,גדולה קדושה

 ãç àåää åâá ïéìàòå àøåäð ãç åäìëå àã ïî àã
 àøåäð  

 àåää àðîæá øá øéäð àìå ïåì ìéìë àøåäð
 àúåòø àåääå ïé÷ìñ àúúìã ïéøåäð ïéìàã
 åâî ÷éôð àøåäð àåää ïéãë åäìëì ìéèð àúåìöã
 ïéìà ÷éôàå àøåäð àåää øéäðúà àçåø àåää

ë ïáùåçë ïåæçúàå ïéööð ïéøåäð ïéøú" ïååúà á
øúáì àúééøåàãà àåääá ïìéìëå ïéøãäúî 

 àøåäð  
 ïéøåäð ïåðéà ìë]úéàúåäìë ïåðéàá [)  ïåðéàá

ïéøåäðïåäìë  ( ïìéìë]ïéøåäð éðäá[) éàúú ( åäìëå
äéà àøåäð éàä àã àøåäðáå àåää åâá ìéìë 

 àã äàúéìú àìëéäá àîéé÷ àçåø àåääå àçåø
 äàòéáø àìëéä åâá àìà àáùéúàì íéà÷ àìå
 å÷ôðã ïéøåäð ïéìà äéåâì à÷ìñì äéúáåàéúã

áçúî ïéööðî ãë àçåø àåää åâî åäìë ïø
 àøåäð àåää åâî é÷ôðã àúòùá ïööðã ïéøåäð

àãçá÷ôð àööðúàì ïééçãå é àúåéç ãç åäééðî 
ïåðéà ìëã åæéçë àäð÷åéã àáøáø àùéã÷  

  âî/à  
 נשר ודמות אריה דמות ,החיות שאר
. מהם אחת דמות בה ונעשו ,כאחד כלולים

 אופנים ארבעה יש הזאת החיה תחת
 בכלילות קםומר תרשיש כמראה עליונים

 רבוא אלף מאות ושש .צבעיםה כל
 האופנים וארבעה .בתוכם כולם )גדולים(

 יוצאים וכולם ,כנפים בשמונה כולם הללו
 .עליהם ששולטת החיה אותה אור מתוך

 .צבאות מוציאה ,האור אותו שנוצץ בשעה
 ,שתחתיה אלה וארבעה הללו צבאות
 בארבע העולם צדדי בארבעת עומדים

 מסתכלות פנים שתי ,ואחד אחד כל פנים
 ,בכנפיהם מכסות פנים ושתי ,החיה לאותה
 יכולים שלא שנוצצים אורות מאותם

 אלה שנוסעים פעם בכל, להסתכל
 )ושניםא "נ. עשר ושנים( גלגלים בארבעה
 הזעה מאותה נעשה ,כראשונים עמודים
 שכולם ,ומחנות צבאות כמה שלהם

 שוקטים שלא ,ומזמרים משבחים
  .שעור להם אין ולאלה ,לעולמים

 לארבעת הזה להיכל יש פתחים ארבעה

 øùðã àð÷åéãå äéøàã àð÷åéã àúåéç øàù
úàå àãçë ïìéìë åäééðî àð÷åéã ãç äá åãéáò

ã úéà àúåéç éàä úåçú ' åæéçë ïéàìò ïéðôåà
 äàî úéùå ïéðååâ ìëã åìéìëá ïî÷øî ùéùøúã

 óìà]àåáø[) ïáøáø (åäìëâã ïéìàå åäééååâá  '
 íéðôåà>àéðîúá <)ïéðîúá( åäìëå åäìë ïéôãâ 

 åäééìò àèìùã àúåéç àåääã åøéäð åâî ïé÷ôð
)å(åäð àåää õéöðã àúòùá ïéìééç à÷ôî àø

 ïéìééç]ïéìà[ã ïéìàå  'ãá ïéîéé÷ äúåçúã ' ïéøèñ
ãá àîìòã ' ïéôðà ïéøú ãçå ãç ìë ïéôðà

 ïééôçî ïéôðà ïéøúå àúåéç àåää éáâì ïìëúñî
 ïéøåäð ïåðéàî åäééôãâá]ïööðã) [ïööðî( àìã 

ãá ïéìà éìèðã àðîæ ìëá àìëúñàì ïéìëé '
 ïéìâìâ]øñéøúå[) ïéøúå (îã÷ë ïéëîñ ãéáòúà éà

 åäìëã ïééøùîå ïéìééç äîë ïåäìã àòéæ àåääî
 ïéìàìå ïéîìòì éëëúùî àìã éøîæîå ïéçáùî

 àøåòù ïåì úéì  
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 פתח בכל ממונים עשרה ,העולם צדדי
 ההיכלות שבתוך שכולם ובזמן .ופתח

 של ברצון עולים היכלות ואותם ,שלמטה
 עד פתחים פותחים כולם ,הטהור תפלה

 לביםוומש ,באלה אלה כולם שנכללים
 לתוך הממונים כל ונכנסים ,באלה אלה

 אופנים ,מחנות בתוך תמחנו ,ממונים
 ,הללו באופנים ,באופנים וחיות בחיות

 שנכנסים עד ,ברוח רוח ,במאורות מאורות
 כמראה אחד מקום יש הזה בהיכל. זו ברוח
 צבאות כמה גנוזים ושם ,שנוצץ זהב

 מתעטרים ולא עולים שלא ומחנות
 קושרים אלה שכל בשעה אלא ,למעלה
 כולם ,להתעטר נוסע וההיכל קשרים

 .מגנים בעלי םיונקרא ,בדין מלאים איםיוצ
 שבהיכל הדין בעלי מתוך בעולם שלוחים
 צדדים בארבעה תלויים זה במקום .הרביעי

 לכל זהב של מגנים רבוא אלף מאות שש
 ,מקיפות חומות מהם למטה וכן .וצדעבר 
 נלחמים הללו המגנים וכל.  שישיםוהם

 אותם לכל פרט ,מחיםוור בחרבות קרבות
 שמגיעים עד ,העולם של ןהדי שלוחי
 ההיכל ואז .מאדים לכוכב בדרגות דרגות
 אותם בכל רוח באותה ומתעטר עולה

 ואותו .במקומו מקום אותו ונשאר ,צבאות
 השלוחים אותם ".הרצים תא" נקרא מקום
 צדדי בכל רעניותוופ דינים להשלים רצים

  .העולם

 ïéøèñ òáøàì àã àìëéäì úéà ïéçúô òáøà
 ïðîî øùò àîìòã]ìëá) [ìëì( àçúôå àçúô 

 ïåðéàå àúúìã ïéìëéä åâá éã åäìëã àðîæáå
åäìë àééëã àúåìöã åòøá ïé÷ìñ ïéìëéä ïéçúô 

 ïéáìùîå ïéìàá ïéìà åäìë ïìéìëã ãò ïéçúô
 ïðîî åäìë ïéìàòå ïéìàá ïéìà]ïðîî åâ[ ïééøùî 

 ïéìàá íéðôåàá úåéçå úåéçá íéðôåà ïééøùî åâ
 åìàòã ãò àçåøá àçåø ïéøåäðá ïéøåäð íéðôåà
 åæéçë àãç àúëåã úéà àã àìëéäá àã àçåøá

éøùîå ïéìééç äîë ïéæéðâ ïîúå õéöðã àáäãã ïé
 àúòùá àìà àìéòì ïéøèòúî àìå ïé÷ìñ àìã
 àøèòúàì ìéèð ìëéäå ïøéù÷ ïéøù÷ ïéìà ìëã

éøàî ïåø÷àå àðéãá ïééìî ïé÷ôð ïåäìëà ïéñéøú 
 àìëéäá éã ïéðéã éøàî åâî àîìòá ïçéìù
 úéù ïéøèñ òáøàá ïééìú àúëåã éàäá äàòéáø

ïååáø óìà äàîá øèñå øèñ ìëì àáäãã íéðéâî 
ééðî àúúì ïëå ìëå ïéúù ïåðéàå ïô÷î ïéøåù åä

 ïéçîåøå ïéôééñ ïéáø÷ ïéçéâî åäìë íéðéâî éðä
ïéðéã éçéìù ïåðéà ìëá øáìâ åèîã ãò àîìòã 

ïéãëå íéãàîã àáëëì ïéâøãá ïéâøãã àìëéä 
 ïéìééç ïåðéà ìëá àçåø àåääá úøèòúàå à÷ìñ
 àúëåã àåääå äéøúàá àúëåã àåää øàúùàå

çéìù ïåðéà íéöøä àú éø÷à àîìùàì éèäøî ïé
àîìò éøèñ ìëá ïéðòøåôå ïéðéãä:  

 כלאת  נושאתהיא  ,עולה כשתפלה
 קשרים וקושרת ,והמחנות הללו המאורות
 ברוח רוח שנקשר עד ,כאחד כולם ונכללים

 עמוד אותו לתוך ונכנסים .אחד והם
 אשרי .הרביעי ההיכל של ברוח כללילה

 דגלו ריםוֵמ ,רבונו סוד שיודע מי של חלקו
 זה צריך הכל ,וראה ובא. שצריך מקוםב

 זה ולהאיר זה עם זה להשלים לזה וזה לזה
 שצריך למקום הכל שעולה עד ,בזה

 כך ואחר ,בהתחלה מלמטה ,שלמות
 הצדדים בכל היא השלמות ואז ,מלמעלה

 הללו הסודות שיודע מי .כראוי הכל ונשלם

 àúåìö à÷ìñ ãë)å( ïéøåäð éðä ìë ìéèð
 ãò àãçë åäìë åìéìëúàå ïéøù÷ øù÷å ïééøùîå
 àåää åâ åìàòå ãç ïåðéàå àçåøá àçåø øù÷úàã
 äàòéáø àìëéäã àçåøá àììëúàì àãåîò
 íéøàå äéøàîã àæø òãéã ïàî äé÷ìåç äàëæ

 äéìâã êéøèöà àìë éæç àúå êéøèöàã øúàá
 àã íò àã àîìúùàì àãì àãå àãì àã
 øúàì àìë ÷éìñã ãò àãá àã àøäðúàìå
 àìéòìîå àúéîã÷á àúúî åîéìù êéøèöàã
 íéìúùàå ïéøèñ ìëá åîéìù åäéà ïéãëå øúáì
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 ברבונו שמתדבק זהו ,שלמות ועושה
 את מעטר והוא ,הקשות הגזרות כל ומבטל
 אדם וזהו .העולם על ברכות ומושך רבונו

 לא לתויותפ ,העולם עמוד צדיק שנקרא
 והוא ,הבא בעולם וחלקו ,ריקם חוזרת

  .האמונה בני בחשבון
 החיות וכל הללו ההיכלות כל ,בא וראה

 הללו האורות וכל הללו הצבאות וכל הללו
 כדי ,לזה זה צריכים הללו הרוחות וכל

 כך אחר ולהשתלם המלמט להשתלם
 זה מתדבקים הם הללו ההיכלות .מלמעלה

 של( שלמעלהצבעים ה כמו לםווכ. בזה
 שבתוכם מה כל ,זה עם זה דבוקים )העין
 תימהבס שנראה מראה כאותו הם

 .נוצץ הרוז אותו ונראה ,העין כשמתגלגלת
 ,גלגול באותו )בו (נראה שלא מה ואותו

 ולכן ,הכל על ששולטת רוח אותה הוא
ודרגות על ( דרגות על דרגות בזה זה ומדע

  הכל שמתעטר עד, )דרגות

 ãéáòå ïéìà ïéæø òãéã ïàî úåàé à÷ãë àìë
 ìë ìéèáå äéøàîá ÷áãúî åäéà àã åîéìù

ù÷ ïéøæâ ïàëøá êéùîå äéøàîì øèòà åäéàå ïé
 éø÷àã ùð øá åäéà àãå àîìò ìò]à÷éãö[ 

 àééð÷éø øãäà àì äéúåìöå àîìòã àãåîò
 ïáùåçá åäéàå éúàã àîìòá äé÷ìåçå  

 éðä ìëå ïéìëéä éðä ìë éæç àú àúåðîéäî éðá
 éðä ìëå ïéøåäð éðä ìëå ïéìéç éðä ìëå àúåéç

 åäìë ïéçåø]åëéøèöà) [êéøèöà(àã  >àãì <
)àãá( àîìúùàìå àúúî àîìúùàì ïéâá 
>ì< àìéòìî øúá>ïåðéà ïéìëéä ïéìà <) ïåðéà

ïéìà ïéìëéä( ïéðååâë åäìëå àãá àã ïé÷áãúî 
 àìéòìã]ð"àðéòã à[ äî ìë àã íò àã ïé÷áãúî 

 ïåðéà åäééåâá éã>àåääë <)àåääá( åæéç 
àéæçúîãà éæçúàå àðéò àìâìâúî ãë åîéúñá 

õéöð àøäæ àåää éæçúà àìã äî àåääå )äéá (
 ìò àèìùã àçåø àåää åäéà àìåâìâ àåääá
 ïéâøã ìò ïéâøã àãá àã àîéé÷ êë ïéâáå àìë

)ïéâøã ìò ïéâøãå (àìë øèòúàã ãòá  
  âî/á  

 אותם כל אלמלא ,וראה ובא. כראוי
 העין כשנסתמת ,שנראים העין שלצבעים 

 אותם נראים לא ,לובגלג ומתגלגלת
 , צבעיםאותם ואלמלא .שזוהריםצבעים ה

 .עליהם ששולטנסתם ה אותו נדבק לא
 ,בזה זה ונקשר בזה זה תלוי שהכל נמצא

 ורצון ,השלישי בהיכל כאחד הכל כשנכלל
 ואז ,הרביעי בהיכל להתעטר עולה התפלה

 כאן ,אחד וקשר אחד ורצון אחד הכל
  .לרבונו להתרצות השתחואה

ïéðååâ ïåðéà ìë àìîìà éæç àúå úåàé à÷ãë 
 àìâìâúàå àðéò íéúñà ãë ïééæçúàã àðéòã
 àìîìàå ïøäæã ïéðååâ ïåðéà ïåæçúà àì àìâìâá
 àèìùã íéúñã àåää ÷áãúà àì ïéðååâ ïåðéà
 øù÷úàå àãá àã àéìú àìëã çëúùà åäééìò
 àìëéäá àãçë àìë ìéìëúà ãë àãá àã
 àøèòúàì à÷ìñ àúåìöã àúåòøå äàúéìú

úåòøå ãç àìë ïéãë äàòéáø àìëéäá àãç à
 àãç àøåùé÷å]àëä[ äàöøúàì äàåçúùä 

äéøàîáâ:  
 נהומש הוא זה היכל .הרביעי היכל

 ,מזה לפנים זה ,היכלות ארבעהולו  ,םמכל
 שנקרא רוח הוא כאן .אחד היכלוכולם 

äàòéáø àìëéäã àéðùî åäéà àã àìëéä 
 åäìëå àã ïî åâì àã àãì ïéìëéä òáøà åäìëî

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(ב ”א ס ע”צז ע א
 .אריכות ביהל אור' עי ב
 .אריכות ביהל אור' עי ג
  ).א"ד(גבורה  ד
ו "ט' א פ"במבוא שערים שער א' עי). יהל אור(א "פנחס רסה ע' ועי" החוב"א הקרוי "והוא ההיפך מסט ה

 כי סוד נהר דינור הוא היכל זכות ונודע הוא כי בכל עולם ועולם יש ,זה לשונו) ד"ב סב ע"ה ח"ד בדע"הו(
ומשם נבראים , נהר דינור אחד והנה הנהר דינור שבכל עולם היא הגבורה שבה שהוא נור אש גמור

וסוד הענין כי זה נהר דינור הוא סוד בירור המלכים דמיתו ולכן בכל , אים ומתים בכל יוםהמלאכים שנבר
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 כל של הזכות מתהפך זה במקום ,תכּוְז
 יוצאים ממנהו ,הכל תלוקח זו רוח .העולם
 ,וצותמתפשטים ניצכולם מ ,אורות שבעים
 האחרים כמו מתפשטים שלא בעגולוכולם 

 זה ומאירים בזה זה מתדבקים) והם( ,הללו
 העולם ותוי כל זכ.בזה זה אחוזים בזה

מכולם ו ,הללו המאורות לפניעומדים 
 כאחד שקולים מאורות שני יוצאים

  הםאלה כנגד. תמיד לפניהם שעומדים
 שסובבים שבחוץ גדולים ממונים שבעים

 שבעים .ההיכלות ארבעת )אלה (כל את
 ,לפניהם שעומדים אורות ושני אלו אורות
 הכתוב סוד וזה ,ולפנים ילפַנ פנימייםכולם 

לפני ". בשושנים סוגה חטים ערמת בטנך"
 כלו תיווהאורות הללו נכנסים כל הזכ

 הללו האורות שני .לדון העולם מעשי
 שבע שיש )שהם( משום ,עדות מעידים

 וכל )כל כן( ,ארץה בכל שמשוטטים 'ה עיני
 מעשה באותו נרשם בעולם שנעשה מה

 .בקיומם ועומדים ,ממש זכות ואותה ממש
 ומסתכלים בהם רואים הללו האורות ושני

 .האלה אורות שבעים לפני ומעידים
 הן דינים ודנים גזרות גוזרי אלה שבעים

. הזכות מקום הוא וכאן ,לרע הן לטוב
 ,ו"יה שהם אותיות שלש נרשמו זו רוחב

 במקום נדבקות הללו האותיותר שאשכ
 נרשמים אז ,ונקבה זכר של בהדבקות הזה

 אור יוצא כך אחר .משם מסתלקים ולא בו
 הזה האור .צדדים לארבעה שמאיר אחד

 דין בתי שלשה שהם אחרים שלשה מוציא
 ,העולם בדברי אחרים דינים שדנים

 בכל ,בשלמות ,במחלות ,ניובע ,שרובע
 .בהם נדון לםשהעו דברים שאר אותם
 לפנים ראשונים שבעים לאותם אחד היכל

  .האחרים שלשה לאותם שלשהמ

 àçåø àîìò éðá ìëã úåëæ êôäúî àã øúàá
ë ïéøåäð ïéòáù å÷ôð äéðî àìë ìéèð àã åäì

 ïéìàë éèùôúî àìã àìåâòá åäìëå ïööðî
 àãá àã ïéøéäðå àãá àã ï÷áãúî ïéðøçà

ïãéçààïééëæ ìë àãá àã á ïéìà éî÷ àîìòã 
é÷ôð åäìëî ïéîéé÷ ïéøåäðâ ïéìå÷ù ïéøåäð ïéøú 

 ïåðéà ïéìà ìá÷ì àøéãú åäééî÷ éîéé÷ã àãçë
 ìë ïéøçñã øáì ïðîî ïáøáø ïéòáù)éðä (]ïåðéà[ 

éìëéä òáøàïéìà ïéøåäð ïéòáù ïã ïéøåäð éøúå 
åâ ïéàîéðô åäìë åäééî÷ ïéîéé÷ãä àã àæøå åâì 

 áéúëã)â æ øéù ( äâåñ íéèç úîøò êðèá
 ìëå åëæ ìë ïéìàò ïéìà ïéøåäð éî÷ì íéðùåùá
 ïåðéà ïéìà ïéøåäð ïéøú àðãúàì àîìòã ïéãáåò

 ïéâá àúåãäñ éãäñ)ïåðéàã (]úéàã[ éðéò äòáù 
åäé"ëá éèèùîã äàòøà ìå ãéáòúàã äî ìë 

àåääá íéùøúà àîìòáæ àåääå ùîî àãáåò 
îåé÷á éîéé÷å ùîî àúåëæ ïéøåäð ïéøú ïéìàå åäéé

ò ïéìà éî÷ éãäñå ïìëúñîå åäá ïàîç ' ïéøåäð
ò ïéìà ' éøæâ]éðééãå ïéøæâ) [éðééã ïéøéæâ( ïä ïéðéã 

 àçåø àúåëæã øúà åäéà àëäå ùéáì ïä áèì
 ïååúà åîéùøúà äéá àãïåðéàã úìúçäé " ãëã å

 àúå÷áãúàá øúà éàäá ï÷áãúî ïååúà ïéìà
 àìå äéá åîéùøúà ïéãë àá÷åðå àøåëãã
 øéäð àøåäð ãç ÷ôð øúáì ïîúî ïåãòúà
 ïéðøçà úìú ÷éôà àøåäð éàä ïéøèñ òáøàì

 éúá úìú ïåðéàã)ðéãà] (ïéðéã[ ïéðéã ïéðééãã 
 ïéòøîá åðëñîá àøúåòá àîìòã ïéìîá ïéðøçà

åîéìùá åäá ïãúà àîìòã ïéìî øàù ïåðéà ìëá 
ò ïåðéàì àìëéä ãç ' ïéìàì àúìú åâì éàîã÷

ïéðøçà àúìúè:  

                                                                                                                                                                                     

יום ויום מתבררים מהם ניצוצות ונעשה מהם מלאכים ואינם יכולים לקבל הארה ומתים וחוזרים לשרשם 
 .בנהר דינור עצמו

à  ïéãéçà)øåà ìäé.( 
á  ïååëæ)øåà ìäé.( 
â  å÷ôð)øåà ìäé.( 
ã ìäéá ÷çîðøåà . 
ä  åâì)øåà ìäé.( 
å á)ôã”å ( óñåð)ìë ïë(,. 
æ  àåää åäá)øåà ìäé.( 

  ).הערת הזוהר(א "קנט ע ח
 .אריכות ביהל אור' עי ט
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 ,שלמטה אלו כל וכוללת הזו הרוח עולה
 ויש ,מתלהטת אחת קדושה חיה ומוציאה

 באלף להשגיח אדם עיני כמו יםיעינ לה
 .הדין בעלי צבאות רבבות ורבוא אלפים
 סוגריםו ופותחים פתקים לוקחיםכולם 
 הזו החיה תחת. דין ומשלימים בעולם
 ככפתור כולם ,לוהטים שרפים ארבעה

 ושנים שבעים עולים ,אש ושביבי ופרח
 ,באש מלהטים אחד לכל גלגלים

 אלףו ,אש של אחד נהר נעשה ,כשנוסעים
 ומשם ,האש לאותה משמשים אלפים
 ,נוסעים כשהגלגלים .צבאות כמה יוצאים

 בתוך מהם דושיעמ רבבות רבוא ,הם כמה
 יוצאים השני ההיכל תחת .האש אותה

 ,כאן להתקרב ובאים שמזמרים צבאות
 העולם ניוממ אותם כל, נשרפיםוכולם 

 לשלוט דינם יוצא מכאן , לשלוטשהתמנו
 בשלש שנרשמה הרוח אותה מתוך

 מהעולם קיומם מעבירים ומכאן ,אותיות
 שלא ,ויוצאת ששופעת הזו באש ונדונים

 בשלש שנרשמו משום ,הזה בהיכל נמסר
 ,בהם נכללת הזו הרוח כאן .אותיות) שלש(

 שאין ומחנות צבאות מוציאה החיה אותה
 יוצאים העולם דיני כל. חשבון להם

 פרט ,לרע והן טוב הן ,הזה מההיכל
 נתנה שלא ,ומזונות חיים בנים ,לשלשה

 עליון נהר באותו שהרי ,הזה במקום רשות
 ,עומד הדבר ממנו שופעים האורות שכל

  באמצע

 àúúìã ïåðéà ìë ìéìëå àçåø éàä à÷ìñ
àèäìúî àùéã÷ àúååéç ãç ÷éôàåà äì ïéðééòå 

àùðéà éðéòëá  àåáøå ïéôìà óìàá àçâùàì
ïååáøâ ïé÷úô ïéìèð åäìë àðéãã ïåäéøàî ïéìééç 

 éàä úåçú àðéã åîéìùàå àîìòá ïéøâñå ïéçúôå
ã àúåéç ' ïùåùå øåæçë åäìë ïèäìî íéôøù

éáéáùåò ïé÷ìñ àùàã " ïèäìî ãç ìëì ïéìâìâ á
 óìà àøåð éã ãç øäð ãéáòúà ïéìèð ãë àùàá

 ïéôìà)å(àøåð àåääì ïéùîùîã äîë é÷ôð ïîúî 
ïååáø àåáø ïåðéà äîë ïéìèð ïéìâìâ ãë ïéìééçä 

 àìëéä úåçú àøåð àåää åâá åäééðî ïåîå÷éã
 àëä àáø÷ì ïééúàå ïéøîæîã ïéìééç é÷ôð àðééðú

 ïåã÷åúàåïåðéà ìë åäìëå ïåðîúàã àîìòã ïðîî 
 åâî äàèìùì ïåäðéã ÷éôð àëäî äàèìùì
 àëäîå ïååúà úìúá íéùøúàã àçåø àåää

ïéøáòîæ ]åäééîåé÷) [åäééî÷( åðãúàå àîìòî 
 ÷éôðå ãéâðã àøåð éàäáã éàäá øñîúà àì
 åîéùøúàã ïéâá àìëéä)á( àëä ïååúà úìú

éàäçàúååéç àéää åäá ìéìëúà àçåø èéôà  ÷
 ïéðéã ìë àðáùåç ïåäì úéìã ïééøùîå ïéìééç
øá ùéáì ïä áèì ïä é÷ôð àìëéä éàäî àîìòãé 

ðá úìú"éç é"ðåæîå é" øúàá åùø áäééúà àìã é
 ïéãâð ïéøåäð ìëã äàìò øäð àåääá àäã àã

àúéòöîàá äìî àîéé÷ äéðî  

  ãî/à  
 כנגד קןומת מקום הוא הזה ההיכל

 עולה ווז ,הזו הרוח בתוך שלמעלה הרוח
 ,הזה להיכל הם פתחים עשר שנים, בהם
 ניםווממ שרים אותם כל ופתח פתח בכל

 הדינים אותם כל למטה להודיע שמכריזים
 קרא" שנאמר כמו ,למטה לרדת העתידים

 àçåø ìá÷ì àð÷úî øúà àåä àã àìëéäã
ìéòìã øùò ïéøú åäá à÷ìñ àãå àã àçåø åâá à

 ìë àçúôå àçúô ìëá àã àìëéäì ïåðéà ïéçúô
 àúúì àòãåàì éæøëî ïåðéàã ïðîîå ïéëøñ ïåðéà
 úàã äîë àúúì àúçðì ïéðéîæã ïéðéã ïåðéà ìë

                                                           

à "àèäìúî àùéã÷ àúååéç "øåà ìäéá ÷çîð , àúéà åîå÷îáå"àèäìî àùéã÷ àúåéç." 
á  àùðà)øåà ìäé.( 
â  ïááø)øåà ìäé( 
ã  àøäð)øåà ìäé.( 
ä  ïááø)à ìäéøå.( 

 ).הערת הזוהר(א ”סט ע ו
æ  ïéøéáòî)øåà ìäé.( 
ç  éàäå)øåà ìäé.( 
è  àúåéç)øåà ìäé.( 

  ). הערת הזוהר(א " קפא עי
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קורא בחיל  ["'גודו אילנא וגו אמר וכן בחיל
 הכרוזים ומתוך]. וכן אומר קצצו האילן

 דבראת ה לוקחים הכנפים בעליכל  הללו
 .חמה של לרקיע הדבר שמודיעים עד

 דבר יוצא ,השמש כשיוצאת ,ומשם
 הנחש לאותו שמגיע עד בעולם ומשוטט

 ,בו קפואים הרקיע כוכבי שכל ,הרקיע של
 ,הדבר ושומעים. הרקיע באמצע שהוא

. השמים( שתחת השרים אותו ולוקחים
 אותו על ניםושממ ואותם ,)השמש א"ד

לו אפיו .לעולם מתפשט ומשם ,הנחש
 השמים עופותאפילו ו ושדים רוחות

 שבים הכרוזים .בעולם אותו מודיעים
 רוח )להסתלק( עולה לא ,פתחים וסותמים

 כולם התחתונות הרוחות שכל עד ברוח
 ,הזו הרוח )אחר כך הרוח( עם יחד אחד

 שנעשה עד בזה זה ונכנסים נכלליםוכולם 
 כאן ,חליו בבית נמצא אדםכש. אחד הכל
 תלויים החיים ,למות הן לחיים הן נדון

 חיים נותנים ,לחיים כאן נדון אם ,למעלה
 אשרי .נותנים לא ]אז[ ,לא ואם ,מלמעלה

 ,ויוצא ונכנס ברבונו שנדבק מי של חלקו
 על להתגבר בארץ אפים על קידה כאן
 ואין אמונה אל" נאמר הזה ההיכל על ,הדין
  ."' וגועול

 øîà)àé ã ìàéðã ( åãâ øîà ïëå ìéçá àø÷
åâå àðìéà ' ïåäéøî ìë äìî éìèð ïéìà éæåøë åâîå

ã ãò ïéôãâãòé÷øì äìî éòãåàà ïîúîå äîçã 
å äìî ÷éôð àùîù ÷éôð ãëúà àîìòá àééèù

ç àåääì éèîã ãò éáëë ìëã àòé÷øã àéå
 àòé÷øã àúéòöîàá åäéàã äéá åãéìâ àòé÷øã

 ïéè÷ðå äìî ïéòîùå úåçúã ïéëøñ ïåðéà äì
)àéîù (]àùîù[ àéåéç àåää ìò ïðîîã ïåðéàå 

 ïéãùå ïéçåø åìéôàå àîìòì èùôúà ïîúîå
 ïéæåøë àîìòá äéì éòãåî àéîù éôåò åìéôàå

 ïéçúô ïéîúñå ïéáú]à÷ìñ àì[) à÷ìúñàì (
 ãç åäìë éàúú ïéçåø åäìëã ãò àçåøá àçåø

]éãäá[) øúá àçåø (éàäá ïìéìëúà åäìëå àçåø 
 ùð øá ãç àìë ãéáòúàã ãò àãá àã ïéìàòå
 ïä íééçì ïä ïãúà àëä äéòøî éáá åäéà ãë

ìéòì àééìú ïééç úåîì íééçì àëä ïãúà éà à
àì éàå àìéòìî ïééç éáäéàì  äàëæ ïéáäé 

 äéøàîá ÷áãúàã ïàî äé÷ìåçìåòéå ÷éôðå 
)àëä(ïéôðàá äãé÷ â ìò àøáâúàì àòøàá 

 øîúà àìëéä éàä ìò àðéã)ã áì íéøáã ( ìà
åâå ìåò ïéàå äðåîà'ã:  

 הברק היכל זה היכל .החמישי היכל
 ותםלא ומאיר שמזהיר רוח שהוא ,רשזוֶה

 ופותחת כלולה היא זו רוח .התחתונים
 .הצדדים לכל ונוצצת מאירה וסוגרת
 .הארגמן כעין אחד אור מאיר זה מנצנוץ

צבעים ה )כלל( כל כולל הזה האור
 ,ירוקו םואד רוושח לבן אור ,שמאירים

 ,םובאד לבן נרקם .באלה אלה נכלליםו
 ונעשית ,רובשח לבן כך אחר .ירוקבשחור ו

 ,םוואד ירוק בה ונכלל ,תקמומר אחת חיה
. דמויותה כל שכולל אדם כדמות דמותהו

 חיות שהם עמודים ארבעה יצאו ממנה
 אופן נקרא אחד ,שלמטה אלה על גדולות
 מאיר זה שכשנראה משום ,שנים שהוא

äàùéîç àìëéää à÷øáã àìëéä àã àìëéä 
 éàúú ïåðéàì øéäð øéäæîã àçåø åäéàã øéäæ

 àã àçåø)ã( øéâñå çúôå ìéìë åäéà]å øéäð[öð õé
éòë àøåäð ãç øéäð àã åöéöðî ïéøèñ ìëì ï

 ìéìë àã àøåäð àðååâøàìë]ì[ ïéøäðã ïéðååâ 
 ïéìà ïìéìëúà ÷åøéå ÷îåñ íëåàå øååç àøåäð
 øúáì ÷åøéá íëåà ÷îåñá øååç íé÷øúà ïéìàá

àúååéç ãç ãéáòúàå íëåàá øååçå àî÷øî 
 øáã àð÷åéãë àäð÷åéã ÷îåñå ÷åøé äá ìéìëúàå

ã ìë ìéìëã ùðäðéî ïéð÷åéæã å÷ôð  ' ïéëîñ
 éø÷à ãç àúúìã ïéìà ìò ïáøáø ïååéç ïåðéàã

åäéàã ïôåàç øéäðúà éàä éæçúà ãëã ïéâá ïéøú 
                                                                                                                                                                                     

  ).הערת הזוהר(א ”קכה ע א
á " éãäá)øúàá àçåø (éàä "øåà ìäéá ÷çîð , àúéà åîå÷îáå"çåø 'éàäá."  
â  ïéôàá)øåà ìäé.( 

 .אריכות ביהל אור' עי ד
  ).א"ד(חסד  ה

å  àúåéç)øåà ìäé.( 
æ  äéðî)øåà ìäé.( 
ç "åäéàã ïôåà éø÷à ãç " ñøåâ åîå÷îáå øåà ìäéá ÷çîð"ïåðéàã éø÷à ïôåà ãç." 
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 .בזה זה נכנסו ,בזה זה דבוקו ,בתוכו אחר
 ארבעה ונראים ,בזה זה אחר נכנס כך אחר

 גוף וכולם ,לםהעו רוחות לארבעה ראשים
 יהיה כאשר" בהם שכתוב הם ואלה .אחד

 זה קשורים אלה וכל ".האופן בתוך האופן
 שלא העליונות של מראות כמראה ,בזה

 ארבעה של הזו החיה .לעולמים נפרדות
 באלה אלה אחוזים קמיםומרצבעים 
 החיה שכשנוסעת מכאן .רוחות לארבעה

 של הזו הרוח. רוחות לשני נוסעת היא ,הזו
 של זו רוח ,רוחות בשתי נכללת רקהב

 אותם וכל ,אחת חיה מוציאה הברק
 ,ממנה מאירה אחרת רוח ,האורות

 שני ממנה מאירים ,מלהטת רוח שנקראת
 הללו והאורות .ארבעה שהם אורות

 החרב להט" הוא וכאן ,צבעיםב מתהפכים
 שמהפכים מאורות אותם אלו ,"המתהפכת

 ואלה ,)חוקקים ואלה( החרב שנינות
 שלהט משום ,שלמטה ההיכל על ומדיםע

 שבעים אותם על עומדת הזאת החרב
 אותם כל ,מכאן .הדין בית של אורות

 ראשם על תלויה חרב ,דין שדנים יניםיד
  .מלמעלה

 øúáì àãá àã ìàò àãá àã ÷éáã äéåâá àøçà
ã ïåæçúàå àãá àã àøçà ìàò 'ãì ïéùéø ' ïéøèñ

 åäá áéúëã ïåðéà ïéìàå àôåâ ãç åäìëå àîìòã
)æè à ìà÷æçé (äé øùàë ïôåàä êåúá ïôåàä äé

äìëå åæéçë àãá àã ïéøéù÷ ïéìà åïåæéçãà ïéàìò 
 ïéðååâ òáøàã àúåéç éàä ïéîìòì ïùøôúî àìã

ãì ïéìàá ïéìà ïãéçà ïî÷øî ' ãë àëäî ïéøèñ
àìèð àã àúåéç àìèðá àçåø éàä ïéøèñ ïéøúì 

 à÷øáã àã àçåø ïéçåø ïéøúá ìéìëúà à÷øáã
éøåäð ïåðéà ìëå àúåéç ãç ÷éôà àøçà àçåø ï

 äéðî ïéøäð àèäìî àçåø éø÷àã äéðî øéäðúà
 ïéëôäúî ïéøåäð ïéìàå òáøà ïåðéàã ïéøåäð ïéøú

 åäéà àëäå ïéðååâá)ãë â úéùàøá ( áøçä èäì
 àððù ïëôäúîã ïéøåäð ïåðéà ïéìà úëôäúîä

 àáøçã)óéìâ ïéìàå (] àìëéä ìò éîéé÷ ïéìàå
åðéà ìò àîéé÷ áøçä èäì éàäã ïéâá àúúìã ï

ò ' éðééãã ïéðééã ïåðéà ìë àëäî àðéã éáã ïéøåäð
àééìú àáøç àðéã[àìéòìî åäééùéø ìò   

 אותם הם ,אלה של הזו החרב להט
 אחת חיה הוציאו ,שמאל צד של אורות
 עומדים שלא ,ארבע על שעומדת אחרת

 .משמאל ושנים מימין שנים .בקיומם
 מהם נוצץ ,באלה נכנסת הזו החיה כשרוח

 מההיכל ויוצאים ,לוהטים ותניצוצ שני
 הניצוצות .תמיד ומתהפכים החוצה הזה

 לפעמים נקבות לפעמים ,לוהטים הללו
 מלאכים ולפעמים רוחות לפעמים ,זכרים

 החיה נכללתר שאשכ משום ,מהל. קדושים
 שנכללים זקוהח מתוך ,הראשונה בחיה הזו
 שלא תמיד לוהט אחד ניצוץ יוצא בזה זה

 של אחריהם לךוהו ושט ,לעולמים כבה
 זכרים הםעכשיו ו. ניצוצות שני אותם

מים ימסיש טרםו .בעולם שליחות ועושים
  בהם מכה הזה והניצוץ ,)אז(נכבים 

 øèñìã ïéøåäð ïåðéà ïéìàã áøçä èäì éàä
ã ìò àîéé÷ã àøçà àúåéç ãç å÷éôà àìàîù '

 éøúå àðéîéî éøú åäééîåé÷á éîéé÷ àìã
ìàò éàä àúåéçã àçåø ãë àìàîùî ïéìàá 

 éàäî é÷ôðå ïèäìî ïéöåöéð éøú åäééðî õéöð
ïéöåöéð ïéìà øéãú éëôäúîå øáì àìëéäâ 

 ïéçåø ïéðîæì éøáåâ ïéðîæì éá÷åð ïéðîæì ïèäìî
 ãëã ïéâá àîòè éàî ïéùéã÷ ïéøéò ïéðîæì

àúååéçá àúååéç éàä ìéìëúàã åâî äàîã÷ 
 àöåöð ãç à÷ôð àãá àã ïìéìëúàã åôé÷ú

 àìã øéãú àèäìîàèàùå ïéîìòì êòãúàä 
 àúùäå ïéöåöéð ïéøú ïåðéàã åäééøúáà àìæàå
 àì ãòå àîìòá àúåçéìù ïéãáòå ïéøáåâ ïåðéà

 éëòãúî éîééñî)ïéãëàåää  (]àåääå[ àöåöéð 
åäá ùèá  

  ãî/á  

                                                                                                                                                                                     

à  àúéà àìðéå ñåôãáïååéçãöå ,åøå÷î ò. 
á "àìèð àã àúåéç àìèð ãë àëäî "øåà ìäéá ÷çîð , àúéà åîå÷îáå"ìéèð àã àúåéç éìèð ãë àëä." 

  ).הערת הזוהר(ב ”נג ע ג
ã  àúåéçá àúåéç)øåà ìäé.( 
ä  èéàùå)øåà ìäé.( 
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 והם ,כמקדם ומתחדשים להם ומאיר
 וטרם .ומשוטטות והולכות נקבות
 בהם מכה זה וניצוץ .נכבות הן מותישמסי

 שאותו משום ,כמקדם וחוזרים להם מאירו
 . צבעיםמארבעה כלול ,מהכל כלול ניצוץ
 רוח. הללוצבעים ה לכל מתהפכים הם ולכן

 ונראים ,שאמרנו כמו ,אחר ברוח נכלל זה
 הראשונים כאחרים ולא ,כאחד שנים

 פרט נראים לא בזה זה נכלליםר שאשכ
 ועומדים ,שנים נראים וכאן ,לאחד

 על ואף .התחתונים כלמ כלולים בחביבות
 מתפשט כאשרו .אחד הם ,שנים שהם גב

 ונראים ,ברוח רוח )כשהתפשטו פרט(
 )זה( וזה .התחתונים מכל כלולים ,בחביבות

 עפרים כשני שדיך שני" שכתוב סודהוא 
 וכששני". בשושנים עיםוהר צביה תאומי
 אז ,בחביבות בזה זה מתפשטים רוחות

 היכל .אהבה היכל ונקרא זה היכל חוזר
 ונגנז ,בקיומו תמיד עומד זה היכל .האהבה

 .בו להתדבק שצריך למי הסודות בסוד
 כך אחר ".לך דיוד את אתןשם " כתוב וכאן

 ,אחד שהם רוחות שני מאירים כאשר
 אלפים ,צדדים לכמה צבאות כמה יוצאים
 נקראים מהם , שיעורלהם שאין ורבבות
 עד .רמונים מהם ,גפנים מהם ,דודאים
 אותו עד ,החוצה צבאות כמה םשמגיעי

 שלא בחביבות וכולם .גהונ שנקרא כוכב
 איש יתן אם" כתוב וכאן .לעולמים נפרדים

 כאן ".לו יבוזו בוז באהבה ביתו הון כל את
 להתדבק ידים ופרישת השתחואה )כתוב(

  .רבונו באהבת

ïåùãçúàå ïåì øéäðåà éá÷åð ïåðéàå ïéîã÷ìîë 
î éîééñî àì ãòå ïèàùå éìæàåäå éëòãúåäàá 

 ùèá àöåöéð]åäá) [åäì( ïøãäúàå ïåì øéäðå 
 ìéìë àìëî ìéìë àöåöéð àåääã ïéâá ïéîã÷ìîë

ãî ' éðååâ éðä ìëì ïéëôäúî ïåðéà àã ïéâáå ïéðååâ
 ïøîà÷ãë àøçà àçåøá ìéìëúà àã àçåø
 ãëã ïéàîã÷ ïéðøçàë àìå àãçë ïéøú ïåæçúàå
 àëäå ãç øá éæçúà àì àãá àã ìéìëúà

çúà ïåæ]ïéøúïéîéé÷å [ )éîéé÷å( ïìéìë àúåáéáçá 
òàå éàúú åäìëî" ãë ãç ïåðéà ïéøú ïåðéàã â

 èùôúà]ð"èùôúàã øá àå[ àçåøá àçåø 
 éàúú åäìëî ïìéìë àúåáéáçá ïåæçúàå)å( àã

 áéúëã àæø àåä)ä ã øéù ( éðùë êéãù éðù
 ïéøú ãëå íéðùåùá íéòåøä äéáö éîåàú íéøôò

àãá àã ïèùôúî ïéçåø ïéãë àúåáéáçá 
 àìëéä äáäà ìëéä éø÷àå àìëéä éàä øãäúà
 äéîåé÷á øéãú íéà÷ àã àìëéä àúåîéçøã
 à÷áãúàì êéøèöàã ïàîì ïéæøã àæøá æéðâúà

 áéúë àëäå äéá)âé æ íù ( êì éãåã úà ïúà íù
 äîë é÷ôð ãç ïåðéàã ïéçåø ïéøú ïéøäð ãë øúáì
 ïåì úéìã ïååáøå ïéôìà ïéøèñ äîëì ïéìééç

éù ïåäðî íéðôâ ïåäðî íéàãåã ïåø÷à ïåäðî àøåò
 àåää ãò øáì ïéìééç äîë åèîã ãò íéðåîø
 ïéùøôúî àìã åáéáçá åäìëå äâð éø÷àã àáëë

 ïéîìòìá áéúë àëä)æ ç íù ( úà ùéà ïúé íà
 àëä åì åæåáé æåá äáäàá åúéá ïåä ìë]áéúë[ 

 åîéçøá à÷áãúàì ïéãéã åùéøôå äàåçúùä
äéøàîãâ:  

 ט"חו שנקרא רוח הוא כאן .ששי היכל
 ".שפתותיך השני כחוט" הכתוב סוד ,השני

 היכל נקרא )שנקרא היכל( הזה ההיכל
 הרוחות שכל רצון שהוא רוח כאן .הרצון

 בה להדבק אחריה רצים הללו התחתונות
 ועומד בשש נכלל זה רוח. באהבה בנשיקה

 ועומד ,עמו יחד שלמטה בשש נכלל .בשש

äàúéúù àìëéäã éø÷àã àçåø àåä àëä 
åç" áéúëã àæø éðùä è)â ã íù ( éðùä èåçë

 àìëéä éàä êéúåúôù)éø÷àã àìëéä (]éø÷à[ 
 éðä ìëã àåòø åäéàã àçåø àëä ïåöøä ìëéä
 äéá à÷áãúàì äéøúáà ïéèäø ïéàúú ïéçåø
 úéùá ìéìëúà àçåø éàä àúåîéçøá ä÷éùðá

                                                           

à  ïøãäúàå)øåà ìäé.( 
á  éàäå)ôã"å.( 
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 שנים מוציא זה חרו ולכן .עליונים בשש
 מלמטה כולם כלולים אורות עשר

 הם הללו האורות עשר שנים ומלמעלה
 אלו כל ולקבל למעלה לעלות שמחים
 מי ,הכל רצון ,רצון שהוא זה היכל. שלמטה
 זהו ,לכאן אותם ומעלה קשרים שקושר
 ההיכל בתוך .בחביבות 'מה רצון שמוציא

 נשיקות שנושק ,באהבה משה נאסף הזה
 רוח זה רוח .משה של ההיכל וזה .אהבה

 אהבה שממשיך היחוד של הרוח ,האהבה
 עשר שנים) הם( ואותם. הצדדים לכל

 שלהם מהנצנוץ .ולוהטים עולים אורות
 אוהבי קדושות חיות ארבע יוצאות
 גדולות חיות נקראים אלה .האהבה

 ,בהם כללילה קטנות אותם להתחבר
 אלו". גדולות עם קטנות חיות" שכתוב
 אגוז כמו ,צדדים לארבעה בזו זו אחוזות
 היכל נקרא ולכן ,צדדים לארבעה שמחבר

 אגוז נתיג אל" שכתוב ,אגוז נתיג זה
 אגוז גנת משום ,אגוז גנת אל ו מה".ירדתי
 זכר להתדבק האהבה היכל שהוא ,ירדתי

 ,עשר לשנים נפרדים הארבע אלה, בנקבה
 תחתונים אותם כל , לכל עברשלש שלש

 עם רוחות קיימים םובה ,בהם כלולים
 עם אלה כולם ,אורות עם אורות ,רוחות

 שכלול זה רוח ואז .אחד שנעשים עד ,אלה
 של ברוח )להתעורר( להתעטר עולהמכולם 

 אותו ומזמין ,שמים שנקרא אותו ,מעלה
 שלמטה כולם שנקשרו כיון .עמו להתחבר

 ואז ".פיהו מנשיקות ישקני" אמר ,עמו יחד
ברוח וח ר להתקשר היא חהשמה

 בחבור םשל ואז היא ,ולהשתלם זה בזה
 ונשלמו עמו מתחבר זה שרוח כיון. אחד

 השלמות בכל בזה זה ומאירים בזה זה
 אדם צדיק שמתפלל זה ברצון כראוי

  שמעלה הכל כראוי

úéùá àîéé÷åà äéãäá àúúìã úéùá ìéìëúà 
 ÷éôà àçåø éàä êë ïéâáå ïéàìò úéùá àîéé÷å
 éðä àìéòìîå àúúî åäìë ïìéìë ïéøåäð øñéøú

éà ïéøåäð øñéøúãç ïåðå àìá÷ìå àìéòì à÷ìñì ï
 àåòø ïåöø åäéàã àã àìëéä àúúìã ïåðéà ìë
 àåä àã àëä ïåì ÷éìñå ïéøù÷ øù÷ã ïàî àìëã

åäéî ïåöø ÷éôàã" àã àìëéä åâá àúåáéáçá ä
åîéçøá äùî ùéðëúàáàúåîéçø é÷éùð ÷éùðã â 

 àçåø àã àçåø äùîã àìëéä àåä éàä
ì åîéçø êéùîàã àãåçéã àçåø àúåîéçøã ìë

 ïéøèñ)å( ïéèäìå ïé÷ìñ ïéøåäð øñéøú ïåðéà
 éîéçø ïéùéã÷ ïååéç òáøà é÷ôð ïåäìã åöéöðî
 àøáçúàì úåìåãâ úåéç ïåø÷à ïéìà äáäàã

 åäá àììëúàì éèåæ ïåðéà]áéúëã[)  ã÷ íéìäú
äë ( àã ïãéçà ïéìà úåìåãâ íò úåðè÷ úåéç

ãì àãá ' àæåâàë ïéøèñ]àøáçúîã [
)àøáçúàì(ãì  'áå ïéøèñ àìëéä éø÷à êë ïéâ

 áéúëã æåâà úðâ àã)àé å øéù ( æåâà úðâ ìà
 éúãøé æåâà úðâã äéðéâá æåâà úðâ ìà éàî éúãøé
 àøåëã à÷áãúàì åîéçøã àìëéä åäéàã

àá÷åðáãïùøôúî òáøà ïéìà ä úìú øñéøúì 
 åäáå åäá ïìéìë éàúú ïåðéà ìë øèñ ìëì úìú

à åäìë ïéøåäðá ïéøåäð ïéçåøá ïéçåø ïéîéé÷ ïéì
 ìéìëã àçåø éàä ïéãëå ãç åãéáòúàã ãò ïéìàá

 àøèòúàì à÷ìñ åäìëî]ð"àøòúàì à[ àçåøá 
éîù éø÷àã àåää àìéòìã" äéì ïéîæå í

 àúúìã åäìë åøù÷úàã ïåéë äéãäá àøáçúàì
 øîà äéãäá)à íùá  ( åäéô úå÷éùðî éð÷ùé

 àçåøá àçåø àøù÷úàì äåãç åäéà ïéãëå
ù åäéà ïéãë àãá àã àîìúùàìå àøåáçá åîéì

 äéãäá øáçúà àçåø éàäã ïåéë àãç
>å< ìëá àãá àã åøéäðúàå àãá àã íéìúùà

 éæç à÷ãë åîéìù] ùð øá éìöã àúåòø éàäá
àìåë ÷éìñã äàëæ] àìåë ÷éìñã[éæç à÷ãë [  

                                                                                                                                                                                     

שכן ההיכלות הם , "רוחא"וזהו הנקרא לקמן . 'א פרק ז"ח שער טנת"י כאן וע"שער מאמרי רשב' עי א
ההיכלין תתאין עולים אליו ונכללים בו ' וכל ה, תבסוד עולם הבריאה שכן הרוחין והנפשין שם אינם אלהו

 ).ב"א פה ע"ביארוים ח(
 ).ו"לש(א "ב קנו ע"ח' עי ב

â  àúåîéçøã)øåà ìäé.( 
אך , להפרידה בנקלאנו בהיותה לחה יכולים אשר על האגוז שדקה הקליפה הסוד ב במוח ת נגה נדבקד

 ).' פרק בח שער מט"ע (לגמריבה נדבקת  אחר היותה יבשה במוח האגוזל
ä  ïéùøôúî)øåà ìäé.( 
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  äî/à  
 אז ,בזה זה אהבה לחבר מקום אותו עד

 בשלמות באהבה זה ברוח מתחבר שמים(
 אותם כל )זוא ,בזה זה מתדבקים בהארה
 כל ,בזה שנכללו רוחות אותם וכל היכלות

 שהם והיכלות רוחות מאותם ואחד אחד
 אותו נוטל ואחד אחד כל ,שמים של בכלל
 עמו להתחבר לו שראוי רוח ואותו היכל

 שהרוח משום. (כראוי עמו ולהשתלם
 קדוש רוח  שהואשמים שנקרא הזה הששי

 שנקרא הזה הרוח זה היכל נוטל ,למעלה
 וכך ,ביחוד אליהם אותם מעלהו ,ן"רצו

 משום א"נ .נשקהתמתחברים רצון ל
 אותם מעלה רצון שנקרא ששי רוח שאותו
 שמים מתחברים וכך ,יחוד באותו אליהם
 זה היכל נוטל ,למעלה קדוש רוח שהוא

 ,בזה זה )נשקהתל רצון שנקרא זה רוח
 וזה .בזה זה להשתלם ,בזה זה להתחבר

  ."' וגולרחל יעקב וישק" סוד

à àåää ãò ïéãë àãá àã åîéçø àøáçì øú
] åîéìùá åîéçøá àã àçåøá øáçúà àéîù

ïéãë àãá àã ï÷áãúî àúåøäðàá[ ïåðéà ìë 
 ãç ìë éàäá åìéìëúàã ïéçåø ïåðéà ìëå ïéìëéä
 íéîùã àììëá ïåðéàã ïéìëéäå ïéçåø ïåðéàî ãçå
 àçåø àåääå àìëéä àåää ìéèð ãçå ãç ìë

 àøáçúàì äéì éæçúàã àîìúùàìå äéãäá
 úåàé à÷ãë äéãäá] äàúéúù àçåø éàäã ïéâá

 ìéèð àìéòì àùéã÷ àçåø åäéàã íéîù éø÷àã
åöø éø÷àã àã àçåø àã àìëéä" ïåì ÷éìñ ï

éáâìé àãåçé àåääá åä éëäå ïåöø ïøáçúà
à÷ùðúàìà[ ]ð" äàúéúù àçåø àåääã ïéâá à

á åäééáâì ïåì ÷éìñ ïåöø éø÷àã àåää àãåçé
øáçúà éëäå àìéòì àùéã÷ àçåø éäéàã íéîù ï

åöø éø÷àã àã àçåø àã àìëéä ìéèðï 
à÷ùðúàì[ àãá àã àøáçúàì àãá àã 

 àã àæøå àãá àã àîìúùàì)àé èë úéùàøá (
åâå ìçøì á÷òé ÷ùéå'á:  

 לוקח למעלה ימין שהוא אברהם
 שנקרא רוח )אהבה היכל) (שאמרנו ההיכל(

 בזה זה להתחברו בזה זה להתקשר ה"אהב
 כי ידעתי נא הנה" לדבר וסימן ,אחד יותלה

 האשה של פיווי ,"את מראה יפת אשה
  .שדים באותם

 ìéèð àìéòì àðéîé åäéàã íäøáà) àìëéä
ïøîà÷ã (]äáäà ìëéä[áäà éø÷àã àçåø " ä

 éåäîì àãá àã àøáçúàì àãá àã àøù÷úàì
 êéðîéñå ãç)àé áé íù ( äùà éë éúòãé àð äðä

àúúàã åøéôùå úà äàøî úôéíéãù ïåðéàá â:  

 של אותו היכל לקח ,יצחק שהוא שמאל
 .משם מתעוררים הדינים שכל ,דין בית

 בזה זה להתחבר זכות שנקראת הרוח
 .כראוי אחד הכל להיות בזה זה ולהשתלם

) שלמטה( שני היכלות לקחו הנביאים שאר
 הכתוב בסוד ,ר"וזה ה"גונ רוחות שני

 באלה אלה להתקשר ,"' וגוירכיך חמוקי"
  .אחד להיות

àìëéä àåää ìéèð àìàîù åäéàã ÷çöéã éáã 
 éø÷àã àçåø ïîúî ïéøòúî ïéðéã ìëã àðéã
 àãá àã àîìúùàìå àãá àã àøáçúàì àúåëæ

ïéìèð íéàéáð øàù úåàé à÷ãë ãç àìë éåäîìä 
 ïéìëéä ïéøú]àúúìã[âåð ïéçåø ïéøú "äæå ä" ø

 áéúëã àæøá)á æ øéù (åâå êéëøé é÷åîç '
ìà àøù÷úàìãç éåäîì ïéìàá ïéå:  

                                                           

  ).הערת הזוהר(ב "ל הרש"כצ א
צ ו "א על ספד"בהגר(ת ודעת "וכאן מתבאר שיעקב הוא חיצוניות של משה ת. אריכות ביהל אור' עי ב

  ).ג ובו מתלבש"ע
  .יהל אור' עי ג
  ).הערת הזוהר(א ”פקודי רנו ע ד
' ת ו"ת). א"נ(ב "הרש. נצח והוד' פי). א"ד ('זה יותר מתיישב מנוסחת פקודי שאמר שם נביאים וכו ה

לכן מובן למה היכל , פרקי רגלים' ק שבו נגד ו"זעירא ו'  והיסוד ו,דרועין' פ דב"ק שבו שהם נגד ו"רבתי ו
 ).'ן פרק ו"א וזו"ח שער הולדת או"ע(היכלים ' זה כולל ו

  .יהל אור' עי ו
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 של היכל לקח העולם עמוד הצדיק יוסף
 על ואף .הספיר לבנת שנקראת הרוח ,ספיר

 כבוד בשביל ,"רגליו ותחת" שכתוב גב
 ואחר כך העמוד .בודאי הוא וכך ,המלך
 במקום ,הסודות סוד שהוא ,יותר לקחהזה 

 מתחברות כאן עד .השביעי ההיכל של
 עם זה לםלהשת בזה זה ומתחברים דרגות

 'ה" ואז ,כראוי הכל ,אחד כולם להיות זה
 הזה בעולם חלקו אשרי ."' וגוהאלהים הוא

 ולהדבק לקשרם שיודע מי .הבא ובעולם
 ומוסיף כאן בהכרעה( הכריעה כאן. ברבונו

 םידי ופישוט וקידה והשתחואה )ן"הווי
 העליון הרוח רצון להמשיך אפים ונפילת
 אין עד למעלה שתלוי הנשמות לכל נשמת

 וברכות אורות יוצאים שממנו, )סוף( סוף
 הכל ולהיות ,כראוי מלמעלה הכל להשלים
 הפנים וכל ,ומלמעלה מלמטה בשלמות
 מתבטלים ואז .כראוי הצדדים בכל מאירות

 למעלה נעשה הרצון וכל ,הדין גזרי כל
 אתה עבדי לי ויאמר" כתוב זה ועל ,ולמטה
 אשרי" וכתוב ,"אתפאר בך אשר ישראל

  ".אלהיו 'שה העם אשרי לו שככה עםה

àîìòã àãåîò ÷éãöä óñåéà àìëéä ìéèð 
òàå øéôñä úðáì éø÷àã àçåø øéôñã" áéúëã â

)é ãë úåîù ( àëìîã àø÷é ïéâá åéìâø úçúå
 øéúé ìéèð àã àãåîò øúáìå éàãå àåä éëäå
 ãò äàòéáù àìëéäã øúàá ïéæøã àæø åäéàã
 àãá àã ïøáçúîå ïéâøã ïøáçúî àëä

ì àìë ãç åäìë éåäîì àã íò àã àîìúùà
 ïéãëå éæç à÷ãë)î"èì çé à (åäé" àåä ä

éäìàä"åâå í ' àîìòáå ïéã àîìòá äé÷ìåç äàëæ
 à÷áãúàìå ïåì àøù÷ì òãéã ïàî éúàã

 àëä äéøàîá]äòøëä[) àëä äòøëäá( > óéñåîå
éååä"ï< ]å[ äãé÷å äàåçúùä]åùéøôå) [àùéøô( 

 ïéôëã]å[ àëùîàì ïéôàã äìéôð àçåøã àúåòø
 àúîùð äàìòìåäéàã ïéúîùð ìë àìéòì àéìú 

 óåñ ïéà ãò)óåñ ( ïàëøáå åøéäð é÷ôð äéðîã
 àìë éåäîìå úåàé à÷ãë àìéòìî àìë àîìùàì
 ìëá ïéøéäð ïéôðà ìëå àìéòìîå àúúî åîéìùá
 ïéìèáúî ïéðéã éøæâ ìë ïéãë úåàé à÷ãë ïéøèñ
 áéúë àã ìòå àúúå àìéòì ãéáòúà àúåòø ìëå

)â èî äéòùé ( øùà ìàøùé äúà éãáò éì øîàéå
 áéúëå øàôúà êá)åè ãî÷ íéìäú ( íòä éøùà

åäéù íòä éøùà åì äëëù"åéäìà ä:  
 דמות בו אין זה בהיכל .שביעי היכל

 סוד )תוך( 'וגו בסתימה הוא הכל ,ממש
 כל )פרוסה( שפרוסה הפרוכת .הסודות

 כרובים שני יתראו שלא עומדים ההיכלות
 עומדת מזה לפנים )עומדים מזה זה(

 היכל ולכן ,הקדשים קדש של דמות ,רתוכפ
 הזה הקדשים קדש .הקדשים קדש נקרא זה

 כלל ,עליונה נשמה לאותה קןומת מקום
 העליונים )עולם( לגבי הבא העולם כל של

  .הללו
 בזה זה הרוחות כל כשמתחברים שהרי

äàòéáù àìëéäá àð÷åéã äéá åàì àã àìëéä 
 åîéúñá åäéà àìë ùîî)åâå'( ]åâ[ ïéæøã àæø 

 àúëåøô)àñéøôã( ]àñéøô[â > åäìë ïéîéé÷
éìëéäï<äàæçúàì àìã ã íéáåøë ïéøú >) ïî àã

àã(ïéîéé÷ < ]åâì[ àã ïî ]àîéé÷) [ïéîéé÷( 
 àìëéä êë ïéâá ïéùãå÷ ùã÷ã àð÷åéã àúøåôë
 øúà íéùã÷ä ùã÷ éàä íéùã÷ä ùã÷ éø÷à àã
 àìëã àììë äàìò àúîùð àåääì àð÷úúî

 éàä éáâì éúàã àîìò>ð"àîìò à<àìò ä   

                                                           

 ).הערת הזוהר(א ”פקודי רנח ע א
א על "בהגר' עי). א"נ(ב "הרש. ק"ב קדשים לכן נקרא ק"חו. ב כתר קדש"כח' פי. )א"ד(קדשי קדשים  ב
  .ק ולכן נחשבת בכלל ההיכלין"בינה שהיא בראה את הו' שזו בחי, ה בראשית"א ד"צ ח ע"ספד
ה דאמא כפורת הוא יסוד דאמא ארון הוא "ב כרובים הם נו”ן לאוא ע"ס בין זו"ב פרוכת היא המ"נ ג

י יסוד דאבא מקבלת מסתימא דכל סתימין דהרי "הלוחות כללות התורה יסוד דאבא ועמלכות דאמא ובו 
א והם כעין "ן רישא דא"ן והנו"ד רישא דאי"רישא דלא אתיידע ויו' ן כולל א"אבא מקבל מרישא דאין ואי

בגווי ' דצנ' ש דצלותא אתער להאי צנא"א אמר ר"ב ובזה סוף המאמר דרישא דלא אתיידע אתער ובמ"כח
כ לאתחברא שביעאה בשביעאה כי "ש אח"וא האי רישא דלא וכולה הני הם בבריאה דוגמא דאצילות וזה

ק דבאצילות "ל ואז מעורר הק"א כנ"ן או"נ דאצילות לעלות מ"כשנעשה יחוד בהיכלן דבריאה אז מעוררין זו
כ "בענין מש). ו"לש(ל פרוכת היא המסך " צ–ס "פורכת הוא מ). נ"ש(י "נז. כ נקרא שביעאה"ששם ג

 .ב"זוהר הרקיע כד ע'  עי–' א"ן או"להעלות מ'
  .זוהר הרקיע' עי ד
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 רוח מתעורר אז ,כראוי זהעם  זה ונשלמים
 כל נסתם מעלה כלפי להכ נשמת עליון

 להם ולהאיר הכל על להתעורר סתומיםה
 להדליק אותם ולהשלים ,למטה מלמעלה

 של באור בשלמות )הוא( וכשהכל. נרות
 השביעי ההיכל אז ,עליון אור ויורד ,הכל
 בסיתום הכל סתום כנגד היכל הוא הזה

 ולהתמלא ,שיורד אור הקדשים קדש אותו
 הזכר מן שמתעברת נקבה כמו משם

 זה מהיכל אלא מתמלאת ולא ,ומתמלאת
 סוד וזה .עליון אור אותו לקבל שמתקן
 הזווג חבור של מקום הוא ,השביעי ההיכל

  להיות ,בשביעי שביעי להתחבר

àìòä   
 àãá àã éçåø åäìë ïøáçúî ãë àäã

 ïéãë éæç à÷ãë àã íò àã åîéìúùàå]øòúà [
)øòúé( àìéò éáâì àìëã àúîùð äàìò àçåø 

ïéîéúñ ìëã àîéúñà àøäðàì àìë ìò àøòúàì 
 à÷ìãàì ïåì àîìùàìå àúúì àìéòî ïåì

 àìë ãëå ïéðéöåá>ð"åäéà à< åøéäðá åîéìùá 
 àìëéä éàä ïéãë äàìò åøéäð úéçðå àìëã

úñá äàîéúñ àìëéä åäéà äàòéáù àìëã åîé
 úéçðã åøéäð íéùã÷ä ùã÷ àåää àìá÷ì
 àøåëã ïî àøáòúîã àá÷åðë ïîúî àéìîúàìå
 àìëéä éàäî àìà àééìîúà àìå àééìîúàå
 àã àæøå äàìò åøéäð àåää àìá÷ì àð÷úúîã
 àâååæã àøåáçã øúà åäéà äàòéáù àìëéä

äàòéáùá äàòéáù àøáçúàìáéåäîì   
  äî/á  

 ומי. כראוי )אחת( שלמות אחד הכל
 אהוב ,חלקו אשרי ,זה יחוד לקשר שיודע

 הוא ברוך הקדוש ,למטה ואהוב למעלה
 דעתך על היעלה .מבטל והוא גוזר) הוא(

 משום אלא ,כך לא ,ברבונו מקטרג שהוא
 יחוד ליחד ויודע קשרים קושר שכשהוא

 ,נמצאת השלמות וכל ,מאירות הפנים וכל
 מסתלקים הדינים כל ,כראוי מתברך והכל

 אשרי .בעולם נמצאאין דין ו יםומתבטל
 למטה זהו .הבא ובעולם הזה בעולם חלקו

 קיום זהו ,"עולם יסוד וצדיק" בו שכתוב
 ואתה" הכרוז עליו קורא יום בכל .העולם

  ".תתהלל ישראל בקדוש 'בה תגיל

îéìù ãç àìë å]ãç[ òãéã ïàîå éæç à÷ãë 
 àìéòì íéçø äé÷ìåç äàëæ àã àãåçé àøù÷ì

á÷ àúúì íéçø" ä)åäéà ( ìèáî åäéàå øéæâ
 àâøè÷î åäéàã ïéúòã à÷ìñ)äéøàîá (

]äéøàîã[ øéù÷ åäéà ãëã ïéâá àìà éëä åàì 
 ìëå ïéøéäð ïéôðà ìëå àãåçé àãçéì òãéå ïéøéù÷
 ìë úåàé à÷ãë àëøáúà àìëå çëúùà åîéìù
 àðéã çëúùà àìå ïéìèáúîå ïéøáòúî ïéðéã
 àîìòáå ïéã àîìòá äé÷ìåç äàëæ àîìòá

úàã äéá áéúëã àúúì àåä àã é)äë é éìùî (
 ìëá àîìòã àîåé÷ àåä àã íìåò ãåñé ÷éãöå

 àæåøë éåìò éøà÷ àîåé)æè àî äéòùé ( äúàå
åäéá ìéâú"ììäúú ìàøùé ùåã÷á ä:  

 ,עשן עולה )זה( קרבן וז כדוגמא
 ,לו כראוי ואחד אחד כל )בו( ומסתפקים

 זה ,השירה נעימתב ולוים ,ברצון וכהנים
 ,ברוח רוח ,בהיכל היכל ונכנסים ,זהב נכלל

 איבר לו כראוי במקומם שמתחברים עד
 זה יחדיםיומת בזה זה ומשתלמים ,באיבר

 זה ומאירים )ונאורים( אחד שהם עד ,בזה
 באה הכל של העליונה הנשמה אז. בזה

 מאירים הנרות וכל ,להם ומאירה מלמעלה
 עליון אור שאותו עד ,כראוי בשלמות
 ,הקדשים קדש אל כנסנ והכל ,מתעורר

 àðáø÷ àã àðååâë)àã( àððú à÷ìñ 
 ïé÷ôúñîå]äéá[ éðäëå äéì éæç÷ãë ãçå ãç ìë 

 ìéìëúà àã àúøéùã åîéñáá éàåìå àúåòøá
 ãò àçåøá àçåø àìëéäá àìëéä éìééòå àãá

åäééúëåãá ïøáçúîã àôééù äéì éæç à÷ãë 
 àãá àã åãçééúàå àãá àã åîéìúùàå àôééùá

 ãç ïåðéàã ãò)ïéøäðúàå (]ïéøäðå[ ïéãë àãá àã 
 ïåì øéäðå àìéòìî àéúà àìëã äàìò àúîùð
 ãò éæç à÷ãë åîéìùá ïéðéöåá åäìë ïéøéäð ååäå
 éáâì ìéòà àìëå øòúà äàìò àøåäð àåääã

                                                                                                                                                                                     

  א
 .'וה' ח שער מו פרק ב"ע' עי ב
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 נובעים מים של כבאר ומתמלא ומתברך
 למעלה מתברכים וכולם ,פוסקים ולא

  .ולמטה

àøéáë àééìîúàå àëøáúàå íéùã÷ä ùã÷ 
 àìéòì ïàëøáúî åäìëå ïé÷ñô àìå ïéòáð ïééîã

àúúå:  
 ולא נודע שלא מי ,הסודות סוד כאן

 לעולמים נתפס שלא רצון ,בחשבון נכנס
 נודע ולא ,בתוכם ולפנים לפני ממתיק

 הכל ואז ).לנו( לדעת נתפס ולא רצון אותו
 בשלמות הוא והכל ,סוף אין עד אחד רצון

 עד ,ולפנים ומלפני ומלמעלה מלמטה
 נכנס לא הזה הרצון .אחד הכל שנעשה
 שהכל עד ,נודע שלא גב על אף ,פנימה
 אז .הצדדים בכל בהתחלה ומאיר נשלם

 נתפס )שלא( ולא )לכל( רצון אותו ממתיק
 של חלקו אשרי לכןו .סיתוםב ולפנים לפני

 אשריו ,שעה באותה ,ברבונו שנדבק מי
 ישמח" כתוב עליו ,למטה ואשריו למעלה

  ".יולדתך ותגל ואמך אביך

 ìéòà àìå òãééúà àìã àåää ïéæøã àæø àëä
 åâì íéñá ïéîìòì ñôúà àìã àúåòø àðáùåçá
 àìå àúåòø àåää òãééúà àìå åäééååâá åâì

ñôúà) ïì( òãðîì >ð" àïì< àúåòø àìë ïéãëå 
à ãò àãç" àúúî åîéìùá åäéà àìëå ñ

 éàä ãç àìë ãéáòúàã ãò åâì åâîå àìéòìîå
òà àì àúåòøòà åâì ìé" àìëã ãò òãéúà àìã â

øèñ åäìëá àúéîã÷á øéäðúàå íéìúùà ïéãë ïé
 àúåòø àåää íéñá)àìëì (>àìå< ]àìã[ ñôúà 

 ïàî äé÷ìåç äàëæ ïéãëå åîéúñá åâá åâì
 åäéà äàëæ àúòù àéääá äéøàîá ÷áãúéã

 áéúë äéìò àúúì åäéà äàëæ àìéòì) âë éìùî
äë (êúãìåé ìâúå êîàå êéáà çîùé:  

 בזה זה נתקנו שכולם כיון ,א וראהב
 והנשמה ,אחד בקשר בזה זה ונקשרו

 וכל ,מעלה של מצד להם מאירה העליונה
 רצון אז ,בשלמות אחד רמאו הם האורות

 לפני( ,נתפס )במחשבה( המחשבה של אחד
 םפנילו הכל על שעולה שאור ,ולפנים
 אור ).במחשבה נתפס רצון באותו ,לפנים
 רצון לאותו פרט ,נודע ולא נתפס שלא

 ,תופסת מה יודעת ולא תופסת שהמחשבה
 ,המחשבה רצון אותו מתקנו שמאיר אלא
 ומתבשם ומאיר נשלם והכל מתמלא והכל
 העם אשרי" כתוב זה ועל .כראוי הכל

 ברבונו להדבק שזוכה מי. "' וגולו שככה
 אהוב ,העולמות כל את יורש ,וז דוגמאכ

 חוזרת לא תפלתו ,למטה ואהוב למעלה
 בן כמו רבונו לפני מתחטא והוא ,ריקם
 ,שצריך מה בכל נורצו לו ועושה ,אביו לפני

 גוזר הוא .הבריות כל על שולטת ואימתו
 כתוב עליו . מקייםהוא ברוך והקדוש

  ".אור נגה דרכיך ועל לך ויקם אמר ותגזר"

 àãá àã åîéìúùà åäìëã ïåéë éæç àú
 àúîùðå àãç àøåù÷á àãá àã åøù÷úàå

äð äàìò ïéøåäð åäìëå àìéòìã àøèñî ïåì øé
á àãç àðéöåá ïåðéà àãç àåòø ïéãë åîéìù

)äáùçîã( ]äáùçîá[ ñôúà ] åøéäðã åâì åâì
 àúåòø àåääá åâì åâáå àìë ìò ÷éìñã

áñôúà äáùçî[ àìã åøéäð ] àìå ñôúà
òãééúà) [òãééúé àìå ñôúé( åòø àåää øá 

 àìà ñéôú äî òãé àìå ñéôú äáùçîã
å øéäðúàã äáùçîã åòø àåää íñáúà

 øéäðúàå àìë íéìúùàå àìë àéìîúàå
 áéúë àã ìòå úåàé à÷ãë àìë íñáúàå) íéìäú

åè ãî÷ (åâå åì äëëù íòä éøùà ' éëæã ïàî
 ïéîìò úéøé àðååâ éàäë äéøàîá à÷áãúàì
 àì äéúåìö àúúì àîéçø àìéòì àîéçø åäìë
 àøáë äéøàî éî÷ éèçúà àã àéð÷éø àøãäà

òå éåáà éî÷úåòø äéì ãéáäé êéøèöàã äî ìëá 
á÷å øéæâ åäéà ïééøá ìë ìò èéìù äéúîéàå" ä

 áéúë äéìò ãéáò)çë áë áåéà ( í÷éå øîà øæâúå
øåà äâð êéëøã ìòå êì:  

 ."' וגואור ויהי אור יהי אלהים ויאמר"
 ברוך הקדוש שעקר מכאן ,יצחק רבי אמר
 ,אותם ושתל( הללו הנטיעות את הוא

éäìà øîàéå" íåâå øåà éäéå øåà éäé '
)â à úéùàøá (à"÷çöé øà á÷ ïø÷òã ïàëî" ä

 ïòéèð éðäì])ð"à [ éäé áéúëã òîùî ïåì ìéúùå

                                                           

. א שזה אותו דבר"ח ה ע"זו' ועי). א"ד) (ב"הרש. מ"מק' ושם מפורש בס(מאמר זה ' פי' עיין לעיל לב א א
 .אם מעת שינויים
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 ,אומר יהודה רבי ".ייה" שכתוב ממשמע
 שכתוב ממשמע ,שנינו היה שכבר אור

 .ויהי אלא והיה כתוב לא ,"אור ויהי"
 באותם הוא ברוך הקדוש וכשהסתכל

 זהו .לצדיקים גנזו רשעים של דורות
 לב ולישרי לצדיקאור זרוע " שכתוב
 יהי אלהים ויאמר" נאמר והרי ".שמחה

  ."' וגוממזרח העיר מי" שכתוב זהו ".אור
 מה ,"טוב כי האור את אלהים יראו"
 ראה ,שאמרנו כפי ,חייא רבי אמר ,ראה

 ,אמר אבא רבי .אותו וגנז הרשעים במעשי
 זולגנ ,"טוב כי האור את אלהים וירא"

 ושתל א"נ ".האור את אלהים וירא" ,אותו
 ,אור משמיע מה ,"אור ויהי" שכתוב ,אותם
 אורוהיה  ,אומר יהודה רבי ,אור היה שכבר

 ,היה שכבר לומר ,"ויהי" אלא מרנא לא
 שכתוב וזהו ,"' וגולצדיקאור זרוע " וכתוב

 את אלהים וירא" ."' וגוממזרח העיר מי"
 כמו ,יצחק רבי אמר ,"ויבדל ...האור

 וגנז הרשעים במעשי שראה ,שאמרנו
 אורו עלהש )ראה אמר אבא רבי .אותו
  הוא טוב וכי ,העולם סוף ועד העולם מסוף

äéä øáëù øåà øîåà äãåäé éáøà òîùî ïðú 
 ãëå éäéå àìà áéúë àì äéäå øåà éäéå áéúëã

ñàá÷ ìëú"ä äéì æéðâ àéòéùøã ïéøã ïåðéàá 
ää àé÷éãöì" ã)àé æö íéìäú (øæ øåà ÷éãöì òå

éøùéìåàäå äçîù áì éäìà øîàéå øîúà " éäé í
ää øåà" ã)á àî äéòùé (åâå çøæîî øéòä éî'(  

éäìà àøéå" úà í éë øåàä áåè) à úéùàøá
ã (à äàø éàî" àîç ïøîà÷ãë àééç ø

 øîà àáà éáø äéì æéðâå àééòéùøã åäééãáåòá
åíéäìà àøé àøéå åúåà æåðâì áåè éë øåàä úà 

éäìà"àä úà íøå ]ð" éäéå áéúëã ïåì ìéúùå à
åàø äãåäé éáø øåà äéä øáëù øåà òîùî éàî 

 øáëù øîåì éäéå àìà øîàð àì øåà äéäå øîà
åâå ÷éãöì òåøæ øåà áéúëå äéä ' áéúëã àåä éàäå

)á àî äéòùé (åâå çøæîî øéòä éî 'éäìà àøéå" í
à ìãáéå øåàä úà" àîçã ïøîàãë ÷çöé ø

éðâå àééòéùøã ïåäéãáåòá øîà àáà éáø äéì æ
àîç[ éôééñ ãò àîìò éôééñî äéøåäð ÷éìñã 

àåä áåè éëå àîìò  
  åî/à  

. העולם רשעי ממנו יהנו שלא כדי לגנזו
 האור את אלהים וירא" ,שמעון רבי אמר

 כי" כאן כתוב .וגזר בו ימצא שלא ,"טוב כי
 לברך 'ה בעיני טוב כי" שם וכתוב ,"טוב
 ויבדל" ,)יחמוכ( הפסוק וסוף ".ישראל את

 לא ולכן ". החושךובין האור בין אלהים
 אותם תףישש גב על ואף .וגזר בו נמצאה
 האור ,בא וראה. כאחד הוא ברוך הקדוש

 אור ומאותו ,הזה האור מאיר להיות עליון
 להתעטר ימין והוא ,בו לכל שמחה

 .תויא יחד חקוקים )חקוקיו( חקיקותיו
 אשר טובך רב מה" כתוב .ארתבנ והרי

 רב" מה ".בך לחוסים פעלת ליראיך פנתצ
 ברוך הקדוש שגנז ראשון אור זה ,"טובך
 חטא יראי שהם ,לצדיקים ,ליראיך הוא
  .שאמרנו כמו

 àîìò éáééç äéðî ïåðäé àìã äéì àæðâàì
éäìà àøéå ïåòîù éáø øîà"áåè éë øåàä úà í 

)ã à úéùàøá( áéúë àçúø äéá çëúùé àìã 
 íúä áéúëå áåè éë àëä)îáà ãë øáã ( áåè éë

åäé éðéòá" àø÷ã àôåñå ìàøùé úà êøáì ä
]çëåà[éäìà ìãáéå " êùçä ïéáå øåàä ïéá í

 çëúùà àì êë ïéâáåìòàå àçúø äé" óúéùã â
á÷ ïåì" øéäð éåäîì äàìò åøéäð éæç àú àãçë ä

 àåäå äéá àìëì åãç åøéäð àåääîå øåà éàä
éåôìåâ àøèòúàì àðéîéá ïéôéìâ ]ð"éôéìâ à [

á áéúë øîúà àäå äéãä)ë àì íéìäú ( áø äî
 äî êá íéñåçì úìòô êéàøéì úðôö øùà êáåè

á÷ æéðâã äàîã÷ øåà àã êáåè áø"äâ êéàøéì 
ïøîà÷ãë äàèç éìçã ïåðéàì íé÷éãöìã:  

 ויהי" ".אחד יום בקר ויהי ערב ויהי"
 ,האור מצד "בקר ויהי" , החושךמצד "ערב

ø÷á éäéå áøò éäéåä ãçà íåé )ä à úéùàøá (

                                                                                                                                                                                     

 ).ו"לש(ב "לעיל טז ע' עי א
ב "הרש. א"ק דז"ה שהם חקיקי החקיקות והוא יומא דאזיל עם כלהו יומי שהם הו" הוהחסד מעטר' פי ב

  ).א"נ(
 ).ו"לש(ב "פרשת תרומה קמח סע' עי ג
  ).הערת הזוהר(לז ' חסר כאן ועיין בסוף הספר בסי ד
  .זוהר הרקיע' עי ה
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 םיו" כתוב כאחד משתתפים שהם ומתוך
 יום בכלכתוב  מהל ,אמר יהודה רבי ".אחד
 אין שהרי לדעת ,"בקר ויהי ערב ויהי" ויום
 ולא ,יום בלי לילה ואין לילה בלי יום

 היום אותו ,יוסי רבי אמר. להפרד רוצים
 ,הימים בכל התפשט ,ראשון אור שיצא

 ,אלעזר רבי אמר .יום ולם בכשכתוב
 קרוב ואין ,קרוב בכולם שכתוב משמע

 שמעון רבי .ראשוןה אור של צדמ אלא
 ,בו כולם וכולם עם הולך ראשון יום ,אמר
. אחד והכל רודיפ בהם שאין להראות כדי

 )אור(יהי  ,"אור יהי אלהים ויאמר"
 הם ואלה ,למטה הזה האור התפשטות
 להם יש ,הראשון ביום שנבראו המלאכים

 את אלהים וירא" .ימין לצדהתקיים ל כח
 את לולכל ,"את" ,"טוב כי האור

 אספקלריה עם מאירה שלא האספקלריה
 רבי אמר ".טוב כי" )בו( שנאמר ,מאירה
 את ולרבות )להכליל( לולכל "את" ,אלעזר

 ,הזה האור מצד שבאים המלאכים כל
  .שלם בקיום להיכבתח מאיריםוכולם 

åàã àøèñî ø÷á éäéå êùçã àøèñî áøò éäéå ø
 éáø ãçà íåé áéúë àãçë éôúúùî ïåðéàã åâîå
 áéúë àîåéå àîåé ìëá àîòè éàî øîà äãåäé
 àìá íåé úéì àäã òãðîì ø÷á éäéå áøò éäéå
 àùøôúàì ïåòáà àìå íåé àìá äìéì úéìå äìéì
 äàîã÷ øåà ÷ôðã íåé àåää éñåé éáø øîà

éîåé åäìëá èùôúààà íåé åäìëá áéúëã " ø
á áéúëã òîùî øæòìà ø÷á åàìå ø÷á åäìë

 øîà ïåòîù éáø äàîã÷ øåàã àøèñî àìà
 ïéâá äéá åäìëå åäìë íò ìéæà äàîã÷ àîåé
 øîàéå ãç àìëå àãåøô åäá åàìã äàæçàì

éäìà" øåà éäé í)â íù (]éäé[ éàäã àúåèùôúà 
åàéøáúàã ïéëàìî ïåðéà ïéìàå àúúì øåàá 

 äàîã÷ àîåéá)ã( àîéé÷úàì àîåé÷ ïåì úéà
àðéîé øèñìéäìà àøéå " áåè éë øåàä úà í

)ã à úéùàøá (àì úàú äàéøì÷ôñà àììë
 øîúàã àøäðã äàéøì÷ôñà íò àøäð àìã

]äéá[à áåè éë " úà øæòìà ø)àììëúàì( 
]àììëàì[ïéëàìî åäìë äàâñàìå â ïééúàã 

 àúéîã÷ë ïéøäð ïåäìëå àã øåàã àøèñî
íéìù àîåé÷á:  

 ,יהודה רבי אמר ".המים בתוך רקיע יהי"
 .תחתונים ממים עליונים מים נפרדו זהב
 ,נאמר והרי ,המים התפשטותהוא  "רקיע"
  .לתחתונים עליונים מים בין "מבדיל ויהי"

 íéîä êåúá òé÷ø éäé)å íù (à" éàäá äãåäé ø
åùøôúàã ïéàìò ïééî ]ïééîî) [ïééîì( ïéàúú 

 ìéãáî éäéå øîúà àäå ïééîã àúåèéùô òé÷ø
ïéàúúì ïéàìò ïééî ïéá:  

שעשה בו  ,"הרקיע את אלהים ויעש"
 ויהילא כתוב  .פעולה בגדלות שלמעלה

 בגדלות אותו שהגדיל ,"ויעש" אלא רקיע
 גיהנם נברא בשני ,יצחק רבי אמר .רבה

 , מחלוקתנבראה בשני ,העולם לרשעי
 כתוב לא ולכן ,המעשה בו נשלם לא בשני

éäìà ùòéå" òé÷øä úà í)æ íù ( äéá ãéáòã
éúë àì òé÷ø éäéå äàìò åàéâñá àúãéáò àìà á

à àéâñ åáøá äéì éâñàã ùòéå" éðùá ÷çöé ø
íðäéâ éøáúàä éøáúà éðùá àîìò éáééçì 

)ä(àúãéáò äéá íéìúùà àì éðùá ú÷åìçîå 

                                                                                                                                                                                     

כ בשבת "גלה אחונת, הגם שנתגלה ביום הראשון ונגנז). ו"לש(ג "ז דף עה ע"א על תיקו"בבהגר' עי א
ק "שער השמות בסופו שהו' ועי). ג"ב סג ע"ה ח"דע(כ מצינו ששימש במקצת בכל ששת ימי בראשית "אעפ

והיינו ). א"ב קד ע"ה ח"דע(ב "ב ובלק קצא ע"אמור קג ע' ועי, ס אלא על ידי אור החסד"אינו מקבל מאור א
א על "בבהגר' ועי, ר שבתיקון ונקהוהוא חסד דכת). א"א נז ע"כללים ח(ק "ה תולדת יסוד דא"אור המ

ענין יומא דכולא יומין שאמר כאן ובזוהר בכמה מקומות על החסד ואמר דאזיל בכלהו : ל"ז[ג "ז עה ע"תיקו
ש שמקבלין "יום ע' ק שנק"ש ויקרא אלקים לאור יום ואור הוא בחסד וכל ו"ש האור כמ"ע' כי יום נק

 ).ב"ב עג ע"כללים ח] (ו יום דכתיב בכל מעשה בראשיתא יום באורו וזה"כ' ח ונק"החסדים על ידו ה
 .&א"א ע”ח בראשית ע"זו' עי ב
 ).א"ד(לרבות כל המלאכים  ג
 ).הערת הזוהר(ב ”ב יז ע”בראשית לב ע ד
ב "ה ח"דע(ה על הרשעים שאין עושה בהם כליה "וכאן מתבאר עניין רחמי הקב. ב"תרומה קמט ע' עי ה
 ).ד"עו ע
 ).א"ב סב ע"ה ח"דע(ה לא תיתכן יציאה לפועל של שום פעולה על ידי הגבורה לבד ו
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 בו ונשלם שלישי יום שבא עד ,טוב כי בו
 ,יםיפעמ טוב כי]  בונאמר[ לכן .המעשה

 ,שני יום של המעשה השלמת על אחד
 היום תקןנ השלישי ביום .לעצמו ואחד
 השתלמו ובו , מחלוקתבו ונבדלה השני

 השלישי ביום .הגיהנם רשעי על רחמים
 בו נכלללכן ו ,הגיהנם שלהבות שוקטים

 יושב היה חייא רבי. בו ונשלם שני יום
 יוםב זה אור ,לו אמר ,שמעון רבי לפני

 המים ונפרדו ,שני ביום וחושך ,ראשון
 ביום נשלם לא למה ,בו היתהמחלוקת ו

 אמר .השמאל את כולל ימין שהרי ,הראשון
 רצה ושלישי , מחלוקתהיתה זה על ,לו
 בהם ולהרבות להכריע ביניהם כנסילה

  .שלום

 íåé àúàã ãò áåè éë äéá áéúë àì êë ïéâáå
 éë êë ïéâá àúãéáò äéá íéìúùàå äàúéìú
 éðù íåéã àúãéáò úåîìùà ìò ãç éðîæ éøú áåè

éìú íåéá äéîøâì ãçå éðù íåé ï÷úúà éàú
 ìò éîçø åîéìúùà äéáå ú÷åìçî äéá ùøôúàå

íðäéâ éáééçà äàúéìú àîåéá >ïéëëúùî <
)ïéááúùî(íðäéâã ïéáéáù á ìéìëúà êë éðéâá 

 áéúé äåä àééç éáø äéá íéìúùàå éðù íåé äéá
à ïåòîù éáøã äéî÷" ïåùàø íåéá øåà éàä ì

 äåä ú÷åìçîå àéî åùøôúàå éðù íåéá êùçå
äéá àðéîé éàäã ïåùàø íåéá íéìúùà àì éàîà 

à àìàîùì ìéìë" ú÷åìçî äåä àã ìò ì
 äàâñàìå àòøëàì åäééðéá ìòéîì éòá äàúéìúå

íìù åäá:  
 מים של התחברות ,"דשא הארץ תדשא"

 מים . פירותלעשות בתחתונים עליונים
 ,רותיפ עושים )פרים ורבים(עליונים 

 àùã õøàä àùãú)àé íù(  àúåøáçúà
éîã ïéàìò ïééî ïéøô ãáòîì ïéàúúá ïéàìò ïé

]ïéøô[ïéáéà éãáòå ïéáøå â ïåì ïàø÷ éàúúå 

                                                                                                                                                                                     

 והם הפועלים בכל המציאויות ובכל .בריאה לעולםסוד עולם ה המאמרות דמעשה בראשית עומדים בא
 ,ז הנה היא התחלה לכל פעולות המקויימות" עכ,הגם שהיא בלתי מקויימתו .'הפעולה דיום ב את ענייניהם

' עי). ב"ב סו ע"ה ח"דע" (כי טוב" ולכך נכפל בשלישי .עולת כל הימים כולםויש לה שיתוף ושייכות בפ
 ).ו"לש(י "ב אמר ר"שמות כא ע

 ). א"ד(נשקטים שלהובי דגיהנם  ב
  ).א"ד(כענין שנאמר תהום אל תהום קורא לקול צנוריך כדי שישפיעו העליונים לתחתונים  ג

ב "י' ש הרב בפ"ביאור הדברים עמ. 'וכו' בסגיאו עלא' ויעש אלקים את הרקיע דעביד ביה עבידת
ם והנה הכתוב אומר "חבת' ע הם נק"אבי' עו' כי ד' כו' לברי' ע בענין המסך שיש בין אציל"מדרושי אבי

' דאצי' אז עשתה הבי' כוללת כולם וממנו יצאו והנה אחר שנאצל עולם האצי' כולם בחכמה עשית כי האצי
כשיורד ממנה להלביש ' שיש כח באותו לבוש של הברי' והנה ודאי הו' ובין הברי' בין האצי' להבדי' מסך א

ע "את כל העולמות אשר תחתיו שהם בי' כ יש בו כח להתפשט יותר ולהלבי"ן עד מתחת רגליהם הנה ג"לזו
במקום ' זה כתב הרב כי להיותם הקלי' וקודם לפ' אלא שצריך לעשות בו מעקה גבוה עשרה טפחים כו' כו

עלאה מכסה עליהם ' לכן הבינה אימ' לינק מאור הפנימי של מל' ם שלא יתאחזו הקליהזה אנו יראי
א בסוד מוחין והלבוש היותר חיצון "דז' הם נכנסים ומתלבשים גו ריש' י של אי"כי הנה' במלבושים כו

מלבושים וזה ' ן ומכסה עליהם בבחינ"א אמנם נשאר מבחוץ של זו"דז' אינו נכנס גו ריש' י דאי"שבנה
ן מאור הפנימי שלהם באופן כי "לינק מזו' י מלבוש זה אין יכולת בקלי"וע' ל של אי"הוא סוד חשמ' לבוה

ש ויעש אלקים את הרקיע שהוא זה המסך "לינק וזהו מ' מונעת את הקלי' והברירו' רוב עביות או רוב הזכו
יות מונעת את החיצונים לינק ומרוב עב' י דאי"לבוש היותר חיצון שבנה' והו' ובין הברי' המבדיל בין אצי

' ויהי רקיע לא כתי' ומפרש מהיכן משמע ליה וא' עי' דאי' בסגיאו עלאה שהו' ועביד ביה עבידת' וזהו דא
' י בב"ואמר עוד אר: י שיש בו רוב עביות"שבנה' אלא ויעש דאסגא ליה ברבו סגיא שהוא זה חיצוניו

ואמרנו הטעם שהיה בו '  הטעם למה נברא גיהנם בבש"ביאור הדברים מ. 'אתברי גיהנם לחייבי עלמא כו
ה בו "הבדלה בין מים עלאין למים תתאין וזה הוי כמו מלאכת הנסירה שננסרים הדינים לצד אחד משו

נברא גיהנם וזהו דאמר בשני אתברי גיהנם לחייבי עלמא ויהיב טעמא למה נברא בו גיהנם משום דביה 
ובו ביום אתברי גיהנם ' ז ננסרו הדינים לצד א" עלאין לתתאין ועיבין מים' שבו היה הבדל' אתברי מחלוק

ה "ל רצה הקב"ש רז"ל טעם למה לא אשתלים ביה עבידתא כמ"נ' לא אשתלים ביה עבידתא כו' בב' וא
ה אין "ד ראה שאין יכול להתקיים שתף עמו מדת רחמים נמצא דדבר שנברא במד"לברוא את העולם במדה
גבורה ובו היה הבדלה ובו נברא גיהנם נמצא שבו היה הדינים '  שמצד עצמו הויכול להתקיים הנה ביום

ה אינו יכול "ה וזה לא אפשר דדבר שנברא במד"היה הדבר נברא במד' ואם היה משתלים ביה עבידת
כ לא כתיב ביה כי טוב דדבר שאינו שלם אינו נאמר בו כי "ה לא אשתלים ביה עבידתא ובג"להתקיים ומשו

דין ורחמים וכיון שיש שתוף מדין ורחמים אשתלים ' ת שהוא משות"שהוא מדת הת' תא יום גטוב עד דא
ה בו "שביום זה יש שתוף רחמים ומשו' זמני חד על אשלמות עבידתא דיום ב' כ כי טוב ב"ביה עבידתא ובג
' יום באתתקן ' וחד לגרמיה ומפרש עוד ביום ג' ונאמר כי טוב חד על יום ב' דיום ב' אשתלים עבידת
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 הכנקב לעליונים להם קוראים והתחתונים
 זכרים עליונים שמים משום ,לזכר

 זה כל ,אמר שמעון רבי. ותנקב ותחתונים
 ,יוסי רבי אמר .למטה ואוה למעלה הוא
 מי ,)אמר( שאמרנו אלהים ,כך אם

 חיים אלהים )סתם אלהים אלא( ,האלהים
 ,סתם למטה אלהים תאמר ואם .למעלה

  ,תולדות הוא למטה אלא

 ïéàìò ïééîã ïéâá àøåëã éáâì àá÷åðë ïéàìòì
 àã ìë øîà ïåòîù éáø ïéá÷åð éàúúå ïéøåëã

à àúúì àåäå àìéòì àåä"éäìà éëä éà éñåé ø" í
øîà à÷ã)ï (éäìà ïàî" í)éäìà àìà"íúñ í (

éäìà"ì íééç íéäìà àúúì àîéú éàå àìéò" í
úåãìåú åäéà àúúì àìà íúñ  

  åî/á  
 השמים תולדות אלה" שנאמר כמו
 ,בראם 'בה ואמרנו ,"בהבראם והארץ
 הכל של אביהם למעלה )שלמעלה( ואותו

 עושה הארץ זה ועל ,העשיה היא ,הוא
 מן כנקבה מתעברת היא שהרי ,תולדות

  .הזכר

äå íéîùä úåãìåú äìà øîà úàã äîë õøà
 íàøáäá)à ä úéùàøá (äá ïðéøîàå ' íàøá

àåääå )ã( àúãéáò éäéà àåä àìëã ïäáà àìéòì
 àéä àäã úåãìåú úãáò àòøà àã ìòå

àøåëã ïî àá÷åðë àøáòúî:  
 בארץ היו הצבאות כל ,אמר אלעזר רבי

 עד ,תולדותיה והם ,כחה את הוציאה ולא
 הארץ תוצא" שכתוב ,הששי )חמישי( יום
 ותוצא" כתוב והרי ,תאמר םוא ".חיה נפש

 כחותיה תיקון הוציאה אלא ".דשא הארץ
 עד בה גנוז היה והכל .כראוי להתיישב כדי

 שוממה כתוב בהתחלה שהרי ,שהצטרך

 àìå àòøàá ååä ïéìéç ìë øîà øæòìà éáø
 íåé ãò äéúåãìåú ïåðéàå àäìéç ú÷éôà)éùéîç (

>éùùä< áéúëã )ãë à úéùàøá ( õøàä àöåú
 áéúë àäå àîéú éàå äéç ùôð)áé íù ( àöåúå

 àäìéç ïå÷ú ú÷éôà àìà àùã õøàä
 ãò äá æéðâ äåä àìëå úåàé à÷ãë àáùééúàì

                                                                                                                                                                                     

כ "משתככין שביבין דגיהנם בג' ואתפרש מניה מחלוקת וביה אשתלימו רחמי על חייבי גיהנם ביומא ג
החסד ' או' הו' דיום ראשו' ז הו"הוא משותף מדין ורחמים ולפי' כיון דיום ג' בי' ואשתלי' יום ב' אתכליל בי

ש "דר' ח דהוה יתיב קמי"ז ר"חמים ועושיתף מדין ור' הוא הגבורה ותגבורת הדינים עד שבא יום ג' ויום ב
ותגבורת הדינים ואתפרש מיא ' הגבו' הו' וחשך ביום ב' הראשו' שהוא החס' שאל ממנו האי אור ביום א

' היה השתו' כ נמצא דמיום א"דהא ימינא כליל לשמאלא וא' אמאי לא אשתלים ביום א' מחלוק' והוה בי
כדי לשתף כדי שיוכל לקיים ועיקר ' ת הדינים עד שבא יום גתגבור' כ מאי זה דהוה ביום ב"רחמים בדין וא

א יש "כי בז' ל נתבאר אצל"מציצית וז' הכונות דרוש ג' ש בס"ביאור הדברים ומה היתה תשובתו נקדים מ
דמצד אימא ' י דאבא והמוחי"נה' דמצד אבא הם מלובשים בתו' והמוחי' מצד אי' מוחין מצד אבא ומוחי

אבל דע כאשר אלו ' וכו' עצמם דאי' תוך המוחי' י דא"כ נתלבשו נה"ואח'  דאיי"נה' הם מלובשים בתו
' המוחי' אינם כסדר הזה אמנם הם מתהפכים באופן אחר והוא כי ב' או דאי' י דא"תוך נה' המוחים מתלבש

' והיא מוח חכ' דא' בנצ' דאב' זה חכ' באופ' י דא"א כולם מתלבשים תוך נה"חסדים דאו' א וב"דאו' דחכ
' א וחסד דאי"והוא מוח חסדים שבז' דא' ביסו' דאב' א וחס"מוח בינה שבז' בהוד דאב' דאי' א וחכ"שבז

' י דא"כאשר מתלבשים בנה' נקבו' להיות' של אי' וח' א ונמצא החכ"שבז' והוא מוח הגבו' ביסוד דא
' דהיינו בי' דבי' מאי' באבל ' כולם חכמות וחסדים וכולם רחמי' דאב' וגם נמצא כי המוחי' וגבו' נקראים בי

' א וגבורו"א בינה דאימא בהוד דאימא והוא מוח בינה דז"בז' והוא חכ' והוא מוח חכמה דאי' דאי' בנצ' דא
וגבורה דא להיותם ' א ונמצא כי הבי"והוא מוח גבורה דז' דאימא ביסוד דאי' א וגבורו"דז' ביסוד חסדי' דא

מוחים דאימא כולם בינות וגבורות וכולם דינים ' חכמה וח' י דאימא לבחי"בנה' דכורים נמשכים להתלב
' חכ' לשת' כי צרי' בבי' וחכ' והנה סבת התלבשות אלו המוחין מעורבין שלא כסדרן והוא בסוד הבן בחכ

תקיעה שהם ' והוא בגי' דאימא הוא גבורות דא' חס' ומו' וכו' ך כפו"ועוד שם מנצפ. 'למזגם יחד וכו' בבי
חסדים ובזה ' ך שהם אותיות כפולות ונכללים החמשה בחמשה אחרים שהם יותר בחי"פפעמים מנצ' סוד ב

נלמד מן האמור כי ' והם ביד ימין ובקו הימין כו' דאב' ך לפי שהם מגבו"תבין כי גם ביד הימין יש בה מנצפ
' של איהוא מצד ימין ו' ך של אב"מנצפ' ואם ב' בבי' וח' הבן בחס' היה התלבשות המוחים מעורבים בסו

' קו שמאל וגבו' וחשך ביום ב' חס' קו ימי' שהו' ח האי אור ביום א"הם מצד שמאל וזה היתה שאלתו של ר
' כליל לשמאל כמו שאמרי' כיון דימי' הוה ביה אמאי לא אשתלים ביום א' ומכח זה אתפרשו מיא ומחלוק

' כל המוחי' בערוב המוחים תמצכשתדייק ' והו' ש על דהוה מחלוק"לו ר' ז השי"וע' וחכם בבי' הבן בחכ
כלם מצד ' דאי' והג' וגבו' וב' וח' א וחכ"דז' כלם מצד ימי' דא' והג' ובינה וגבו' וחס' שהם חכמ' דמצד א

היו מצד ' דא' שורש הדינים וכיון דכל המוחי' מינה והיא הית' דינים מתערי' א וכבר ידעת דאי"שמאל דז
' עד דאת' דא' וגבו' שבו היו כל המוחי' דהוה מחלוקת ביום ב' ממצד שמאל דין גר' דאי' ימין וכל המוחי

ובעי למיעל בינייהו ולאכרעא ולאסגאה בהו שלם כיון שהוא ' ג דאי"וגם מחו' ג דא"שהוא כלול מח' יום ג
  ). נ"ש) (אשמורת הבקר(כלול מכולם 
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 ההתיישבו נתקנה כך אחר ,כתרגומו וריקה
 ואילנות ועשבים ודשאים זרע וקבלה
 והמאורות .כך אחר אותם והוציאה ,כראוי

 עד שלהם אורות שמשו לא כן גם
  .שהצטרך

÷á àäã êéøèöàãàéð÷éøå àééãö áéúë àúéîãà 
úáùééúàå úð÷úúà øúáìå åîåâøúëá úìéá÷å 

 úåàé à÷ãë ïéðìéàå ïéáùòå ïéàùãå àòøæ
 åùîù àì éîð éëä úåøåàîå øúáì ïåì ú÷éôàå

êéøèöàã ãò ïåäìã àøåäð:  
 מארת( "השמים ברקיע מארת יהי"

 שהטיל הרע נחש להכליל ,)חסר כתוב
 משמש לא שהשמש ,רודיפ ועשה אזוהמ

 גרם זה ועל .קללות "מארת" .לבנה עם
 ארורה" שכתוב ,הארץ שהתקללה

בלשון [אחד  כתוב "מארת" ולכן ,"האדמה
 רקיע" .הלבנה זו "מארת יהי" ].יחיד

 אחד בכלל ושניהם ,השמש זו "השמים
 ,ולמטה למעלה העולמות להאירלהזדווג 
 כתוב ולא "הארץ על" שכתוב ממשמע

בלבנה  ,ולמטה למעלה שמשמע ,בארץ
 ,אמר שמעון רבי .הכל של חשבוןנמצא 

 הכל ,בוריםיוע תקופות וחשבון גימטריאות
 לו אמר .ונאינ למעלה שהרי ,בלבנה הוא
 חשבונות כמה והרי ,ולא ,אלעזר רבי

 ,כך לא ,לו אמר .החברים עושים ושעורים
 יכנס ומשם ,בלבנה עומד החשבון אלא

 כתוב והרי ,לו אמר .למעלה לדעת האדם
 ,לו אמר ".ולמועדים לאותות יווה"
 כתוב הרי ,לו אמר .חסר כתוב "תֹתלֹא"
 בו שיהיו כולם יןהוי ,לו אמר ".והיו"

 החשבון אבל ,מהכל שמתמלא זו כאוצר
 נקודה יש ,בא וראה. בלבנה הוא הכל של

 מה שהרי ,למנות הראשית ומשם אחת
 ולא נודע לא נקודה אותה של שלפנים

 סתומה למעלה נקודה ויש .למנות תןינ
 ומשם ,נודעה ולא כלל התגלתה שלא

 ישוכן  .עומקו נסתם כל למנות הראשית
 הוא ומשם ,שהתגלתה למטהנקודה 
 כאן זה ועל ,מנין ולכל חשבון לכל ראשית

 íéîùä òé÷øá úøàî éäé)ãé íù (] úøàî
øñç áéúëâ[ àîäåæ ìéèàã àùéá àéåç àììëàì 

áòåé àìã àãåøô ãî àøäéñá àùîù ùîù
 àòøà àééèìúàã íéøâ àã ìòå ïéèååì úøàî

 áéúëã)æé â íù ( êë ïéâáå äîãàä äøåøà úøàî
 àøäéñ àã úøàî éäé ãç áéúë)á( íéîùä òé÷ø

 àâååãæàì àãç àììëá åäééååøúå àùîù àã
 áéúëã òîùî àúúå àìéòì ïéîìò àøäðàì) íù

ãé à ( àìéòì òîùîã õøàá áéúë àìå õøàä ìò
ïáùåç àúúåã ïåòîù éáø àåä àøäéñá àìëã 

>øîà <)øîåà( úåôå÷ú ïåáùçå úåàéøèîéâ 
äéñá àåä àìë ïéøåáòåàøä åàì àìéòì àäã 

à åäéà" ïéðáùåç äîë àäå àìå øæòìà éáø ì
à àééøáç éãáò÷ ïéøåòéùå" àìà éëä åàì ì

 ùð øá ìåòé ïîúîå àøäéñá àîéé÷ àðáùåç
à àìéòì òãðîì" áéúë àäå ì)íù ( úåúåàì åéäå

à íéãòåîìå"à øñç áéúë úúàì ì" áéúë àä ì
à åéäå" àã à÷åôñàë äéá ïååäéã ïåäìë ïééåä ì

àìëî àéìîúàãåàìëã àðáùåç ìáà æ àøäéñá 
úéà ãç äãå÷ð éæç àú àåäç àúåøéù ïîúîå 

åâìã äî àäã éðîîìè òãéúà àì äãå÷ð àéääã 
àìéòì äãå÷ð úéàå éðîîì áäééúà àìåé íéúñ 

 àúåøù ïîúîå òãéúà àìå ììë àéìâúà àìã
 äãå÷ð úéà éîð éëä à÷îåòå íéúñ ìë éðîîì

ù àåä ïîúîå àéìâúàã àúúì ìëì àúåø

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(תהו ובהו תרגומו צדיא ורקניא  א
  ).א"ד(כ נתקנת לתקון הישוב "ולאח ב
ב נד "כללים ח(אז נעלם האור הגנוז לגמרי ונעשה סוד מיעוט הירח ונתייסד כל סוד הנהגת עולם הזה  ג

 ).ד"ע
 ).א"ד(ת "כל החשבונות ושיעור ומדה הכל הוא מצד העטר ד
 .שכל הגימטריאות הם בסוד מלכות, א פרק ה"ח שער או"ע' עי ה
ואסקופא (ל אספוקא "ס כי צ"קופא הוא טכאוצר הזה שמלא בר ולחם ומזון ומלבושים והגורס אס ו

  ).א"ד) (ב"הרש. נדרסת
 ).א"ד(א ”א ופקודי רסו ורכג ע”ב ויחי רלט ע”פנחס רכ ע ז
 .יהל אור' עי ח
 .ב אריכות"א ג ע"יהל אור ח' עי ט
 ).א"ד(יש נקודה למעלה והיא נקודת החכמה שהיא ראשית לכלם אל הגלוי  י
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 והגימטריאות התקופות לכל המקום הוא
 .ושבתות וחגים והזמנים בוריםיוהע

 עושים ,הוא ברוך בקדוש שדבקים וישראל
 ומעלים בו דבקים והם ,נהללב חשבון
 'בה הדבקים ואתם" שכתוב ,למעלה אותו

  ."' וגואלהיכם

ù àåä ïîúîå àéìâúàã àðáùåç ìëì àúåø
 úåôå÷ú ìëì øúà àåä àëä àã ìòå ïéðî ìëìå

ïéøåáòå úåàéøèîéâåà ìàøùéå éúáùå éâçå ïéðîæå 
á÷á é÷áãã" ïåðéàå àøäéñì ïáùåç éãáò ä

 áéúëã àìéòì äéì ïé÷ìñå äéá ïé÷áã) ã íéøáã
é (åäéá íé÷áãä íúàå"ëéäìà ä"åâå í':  

 רבי אמר ".חיה נפש שרץ המים ישרצו"
 רחשו מים שאותם פרשוה הרי ,אלעזר

 ,נאמר והרי ,שלמעלה דוגמאכ והולידו
היה צריך לכתוב  ,"הארץ על יעופף ועוף"

 סוד ,שמעון רבי אמר. יעופף זה מה ,יעוף
 אלי ויעף" שכתוב ,ל"מיכא זה ועוף ,הוא
 לו צריך יעוף( "יעופף" ,"השרפים מן אחד
 גבריאל והאיש" שכתוב ,ל"גבריא זה )אלא
 ".ביעף עףומ בתחלה בחזון יראית אשר

 אליהו זה( "הארץ על" ).יעופף וזהו(
 אבא של מצד ולא בארץ תמיד שנמצא

 )עולםהוא ב טס( שהוא נמצא הוא ואמא
 על ישאך 'ה ורוח" שכתוב ,טיסות בארבע

 "ישאך" ,אחת "'ה ורוח" ".אדע לא אשר
 .ארבע "אדע לא" ,שלש "אשר על" ,שתים

 חשך( הואש ,)המות מלאך זה "פני על"
 ,העולם פני מחשיךא "נ ,פני על הארץ
 רקיע" ").תהום פני עלוחושך " בו וכתוב

. 'וכו ומסטין עולה שאמרנו כמו "השמים
 בשני המות מלאך והרי ,אבא רבי אמר
 שהוא ,ל"רפא זה ,הארץ על" אלא ,נברא

 נרפאת שבגללו ,הארץ רפואת על נהוממ
 כחו לכל ומרפא ,עליה אדם םיוקי ,הארץ

 זה "השמים רקיע פני על" ].ל הארץש[
 כתוב ולכן. בפסוק הוא והכל .ל"אוריא
 םיהתנינ את אלהים ויברא" אחריו

 בארנו הרי( ,אלעזר רבי אמר ".ליםוהגד

äéç ùôð õøù íéîä åöøùé )ë à úéùàøá (
 åùéçø ïééî ïåðéàã äåî÷åà àä øæòìà éáø øîà

 øîúà àäå àìéòìã àðååâë åãéìåàå)íù ( óåòå
óôåòéáà óôåòé åäî äéì éòáî óåòé õøàä ìò " ø

àëéî àã óåòå àåä àæø ïåòîù" áéúëã ì) äéòùé
å å (ôåòé íéôøùä ïî ãçà éìà óòéå ó) éòáî óåòé

àìà äéì (àéøáâ àã" áéúëã ì)àë è ìàéðã (
 óòåî äìçúá ïåæçá éúéàø øùà ìàéøáâ ùéàäå

 óòéá)óôåòé àåä àãå (õøàä ìòâ ]ð" åäéìà àã à
 àáàã àøèñî àìå àòøàá øéãú çëúùàã

àîàåã çëúùà ååäéàäãá  'ïéñàèå áéúëã )î" à
áé çé (åäé çåøå"ò êàùé äì çåøå òãà àì øùà 

åäé" òãà àì úìú øùà ìò ïéøú êàùé ãç ä
éðô ìò òáøà[úåîä êàìî àã  ùç àåäãå ê
éðô ìò àòøà >ð" áéúëå àîìò éðô êéùçà à

 äéá)á à úéùàøá (íåäú éðô ìò êùçå< òé÷ø 
åëå ïéèñîå äìåò ïøîàãë íéîùä ' éáø øîà

éøáúà éðùá úåîä êàìî àäå àáàæ ìò àìà 
àôø àã õøàä" àúååñàì àðîî åäéàã ì

ã ùð øá íéé÷å àòøà úàéôøúà äéðéâáã àòøà
 àã íéîùä òé÷ø éðô ìò äéìéç ìëì éôøå äìò

àéøåà"ìç áéúë êë ïéâáå àø÷á àåä àìëå 
 äéøúá)àë íù (éäìà àøáéå"íéðéðúä úà í 

                                                                                                                                                                                     

שכל החשבונות של מולדות ותקופות הם , @א"ויחי רלט ע, ב"כ עזוהר פנחס ר' עי). א"ד(ומועדים  א
  ).ב"א לז ע"כללים ח(@ בנויים על זה שניסן הוא ראש השנה

 ).א"ב סב ע"ה ח"דע(הם המלאכים דחלקי חי ומדבר שביצירה  ב
' פ' ועי' ענין אליהו נעלם ולא נמצא לו אב ואם והסוד שהיה שם למעלה מלאך כשאמר נעשה אדם כו ג
בשם המקובלים ' ב' סי' כלי יקר מלכים ב' כ בס"זו הקדמה נפלאה וכ). א"ד(א ”א ויצא קנח ע”ש רט עויג

 ).א"נ(ן "מאי]. ו" לש–ג "לח ע[ומדרש תלפיות ערך אליהו 
פרדס ' עי). ו"לש(' ד' מ סי"שמות רבה פ' ב ועי"א פרשת אחרי מות סח רע"פרשת ויקהל קצז ע' ועי ד

יהל אור ' וכן עי, שלאליהו לא היו אב ואם רק נחית משמיא ונתלבש בגוף,  ידרימונים שער ההיכלות פרק
  ).א"א נג ע"ה ח"דע(ד "ב ל ע"ח
ä) ñ"àîìò ñàè åäéàå à() ôã"å.( 

  ).א"ד(ב ”יסודות העולם ויקהל קצא ע' רוחות שהם ד' בד ו
ב סא "ה ח"דע(ב " קמט עא ותרומה"מו ע, א"וכן לג ע, ב"א וע"לעיל יז ע' ועי. הגבורות' בכלל שאר בחי ז

 ).ד"ע
 ).א"נ(מ "א. ל"אוריא' י עם האותיות והתיבות והכולל גי"ל פנ"ע ח
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 שבעים הם אלה )זוגו ובת לויתן אלו
 ולכן ,העמים שבעים על גדוליםממונים 

 .הארץ על שולטים להיות כולם נבראו
 הם אלה "תמשוהר החיה נפש כל ואת"

  שהם ישראל

 øæòìà éáø øîà íéìåãâä)]ð"à [ àðîé÷åà àä
øçà øáã åâåæ úáå ïúéåì ïéìà ( ïéòáù ïåðéà ïéìà

òáù ìò ïáøáø ïðîî åàéøáúà êë ïéâáå ïéîò ïé
 ùôð ìë úàå àòøà ìò ïàèéìù éåäîì åäìë

ïåðéàã ìàøùé ïåðéà ïéìà úùîåøä äéçä  
  æî/à  

 גוי" ונקראים ,חיה אותה של ודאי נפש
 ,"למינהם המים שרצו אשר" ".בארץ אחד
 כנף עוף כל ואת" .בתורה יםעוסק שהם

 הם ולכן ,שבהם הצדיקים אלה ,"למינהו
 ,"כנף עוף כל ואת" ,אחר דבר ".חיה נפש"

 אמר. העולם שלוחי הם אלה ,שנאמר כמו
 ,ישראל )הם( שהם ,"חיה נפש" ,אבא רבי

 בנים( הוא ברוך הקדוש בני שהם משום
 הקדושות ונשמות ,)הוא ברוך לקדוש
 העמים שאר נפשות ,ממנו באות שלהם
 רבי אמר .הם מקום מאיזה ,ם"עכו עובדי
 שמטמאים השמאל צדדי מאותם ,אלעזר
 טמאים כולם ולכן ,נשמות להם יש אותם

  .עמם שקרב מי ומטמאים

 õøàá ãçà éåâ ïåø÷àå äéç àåääã éàãå ùôð
)äã"àë æé à(  ïåðéàã íäéðéîì íéîä åöøù øùà

 åäðéîì óðë óåò ìë úàå àúééøåàá ïéìãúùî
ïåäáã àéé÷éãö ïéìàà äéç ùôð ïåðéà êë ïéâáå 

à à÷ãë óðë óåò ìë úàå øçà øáã ïéìà øîú
ïåðéàá äéç ùôð àáà éáø øîà àîìò éçåìù 

)ã( ïåðéàã ïéâá ìàøùé ïåðéà)á÷ã éðá"ä( ] ïéðá
á÷ì"ä[ ïàùôð ïééúà äéðî ïéùéã÷ ïåäúîùðå 

åëòò íéîò øàùã" í)î( éáø øîà àåä øúà ïàî
 úéà ïåì éáàñîã àìàîù éøèñ ïåðéàî øæòìà
 ïéáàñîå ïéáàñî åäìë êë ïéâáå ïéúîùð ïåì

 ïàîìåäééãäá áø÷ã:  
 חיה נפש הארץ תוצא אלהים ויאמר"
 אחת כל האחרות החיות שאר כל ,"'וגו

 זה ,אלעזר רבי ואמר .מינה כפי ואחת
 אלו "חיה נפש"ש שאמרנו למה יעימס

 .עליונה קדושה חיה נפש שהם ישראל
 שאר אלו "ארץ וחיתו ורמש בהמה"

 חיה נפש שאינם זרה עבודה עובדי העמים
  .שאמרנו מוכ )ערלה( אלא

éäìà øîàéå"åâå äéç ùôð õøàä àöåú í '
)ãë à úéùàøá ( ìë ïéðøçà ïååéç øàù ïåäìë

äéðéæ íåôë ãçå ãçâàå " äîì òééñî éàä øæòìà ø
ïøîàãã äéç ùôð ïåðéàã ìàøùé ïéìà äéç ùôð 

 ïéìà õøà åúéçå ùîøå äîäá äàìò àùéã÷
åëòò ïéîò øàù"íä àìà äéç ùôð ïåðéà åàìã 

]äìøò[ë ïøîà÷ãå:  
 שנכלל ,"כדמותנו בצלמנו אדם נעשה"

 דוגמאכ מהכל כלול צדדים בששה
 החכמה בסוד קניםומת באיברים ,שלמעלה

 סוד ,"אדם נעשה" .עליון תיקון הכל ,כראוי
 קדושה בחכמה הכל ,ונקבה זכר של

 זה להתתקן "כדמותנו בצלמנו" .עליונה
 השולט בעולם יחידי הוא )אחד( להיות בזה
  .הכל על

 åðúåîãë åðîìöá íãà äùòð)åë à úéùàøá( 
 àðååâë àìëî ìéìë ïéøèñ úéùá ìéìëúàã
 à÷ãë àúîëçã àæøá ïð÷úî éôééùá àìéòìã
 øëã àæø íãà äùòð äàìò àðå÷ú àìë úåàé
 åðîìöá äàìò àùéã÷ àúîëçá àìë àá÷åðå

åðúåîãë éåäîì àãá àã àììëúùàì )ãç (]àåä[ 
àìë ìò èéìù àîìòá éàãéçé:  

 )כלל( עשה אשר כל את אלהים ראוי"
 נאמר שלא מה נתקן כאן ,"מאד טוב והנה

 ,המות נברא שבו משום ,בשני "טוב כי"
 ]ומובן[הולך ו ".מאד טוב והנה" נאמר וכאן

éäìà àøéå" äùò øùà ìë úà í) à úéùàøá
àì (]ììë[ äðäå  àìã äî ï÷úúà àëä ãàî áåè

 àúåî äéá éøáúàã ïéâá éðùá áåè éë øîúà

                                                           

 ).א"ב מו ע"ה ח"דע(א "מ צו כט ע" רע’עי א
  ).הערת הזוהר(א ”לעיל לד ע ב
 ).א"ד(כפי מינו  ג
 ).א"ד(ב ”א ותזריע מג ומו ע”ויקרא יט ע ד
 ).א"ב מו ע"ה ח"דע(א "מ צו כט ע"רע' עי ה
  ).הערת הזוהר(לח ' לח ורעיא מהימנא סי' כה וסי' בסוף הספר בסי' מה שחסר כאן עי ו
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 זה "מאד טוב והנה" החברים שאמרו כמו
 עשה אשר כל את אלהים וירא. "המות
 .דםוק אותו ראה לא וכי ,"מאד טוב והנה
 ומה, ראה הכל הוא וךבר הקדוש אלא

 שיבואו הדורות כל לרבות "כל את" שאמר
 בכל בעולם שיתחדש מה כל וכן ,כך אחר
 אשר" .לעולם שיבואו בטרם ודור דור

 נברא ששם בראשית מעשי כל זה ,"עשה
 בעולם ויתחדש שיבא מה לכל קריוע יסוד

 ברוך הקדוש אותו ראהלכן ו .מכן לאחר
 עשהבמ הכל את םוֹש ,היהטרם ש הוא

 בכל שונה מה "הששי יום" .בראשית
 כאן אלא ,א"ה בהם נאמר שלא הימים
 בזכר הנקבה התחברה ,העולם נתקן כאשר
 )יסוד) (שהוא( בששי 'ה ,אחד בחבור
 אחד הכל נתקנו "לוויֻכ" .אחד הכל להיות

  .בכל והשתלמו מהכל נתקנו ,)כאחד(

 éøîàã äîë àìæàå ãàî áåè äðäå øîúà àëäå
éäìà àøéå úåî äæ ãàî áåè äðäå àéøáç" úà í

 äéì àîç àì éëå ãàî áåè äðäå äùò øùà ìë
á÷ äéì àîç àìë àìà íãå÷" úà øîàã ïàîå ä

ëå ïë øúáì ïåúééã ïéøã ìë äàâñàì ìë äî ìë ï
 ïåúéé àì ãò àøãå àøã ìëá àîìòá ùãçúéã
 úéùàøáã ïéãáåò ìë àã äùò øùà àîìòì
 éúééã äî ìëì àø÷òå àãåñé éøáúà ïîúã

 ùãçúéå]àîìòá) [àîìòì( êë ïéâáå ïë øúáì 
á÷ äéì àîç" àãáåòá àìë éåùå äåä àì ãò ä

 àìã éîåé åäìëá àðù éàî éùùä íåé úéùàøáã
ä åäá øîúà"àëä àìà à àîìò ììëúùà ãë 

ä ãç àøåáçá àøåëãá àá÷åð úøáçúà ' éùùá
]åäéàã[à àìë åììëúùà åìëéå ãç àìë éåäîì 
)ãç( ]ëãç[àìëá åîéìúùàå àìëî åììëúùà :  

 רבי ".צבאם וכל והארץ השמים ויכלו"
 צפנת אשר טובך רב מה" ,פתח אלעזר
 ".אדם בני נגד בך לחוסים פעלת ליראיך

 אדם ברא הוא ברוך הקדוש ,בא וראה
 בעבודתו שלם להיות אותו והתקין בעולם
 העליון לאור שיזכה כדי דרכיו את ולתקן
 כמו ,לצדיקים הוא ברוך הקדוש שגנז

 יעשה זולתך אלהים ראתה לא עין" שנאמר
האדם לאותו  יזכה ובמה". לו למחכה

 בכל בתורה שעוסק שכל מי . בתורה,האור
 ,הבא בעולם חלק לו להיות יזכה ,יום

 בתורה שהרי ,עולמות בנה כאלו לו ויחשב
 בחכמה 'ה" שכתוב זהו .ונתקן העולם נבנה
 וכתוב ,בתבונה שמים כונן ארץ יסד

 יום שעשועים ואהיה אמון אצלו ואהיה"
 עולמות מתקן ,בה עוסקש מי שכל ,"יום
 עשה ברוח ,וראה ובא. אותם יםיומק

 הוא וברוח העולם את הוא ברוך הקדוש
 ,בתורה שעוסקים אלו לש רוח .מתקיים

 בית של תינוקות הבל של רוח שכן וכל
 ,שנגנז הטוב זה "טובך רב מה" .רבן

 פעלת" .חטא יראי לאותם "ליראיך"
 מעשה זה ,פעלת זה מה "בך לחוסים
 שהרי ,עדן גן זה ,אמר אבא רבי .בראשית

 הוא ברוך הקדוש אותו עשהאומנות ב
 את בו לחזק ,שלמעלה דוגמאכ בארץ

  .םהצדיקי

 íàáö ìëå õøàäå íéîùä åìëéå) á úéùàøá
à ( çúô øæòìà éáø)ë àì íéìäú ( êáåè áø äî

 éðá ãâð êá íéñåçì úìòô êéàøéì úðôö øùà
á÷ éæç àú íãà" ïé÷úàå àîìòá ùð øáì àøá ä

 éåçøà àð÷úúàìå äéðçìåôá íéìù éåäîì äéì
á÷ æéðâã äàìò àøåäðì éëæéã ïéâá" àéé÷éãöì ä

 øîà úàã äîë)éã ãñ äéòù ( äúàø àì ïéò
éäìà"åì äëçîì äùòé êúìåæ íáäîáå â äéì éëæé 

 ïàî ìëã àúééøåàá àøåäð àåääì ùð øáì
 äéì éåäîì éëæé àîåé ìëá àúééøåàá ìãúùàã
 éðàá åìàë äéì áùçúéå éúàã àîìòá à÷ìåç
 ììëúùàå àîìò éðáúà àúééøåàá àäã ïéîìò

ää" ã)èé â éìùî (åäé"ë õøà ãñé äîëçá ä ïðå
 áéúëå äðåáúá íéîù)ì ç íù ( åìöà äéäàå

 äá ìãúùàã ìëå íåé íåé íéòåùòù äéäàå ïåîà
 ãéáò àçåøá éæç àúå äéì íéé÷å ïéîìò ìéìëù

á÷" ïåðéàã àçåø àîéé÷úî àçåøáå àîìò ä
 ééáøã ìáäã àçåø ïëù ìëå àúééøåàá ïàòìã
 êéàøéì æéðâúàã àáåè àã êáåè áø äî áø éáã

àèç éìçã ïåðéàì éàî êá íéñåçì úìòô ä
 àã øîà àáà éáø úéùàøáã àãáåò àã úìòô

â"á÷ äéì ãéáò àúåðîåàá àäã ò" àòøàá ä
àéé÷éãö äéá àô÷úúàì àìéòìã àðååâë  

                                                                                                                                                                                     

àãåñé ) ôãá óñåð"å.( 
 ).הערת הזוהר(טל ' מה שחסר כאן עיין בסוף הספר בסי ב

â) á éëæ"ð() ôãá óñåð"å.( 
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  æî/á  
 בני נגד בך לחוסים פעלת" שכתוב זהו

 והאחר ,אדם )בני( נגד הוא שהרי ,"אדם
 גן ,שמעון רבי אמר .קדושים עליונים נגד

אפילו ו( ,הוא אדם בני נגד למעלה העדן
 בו וכנסשי )אדם בני נגד הוא האחר

  .רבונם רצון שעושים צדיקים
 ומעשים שלמעלה מעשים לוַכְש ,"ויכלו"

 .ולמטה למעלה "והארץ השמים" .שלמטה
 התורהאומנות ו מעשה ,אמר שמעון רבי

 .פה שבעל תורהאומנות ו ומעשה ,שבכתב
 של פנים ,התורה פרטי אלה "צבאם וכל"

 "ויכלו" .לתורה פנים שבעים ,התורה
 ,"וארץ שמים" .בזה זה ונתקנוהתקיימו ש

 ,התורה סודות ,"צבאם וכל" .וכלל פרט
  .שבתורה וטמאות שבתורה טהרות

ää"ãà) ë àì íéìäú (åçì úìòô ãâð êá íéñ
 ãâð àåä àäã íãà éðá ãâð àøçàå íãà éðá

à ïéùéã÷ ïéàìò" ïåòîù ø] àìéòì ïãò ïâå éðá ãâð
éåä íãà[) éôàå 'éåä íãà éðá ãâð àøçà (

 àúåòø éãáòã àéé÷éãö äéá àùðëúàì
 ïåäéøàîã  

 àúúìã ïéãáåòå àìéòìã ïéãáåò åìëã åìëéå
 øîà ïåòîù éáø àúúå àìéòì õøàäå íéîùä
 àãáåòå áúëáù àúééøåàã àúåðîåàå àãáåò
 ïéìà íàáö ìëå äô ìòáù äøåúã àúåðîåàå

úééøåàã ïéôà àúééøåàã éèøô íéðô íéòáù à
 àãá àã åììëúùàå åîéé÷úàã åìëéå äøåúì
 àúééøåàã éæø íàáö ìëå ììëå èøô õøàå íéîù

éëãààúééøåàã ïáàñî àúééøåàã ïá:  
 תורה זו ,"השביעי ביום אלהים ויכל"

 נתקן ובה ,שביעי יום שהוא פה שבעל
 מלאכתו" .הכל של קיום שהוא העולם

 תורה שהרי ,מלאכתו כל ולא "עשה אשר
 כתב של קףובת הכל הוציאה שבכתב
 ביום כאן פעמים שלש .מחכמה שיוצא

 ,"השביעי ביום אלהים ויכל" ,השביעי
 את אלהים ויברך" ,"השביעי ביום וישבות"

 ביום אלהים ויכל" .שלש הרי ,"השביעי יום
 יום שעם ,פה שבעל תורה זו "השביעי
. שאמרנו כמו העולם נתקן הזה השביעי

 .העולם יסוד זה "ביעיהש ביום וישבות"
 זה ועל ,יובל זה ,הזקן ייבא רבי של בספרו
 יצא שהכל ,"מלאכתו מכל" כאן כתוב
בו  שהרי ,שאמרנו כמו יסוד זה ואנו .ממנו

 אלהים ויברך. "מהכל יותר מנוחההיתה 
 את שמברך גדול כהן זה ,"השביעי יום את

 נוטל כהן ששנינו .בראש נוטל והוא ,הכל
 ונקרא ,לברך תרֹוֹוׁש תהברכו ובו ,בראש
 ,הללו השנים ,אמר הזקן ייסא רבי .שביעי

 בעמוד ואחד העולם ביסוד הוא אחד
  .האמצעי

éäìà ìëéå"éòéáùä íåéá íâ )á á úéùàøá (
 äéáå éòéáù íåé åäéàã äô ìòáù äøåú àã
 åúëàìî àìëã àîåé÷ åäéàã àîìò ììëúùà
 äøåú àäã åúëàìî ìë àìå äùò øùà

áúëáùãìë ÷éôà  ÷éôðã áúëã àô÷åúá à
àúîëçîä ìëéå éòéáùä íåéá àëä ïéðîæ úìú 

éäìà" éòéáùä íåéá úåáùéå éòéáùä íåéá í
éäìà êøáéå" ìëéå úìú àä éòéáùä íåé úà í

éäìà" íòã äô ìòáù äøåú àã éòéáùä íåéá í
 ïøîà à÷ãë àîìò ììëúùà àã éòéáùä íåé
 àøôñá àîìòã àãåñé àã éòéáùä íåéá úåáùéå

é áøã ìòå àìáåé àã àáñ àáéêë àëä áéúë 
 àãåñé àã ïðàå äéðî ÷éôð àìëã åúëàìî ìëî
 àìëî øéúé äåä äéá àçééð àäã ïøîà÷ãë

éäìà êøáéå" ìåãâ ïäë àã éòéáùä íåé úà í
 ìèåð ïäë ïðúã àùéøá ìéèð àåäå àìëì êøáîã
 éòéáù éø÷àå àëøáì ïééøù äéá ïàëøáå ùàøá

ãç éøú éðä øîà àáñ àñéé éáø àîìòã àãåñéá 
àúéòöîàã àãåîòá ãçå åäéà:  

àéìéìã àúáù éìòîá ãç úìú éðä ìáà ( של שבת בערב אחד ,אלה שלשת אבל(
                                                           

 ).א"ד(א "לעיל ו ע א
  ).הערת הזוהר(' מ' בסוף הספר בסי' מה שחסר כאן עי ב
  ג"ט ריש דף קעעיין בחיי ג
ב ”ב ויתרו עג ע”ב סג ע”ש ויצא קנו ע"א נראה שגם בינה נקרא כך ע”ויקהל ר ע' תורה שבכתב כו ד

 ). א"ד(ב ”ומשפטים קכא ע
תקונים תקון ' פ הסוד ועי"שבתות ושם מבואר כל הלכות שבת ע' ב על מה רמז ג”ויקהל רז ע' בפ' עי ה
  ).א"ד(מח 
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 העולם של ואחד ,היום של ואחד ,לילה
 )ויקדש( וכן). הגדול שבת שהוא הבא

 הברית שאות מקום לאותו, למי ,"תווא"
 ואת תווא והראני" שנאמר כמו, בו שורה
 הקדושים כל שורים זה ובמקום ".נוהו

 לכנסת ממנו ויוצאים ,)השלמעל( למעלה
 הולךזה ו .נגוע לחם מעדן לה לתת ישראל

 לחמו שמנה מאשר" שכתוב כמו] מובן[
 קיום זה "מאשר" ".מלך מעדני יתן והוא
 לחם )לו( שהיה )מה( "לחמו נהשֵמ" .שלם
 יתן והוא" .נגוע לחם להיות חוזר ,עוני

 ,ישראל כנסת זו ,המלך מי "מלך מעדני
 וכל ,העולם פנוקית כל )לה( נותן הוא

 מהמקום ,מלמעלה שיוצאים הקדושים
 "תווא" ,"תווא ויקדש" על זהו .יוצאים הזה
  .הברית אות

úàã àîìòã ãçå àîåéã ãçåé úáù åäéàã 
ìåãâä( ïëå )ùã÷éå ( øúà àåääì ïàîì åúåà

 øîà úàã äîë àéøù äéá àîéé÷ úàã) ìàåîù
äë åè á (äå øúà éàäáå åäåð úàå åúåà éðàø

 ïéùåã÷ ìë ïééøù)ã( úñðëì äéðî é÷ôðå àìéòì
âðô íçì à÷åðôú äì áäéîì ìàøùéà àä àìæàå 

 áéúëã äîë)ë èî úéùàøá ( äðîù øùàî
 íéé÷ àã øùàî êìî éðãòî ïúé àåäå åîçì

íéìùá åîçì äðîù ]ïàî[ äåäã )äéì ( éðåò íçì
ãòî ïúé àåäå âðô íçì éåäîì øãäúàêìî éðâ 

 ïàî áéäé àåä ìàøùé úñðë àã êìî]äì[ ìë 
 àìéòìî ïé÷ôðã ïéùåã÷ ìëå ïéîìòã ïé÷åðôú
 úà àåää åúåà ùã÷éå àã ìòå ïé÷ôð øúà éàäî

àîéé÷:  
 בו( הכל מנוחת בו ,"שבת בו כי"

 "שבת בו" .ותחתונים עליונים של ,)מנוחה
 מכלל ,"אלהים ברא אשר" .למנוחה )באה(

 .העולם מעשה לתקן רשמו יוצא זכור של
 מעשה לעשות ,העולם מןֻא זה ,"לעשות"

 ,לעולם צריך מןוא ,"ברא אשר(" .הכל של
 רבי רשיפ עוד). הכל של המעשה וכל

 שומר" כתוב ,ואמר הדבר את שמעון
 .ישראל כנסת זו "שומר" ".והחסד הברית

 זה "והחסד" .העולם יסוד זה "הברית"
 תהברי שומר היא ישראל שכנסת ,אברהם
 שומר זהו ,ישראל שומר ונקראת ,והחסד
 מעשי כל תלויים בוו ,הכל של הפתח
 ,"לעשות אלהים ברא אשר" .ודאי העולם

 ולהוציא ,ויום יום כל הכל ןלתקול ֶלְכלַש
 ואם. ושדים רוחותאפילו ו ונשמות רוחות
 שהרי ,כך לא ,העולם תיקון שאינם תאמר

 בהם ולהלקות העולם קוןילת היו הם
 להוכיח כנגדם הולכים שהם ,ולםהע רשעי
 בצד נאחז ,לשמאל שהולך ומי .אותם

 הם לכן ,)בהם לוקה( כנגדם השמאל
 ,בשלמה כתוב מהבא וראה . לתקון

 ".אדם בני ובנגעי אנשים בשבטוהוכחתי "
 .המזיקים אותם אלה ,אדם בני נגעי הם מי

 àìëã àçééð äéá úáù åá éë]àçééð äéá[ 
 àúáù äéá ïéàúúå ïéàìòã]àééúà[ àçééðì 

éäìà àøá øùà" øåîù à÷ôð øåëæã àììëî í
 àðîåà àã úåùòì àîìòã àúãéáò àð÷úàì

 àìëã àúãéáò ãáòîì àîìòã>ð" àøá øùà à
àìëã àúãéáò ìëå àîìòì êéøèöà àðîåà< åú 

àå äìî ïåòîù éáø ùéøô áéúë øî)è æ íéøáã (
 ìàøùé úñðë àã øîåù ãñçäå úéøáä øîåù
 íäøáà àã ãñçäå àîìòã àãåñé àã úéøáä

]úñðëã) [úñðëå( úéøáä øîåù àéä ìàøùé 
 àçúô øéèð àåä àã ìàøùé øîåù éø÷àå ãñçäå
 øùà éàãå àîìòã ïãéáò ìë ïééìú äéá àìëã

éäìà àøá"úåùòì íã àìë àð÷úàìå àììëùì 
åéå àîåé ìë åìéôàå ïéúîùðå ïéçåø à÷ôàìå àî

 àîìòã àðå÷ú ïåðéà åàìã àîéú éàå ïéãùå ïéçåø
 ååä àîìòã àðå÷úì ïåðéà àäã éëä åàì
 ïéìæà ïåðéàã àîìò éáééçì åäá äà÷ìàìå

 åäì àçëåàì åäééìá÷ì>àîåé <)ïàîå( ìéæàã 
øèñá ãéçàúà àìàîùì>à< àìàîù 

åäééìá÷ìä äî éæç àú ååä àðå÷úì êë éðéâá 
ë äîìùá áéú)ãé æ á ìàåîù (éúçëåäåå èáùá 

                                                                                                                                                                                     

  .ג"צ יט ע"א על ספד"עוד בבהגר' ועי, של תענוגא שזהו לשון "לקמן רמו ע' עי א
  ).א"ד(א "א ויחי ריז ע"ברית שלום והוא יסוד בראשית ו ע ב
  ).א"ד(א ”א וקכב ע”ב ורעו ע”א ורלה ע”נט ע ג
  .זוהר הרקיע' עי ד

ä) åäá é÷ì() ôã"å.( 



úéùàøá 

257 

 היום התקדש ,שנבראו בשעה ,בא וראה
  שלא בריות םה ואלו ,גוף בלי רוח ונשארו

ïàî íãà éðá éòâðáå íéùðàà ïéìà íãà éðá éòâð 
àéøáúàã àúòùá éæç àú ïé÷éæî ïåðéàï 

 ïéìàå àôåâ àìá àçåø åøàúùàå àîåé ùã÷úà
àìã ïééøá ïåðéà  

  çî/à  
 הם שמאל ומצד ,)התיסדו ולא( נתקנו

 משום שלא נתקנו , ועל זה.הבהז המתוז
 שורה לא הקדוש השם לכן, מיםגווהם פ

 הוא שלהם והפחד .בו נדבקו ולא בהם
 ,ממנו ופוחדים וזעים ,הקדוש מהשם
  .פגום במקום שורה לא הקדוש והשם

 åììëúùà)åãñééúà àìå ( àìàîù øèñîå
àáäãã àîäåæ ïåðéàá àìã ïéâá àã ìòå 

 àéøù àì àùéã÷ àîù ïéîéâô ïåðéàå åììëúùà
ìéçãå äéá å÷áãúà àìå åäá àîùî ïåäìã å

 àùéã÷ àîùå äéðî ïéìçãå ïéòæå åäéà àùéã÷
íéâô øúàá àéøù àì:  

 שלא ,שנפגם הזה האדם ,וראה ובא
 לא ,ממנו כשיוצא ,הזה בעולם בן השאיר

 אותו מכניסים ולא הקדוש בשם נדבק
 ועץ .נשלם ולא פגום שהוא משום ,לפרגוד
 כדי ,אחרת פעם נטיעה צריך שנעקר
 ,הצדדים בכל שלםוי הקדוש שהשם

 ,וראה ובא. לעולמים בו ידבק לא סרוןיוח
 מלמעלה הם פגומים הללו הבריות

 ולא למעלה נדבקים לא ולכן ,ומלמטה
 אשר" בהם שכתוב ואלה .למטה נדבקים

 למעלה נשלמו שלא ,"לעשות אלהים ברא
 למה ,הם רוחות הרי ,תאמר ואם .ולמטה

 נשלמו שלא כיון אלא ,למעלה נשלמו לא
 וכולם .למעלה נשלמו לא ,רץבא למטה
 ,אדם בני מעיני סיםוומכ שמאל מצד באים

 כמו הם בשלש .להם להרע כנגדם ועומדים
 .אדם בני כמו הם ובשלש ,השרת מלאכי

 ,)נטמנו( רוחות שנבראו אחר. בארוה והרי
 נקב של הרחים אחר רוחות אותם נשארו

 כיון .השבת ויום השבת ליל רבה תהוםשל 
 יצאו ,שלמונ ולא וםהי שתוקד שיצאה
 וצריך, צדדיםה לכל ומשוטטים לעולם
 מתעורר אז שהרי ,מהם שמרילה העולם

 וכל ,לוהטת הגיהנם ואש ,שמאל צד כל
 ומשוטטים הולכים שמאל שבצד אותם
 ,יכולים ולא בגוף להתלבש ורוצים ,בעולם

 שיר והתקינו ,מהם שמרילה צריכים ואז
 שרוי שלהם שפחד שעה בכל פגעים של

 øá ÷áù àìã íéâôúàã ùð øá éàä éæç àúå
 àîùá ÷áãúà àì äéðî ÷ôð ãë àîìò éàäá

àùéã÷â åäéàã ïéâá àãåâøôá äéì ïéìàò àìå 
 àéòá ø÷òúàã àðìéàå íéìúùà àìå íéâô
 íéìúùà àùéã÷ àîùã ïéâá àøçà àðîæ äòéèð
 àúå ïéîìòì äéá ÷áãúà àì åîéâôå ïéøèñ ìëá

à ïéîéâô ïééøá éðä éæç éðéâáå àúúîå àìéòî ïåðé
 àúúì ï÷áãúî àìå àìéòì ï÷áãúî àì êë

 åäá áéúëã ïéìàå)â á úéùàøá ( àøá øùà
éäìà" éàå àúúå àìéò åîéìúùà àìã úåùòì í

éú åàì éàîà ïåðéà ïéçåø àä àî]åîéìúùà[ 
 àòøàá àúúì åîéìúùà àìã ïåéë àìà àìéòì
 à÷ àìàîù øèñî åäìëå àìéòì åîéìúùà àì

å ïééúà éîéé÷å àùð éðáã àðéòî ïééñëúî
ïåì àùàáàì åäééìá÷ìã éëàìîë ïåì úìú 

àùð éðáë ïåì úìúå úøùää øúá äåî÷åà àäå 
 ïéçåø åàéøáúàã)åøîèà (]åøàúùà[ ïåðéà 

ïéçåøå àéìéì àáø àîåäúã àá÷åðã àééçø øúá 
 àúùåã÷ ÷ôðã ïåéë àúáùã àîåéå àúáùã

ëì ïàèùå àîìòì å÷ôð åîéìúùà àìå àîåéã ì
 ïéãë àäã åäééðî àøèðúàì àîìò àéòáå ïéøèñ
 àèäìî íðäéâã àùàå øòúà àìàîù øèñ ìë
 ïàèùå ïéìæà àìàîù øèñáã ïåðéà ìëå

                                                                                                                                                                                     

  ). הערת הזוהר(ב "קסט ע א
ותרות הדין ואין להם אחיזה בקדושה כלל זוהם מותר סיג הזהב והוא רמז אל הקליפות חיצונות מ ב

 ).א"ד(ולא לכל המתעסקים עמהם 
  ).הערת הזוהר(א ”לעיל יג ע ג
  ).א"ד(להרע לבני אדם  ד
  ).הערת הזוהר(א ”לעיל כה ע ה
 ).א"ד(ב ”הוא מקום אחיזת הקליפות חיצונות בא לו ע ו
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 àîìòá) [àîìòì( àìå àôåâá àùáìúàì ïàòáå[  .עולםב
 åðé÷úàå åäééðî àøîúñàì àðéòá ïéãë ïéìëé
 àéøù ïåäìã åìéçãã àúòù ìëá íéòâôã øéù

àîìòá:  
 ,שבת בערב היום כשמתקדש ,בא וראה

 זו מי .בעולם ונפרסת שורה שלוםסוכת 
 וסערות רוחות וכל ,שבת זו ,שלוםסוכת 
 נטמנים כולם ,מאהוהט צד וכל ושדים

 ,רבה תהוםד נקב של הרחים בעין ונכנסים
 ,העולם על שהוקד שמתעוררת כיון שהרי

 וזה ,תויא מתעוררת לא מאהוהט רוח
 בשמירה העולם ואז. זה מלפני בורח

 כמו שמירה על להתפלל צריך ולא ,ליונהע
 זה שהרי ,אמן לעד ישראל עמו את שומר

 ,שמירה צריך העולםשאז  חול ליום תקןנ
 ,העולם על שלום סוכת נפרסת בשבת אבל

 הגיהנם רשעיאפילו ו ,צדדיו בכל ונשמר
 העליונים ,בשלום נמצא והכל ,הם שמורים

 מברכים היום דושיבק ולכן .והתחתונים
 עמו כל ועל עלינו שלוםסוכת  הפורס
 ,ירושלים על למה .ירושלים ועל ישראל

 וצריך ,כהוס אותה של מדור זהו אלא
 עלינו שנפרסה כהוס אותה את ןיזמהל

 םֵא כמו עלינו )ןמג( להיות ,עמנו ולשרות
 מכל פוחדים לא ולכן ,הבנים על ששורה
  .עלינו שלום סוכת הפורס ולכן ,הרוחות

åé ùã÷úà ãë éæç àú àúáù éìòîá àî
 ïàî àîìòá úñéøôúàå àéøù íåìù úëåñ
 ïéãùå ïéìåòìòå ïéçåø ìëå àúáù àã íåìù úëåñ
 àðéòá ïéìàòå ïéøéîè åäìë àáàñîã àøèñ ìëå
 ïåéë àäã àáø àîåäúã àá÷åðã àééçéøã
 àì àáàñî çåø àîìò ìò àúùåã÷ øòúàã
 ïéãëå àãã äéî÷î ÷éøò àãå äéãäá øòúà

ìå äàìò åøéèðá àîìò åøéèð ìò äàìöì ïðéòá à
 àã àäã ïîà ãòì ìàøùé åîò úà øîåù ïåâë
 ìáà åøéèð àéòá àîìòã ï÷úúà ìåçã àîåéá
 àîìò ìò àñéøôúà íåìù úëåñ úáùá
 ïéøéèð íðäéâ éáééç åìéôàå ïéøèñ ìëá øéèðúàå
 ïéàúúå ïéàìò åçëúùà àîìùá àìëå ïåðéà
 úëñ ñøåôä ïðéëøáî àîåéã àùåã÷á êë ïéâáå

 íåìù íìùåøé ìòå ìàøùé åîò ìë ìòå åðéìò
 àéääã àøåãî àéä àã àìà íìùåøé ìò éàîà
 úñøôúàã äëñ àéääì àðîæì àðéòáå äëñ

 éåäîìå àðîò éøùîìå àðìò]àðéâî[ àîàë àðìò 
âáå ïéðá ìò àééøùã" ìòå ïéøèñ ìëî ïéìçã àì ã

åðéìò íåìù úëåñ ñøåôä àã:  
 מברכים שישראל בשעה ,בא וראה

 תרחאו ,הזאת השלום סוכת את ומזמינים
 אז ,שלום סוכת הפורס ואומרים ,הקדושה

 על כנפיה ופורסת יורדת עליונה שהוקד
 .הבנים על םֵא כמו אותם ומכסה ,ישראל

 ,מהעולם מתכנסים הרעים המינים וכל
 ואז .רבונם שתוקד תחת יושבים וישראל
 חדשות נשמות נותנת הזו השלוםסוכת 
 הנשמות שרויות שבה משום ,מהול .לבניה

 שורות והן נשמות ונוטלת ,הזווג זמן שאז(
 ופורסת ששורה וכיון .יוצאות וממנה ,)בה

 חדשות נשמות ריקהמו ,בניה על כנפיה
 על ,שמעון רבי אמר עוד. ואחד אחד לכל
 ,היא הבא עולםשל  דוגמא שבת ,שנינו זה
 זה דוגמא ויובל שמיטה זה ועל ,ודאי זה כך

 ואותה .הוא כך באה ועולם ושבת ,בזה
 על באה היא זכור של מסוד ,נשמה תוספת

 ïéðîæîå ïéëøáî ìàøùéã àúòùá éæç àú
 ñøåôä éøîàå àùéã÷ àæéôùåà íåìù úëñ éàäì
 úñéøôå àúçð äàìò àúùåã÷ ïéãë íåìù úëñ
 ìò àîàë ïåì àéñëîå ìàøùéã åäééìò àäôãâ

åùéðëúà ïéùéá ïéðéæ ìëå ïéðá éáúéå àîìòî 
 úëñ àã ïéãëå ïåäéøàîã àúùåã÷ úåçú ìàøùé
 àîòè éàî àäðáì ïéúãç ïéúîùð áéäé íåìù

 ïééøù ïéúîùð äéáã ïéâá>ð" àâååæ ïîæ ïéãëã à
ïééøù äáå ïéúîùð úìèðå< ïåéëå ïé÷ôð äéðîå 

ôå àéøùãúñéøú÷éøà àäðá ìò àäôãâ à 
ïéúãç ïéúîùðá ïåòîù éáø øîà åú ãçå ãç ìëì 

 ìò åäéà éúàã àîìòã àîâåã úáù ïðéðú àã
 àã àîâåã ìáåéå äèéîù àã ìòå éàãå àåä éëä
 àåääå àåä éëä éúàã àîìòå úáùå àãá
 éàä ìò àéúà à÷ øåëæã àæøî àúîùðã úôñåú

                                                           

  ). א"ד(שופכת  א
 .י"שער מאמרי רשב' עי ב
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  ìéèðã íåìù úëñ  שלוקחת הזאת השלוםסוכת 
  çî/á  

 נותנת הזאת והתוספת .הבא מהעולם
 ,שמחים הם תוספת ובאותה .הקדוש לעם

 וכל צער וכל ,לוהח דברי כל מהם ונשכחים
 לך 'ה הניח ביום" שנאמר כמו ,הצרות
  ."' וגוהקשה דהוהעב ומן ומרגזך מעצבך

àîòì úáäé úôñåú àãå éúàã àîìòîà 
 ìë åäééðî éùðúéå ïàãç úôñåú àåääáå àùéã÷
 øîà úàã äîë ïé÷ò ìëå ïéøòö ìëå ìåçã ïéìî

)â ãé äéòùé (åäé çéðä íåéá" êæâøîå êáöòî êì ä
åáòä ïîååâå äù÷ä äã':  

 כדי מהכל םולטע אדם צריך שבת ובליל
 ,מהכל נכללה הזאת שלום כתושס להראות

 ויש .ליום אחד מאכל יפגם שלא ובלבד
 האחרות הסעודות לשתי ,שנים אומרים

 יותר מעלה אם שכן וכל .ויפה ,היום של
 ,חריםא ממאכלים םולטע ויכול ליום

 ובארוה, ולקטנים בשני תבשילים מספיק
  .בריםהח

 àìëî àîòèàì ùð øá éòá àúáùã àéìéìáå
 úìéìëúà àìëî íåìù úëñ éàäã äàæçàì ïéâá

àîåéì àãç àìëéî íéâôé àìã ãáìáåá ] úéàå
 àîåéã ïéðøçà éúãåòñ ïéøúì ïéøú éøîàã

øéôùå[ ìéëéå àîåéì øéúé ÷éìñ éà ïëù ìëå 
 ïéìéùáú éøúá éøéòæìå ïéðøçà ïéìëéîî íòèîì

éøáç äåî÷åàå àéâñà:  
 העם לנשות להדלקה תןינ שבת של נר

 כבתה שהיא ,החברים אמרו והרי .הקדוש
 .ויפה ,'וכו אותו והחשיכה עולם של נרו

 מלכת היא זו שלום סוכת ,הדבר סוד אבל
שורות  עליונים נרות שהם ונשמות ,העולם

 שהרי ,להדליק צריכה המלכה זה ועל .בה
 ואשה. מעשה ועושה נאחזת במקומה

 נר להדליק ורצון הלב חתשמב צריכה
 וזכות ,לה הוא עליון כבוד שהרי ,שבת

 שיהיו קדושים לבנים לזכות לעצמה גדולה
 שלום וירבו וביראה בתורה העולם נר

 לכן ,כיםואר חיים לבעלה ונותנת ,בארץ
  .בה להזהר צריכה

 úáéäééúà àùéã÷ àîò éùðì úáù ìù øð
 äúáë éäéàã åøîà àä àééøáçå à÷ìãàì

ã àðéöåáåë äéì úëéùçàå àîìò ' ìáà øéôùå
 àîìòã àúéðåøèî íåìù úëñ éàä äìîã àæø
 ïééøù äá äàìò àðéöåá ïåðéàã ïéúîùðå àéä
 àäã à÷ìãàì àéòá àúéðåøèî àã ìòå
 àúúàå àãáåò úãáòå úãçàúà àäúëåãá
 àðéöåá à÷ìãàì àúåòøå àáìã äåãçá àéòá
 äîøâì áø åëæå äì àéä äàìò àø÷é àäã úáùã

 éëæîìðéöåá ïåäéã ïéùéã÷ ïéðáìà àîìòã 
 àòøàá àîìù ïåâñéå àúìçãáå àúééøåàá
 àéòá êë ïéâá ïééçã àëøåà äìòáì úáéäéå

äá àøäãæàì:  
 ושמור זכור ,ויום לילה שבת ,בא וראה

 יום את זכור" כתוב זה ועל ,כאחד הוא
 יום את שמור" וכתוב ,"לקדשו השבת
 כלוה ,לנקבה "שמור" ,לזכר "זכור" ".השבת

 הקדוש של חלקו ישראל אשריהם .אחד
 כתוב עליהם ,שתווויר גורלו ,הוא ברוך

 'שה העם אשרי לו שככה העם אשרי"
  ".אלהיו

 åäéà øåîùå øåëæ àîåéå àéìéì úáù éæç àú
 áéúë àã ìòå àãçë)ç ë úåîù ( íåé úà øåëæ

 áéúëå åùã÷ì úáùä)áé ä íéøáã ( úà øåîù
åðì øåîù àøåëãì øåëæ úáùä íåé ãç àìëå àá÷

á÷ã äé÷ìåç ìàøùé ïåðéà ïéàëæ" äéáãò ä
 áéúë åäééìò äéúðñçàå)åè ãî÷ íéìäú ( éøùà

åäéù íòä éøùà åì äëëù íòä"åéäìà äâ:  
 מן לקח אשר הצלע את אלהים 'ה ויבן"

 כתוב ,שמעון רבי אמר ."' וגוהאדם
 ,"מקומה את ידע והוא דרכה הבין אלהים"

åäé ïáéå"éäìà ä" ïî ç÷ì øùà òìöä úà í
åâå íãàä ')áë á úéùàøá (à" áéúë ïåòîù ø

)áë çë áåéà (éäìà" úà òãé àåäå äëøã ïéáä í

                                                           

à  àîìòì)ôã"å.( 
ויקהל רה ' א מענין סעודת שבת ובפ”יתרו פט ע' פ' יפגום הסעודה שתקן לסעודת היום ועישלא  ב

  ).א"ד(א ”ע
  ).הערת הזוהר(מב ' חסר כאן ועיין בסוף הספר בסי ג
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 זה מה אאל ,רביםים פנ יש הזה בפסוק
 'ה ויבן" שנאמר כמו ,"דרכה הבין אלהים"

 שיש פה שבעל תורה זו ,"הצלע את אלהים
 לכן ".דרך בים הנותן" שנאמר כמו ,דרך בה

 את ידע והוא". "דרכה הבין אלהים"
 שיש ,שבכתב תורה זו ,מקומה מי ,"מקומה

 'ה" ).כאחד הולכים ותבונה דעת( .דעת בה
 זה ועל ,בכל לה לתקן ,מלא שם "אלהים
 שהיה משום ,בינה ונקראה חכמה נקראה

 בשני בשלמות בכל ,"אלהים 'ה" מלא בשם
  . השמות

äîå÷îà àìà äéá úéà ïéàéâñ ïéðååâ àø÷ éàä 
éäìà åäî"ä í ïáéå øîà úàã äîë äëøã ïéá

åäé"éäìà ä" äô ìòáù äøåú àã òìöä úà í
 úéàã]äá) [äì( úøîà úàã àîë êøã ) äéòùé
æè âî (éäìà êë éðéâá êøã íéá ïúåðä" ïéáä í

 àã äîå÷î ïàî äîå÷î úà òãé àåäå äëøã
 úòã äá úéàã áúëáù äøåú)]ð"à [ úòã

åìæà ãçë äðåáúå (åäé"éäìà ä" àìî íù í
ð÷úàì äîëç úàéø÷úà àã ìòå àìëá äì à

åäé àìî íùá äåäã ïéâá äðéá úàéø÷úàå" ä
éäìà"ïäîù éøúá åîéìùá àìëá í:  

 ,מאירה שלא אספקלריה זו ,"הצלע את"
 אשר" ".ונאספו שמחו ובצלעי" שנאמר כמו
 מתורה שהרי משום ,"האדם מן לקח

 בשלהבת להתקשר "לאשה" ,יצאה שבכתב
 הגבורה מצד התורה שהרי ,שמאל צד של

 קשורה ,'ה אש להיות "לאשה" ,נתנה
 שלא משום ,"האדם אל ויבאה. "כאחד
 להתכלל אלא ,לבדה להמצא צריכה

 שהתחברה כיון .שבכתב בתורה ולהתחבר
 לה ויתן אותה ויתקן תהוא יזון הוא ,עמו
 ואת" שכתוב מה היינו .כהשצרי מה

 שמי ,למדנו מכאן .בארנו והרי ,"הארץ
 ,לבעלה תכנס שלא עד ,בתו את שמשיא

 כל לה ונותנים אותה מתקנים ואמה אביה
 הוא ,בבעלה שהתחברה כיון .שצריך מה
  .שצריך מה לה ויתן אותה יזון

 אלהים 'ה ויבן" כתוב בתחלה ,בא וראה
 לה התקינו ואמא שאבא ,"הצלע את

 ויבאה ,שוטיםיק וארבעה בעשרים(
 כך ואחר ).וארבע עשרים בגימטריא

 אותה והכניס( ,"דםהא אל אהיויב"
 שמחה וקול ששון קול" ,קולות בחמשה

 ")חתנים מצהלות קול כלה וקול חתן קול
 , ולהתחבר אחד באחדכאחד הכל להתקשר

  .כהשצרי מהוהוא נותן לה 

 äîë àøäð àìã äàéøì÷ôñà àã òìöä úà
 øîà úàã)åè äì íéìäú ( åôñàðå åçîù éòìöáå

áúëáù äøåúî àäã ïéâá íãàä ïî ç÷ì øùà 
 øèñã àáåäìùá àøù÷úàì äùàì ú÷ôð

äøåáâã àøèñî àúééøåà àäã àìàîùá 
éåäîì äùàì úáéäééúàâä ùà  ' àãçë øéè÷

 àçëúùàì àéòá àìã ïéâá íãàä ìà äàéáéå
 äøåúá àøáçúàìå àììëúàì àìà àäãåçìá
 äì ïåæé àåä äéãäá úøáçúàã ïåéë áúëáù
 áéúëã åðééä êéøèöàã äî äì ïúéå äì ï÷úéå

àä úàå ïàî àðôéìåà ïàëî àðîé÷åà àäå õø
äéúøá áéñðàãã äåáà äìòáì ìåòéú àì ãò 

äì ïéð÷úî äîàåä êéøèöàã äî ìë äì ïéáäéå 
øáçúàã ïåéë]å[ ïúé àåäå äì ïåæé àåä äìòáá ú

 àéòáã äî äì  
åäé ïáéå áéúë àúéîã÷á éæç àú"éäìà ä" í

äì åðé÷úà àîàå àáàã òìöä úàå) ]ð"à [ëá" ã
ïéèåù÷æàáéå îéâá ä 'ë"ã ( ìà äàéáéå øúáìå
 íãàä)]ð"à [ ïéì÷ ùîçá äéì àìòàå) äë äéîøé

é ( ìå÷ äìë ìå÷å ïúç ìå÷ äçîù ìå÷å ïåùù ìå÷
íéðúç úåìäöî ( àãçë àìë àøù÷úàì

 äî äì áéäé àåäå ãçá ãç àøáçúàìå

                                                                                                                                                                                     

  .זוהר הרקיע' עי א
 ).א"ד(א ”ואתכלילת בימינא ועיין יתרו עד ע' פי ב
 ).הערת הזוהר(א ”נח ע ע ג
  ). א"ד(שמשיא בתו  ד
 ).ו"לש(א "ב ויקרא יט ע"ב ותזריע מד ע"פקודי רנח רע' א ועי"מט עלקמן  ה
ב "ה ח"ודע' ח' ז' פנימיות וחיצוניות דרושים ד', ן דרוש א"ד ומ"במ', ח שער המוחין פרק ט"ע' עי ו

 ).ג"ב מה ע"ביאורים ח(זכות אבות ' והוא בחי, ב"ענף לא ול' דרוש ד
ד קישוטי כלה "והם כ, י שבה"ד צירופי אדנ"לולים בכוהם כ, כל השימוש בשמות הוא בסוד מלכות ז

 ).א"ש צה ע"הקדו(
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êéøèöàã:  
 כשהבת ,"דרכה הבין אלהים" ,אחר דבר

 מה בכל יום בכל מסתכלת היא ,אמא בבית
 הבין אלהים" שכתוב ,צריכה תהישב

 נותן הוא ,בבעלה שהתחברה כיון ".דרכה
 זהו .מעשיה ויתקן ,כהשצרי מה כל לה

 זה ופסוק( "מקומה את ידע והוא" שכתוב
  )עליונים בסודות נקשר

éäìà øçà øáã" éáá àúøá ãë äëøã ïéáä í
 àéòáã äî ìëá àîåé ìëá àìëúñà àéä àîà

 áéúëã äúøá)âë çë áåéà(éäìà " äëøã ïéáä í
 äî ìë äì áéäé àåä äìòáá äì úøáçã ïåéë
 àåäå áéúëã àåä àãä àäãáåò ï÷úéå àéòáã

 äîå÷î úà òãé)éàäå(øù÷úà ïéàìò ïéæøá àø÷   
  èî/à  
 ,העליונה חכמה על נאמר זה פסוק א"ד(

 נקודה שהרי .עליונים בסודות ונקשר
 אבל ,כלל בה שיודע מי אין הראשונה

א " והו,דרכה זה העולם הבא הבין אלהים
הסתום מכל , וניםהטמ מכל וןזה הטמ
  ).בשם ידוע ולא א"הו שנקרא ,הסתומים

)]ð"à [ã" äàìéò àúîëç ìò àø÷ éàä à
 äãå÷ð àäã ïéàìò ïéæøá øù÷úàå øîúà

éäìà ìáà ììë äá òãéã ïàî úéì äàîã÷" í
åäå éúàã àîìò àã äëøã ïéáä" àøéîè àã à

éúñ ïéøéîè ìëãàî ìëã åä éø÷àã ïéîéúñ" à
àîùá òéãé àìå:(  

 כאן ,"האדם את אלהים 'ה וייצר" כתוב
 בארנו והרי .ובשמאל בימין הכל נתקן

 אלהים 'ה וייצר אבל ,הטוב ביצר שנכלל
 לו טוב יצר אלא .למה. רע ויצר טוב ביצר

 נקבתו את אליו לעורר הרע יצר ,לעצמו
 סוד ).לנקבה תמיד מתעורר שמאל ומצד(

 תמיד מתעורר שצפון למדנו אןמכ ,הדבר
. אשה נקראת ולכן ,עמה ונקשר לנקבה

 משום ,הרע ויצר טוב יצר ,וראה ובא
 נכללת שנקבה( ביניהם נתנה שהנקבה

 עד מתקשרת ולא ,עמם והתקשרה )בהם
 זה ומתקשרים אליה מתעורר הרע שיצר
 מתעורר אז ,בזה זה שמתקשרים וכיון .בזה
 .אליו האות ומביא חהשמ שהוא הטוב יצר

 'ה וייצר" זה ועל ,לתקן ביניהם תנתינ ואז(
 ).רע ויצר טוב יצר ,אליו מלא שם "אלהים

 שמחה שהיא ממש הצפון צד ולמעלהא "ד(
 ,בתחלה בה אוחז הרע שיצר ,א זוהמבלי

 כך ואחר "לראשי תחת שמאלו" שכתוב
 שמאלל ימין בין ונתנה ,"תחבקני וימינו"

 'ה וייצר" זה ועל ,לקבל מזונותיהם
  ).הללו הצדדים שני לגבי מלא שם "אלהים

 áéúë)æ á úéùàøá (åäé øöééå"éäìà ä" úà í
ììëúùà àëä íãàäà àìàîùáå àðéîéá àìëá 

 àðîé÷åà àäå]áåèä øöéá ìéìëúàã[ øöééå ìáà 
åäé"éäìà ä"òø øöéáå áåè øöéá íá àìà éàîà 

 éáâì àøòúàì òøä øöé äéîøâì äéì áåè øöé
 éá÷åð>ð"øèñîå à éáâì øéãú øòúà àìàîù 
àá÷åð< øòúà ïåôöã àðôéìåà ïàëî äìîã àæø 

 êë ïéâáå äãäá øù÷úàå àá÷åð éáâì øéãú
éæç àúå äùà úàéø÷úàâ òøä øöéå áåè øöé 

 åäééðéá àá÷åð úáäééúàã ïéâá]ð" àá÷åðã à
åäá úìéìëúà[ àìå åäééãäá àøù÷úàå 

 ïøù÷úîå äáâì øòúà òøä øöéã ãò àøù÷úî
ëå àãá àã øòúà ïéãë àãá àã ïøù÷úîã ïåé

 äéáâì äì éúééàå äåãç åäéàã áåè øöé) ïéãëå
åäé øöééå àã ìòå àð÷úàì åäééðéá úáäééúà" ä

éäìà"òø øöéå áåè øöé äéáâì àìî íù í (
] àìá äåãç åäéàã ùîî ïåôöã àøèñ àìéòìå

éîã÷á äá ãéçà òøä øöéã àîäåæàú áéúëã 
) á øéùå (øúáìå éùàøì úçú åìàîù åðéîéå 

úàì àìàîùå àðéîé ïéá úáäéúàå éð÷áçú àðæ
ìòååäé øöééå àã "éäìà ä" ïéøú éáâì àìî íù í

ïéìà ïéøèñ[:  
 זכר אבל ,בארנו הרי ,"האדם את"

 להיות נפרדים )היו ולא( ,כאחד ונקבה
à àä íãàä úàøëã ìáà àðîé÷å àá÷åðå 

 àãçë]ååä àìå) [àì( ïéôà éåäîì ïùøôúî 

                                                           

  ).א"ד(כאן נתייסד  א
 ).הערת הזוהר(מג ' מה שחסר כאן עיין בסוף הספר סי ב
 ).א"ד(מנחת יהודה דף צד  ג
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 ,"האדמה מן עפר" ,כתוב מה .בפנים פנים
 כשאשה ,ראהו בא .תקןילה עומדעכשיו 

 שם על נקראת אהי ,בבעלה מתחברת
 עפר הוא ,ק"צד ק"צדי ,אשה איש ,בעלה
 כמו( ,צביה והיא צבי הוא )ואז( ,עפר והיא

 כתוב". הארצות לכל היא צבי" )שנאמר
 'ה מזבח אצל עץ כל אשרה לך תטע לא"

 וכי ,"מזבח אצל" ".לך תעשה אשר אלהיך
 ,התיר מי אחר במקום או ממנו למעלה

 ,האשהל ש בעלה זה אשר ,בארנו הרי אלא
 הרי( אשרה ,בעלה שם על נקראת )א"ה(

 לבעל" כתוב זה ועל )א"ה אשר הם
 אשרה לך תטע לא" כתוב לכן ".ולאשרה

 )אשרה (כנגד ,"אלהיך 'ה מזבח אצל עץ כל
 'ה מזבח שהרי ,'ה מזבח אותו של המקום

 תטע לא" כנגדה זה ועל ,זה על עומד הוא
  .אחרת "אשרה לך

 áéúë äî ïéôàá)æ á úéùàøá ( äîãàä ïî øôò
 ãë àúúà éæç àú àð÷úàì àîéé÷ àúùä

äìòá íù ìò úàéø÷úà äìòáá úøáçúàà ùéà 
éãö äùà"ãö ÷" éäéàå øôåò åäéà ÷]øôà) [øôò( 

)ïéãëå (äéàå éáö åäéàé éáö ]øîà úàã äîë[ 
)å ë ìà÷æçé (éáö áéúë úåöøàä ìëì àéä 
)àë æè íéøáã ( ìöà õò ìë äøùà êì òèú àì

åäé çáæî"éäìà ä"êá çáæî ìöà êì äùòú øùà 
 äééøù ïàî àøçà øúàá åà äéðî àìéòì éëå

àðîé÷åà àä àìàâøùà )ä( àúúàã äìòá àã 
]ä"à[ äøùà äìòá íåù ìò úàéø÷úà >ð" éøä à

ä øùà íä"à< áéúë àã ìòå )ã âë á íéëìî (
áì êì òèú àì áéúë êë ïéâá äøùàìå ìò

åäé çáæî ìöà õò ìë äøùà"éäìà ä"ìá÷ì êã 
åäé çáæî àåääã øúà"åäé çáæî àäã ä" åäéà ä

äìá÷ì àã ìòå àã ìò àîéé÷ä êì òèú àì 
àøçà äøùàé:  

 עובדי אותם כל ,מקום בכל ,בא וראה
 ואלו ,לבעל עובדים נקראים השמש

 .אשרה עובדי נקראים ללבנה שעובדים
 על נקראת ואשרה .ולאשרה לבעל ולכן
 נתבטל למה ,כך אם .ר"אש ,בעלה שם

 שכתוב שם על אשרה אלא ,הזה השם
 שלא )הרי( והוא ,"בנות אשרוני כי באשרי"

 אחרת ועומדת העמים שאר אשרוה
 מכבדיה כל" שכתוב אלא ,עוד ולא .תחתיה
 ,הזה השם נתבטל )נעשה( ולכן ,"הזילוה

 שאר שעושים םאות יתחזקו שלא וכדי
 מזבח וקוראים ,זרה עבודה עובדי עמים
 ,"' וגואדמה מזבח" שכתוב ,מאדמה שהוא

  ".האדמה מן עפר"לכן 

 àùîù éçìô ïåðéà ìë øúà ìëá éæç àú
 àøäéñì ïéçìôã ïåðéàå ìòáì ïéãáåò ïåø÷à
 äøùàìå ìòáì àã ìòå äøùà éãáåò ïåø÷éà

ùà äìòá íåù ìò éø÷úà äøùàå" éëä éà ø
 éàîà>øáòúà <)ãáòúà(å àìà àã àîù 

 áéúëã íåù ìò äøùà)âé ì úéùàøá ( éøùàá
 úåðá éðåøùà éë)àåäå( ]àä[ øàù äåøùà àìã 

 áéúëã àìà ãåò àìå äúåçú àøçà àîéé÷å ïéîò
)ç à äëéà (äéãáëî ìëæäåìéæä ç êë ïéâáå 
>øáòúà <)ãáòúà( àã àîù å àìã ïéâá
]ïåô÷úúé) [ïåô÷úúà(ò øàù éãáòã ïåðéà  ïéî

åëòò" áéúëã äîãàî åäéàã çáæî ïðéø÷å í

                                                                                                                                                                                     

תרומה קלח ). א"ד(א ”ב תרומה קמז ע”א ומשפטים קלד ע”ויצא קסג ע' ב ופ”ב ויקרא ט ע”קפב ע א
  ).ב"א קב ע"כללים ח(ב "עקמז , א"ע

 .זוהר הרקיע' עי ב
 ).הערת הזוהר(ב ”קפב ע ג

ã) ð"äøùà à() ôã"å.( 
  ).א"ד(' י לא תטע לך וגו"ולכן צוה כנגדה הש ה
למה נעבר ונשתקע שם זה שלא נזכר בקדושה ואדרבה צותה תורה לעקור שם אשירה ופריק ' פי( ו

  ).א"נ) (מ"א. הואיל והחליפוהו לטומאה
 ).א"ד(כבדיה ביחידי ברשות וכח בפני עצמה כל מ ז
 ).א"ד(י פירודו "שגורם לה זלזול ע ח
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)áë ë úåîù (äîãà çáæîàåâå  ' ïî øôò êë éðéâá
äîãàä:  

 ,נכלל דבר( ".חיים נשמת באפיו ויפח"
 חיים נשמת הנכלל ]באפיו ויפח אבל

 ,הזכר מן שמתעברת כנקבה ,עפר באותו
 הזה העפר ומתמלא מתחברים שהרי
 יויה" .ונשמות רוחות ,או הומה ,מהכל
ם אדם יוקי תקןנ כאן ,"חיה לנפש האדם

  .חיה הנפש את ולזון ןלתק

 íééç úîùð åéôàá çôéå)æ á úéùàøá ( äìî
 ìéìëúà)åéôàá çôéå ìáà ( àåääá íééç úîùð

 àäã àøåëã ïî àøáòúîã àá÷åðë øôò
 åäéà éàîå àìëî øôò éàä àéìîúàå ïøáçúî
 àúùä äéç ùôðì íãàä éäéå ïéúîùðå ïéçåø

 ï÷úúàåé÷äéç ùôðì ïæéîìå àð÷úàì íãà íéá:  
 בשם כן גם כאן אף ,"אלהים 'ה ויבן"
 טרם אותה נוקי שהרי אבא ואמא ת,מלא

 שנאמר כמו ,"הצלע את" ,לבעלה באהש
 ,"ירושלים בנות ונאוה אני שחורה"

 אבל אבא ואמא .מאירה שלא אספקלריה
 אל ויבאה. "עמה בעלה יסישיתפ לה קנוית

 ואמא אבא ריכיםשצ למדנו מכאן ,"האדם
 כמו ,החתן של ברשותו להכניסה הכלה של

 ."' וגוהזה לאיש נתתי בתי את" שנאמר
 הבית שהרי ,אליה יבוא בעלה ואילך מכאן
 גם ויבא" ,"אליה ויבא" שכתוב ,שלה הוא
 ,"האדם אל ויבאה" בהתחלה ".רחל אל

 אחר ,לעשות ולאמא לאבא יש כאן שעד
 ,הוא שלה הבית וכל ,אליה יבא הוא כך

 שכתוב הערנו זה ועל. ממנה רשות לוויט
 רשות שנטל ,"שם וילן במקום ויפגע"

  שמתחבר שמי ,למדנו מכאן .בהתחלה

åäé ïáéå"éäìà ä" àìî íùá éîð éëä óåà í
 äìòáì úúà àì ãò äì åðé÷úà àîàå àáà àäã

 øîà úàã äîë òìöä úà)ä à øéù ( éðà äøåçù
äð àìã äàéøì÷ôñà íìùåøé úåðá äåàðå àø

äì åðé÷úà àîàå àáà ìáàâ äìòá àñééôúàì 
íãàä ìà äàéáéå äãäáã àðôéìåà àëäî 

 äéúåùøá äìòàì äìëã àîàå àáà ïàòáã
 øîà úàã äîë ïúçã)æè áë íéøáã ( éúá úà

åâå äæä ùéàì éúúð ' éúéé äìòá êìéàå ïàëî
äáâìä áéúëã àåä äìéã àúéá àäã ) úéùàøá
ì èë ( ìçø ìà íâ àáéå äéìà àáéå àúéîã÷á

 àîàìå àáàì úéà àëä ãòã íãàä ìà äàéáéå
 äìéã àúéá ìëå äáâì éúéé åäéà øúáì ãáòîì
 áéúëã àðøòúà àã ìòå äðéî úåùø ìåèéå àåä

)é çë íùà ( åùø ìéèðã íù ïìéå íå÷îá òâôéå
øáçúîã ïàîã àðôéìåà ïàëî àúéîã÷á  

  èî/á  
 ולשמח פייס אותהל צריך ,באשתו

 ,אצלה ילון שלא ,לא ואם .בדברים אותה
  .נסוא בלא כאחד שלהם רצון שיהיה כדי

ïéìîá äì àîñáìå äì òâôîì éòá äéúúðàáå 
àì åàì éàå äáâì úéáéæ ïåäìã àúåòø àäéã ïéâá 

åñéðà àìãá àãçëç:  
 להראות ,"השמש בא כי שם וילן"

 ויקח" .ביום מטתו לשמש לאדם לו שאסור
 כאן ,"מראשתיו וישם המקום מאבני
 זהב מטות למלך יהיואפילו ש ,למדנו

 לו תתקין והמלכה ,בהם ללון כבוד ולבושי
ב את שלו ויעז ,מאבנים קנתומת מטה

 ùîùä àá éë íù ïìéå)àé çë úéùàøá (
 äéñøò àùîùì ùð øáì äéì øéñàã äàæçàì
 åéúåùàøî íùéå íå÷îä éðáàî ç÷éå àîîéá

à àëä àðôéìå]åìéôàã) [åìéàã( àëìîì ïåäé 
 åäá úáéîì ø÷é éùåáìå àáäãã éñøò

                                                                                                                                                                                     

א סמני קטורת והוא ההארה שנשארו מהמלכים "שמזבח אדמה הוא הי, ל"ז', ח שער מט פרק ג"ע' עי א
 .נוגה' קלי' קדמאין שמיתו והוא בחי

  ).הערת הזוהר(מד ' מה שחסר כאן עיין סוף הספר סי ב
 .ו ביאורים"ב מה שהערנו בשם לש"מח עלעיל ' עי ג
 ).ביאורים שם" (אשת חיל עטרת בעלה"בענין בחינת ' מ פרק ד"ח שער מול"ע' עי ד
 .יהל אור' עי ה
 ).א"ד(צריך לפייסה תחלה ולפתותה בדברים  ו
 ).א"ד(לא ילין אצלה ). הערת הזוהר(ב ”קמח ע ז
  .ן בין רוחא לנפשא"וב שהוא בסוד זיווג ז"ז עח ע"א על תיקו"בבהגר' עי ח
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 וישכב" שכתוב ,מתקנתוילון במה שהיא 
  ".ההוא במקום

 ïéðáàá ï÷úúî àñøò äéì ïé÷úú àúéðåøèîå
 áéúëã ïé÷úú éäéàã äîá úéáéå äéìéã ÷åáùé

)íù (àåää íå÷îá áëùéå:  
 האדם ויאמר" ,כאן כתוב מה ,בא וראה

 הדבריםנעימות  הרי ,"' וגוהפעם זאת
 אותה להמשיךו חביבות עמה להמשיך

 ראה .אהבה עמה לעורר ,לרצונו )עמה(
 דברי כמה ,דברים אותם יםנעימ כמה

 ,"מבשרי ובשר מעצמי עצם" ,הם אהבה
 רודיפ ואין אחד שהם לה להראות כדי

 ,אותה לשבח מתחילעכשיו . בכל ביניהם
 ימצא שלא היא זו ,"אשה יקרא לזאת"

 לפיהכ הנשים כל .הבית כבוד זוהי ,כמותה
 ,"אשה יקרא לזאת" אבל .אדם פניב כקוף

 הוא הכל .לאחרת ולא לזאת ,הכל שלמות
 עשו בנות רבות" שנאמר כמו ,אהבה דברי
  ".כלנה על עלית ואת חיל

 àëä áéúë äî éæç àú)âë á íù ( øîàéå
åâå íòôä úàæ íãàä 'ïéìîã åîéñá àäà 

 àëùîàìå àúåáéáç äîò àëùîàì]äì 
äéúåòøì[) äîòäéúåòø  (îò àøòúàì ä

 ïéîéñá äîë éîç àúåîéçø]ïåðéàáäîë [ éìî 
 ïåðéà àúåîéçøã)íù ( øùáå éîöòî íöò

 úéà àìå ãç ïåðéàã äì äàæçàì ïéâá éøùáî
 äì àçáùì éøù àúùä àìëá åäééðéá àãåøô
 äúååë çëúùé àìã àéä àã äùà àø÷é úàæì
 àôå÷ë äáâ ïéùð ïåäìë àúéáã àø÷é àéä àã

àùð éðá éðôáâàø÷é úàæì ìáà  åîéìù äùà 
 éìî àåä àìë àøçàì àìå úàæì àìëã

 øîà úàã äîë àúåîéçø)èë àì éìùî ( úåáø
äðìë ìò úéìò úàå ìéç åùò úåðá:  

 אמו ואת אביו את איש יעזוב כן על"
 הכל ,"אחד לבשר והיו באשתו ודבק

 כיון .עמה דבקיולה באהבה להמשיכה
 ,כתוב מה ,הללו הדברים כל אליה שעורר

 יצר התעורר הרי ."' וגוערום היה והנחש"
 הגוף בתאות לקשרה כדי בה זולאח הרע

 הרע שיצר אחרים דברים אליה ולעורר
 ,כתוב מה כך שלאחר עד. בהם מתענג

 וכי למאכל העץ טוב כי האשה ותרא"
 ,"ותאכל מפריו ותקח לעינים הוא תאוה

ותתן גם לאישה " ,ה אותו ברצוןבליק
 אליו התעוררה היא אז הרי ".עמה
 .ואהבה רצון לו )לתת( להתעורר שוקהבת
 אדם לבני מעשה להראות] בא[ דברה זה

 ,אלעזר רבי אמר. שלמעלהכצורה  ]שיהיו[
 הרע יצר ,למעלה אותו נעמיד במה ,כך אם

 אלו התעוררו הרי ,לו אמר .בנקבה שאוחז
 יצר .רע ויצר טוב יצר ,למטה ואלו למעלה

 ושמאל .משמאל רע ויצר מימין טוב
 )בה להתקשר( לקשרה בנקבה אוחז למעלה
 תחת שמאלו" שנאמר כמו ,בגוף כאחד

 התפרשו דברים זה ועל ."' וגולראשי
 והלאה מכאן .כאן עד ולמטה למעלה

 ÷áãå åîà úàå åéáà úà ùéà áæòé ïë ìò
áì åéäå åúùàá ãçà øù)ãë á úéùàøá ( àìë

 ïåéë äãäá à÷áãúàìå åîéçøá äì àëùîàì
 áéúë äî ïéìà ïéìî ìë äáâì øòúàã)à â íù (

åâå íåøò äéä ùçðäå'ã òøä øöé øòúà àä 
 àôåâã àúáåàéúá äì àøù÷ì ïéâá äá àãçàì
 âðòúà òøä øöéã ïéðøçà ïéìî äáâì àøòúàìå

 áéúë äî øúáì ãò åäá)å íù (éë äùàä àøúå 
 ç÷úå íéðéòì àåä äåàú éëå ìëàîì õòä áåè

 ìëàúå åéøôî)úìéá÷] (úìá÷[ àúåòøá äéì 
 àøòúà àéä ïéãë àä äîò äùéàì íâ ïúúå

 äéáâì]àúáåàéúá[) àúáåàúá ( äéì àøòúàì
 àúåòø]ð"äéì áúéîì à [ äìî àã åîéçøå

 øîà àìéòìã àðååâë àùð éðáì àãáåò äàæçàì
 íé÷åð éàîá éëä éà øæòìà éáø øöé àìéòì äéì

 àä äéì øîà àá÷åðá äá ãéçàã òøä] àøòúà
ïéìàå àìéòì ïéìàøöéì [ )àðøòúàøöé ( áåè 

 àìàîùî òø øöéå àðéîéî áåè øöé òø øöéå
 àìàîùå]àìéòì[ àá÷åðá ãéçà >äì àøù÷ì< 

]àãçë[) äéá àøù÷úàì ( øîà úàã äîë àôåâá

                                                           

 ).א"ד(דברים נעימים  א
á  ïéìî)ôãá óñåð”å.( 

  ).א"ד(כקוף בפני אדם  ג
 ).א"ד(ר מחטיאו שיבין שהוא להנאת גופו "כ יצה"אף שהאדם מכוון לשם שמים בתשמישו אעפ ד
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 לקטנים זפת של ,)בשרף( קטנות של יםדבר
 בו נתעוררו והרי ,הדבר לפרש ,שבעריסות

  .החברים

) á øéùå(àåâå éùàøì úçú åìàîù  ' ïéìî àã ìòå
ùøôúà äàìäìå ïàëî àëä ãò àúúå àìéòì ï

àøèåæá ïéìîáâ éøéòæì àúôéæãä àùøôì ïé÷ðéèã 
àééøáç äéá åøòúà àäå äìî:  

 עמו והיו ,לטבריה הולך היה שמעון רבי
 ראו כך בין .חייא ורבי יהודה ורבי יוסי רבי
 שהתחברו כיון .בא שהיה פנחס רבי את

 מאילני אחד אילן תחת וישבו ירדו ,כאחד
 אנוו ,ישבנו הרי ,פנחס רבי אמר .ההר

 ליםומע דברים מאותם עולשמ רוצים
 שמעון רבי פתח. יום בכל אומר שאתה
 עד אל בית ועד מנגב למסעיו וילך" ,ואמר

 בין בתחלה אהלה שם היה אשר המקום
היה , "למסעיו וילך" ".העי ובין אל בית

 אלא ,למסעיו זה מה ,למסעוצריך לכתוב 
 של ואחד לוש אחד ,הם מסעות שני

 זכר להמצא צריך אדם כל שהרי ,השכינה
 לא השכינה ואז ,האמונה לחזק כדי ונקבה
 מי ,תאמר ואם. לעולמים ממנו נפרדת
 ,ונקבה זכר נמצא שלא לדרך שיוצא

 שיוצא מי , בא וראה.ממנו נפרדת השכינה
 הוא ברוך הקדוש לפני תפילה יסדר ,לדרך

 שלא עד ,רבונו שכינת עליו להמשיך כדי
 כיון .ונקבה זכר שנמצא בזמן ,לדרך יצא

 ,עליו שורה ושכינה ושבחיו תפלתו שסדר
 כדי ,עמו הזדווגה השכינה שהרי ,אֶצֵי

 זכר ,בעיר ונקבה זכר .ונקבה זכר שימצא
 יהלך לפניו צדק" שכתוב זהו ,בשדה ונקבה
   כל,בא וראה". פעמיו לדרך וישם

 éáø äéîò ååäå äéøáèì ìéæà äåä ïåòîù éáø
é éáøì äéì åîç éëäãà àééç éáøå äãåäé éáøå éñå

 åúçð àãçë åøáçúàã ïåéë éúà äåäã ñçðô
 úåçú åáúéå>î ãç àðìéà< øîà àøåè éðìéà

 úàã àúééìòî éìî ïéìàî àðáéúé àä ñçðô éáø
 ïåòîù éáø çúô òîùîì àðéòá àîåé ìëá øîà

 øîàå)â âé úéùàøá ( úéá ãòå áâðî åéòñîì êìéå
à íå÷îä ãò ìà ïéá äìçúá äìäà íù äéä øù

 äéì éòáî åòñîì åéòñîì êìéå éòä ïéáå ìà úéá
ïéðìèî ïéøú àìà åéòñîì éàîã äéãéã ãç ïåðéà 

 àçëúùàì éòá ùð øá ìë àäã àúðéëùã ãçå
 ïéãëå àúåðîéäî àô÷úàì ïéâá àá÷åðå øëã
 àîéú éàå ïéîìòì äéðî àùøôúà àì àúðéëù

å øëã çëúùà àìã àçøåàì ÷éôðã ïàî àá÷åð
 ÷éôðã ïàî éàä éæç àú äéðî àùøôúà àúðéëù

àçøàìäúåìö øãñé àá÷ éî÷ " àëùîàì ïéâá ä
÷åôé àì ãò äéøîã àúðéëù äéìòå >àçøàì< 

 øãñã ïåéë àá÷åðå øëã çëúùàã àðîæá
 ÷åôé äéìò àééøù àúðéëùå äéçáùå äéúåìö

 ïéâá äéãäá úâååãæà àúðéëù àäã]çëúùéã [
)çëúùà(øëã àá÷åðå øëã  øëã àúîá àá÷åðå 

ää àì÷çá àá÷åðå" ã)ãé äô íéìäú(æ åéðôì ÷ãö 
ìë éæç àú åéîòô êøãì íùéå êìäé  

  ð/à  
àøèðì éòá àçøåàá áëòúà ùð øáã àðîæ  צריך ,בדרך מתעכב אדם שבן זמן

                                                                                                                                                                                     

ג ובכח "א אינו תחת ראשה ממש אלא במקום שהיה תחלה ראשה שהיא בח"זה כששמאל ז' סוד פ א
ב "ב עש"י. ן"ע שט"קר' ת שמאלו תחת לראשי גי"ס ר"מחזקת אין כח כלל לחיצונים לינק משם וזגבורה ה

 ).א"נ(
á )ð"àèåæá à() ôã"å( ,éòå 'úåøòä. 

פסולת מענין זפת או זיוף ' ב זוטו הוא מלשון זוטו של ים וזיפתא פי"ובא) לתינוקות של ערסין' פי( ג
תא והגירסא נכונה היא מכאן ולהאלה מלין דזוטא דזיפתא ולפי שמזייפין הדבר בפחות ממנו נקרא זיפ

זו ומכאן ואילך ידבר מעולם התחתון שהוא עולם ' כ הגיע סודות האצילות בפ"ל ע"לזעירין דינקין ור
ונמסר הביאור והדבור בו . המורגש שבו נראין הפסולת בדמיון השמרים ופסולת שהם למטה במשקים

במעט זפת ' פי). א"ד(דברים מבוארים מעצמם ואין הדבור סכנה בו שה' אפילו לתינוקות היונקים כלו
  ).א"נ(ב "רש. מכוסה הכל והקטנים שבעריסה בנקל ידעו לפרש הדברים

  ).א"ד(שני מסעות  ד
  ).הערת הזוהר(א ”קסח ע ה
  ).א"ד(קודם שיצא  ו
 ).א"ד(א ”ב עו ע”נח ע ז
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 יפרד לא העליון שהזווג כדי מעשיו רולשמ
 בעיר .ונקבה זכר בלי פגום וימצא ,ממנו
 שזווג כאן שכן כל ,עמו ה שלוכשנקב צריך

הרי ש אלא ,עוד ולא .בו נקשר העליון
 נפרד ולא בדרך אותו שומר העליון הזווג
 שנכנס בשעה. לביתו שישוב עד ממנו

 ,)ביתו( אשתו את לשמח צריך ,לביתו
 .עליון זווג אותו לו גרמה שאשתו משום

 משום אותה לשמח צריך ,אליה שבא כיון
 ,זווג אותו שמחת משום אחד .טעמים שני

מחת  שהמצוהשמחת ו ,היא המצוהשמחת 
 שלום שמרבה אלא ,עוד ולא. היא השכינה

 שכתוב זהו ).לאשה א"נ. למטה( סתם
 ולא נוך ופקדת אהלך שלום כי וידעת"

 זה אשתו את פוקד לא אם וכי ".תחטא
 זווג כבוד שגורע משום ,בודאי זה כך ,חטא

 .לו גרמה ואשתו בוהזדווגה ש העליון
 העליון הזווג ,מתעברת אשתו שאם ,ואחד
 הזו הברית שהרי ,קדושה נשמה בה מוריק

 זה ועל ,הוא ברוך הקדוש ברית נקראת
שמחת ב שצריך כמו זו השמחב ןולכו צריך

 זווג שהוא ,)חכמים אותם של( השבת
 ,"אהלך שלום כי וידעת" ,זה ועל .החכמים

 ועל .בביתך ושורה עמך באה השכינה שהרי
 ולא" זה מה ".תחטא ולא נוך ופקדת" זה

 שמחת השכינה ילפנ לשמש ,"תחטא
 חכמים תלמידי וזדוגמא כ. המצוה

 השבוע ימי אותם כל מנשותיהם שפורשים
 נזדווג העליון הזווג ,בתורה להתעסק כדי

 זכר שימצא כדי מהם נפרד ולא בהם
 תלמידי צריכים ,שבת שנכנסת כיון .ונקבה
 כבוד משום נשותיהם את לשמח חכמים

 ,רבונם ברצון לבם ןוולכו ,העליון הזווג
 בימי שאשתו מי וז כדוגמא. שנאמר כמו

 אותם כל ,כראוי אותה ושומר מאתהוט
 שימצא עמו מזדווג העליון הזווג הימים

 צריך ,נטהרת שאשתו כיון .ונקבה זכר
 .עליונה חדוה מצוה שמחת אותה לשמח

 .אחת בדרגה עולים שאמרנו הטעמים וכל
 האמונה בני אותם כל ,דבר של סתמו

 ,תאמר ואם. בזה צוןור לב לכוון צריכים
 לדרך כשיוצא האיש של הוא שבח כך אם

 העליון הזווג משום ,בביתו מאשר יותר
 אדם שבן בזמן , בא וראה.עמו תמזדווגש

 משום ,אשתו הבית קריע ,בביתו הוא
 כמו ,אשתו משום מהבית זזה לא ששכינה

 àì äàìò àâååæã ïéâá éåãáåò]ùøôúé) [ùøôúà( 
 àúîá àá÷åðå øëã àìá íéâô çëúùéå äéðî

ë äéîò äéá÷åð ãë êéøèöà" àâååæã àëä ù
 àâååæ àäã àìà ãåò àìå äéá úøù÷úà äàìò

]äàìò[ äéì øéèð >àçøàá <)äéçøàá( àìå 
ò äéðî àùøôúî àúòùá äéúéáì áåúéã ã

äéúéáì ìàòã åäúéáã àúãçì àòá )>ð"à <
äéúéá ( ïéâá àâååæ àåää äéì àîøâ åäúéáã

 ïéâá äì àúãçì éòá äáâì àúàã ïåéë äàìò
 àâååæ àåääã àúååãç ïéâá ãç éðååâ ïéøú

)ã( àéä äåöîã àúååãç]äåöîã àúååãçå[ 
 éâñàã àìà ãåò àìå åäéà àúðéëùã àúååãç

 íåìù>íúñ<) àúúì (>ð"àúúàì à<ää " ã
)ãë ä áåéà ( êåð úã÷ôå êìäà íåìù éë úòãéå

 àì éà éëå àèçú àìå)à( àèç äéúúàì ãé÷ô
 äàìò àâååæ ø÷é òøâã ïéâá éàãå àåä éëä åäéà

 äéá úâååãæàã]åäúéáãå) [åäúéáå(äéì àîøâ à 
 ú÷éøà äàìò àâååæ äéúúà àøáòúî éàã ãçå

éø÷à úéøá éàäã àùéã÷ àúîùð äá úéøá 
á÷ã" äîë àã àúååãçá àðååëì éòá àã ìòå ä

 éòáã]àúååãçá) [àåãçá( úáùã ) ïåðéàã
ïéîéëç (]ïéîéëçã àâååæ åäéàã[ éë úòãéå àã ìòå 

 àéøùå êîò àéúà àúðéëù àäã êìäà íåìù
 àã ìòå êúéáá)íù ( éàî àèçú àìå êåð úã÷ôå

éî÷ àùîùì àèçú àìåá÷ "ä ]àúðéëù[ 
àðååâë äåöîã àúååãç íéîëç éãéîìú àã 

éîåé ïåðéà ìë åäééùðî ïùøôúîãï ïéâá àúáùã 
 åäá âååãæà äàìò àâååæ àúééøåàá à÷ñòúàì

 ïéâá åäééðî àùøôúî àìå]çëúùéã [
)éçëúùîù( ïééòá úáù ìàòã ïåéë àá÷åðå øëã 

 àâååæ ø÷é ïéâá åäúéáãì àúãçì íéîëç éãéîìú
 äîë ïåäéøàîã àúåòøá åäééáì àðååëìå äàìò

úàã éîåéá äéúúàã ïàî éàä àã àðååâë øî
 ïåðéà ìë úåàé à÷ãë äì øéèðå äìéã åáàñî

 äéãäá âååãæà äàìò àâååæ ïéîåé]çëúùéã [
)åçëúùé( äéúúà úàéëãúàã ïåéë àá÷åðå øëã 

 åäìëå äàìò äåãç äåöîã äåãç äì àúãçì éòá
 àîúñ ïé÷ìñ àâøã ãçá ïøîà à÷ã éîòè

äìîãáòá àúåðîéäî éðá ïåðéà ìë  àðååëì ïéé

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(להיות נקרא בשם אדם שלם ואשתו גורמת לבעלה שתשרה השכינה עליו אחר שלקח אשה  א
  ).א"ד(סוד הדבר  ב
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 שרה האהלה יצחק ויבאה" שכתוב ששנינו
 שכינהשה משום ,מהל ,הדליקה שנר ,"אמו
  .לבית באה

 àçáù éëä éà àîéú éàå éàäá àúåòøå àáì
 äéúéá ïî øéúé àçøàì ÷éôð ãë ùð øáã àåä
 éæç àú äéãäá úâååãæàã äàìò àâååæ ïéâá
 àúéáã àø÷ò äéúéáá àåä ùð øáã àðîæá
 àúéá ïî éãòúà àì àúðéëùã ïéâá åäúéáã

 áéúëã ïðéðúã äîë åäúéáã ïéâá) ãë úéùàøá
æñ (äàä ÷çöé äàéáéå àâøùã åîà äøù äì

 úúà àúðéëùã ïéâá àîòè éàî ú÷ìãúà
 àúéáì  

 נמצאת לא העליונה םהֵא ,הדבר סוד
 הבית שנתקן בזמן אלא הזכר אצל

 העליונה םהֵא ואז ,ונקבה זכר והתחברו
 וז כדוגמא .אותם לברך כדי ברכות שופכת

ה לא נמצאת אצל הזכר אלא התחתונ םהֵא
 שלו קבהלנ הזכר ובא ,הבית תקןהובזמן ש

 התחתונה םהֵא אז .כאחד והתחברו
 הזכר זה ועל. אותם לברך ברכות שופכת
 כדוגמא נקבות בשתי בביתו מתעטר

 תאות עד" הכתוב סוד וזהו ,שלמעלה
 גבעות של תאות ,הזה ד"הע ,"עולם גבעת
 ולעטר אותו לתקן עליונה נקבה בו ,עולם
 התחתונה נקבה .אותו ולברך אותו

 וז וכדוגמא. מנומ ולהזון בו להתחבר
 עולם גבעות תאות ,שאונ כשזכר ,למטה
 עליונה אחת נקבות בשתי ומתעטר ,אליו

 עליו ציאלהו העליונה .תחתונה ואחת
 ולהתחבר ממנו להזון והתחתונה ,ברכות

 עולם גבעות תאות ,בביתו אדם ובן .עמו
 .כך לא לדרך כשיוצא. בהם ומתעטר אליו
 נהוהתחתו ,עמו מתחברת העליונה םהֵא

 להתעטר רוצה ,לביתו כששב .נשארת
 ,פנחס רבי אמר .שאמרנו כפי נקבות בשתי

 לא פיריםנס של בקשרקליפות באפילו 
  פותחים

 éáâ úçëúùà àì äàìò àîà äìîã àæø
 åøáçúàå àúéá úð÷úúàã àðîæá àìà àøåëã
 ïàëøá ú÷éøà äàìò àîà ïéãë àá÷åðå øëã

 ïåì éëåøáì)å( àì äàúú àîà àã àðååâë
úùà úð÷úúàã àðîæá àìà àøåëã éáâì úçë

 àãçë åøáçúàå äéá÷åðã äáâì øëã éúàå àúéá
 ïàëøá ú÷éøà äàúú àîà ïéãë>àëøáì< ïåì 

 äéúéáá àøåëã øèòúà ïéá÷åð éøúá àã ìòå
 áéúëã àæø åðééäå àìéòìã àðååâë)æë èî íù (

íìåò úåòáâ úåàú ãòàò éàä " àúáåàéú ã
 äéá íìåò úåòáâã>äàìò àá÷åð ìàð÷úà< 

)åàð÷úàì] (àð÷úì[ àëøáìå äéì àøèòàìå äéì 
 àðæúàìå äéá àøáçúàì äàúú àá÷åð äéì

áéñðà àøåëã ãë àúúì àã àðååâëå äéðîá 
éá÷åð éøúá øèòúàå äéáâì íìåò úåòáâ úåàúâ 

 äéìò à÷øàì äàìò äàúú ãçå äàìò ãç
 äéãäá àøáçúàìå äéðî àðæúàì äàúú ïàëøá

úåòáâ úåàú äéúéáá ùð øáå äéáâì íìåò 
 ÷éôð ãë åäá øèòúàåá àîéà éëä åàì àçøà

 ãë úøàúùà äàúúå äéãäá úøáçúà äàìò
 éá÷åð éøúá àøèòúàì éòá äéúéáì áú

åìéôà ñçðô éáø øîà ïøîà÷ãëã  éôéì÷á
ôðñåéçúô àì àøè÷ éø  

  ð/á  
  .לפניך כתר
 התורה וז דוגמאכ ,שמעון רבי אמר

ò êî÷ àøè  
à" ïéá íéà÷ àúééøåà àã àðååâë ïåòîù ø

                                                           

 ).א"ד(א "ב ושמות כב ע"ויחי רעז ע א
 ).א"ד(כשהזכר נושא אשה  ב
 ).א"ד(ובאשתו שלקח ' דשכינה ית ג
בדברים הפשוטים שהם כקליפה לסודות התורה הבהירים בקשר של ספירים אין פתחון פה לדבר ' אפי ד

בקליפות סנפירי ' ב פי"הרש). א"ד(ל הלוחות של סנפרינון היו "יר כאזבהם לפניך ומלת סנפירי לשון ספ
ק "והרמ. הדג הקשר שלו אם רוצים להתירו לא יפתחו פה לפניך כי יש דג שיש לו סנפיר ואין לו קשקשת

  ).א"נ(המלאכים העליונים המיוחדין למעלה אין להם פתחון פה בתורה לפניך ' אפי' פי
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 לשני" שכתוב כמו ,בתים שני בין עומדת
 ואחד עליון סתום אחד ,"' וגוישראל בתי
 ,גדול קול )זה( העליון )נסתרה( .יותר גלוי

 הפנימי והקול ,"יסף ולא גדול קול" שכתוב
 וזהו .מתגלה ולא נשמע שלא הוא הזה

 ,בחשאי 'ה )בו( יוצאת ,הגרון בית כשנובע
 פנימי דק והוא .פוסק ולא נובע ותמיד
 ורהתמכאן יוצאת ו. לעולמים נשמע שלא

 )שנשמע( ,נשמע וזה ,יעקב קול שהיא
 ואחר .נשמעת שלא מאותה )יוצא( שיוצא

 מכחו החוצה ויוצא עמו נאחז הדיבור כך
 אוחז ,תורה שהוא יעקב של וקול .ומתקפו

 שלא הזה בפנימי אוחז ,נקבות שתי בין
 שנים. שנשמע שבחוץ בזה ואוחז ,נשמע

 שנים .שנשמעים ושנים נשמעים שלא הם
 העליונה חכמה זוהי ,יםנשמע שלא

 מתגלה שלא במחשבה שעומדת הנסתרת
 מעט ומתגלה יוצאת כך אחר ,נשמעת ולא

 גדול קול שנקרא אותו נשמע שלא שקטב
 הם שנים. בחשאי ויוצא דק שהוא

 הקול ,מכאן שיוצאים אותם ,שנשמעים
 הגדול הקול .עמו שנאחז ודיבור יעקב של

 בית היא ,נשמע שלא בחשאי שהוא הזה
 .ת"בי נקראת נקבה וכל ,העליונה כמהלח

 של לקול בית הוא הזה האחרון והדבור
 מתחילה התורה כן ועל ,תורה שהוא יעקב

  .ראשית ת"בי ,ת"בבי

 áéúëã äîë íéúá éøú)ãé ç äéòùé ( éúá éðùì
åâå ìàøùé ' øéúé àéìâúà ãçå äàìò àîéúñ ãç

)éúñàã äàìò àî(] äàìò[ áéúëã ìåãâ ìå÷ 
)èé ä íéøáã ( ìå÷ éàäå óñé àìå ìåãâ ìå÷

äàîéðôà àãå àéìâúà àìå òîúùà àìã åäéà 
 ÷éôà ïåøâ éá òéáð ãë àåä)äéá (ä ' éàùçá

 àìã äàîéðô ä÷ã åäéàå ÷ñô àìå øéãú òéáðå
 åäéàã àúééøåà à÷ôð àëäîå ïéîìòì òîúùà

á÷òé ìå÷á éàäå ]ã[ òîúùà)ã( àéääî à÷ôð
òîúùà àìãâ äéãäá øåáã ãéçàúà øúáìå 

 åäéàã á÷òéã ìå÷å äéô÷úîå äéìéçî øáì ÷ôðå
ð éøú ïéá ãéçà àúééøåàåéá÷ã àéääá ãéçà 

 øáìã éàäá ãéçàå òîúùà àìã äàîéðô
åòîúùà àìã ïåðéà ïéøú òîúùàãä ïåðéà ïéøúå 

åòîúùàãå äîëç àåä àã åòîúùà àìã ïéøú 
àîéé÷ã äàîéúñ äàìò àéìâúà àìã äáùçîá 

 éàùçá øéòæ àéìâúàå à÷ôð øúáì òîúùà àìå
 ìåãâ ìå÷ éø÷àã àåää òîúùà àìã]àåäã [

)àåäå(ïåðéà ïéøú éàùçá ÷éôðå ÷ã æ åòîúùàã 
 ãéçàúàã øåáãå á÷òéã ìå÷ àëäî é÷ôðã ïåðéà
 àìå éàùçá åäéàã ìåãâ ìå÷ éàä äéãäá

éá éäéà òîúùà" àá÷åð ìëå äàìò äîëçì ú
éá"à ú ìå÷ì úéá åäéà äàøúá øåáã éàäå éø÷

àúééøåà åäéàã á÷òéãç àéøù àúééøåà àã ìòå 
éáá"éá ú"úéùàø ú:  

 ,"אלהים ברא בראשית" ,ואמר פתח
 ".הצלע את אלהים 'ה ויבן" שכתובהיינו 

 אל אהיויב" שכתוב היינו "השמים את"
 עצם" שנאמר כמו "הארץ ואת" ".האדם
 פתח עוד .החיים ארץ זוהי ודאי ,"מעצמי

éäìà àøá úéùàøá øîàå çúô" í) úéùàøá
à à (áéúëã åðééäèåäé ïáéå "éäìà ä" úà í

òìöäé) áë á úéùàøá ( áéúëã åðééä íéîùä úà

                                                                                                                                                                                     

ח דף נ ונא "א ותז"ויגש רי ע' ועי. א קול שלא נשמע ואינו פוסק לעולםהוא שורש כח השמיעה והו א
 ).ג"א ד ע"ה ח"דע(ת "וכל התגלותה היא רק על ידי הת). ג"ב ג ע"כללים ח(א שם "ובבהגר

ב "א ופקודי רכו ע"ויגש רי ע' ועי, ת"כלומר ת. א"הז' ת והוא בחי"שזה ת' ף פרק א"ח שער אח"ע' עי ב
 ).א"א לא ע"ביאורים ח(ב "רסב ע

ח יח יט נ "תז' ועי, )ד"ב עט ע"ביאורים ח(והוא מתפשט בכל הגוף , )א"א לא ע"ביאורים ח(בינה ' פי ג
 .א שם"ד ובבהגר"ע
ã  éá÷ð)ôã"å.( 

 ).ד"ב קיב ע"כללים ח(ן ויעקב ורחל "זו' פי ה
 ).ד"ב קיב ע"כללים ח(ב או ישראל ולאה "חו' פי ו
  ).א"ד(ב ”ורסב עב ”ב ופקודי רכו ע”בא מג ע' פ ז
  .ב"לעיל נ ע' ועי, א"הז' והוא בחי, ת"שהוא בסוד ת' ף פרק א"ח שער אח"ע' עי ח
  ).א"ד(א ”א ומט ע”לעיל כח ע ט
  .זוהר הרקיע' עי י
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 שב ילאדִנ 'ה נאם" ,ואמר שמעון רבי
 ".לרגליך םוהד יביךוא אשית עד לימיני

 לדרגה העליונה הדרגה "ילאדִנ 'ה נאם"
 לקשר ,לימיני שב אומרת התחתונה

 כדי ,בימין שמאל ,בדרומית מערבית
 עובדי העמים שאר של כחם את רולשב

 "'ה נאם" ".לאדני 'ה נאם" .ומזלות כוכבים
 כל אדון הברית ארון" זה "לאדני" .יעקב זה

 .יובל זה "'ה נאם" ,אחר דבר ".הארץ
 את אהבתי" בה שכתוב , שמיטהזו "לאדני"

 מתחיל הימין שהרי ,"לימיני שב" ".אדני
בא . בימין לקשר צריךשמיטה ו ,ביובל
 שלם בקיום נקשרת לא זו שמיטה ,וראה
 כשרוצה ,שנמצאת מיום ובשמאל בימין

 וברא כנגדה שמאל זרוע הושיט ,להתקשר
 שמאל מצד שהוא ובגלל ,הזה העולם את
 ,השביעי האלף של הזמן עד קיום בו אין

 ואז ,בימין אז מתקשר לחוד יום שבאותו
 ,שלם בקיום והשמאל הימין בין תהיה

 לא ואז ,חדשה וארץ חדשים שמים וימצאו
 נעמיד במה ,כך אם. לעולמים משם תזוז

 שכתוב ,דועי זמן עד אלא ,"לימיני שב"
 ולא ,"לרגליך םוהד אויביך אשית עד"

 משם תזוז לא זמן באותו אבל .תמיד
 ושמאול ימין כי" שכתוב ,לעולמים

  .אחד הכל להיות "ציותפר

 øîà)âë á úéùàøá(  éîöòî íöò] éàä éàãå
åú íééçä õøà éäéà[ øîàå ïåòîù éáø çúô 

)à é÷ íéìäú(àåäé íàð " ãò éðéîéì áù éðåãàì ä
åäé íàð êéìâøì íåãä êéáéåà úéùà" éðåãàì ä

 éðéîéì áù øîà÷ äàúú àâøãì äàìò àâøã
 àðéîéá àìàîù úéîåøãá úéáøòî àøù÷úàì

áåëòò ïéîò øàùã ïåäéìéç àøáúì ïéâ" íàð í
åäé"åäé íàð éðåãàì ä" àã éðåãàì á÷òé àã ä

)àé â òùåäé (õøàä ìë ïåãà úéøáä ïåøàá øáã 
åäé íàð øçà" äèéîù àã éðåãàì àìáåé àã ä

 äá áéúëã)ä àë úåîù ( áù éðåãà úà éúáäà
 éòá äèéîùå àéøù àìáåéá àðéîé àäã éðéîéì

ú àðéîéá àøù÷úàì àì àã äèéîù éæç à
 àìàîùáå àðéîéá íéìù àîåé÷á øù÷úà
 èéùåà àøù÷úàì àéòá ãë úçëúùàã àîåéî
 ïéâáå ïéã àîìò àøáå äìá÷ì àìàîù àòåøã

åäãà ãò àîåé÷ äéá úéì àìàîùã àøèñî 
 ãåçì àîåé àåääáã äàòéáù óìàã àðîæ
 àðéîé ïéá éåäú ïéãëå àðéîéá ïéãë øù÷úà

úùéå íéìù àîåé÷á àìàîùå íéùãç íéîù ïåçë
 éà ïéîìòì ïîúî éãòú àì ïéãëå äùãç õøàå
 àòéãé àðîæ ãò àìà éðéîéì áù íé÷åð éàîá éëä

 áéúëã)à é÷ íéìäú (ãòâ íåãä êéáéåà úéùà 
 éãòú àì àðîæ àåääá ìáà øéãú àìå êéìâøì

 áéúëã ïéîìòì ïîúî)â ãð äéòùé ( ïéîé éë
ãç àìë éåäîì éöåøôú ìàîùå:  

 זו שכינה "השמים את" ,בא וראה
 של מטה שכינה זו "הארץ ואת" .עליונה

 והרי .כאחד ונקבה זכר של בהתחברות
.  עכשיועד החברים בו שהעירו כמו נאמר

 רבי אמר ].ממקומם [מוַק ,ללכת )רצה( רצו
 שמעון רבי פתח .אצלנו כאן דבר ,שמעון
 אלהיך 'ה כי" ,כתובים פסוקים שני ,ואמר

 ואתם" שם וכתוב ,"הוא אכלה אש
 ".היום לכםוכ חיים אלהיכם 'בה הדבקים

 בכמה אותם בארנו הללו הפסוקים את
 ,ראהו בא .בהם העירו והחברים ,מקומות

 נאמר הרי ,"הוא אכלה אש אלהיך 'ה כי"

 úàå äàìò àúðéëù àã íéîùä úà éæç àú
 àúðéëù àã õøàäìã øëãã àúåøáçúàá àúú

 äéá åøòúàã äîë øîúà àäå àãçë àá÷åðå
 ïòë ãò àééøáç)åòá( ]àòá[ øîà åî÷ ìæéîì  éáø

ïáâ àëä äìî ïåòîùã øîàå ïåòîù éáø çúô 
 éáéúë éàø÷ éøú)ãë ã íéøáã (åäé éë" ä

éäìà" íúä áéúëå àåä äìëåà ùà ê)ã íù (
åäéá íé÷áãä íúàå"ëéäìà ä" íëìë íééç í

åäì àðîé÷åà éàø÷ éðä íåéää øúà äîëá 
åäé éë éæç àú àééøáç åäá åøòúàå"éäìà ä" ê

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(א ”פו ע א
 ).ב"ב קנה ע"ה ח"דע(ב "א וע"ב ותצוה קפו ע"תרומה קעא ע, א"משפטים קו ע' עי ב
 ).א"נ(ב "ב והאריך מאד בכל הלשון עש"י. ית אותיות אשתיבימי שלמה סיהרא באשלמותא אש ג
 ).א"ד(יש לנו עוד מה לדבר  ד
  ).א"ד(ב ”ביארנום פקודי רכז ע ה
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 אוכלת אש שיש החברים בתוך הזה הדבר
 ,אותה הכלומ אותה ואוכלת )אש ויש( ,אש

  .ופרשוה ,מאש חזקה אש שיש היות
 חכמת לדעת שרוצה מי ,ראה בא ואבל
 שעולה בשלהבת יסתכל ,הקדוש היחוד
 שהרי ,שדולק נר מתוך או הגחלת מתוך

  אלא עולה לא השלהבת

 äìî øîúà àä àåä äìëåà ùà>àã< åâá 
 àùà àìëà àùà úéàã àééøáç)àùà úéàå 

ìéëà( ]ìéëàå[ àùà úéàã ïéâá äì éöùå äì 
 äåî÷åàå àùàî àôé÷ú  

 àúîëç òãðîì éòáã ïàî éæç àú ìáà
 åâî à÷ìñã àáåäìùá ìëúñé àùéã÷ àãåçéã

÷éìãã àðéöåá åâî åà àúìçâà àáåäìù àäã 
àìà à÷ìñ àì  

  àð/à  
 ,ראהבא ו). אחר( גס בדבר כשנאחזת

 אור אחד ,אורות שני יש שעולה בשלהבת
 שחור בה שנאחז אור ואחד ,שמאיר לבן
 למעלה הוא לבן אור אותו .תכלת או

 תכלת אור אותו ותחתיו ,ישר בדרך ועולה
 ואותו, לבן לאותו כסא שהוא שחור או

 להיות בזה זה ונאחזים עליו שורה לבן אור
 תכלת צבע שחור אור ואותו .אחד הכל

 ,לבן לאותו כבוד כסא הוא טהלמ שהוא
 שחור תכלת זה וכסא .התכלת סוד זה ועל

 .מלמטה שהוא ,להדלק אחר בדבר נאחז
 הלבן באור להאחז אותו מעורר וההוא

 לפעמים הזה רוהשח והתכלת). העליון(
 שעליו לבן אור ואותו .םואד להיות חוזר

 תמיד הוא שהרי ,לעולמים משתנה לא
 ,הללו צבעיםל משתנה זה תכלת אבל .לבן

 ,םואד ולפעמים שחור או תכלת לפעמים
 באותו למעלה נאחז .צדדים לשני נאחז וזה
 ההוא בדבר למטה נאחז ,לבן )עליון( אור

 ששמים דברים( להאיר בו שמתקן שתחתיו
  .בו ולהאחז )להדליק לו

 äñâ äìîá ãçàúà ãë]ð"àøçà à[ éæç àú 
à÷ìñã àáåäìùááàøåäð ãç ïéøåäð ïéøú úéà â 

ç ãéçàúàã àøåäð ãçå øéäðã àøåå]äá[ àîëåà 
àìëú åàã àìéòì åäéà àøååç àøåäð àåää 

 àøåäð àåää äéúåçúå øåùéî çøåàá à÷ìñå
 àøååç àåääì àéñøë åäéàã àîëåà åà àìëú

äéåìò éøàù àøååç àøåäð àåääåä àã åãéçàúàå 
 ãç àìë éåäîì àãá]àåääå) [àã( àøåäð 

àîëåàåúúì åäéàã àìëú ïååâ  àéñøë àåä à
 éàäå àúìëúã àæø àã ìòå àøååç àåääì ø÷éã
 àøçà äìîá ãçàúà àîëåà àìëú àéñøë

àúúî àåäã à÷ìãúàìæ äéì øòúà àåääå 
 àøååç àøåäðá àãçàúàì>ð"äàìò à< àãå 

 àåääå à÷îåñ øãäúà ïéðîæì àîëåà àìëú
 àäã ïéîìòì éðúùà àì äéìòã àøååç àøåäð

àìëú éàä ìáà øéãú àåä àøååç ïéðååâì éðúùà 
 à÷îåñ ïéðîæìå àîëåà åà àìëú ïéðîæì ïéìà
 àìéòì ãéçàúà ïéøèñ ïéøúì ãéçàúà éàäå

 àøåäð àåääá>ð"äàìéò à< ãéçàúà àøååç 
 äéá àð÷úîã éåúåçúã äìî àåääá àúúì

 àøäðàì)]ð"à [à÷ìãàì äéì ïéååùã ïéìî (
]äéá àãçàúàìå[   

 דבר לאותו הכלומ תמיד אוכלת וזו
 בו שנדבק מה בכל שהרי .הל ששמים

 כלהמ תכלת אור אותו ,עליו ושורה למטה

 ïééåùã äìî àåääì éöùå øéãú àìëà àãå
 àéøùå àúúì äéá ÷áãúàã äî ìëá àäã äéì

                                                                                                                                                                                     

 .י"בשער מאמרי רשב' עי). א"ד(מתוך נר הדולק  א
 .יהל אור' עי ב
ויצא קנא א "צו לג ע' מ בפ"ב ובר"ב ופקודי רכו ע"ב ויקהל ריג ע"ב ופג ע"כא ועז ע, ב"בהקדמה י ע ג

  ).א"ד(א תרומה קמא "ע
 ).א"ד(ב ”פקודי רכו ע ד
 ).ו"לש(ב "ב ותרומה קמט ע"שלח קסג ע' עי ה

å" åà "ôãá óñåð"å. 
  ).א"נ(מ "א. אותו שתחת התכלת והיא הנר בעצמה דהיינו השמן או שעוה שבנר גופה ובפתילה' פי ז
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 היא שדרכו משום ,אותו ואוכל אותו
 כליון תלויה בו שהרי ,אוכל ולהיות כלותל

 מה כל אוכלת היא ולכן .הכל של מות ,הכל
 ששורה לבן אור ואותו. למטה בה שנדבק

 ולא לעולמים כלהמ ולא אוכל לא עליו
 'ה כי" משה אמר זה ועל ,אורו משתנה
 אוכל ,ודאי כלהוא ,"הוא כלהוא אש אלהיך

 אמר זה ועל .תחתיו ששורה מה כל כלהומ
 שמשה משום ,אלהינו ולא "אלהיך 'ה"

 כילה שלא היה שלמעלה לבן אור באותו
  .אכל ולא

ú àøåäð àåää éåìò äéì éöù àìë]äéì ìéëàå[ 
 àäã ìéëà éåäîìå äàöéùì àåä éåçøåàã ïéâá
 êë éðéâáå àìëã àúåî àìëã åöù àéìú äéá
 àåääå àúúì äéá ÷áãúàã äî ìë ìéëà åäéà
 éöù àìå ìéëà àì éåìò àéøùã àøååç àøåäð
 äùî øîà àã ìòå äéøåäð éðúùà àìå ïéîìòì

åäé éë"éäìà ä"äìëåà ùà êàãå äìëåà àåä  éà
 øîà àã ìòå éåúåçú éøùã äî ìë éöùå ìéëà

åäé"éäìà ä"ðéäìà àìå ê" àåääá äùîã ïéâá å
ìéëà àìå éöù àìã äåä àìéòìã àøååç àøåäð:  

 קילהדל התעוררות לו אין ,בא וראה
 על אלא לבן באור להתאחד התכלת האור

 ובא. תחתיו בו נדבקים שהם ישראל ידי
 לתתכ האור של שדרך פי על אף ,וראה
 בו שנדבק מה כל כלותל הזה רוושח

 ועומדים תחתיו בו נדבקים ישראל ,תחתיו
 'בה הדבקים ואתם" שכתוב זהו ,בקיום

 אלהינו ולא "אלהיכם 'בה" ".חיים אלהיכם
 תכלת אור באותו ,)אלהיכם 'בה אלא(

 בו שנדבק מה כל כלהומ שאוכלשחור 
 ,מיםיוקי בו מתדבקים ואתם .תחתיו
 הלבן האור ועל". היום כלכם חיים" שכתוב

 וסוד ,אותו שמקיף סתום אור למעלה שרוי
 ,שעולה בשלהבת תמצא והכל ,כאן עליון

 פנחס 'ר בא .בה העליונים של וחכמות
 .כאן שנפגשנו הרחמן ברוך ,אמר .ונשקו
 רבי חזרו. מילין שלשה פנחס רבי עם הלכו

  .והחברים שמעון

àúåøòúà äéì úéì éæç àúá éàä à÷ìãúàì 
åäð àìà àøååç àøåäðá àãçàúàì àìëú àø

]éãé ìò[ éåúåçú äéá ï÷áãúî ïåðéàã ìàøùé 
òà éæç àúå" àìëú àøåäð éàäã äéçøåàã â

 éåúåçú äéá ÷áãúàã äî ìë äàöéùì àîëåà
 àîåé÷á ïîéé÷å éåúåçú äéá ï÷áãúî ìàøùé

ää" ã)ã ã íéøáã (åäéá íé÷áãä íúàå" ä
ëéäìà"íééç íâåäéá "ëéäìà ä"ìà àìå íðéä" å

)åäéá àìà"ëéäìà ä"í ( àìëú àøåäð àåääá
 äéá ÷áãúàã äî ìë éöùå ìéëàã àîëåà

úåçúäé íééç áéúëã éîéé÷å äéá ï÷áãúî ïåúàå 
 íåéä íëìë] àìéòì àééøù àøååç àøåäð ìòå

àëä äàìò àæøå äéì óé÷àã àîéúñ àøåäð[ 
 ïéúîëçå ÷éìñã àáåäìùá çëùú àìëå

ðå ñçðô éáø àúà äéá ïéðåéìòã êéøá øîà äé÷ù
àðîçøã ñçðô éáøã äéîò åìæà àëä àðòøòéàã 

àééøáçå ïåòîù éáø åøãäà ïéìéî úìú:  
 סוד שאמרנו זה ,שמעון רבי אמר
 א"הלכן ש ,הקדוש ביחוד הוא החכמה
 תכלת אור הוא הקדוש השם של אחרונה
 לבן אור שהוא ,ו"ביה שנאחזשחור 
הזה  האור לפעמים ,בא וראה. שמאיר
 שלא בזמן אלא ,'ה ולפעמים 'ד התכלת
 אותו להדליק למטה ישראל בו נדבקים

 àúîëçã àæø ïøîàã àä ïåòîù éáø øîà
ä êë ïéâáã àùéã÷ àãåçéá åäéà" äàøúá à

 àîëåà àìëú àøåäð åäéà àùéã÷ àîùã
äéá ãéçàúàã" àú øéäðã àøååç àøåäð àåäã å

ã àìëú àøåäð éàä ïéðîæì éæç'ää ïéðîæìå  ' àìà
 àúúì ìàøùé äéá ï÷áãúî àìã àðîæá

                                                                                                                                                                                     

אש "א וה) 'א א"בראשית נ' וע' ד א"צו ל' א ופ”יתרו פו ע' ש פ"כמ( מלכות דאצילות ה"ה "יךקאל' ה" א
 היא מכלה ,הם שלהובין דרחימוהרי  , כי בכח הגבורות הממותקים שבה,אשא אכלא אשאכלומר  "אוכלה

 ואוכלת אותן בסוד אש אוכלה ,אשר הם מאש הגבורותמהם ק " את ניצותאת הקליפות והחיצונים ומברר
ק " כי הוא מקנא על צערן של ניצו"אל קנא"זהו שאמר  ו.עלייתם וכל תיקונם שעולים בהסוד  וזהו .אש

 ).ג"ב נה ע"ה ח"דע( אליה ומברר אותן מתוך הקליפות ומעלה אותן
 ).א"ד(ב ”לקמן עז ע ב
  ).א"ד(א ”א וילך רפד ע”א ושלח לך קפו ע”אחרי אהליך דא שכינתא עה ע' וכן בפ ג
 ).א"ד(שפגעתי ואנה לידי לבא פה ולשמוע חדושים אלו  ד
  ).א"ד(ב ”א לז ע”ג עס ה
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 ולפעמים ,'ד הוא הלבן באור להאחז
 ,הלבן האור עם להתחבר אותו שמעוררים

 יהיה כי" שכתוב ,לנו מנין .'ה נקרא אז
 ,מהול ,'ה בלי כתוב נער ,"בתולה נערה
 מקום ובכל ,בזכר התחברה שלא משום
 נמצאת לא א"ה ,ונקבה זכר נמצאים שלא

 זמן כל היא שהרי, 'ד ונשאר משם ועולה
 ,'ה נקראת שמאיר הלבן באור שמתחברת

 נדבקת היא ,כאחד מתחבר הכל אז שהרי
 ,)למטה( בה נדבקים וישראל ,הלבן באור

 הכל ואז ,אותה להדליק תחתיה ועומדים
 שעולה שהעשן ,הקרבן סוד וזהו .אחד

 ,להדליק הזה התכלת לאור אותו מעורר
  מתחבר ,לקוכשנד

 à÷ìãàì>äéì<åäðá àãçàúàì  åäéà àøååç àø
ã ' àðîæìå]å[ àøåäð íò àøáçúàì äéì éøòúîã

ä éø÷à ïéãë àøååç ' áéúëã ïìðî)ùâë áë í ( éë
øòð äìåúá äøòð äéäéàáéúë ) äéá(ä àìá  ' éàî

 øúà ìëáå àøåëãá úøáçúà àìã ïéâá àîòè
ä àá÷åðå øëã åçëúùà àìã" çëúùà àì à

ã øàúùàå ïîúî à÷ìñå ' àðîæ ìë éäéà àäã
çúàãä éø÷à øéäðã àøååç àøåäðá øá ' àäã
 ïéãë)ë( àì]øáçúà[ ú÷áãúà éäéà àãçë 

 ï÷áãúî ìàøùéå àøååç àøåäðá]äá[)  äéì
àúúì(> àúúì< äì à÷ìãàì äúåçú àîéé÷å 

 àððúã àðáø÷ã àæø àåä àãå ãç àìë ïéãëå
 à÷ìãàì àìëú àøåäð éàäì äéì øòúà ÷éìñã

øáçúà ÷ìãúà ãëå  
  àð/á  

. אחד ביחוד דולק נרוה ,הלבן באור
 הזה התכלת האור של שדרכו ומשום

 ,תחתיו בו שנדבק מה כל לוולאכ כלותל
 אז ,אחד בוריבח דולק ונר נמצא כשרצון

 להוהע את ותאכל 'ה אש לוותפ" כתוב
 בוריבח דולק נר שאותו נודע ואז ,"'וגו

 באור נדבק תכלת אור .אחד וקשר אחד
 ולותוע חלבים תחתיו אוכל .אחד והוא לבן

 שהרי ועולות והוא( אוכל לא שזה שמשמע
 עולה שהוא בזמן אלא ,תחתיו )אוכל לא

 ,הלבן באור ומתחבר נקשר והכל )דולק(
 ,כולםבכל העולמות  שלום] יש[ הוא ואז

 םישסי ואחר. אחד ביחוד נקשר והכל
 בו מתדבקים ,זה תכלת אור תחתיו כלותל

 תשמחב אלה ,וישראל לוים כהנים תחתיו
 ונר ,בתפלה ואלה ,הלב ברצון ואלה ,השיר
 כאחד האורות ונדבקים עליהם דולק

 עליונים ומתברכים העולמות ומאירים
  .ותחתונים

 ïéâáå ãç àãåçéá ÷éìã àâøùå àøååç àøåäðá
 éåäîìå äàöéùì àìëú àøåäð éàäã äéçøàã
 àåòø ãë äéúåçú äéá ÷áãúàã äî ìë ìéëà
áéúë ïéãë ãç àøåáçá ÷éìã àâøùå çëúùà 

)çì çé à íéëìî (åäé ùà ìåôúå" úà ìëàúå ä
åâå äìåòä ' ÷éìã àâøù àéääã òãééúà ïéãëå

 ÷áãúà àìëú àøåäð ãç àøåù÷å ãç àøåáçá
 àøååç àøåäðá]ãåäéà[ ãç )å( äéúåçú ìéëà]ð" à

ìéëà àì àäã ïååìòå åäéàå [ïååìòå ïéáøúá 
 ìéëà àì àäã òîùîã>ð" àäã ïååìòå åäéàå à

ìéëà àì <)àäã( åäéàã àðîæá àìà äéúåçú 
 ÷éìñ]ð" à åäéàã÷éìã[ >ð" åäéàã à àìëå ÷éìã

øù÷úà< àîìù ïéãëå àøååç àøåäðá øáçúàå 
 åäìë ïéîìòã)åäìåëå (>å<]àìåë[ øù÷úà 

 éàä äéúåçú äàöéùì íééñã øúáìå ãç àãåçéá
 éàåéìå éðäë äéúåçú äéá ï÷áãúî àìëú àøåäð

åòøá ïéìàå øéùã äåãçá ïéìà ìàøùéå àáìã àú
 å÷áãúàå åäééìò ÷éìã àâøùå àúåìöá ïéìàå
 ïéàìò ïéëøáúîå ïéîìò ïéøéäðå ãçë ïéøåäð

 ïéàúúå  
 חיים אלהיכם 'בה הדבקים ואתם" ואז
 בולכת צריךהיה  ,ואתם ".היום כלכם
 ועולות חלבים על להוסיף 'ו אלא. אתם
 ואתם ,נכליםו אכליםנו בו נדבקים שהם

åäéá íé÷áãä íúàå ïéãëå"ëéäìà ä" íééç í
 àìà äéì éòáî íúà íúàå íåéä íëìë]å'[ 

 àôñåàì]ìò[ äéá ïé÷áãúî ïåðéàã ïååìòå ïéáøú 
 àøåäð àåääá äéá ï÷áãúî ïåúàå ïàöùå ïéìëàå

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ב ”שמות לח ע א
 ).א"ד(חלבים ועולות  ב
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 שחור תתכל אור באותו בו מתדבקים
 חיים" שכתוב זהו , קיימיםואתם שאוכלת

ים צבעה כל )וארגמן ותכלת( ".היום כלכם
 אוכל שהוא מתכלת חוץ ,לחלום טובים

 ושורה מות שבו אילן והוא ,תמיד ומשמיד
 שורה שהכל ומשום ,התחתון העולם על

 ,כך תאמר ואם. ומשמיד אוכל הוא תחתיו
 הם צבאות וכמה ,למעלה בשמים שורה גם
 )ואוכלים משמידים( וכולם ,עלהלמ

 שלמעלה אותם כל , בא וראה.קיימים
 התחתונים אבל ,נכללים תכלת אור באותו

 למטה אחר( העולםמ גס דבר שהם ,כך לא
 אוכל ולכן .עליו ושורה שעומד )מה על

 למטה אחר דבר לה ואין ,אותם ומשמיד
 התכלת שאור משום דיישמ שלא בעולם
  .עליו שעומד מה כל משמיד

ää ïéîéé÷ ïåúàå àìëàã àîëåà àìëú" ã
)ã ã íéøáã ( íåéä íëìë íééç>ñ" úìëúå à

ïîâøàå<ïéðååâ ìë àáè  àìëúî øá àîìçì ïé
 àðìéà åäéàå øéãú éöùå ìéëà åäéàã] äéáã

àúåî) [àúåîã( ïéâáå äàúú àîìò ìò àéøùå 
 àîéú éàå éöùå ìéëà åäéà äéúåçú àéøù àìëã
 ïåðéà ïéìéç äîëå àìéòì àéîùá àéøù éîð éëä

 åäìëå àìéòì)ìéëàå éöù (]éîéé÷[á ìë éæç àú 
ìëúà àìëú àøåäð àåääá àìéòìã ïåðéà ïì

 àîìò äñâ äìî ïåðéàã éëä åàì éàúú ìáà]ð" à
àúúì àøçà[ >ð"äî ìò àúúì àøçà à< 

 ïåì éöùå ìéëà êë ïéâáå äéìò àéøùå àîéé÷ã
 äìî äì úéìå>àúúì àøçà< àìã àîìòá 

 äî ìëì éöù àìëú àøåäðã ïéâá éöúùà
äéìò àîéé÷ã:  

 מיני שלים צבע וחמשה בארבעים
 יםנחלק שבעה .העולם נחלק אורות

 בתהום מכה אחד כל .תהומות לשבעה
 ,התהום בתוך מתגלגלות ואבנים ,שלו

 ונוקב אבנים באותם אור אותו ונכנס
 כל ושוקעים ,בהם יוצאים ומים ,אותם
. צדדים לשני ומכסה התהום על ואחד אחד

 אור ונכנס ,נקבים באותם מים יוצאים
 האור מתגלגל .התהום צדדי לארבעת ומכה

 ,המים ונחלקים ,אחדב ופוגשים בחברתו
 ,תהומות בשבעה שבעה אותם כל ואוחזים
 ,התהום של כיםובחש )שורים( וכורים
 ועולים ,בהם מתערבים הללו כיםווהחש
 ,מאורות באותם ומתגלגלים ויורדים המים

 ,ומים וחושך אורות כאחד ומתערבים
. חשוכים נראים שלא אורות מהם ונעשו

éðååâ ùîçå ïéòáøàáâïéøåäð éðéæ ã âéìôúà 
àîìòäáùì ïéâìôúî äòáù  ãç ìë ïéîåäú äò

 ïéìâìâúî ïéðáàå äéìéã àîåäúá ùèá] åâá
àîåäú[ ïéðáà ïåðéàá àøåäð àåää ìééòå )á÷ðå (

]áé÷ðå[ ìò ãçå ãç ìë ïéò÷ùå åäá å÷ôð àéîå ïåì 
 ïåðéàá àéî å÷ôð ïéøèñ ïéøúì àééôçå àîåäú
 àîåäú éøèñ òáøàì ùèáå àøåäð ìàòå ïéá÷åð

çá åòøòàå äúøéáçá àøåäð àìâìâúî ïéâìôå ã
 éîåäú äòáùá äòáù ïåðéà ìë ïãéçàå ïééî

 ïàøëå>ñ"ïàøù à<àîåäú éëåùçá å éëåùçå 
 ïåðéàà ïéúçðå àéî ïé÷ìñå ïåäá éáøòú

 ïéøåäð àãçë åáøòúàå ïéøåäð ïåðéàá ïéìâìâúîå
 àìã ïéøåäð åäééðî åãéáòúàå ïééîå ïéëåùçå
 äéøáçá ãç ìë ùèá ïàëåùç ïàæçúà

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(מ "בר' שלח לך קעה א א
 ).א"ד(ב ”א הודפס שנית בפקודי רכח ע”מכאן עד ברזא עלאה שבדף נב ע ב
ה "י במילוי ואלקים במילואו הם מ"ג ואדנ"ה וקמ"ק כתב מ"ב הרמ"נ. 'בארבעין וחמש גווני וכו ג

כבר יש זיני גוונין . ה"חו' ה כולל מילוי גימטרי"ה דכיון דמ"י כתבו שהוא שם מ"י האראותיות ותלמיד
כי . תהום' ספירות בז' והאדם כלל ז. אלא ששורש הם באצילות בדיוק אדם. דעיקר גוונים הם בבריאה
רין ואת' כ יש בחי"ג ע"ח או ז"מ כיון שיורדות בו ז"מ. 'והגם דיסוד הוא א. יסוד נוקבא נקרא תהום

וכשיש . ן"ואבנין הם הגבורה שהם משורשי ב. 'דשייך לי' וכח בטש הוא החיבור בתהומ. דמקבלין להם
לתרין ' וחפיי. ונגדי מיא להעולמות. ח נקב הגבורה להמתיקן"שהם ה' והנהור. ן"אב' א גימטרי”בואו ע

נזר (צונים בסוד נפולים והקשים אזלין לחי. והרפיין נמתקים בחסד. כי יש דינין רפיין ויש קשים. סטרי
 ).נ"ש) (ישראל

 ).א"ד(ב ”מיני מראות נחלק העולם פקודי רכח ע ד
 .יהל אור' ועי, )ב"י ד ע"א על ס"בהגר(ג טעמים "ב נתיבות וי"דהיינו לל ה
כי מתחלה הם בחשוכי אבל לאחר דאתערבי בנהורין נמתקו ואז אינם . ואמר דכראן בחשוכי תהומא ו

) שם(ן לבטשי זה בזה "ונעשה בהם הכנה לכל הזיווגים להיות כלים להעלות מ. מיםחשוכין אלא נהורין י
 ).נ"ש(
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 לשבעה ונחלקים ,בחברו מכה אחד כל
 זורמים ובהם ,התהום של צנורות וחמשה

 ,בקולו עולה נוריוצ נוריצ כל .מים
 ,נשמע קול וכשאותו .מזדעזעים והתהומות

 מימיך חלק ,ואומר לחברו קורא תהום כל
 תהום אל תהום" שכתוב זהו .בך ואכנס
  ".צנוריך לקול קורא

îçå ïéòáùì ïéâìôúîåéøåðö ùàîåäú à åäáå 
 äéì÷á ÷éìñ àøåðöå àøåðö ìë àéî ïãâð

)ïòæòæúàå (]ïòæòãæàå[ àì÷ àåää ãëå ïéîåäú 
 âéìô øîàå äéøáçì éø÷ àîåäú ìë òîúùà

ää êá ìåòàå êîéî" ã)ç áî íéìäú ( ìà íåäú
êéøåðö ìå÷ì àøå÷ íåäúá:  

 )וששים( מאות שלש אלה תחת
 לבנים מהם ,גידים )וחמשה( ושמונים

 זה נכללו , אדומיםומהם שחורים ומהם
 נרקמו גידים אותם .אחד צבע ונעשו בזה

 נקראת אחת וכל ,רשתות עשרה בשבע
 בזה זה נרקמו )התקיימו( .גידים רשת

 אלה תחת ,התהום בתחתית ויורדים
 ושתי ,הברזל כמראה רשתות שתי עומדות
 שני. הנחשת כמראה אחרות רשתות
 ואחד מיןמי אחד ,עליהם עומדים כסאות

 חברותתמ רשתות אותן כל .משמאל
 צנורות מאותם יורדים ומים ,כאחד

 שני אותם .האלה ברשתות ונכנסים
 ואחד , שחוררקיע של כסא אחד ,כסאות

 הללו הכסאות שני ,תחש רקיע של כסא
 כסא באותו )באחד( עולים ,עולים כשהם

 יורדים וכשיורדים ,רוהשח הרקיע של
 הכסאות שני. התחש רקיע של כסא באותו
 ואותו .משמאל ואחד מימין אחד ,הללו
 כסא ואותו ,מימין השחור הרקיע של כסא
  .משמאל התחש רקיע של

äàî úìú ïéìà úåçú )äùîçå ïéúùå( 
]ïéðîúå[â ïåäðî ïéîëåà ïåäðî ïéøååç ïåäðî ïéãéâ 

 ãç ïååâ åãéáòúàå àãá àã åìéìëúà ïé÷îåñ
åúùø äøùò òáùá åîé÷øúà ïéãéâ ïåðéà ìëå ú

 éø÷à ïéãéâ úùø ãç)åîéé÷úà (]åîé÷øúà[ àã 
 ïéøú ïéìà úåçú éîåäú éìåôùá ïéúçðå àãá
 ïéúùø ïéøúå àìæøôã åæéçë ïéîéé÷ ïéúùø

 åæéçë ïéðøçà]ã[ éîéé÷ ïååñøë ïéøú àùçð
 ïåðéà ìë àìàîùî ãçå àðéîéî ãç åäééìò

 àãçë ïøáçúî ïéúùø]ïééîå[ ïåðéàî ïéúçð 
ìàá ïéìàòå ïéøåðö ãç ïååñøë éøú ïåðéà ïéúùø ïé

 àòé÷øã àééñøë ãçå àîëåà àòé÷øã àééñøë
àðåâññã ]ïååñøë ïéøú ïéìà[ ïé÷ìñ ïåðéà ãë 
 ïé÷ìñ)ãçá (]àåääá[ àîëåà àòé÷øã àééñøë 

 àééñøë àåääá ïéúçð ïéúçð ãëå]àòé÷øã [
)àòé÷øá( àðéîéî ãç ïååñøë ïéøú ïéìà àðåâññ 

øã àééñøë àåääå àìàîùî ãçå àîëåà àòé÷
 àðåâññ àòé÷øã àééñøë àåääå àðéîéî

àìàîùî  
  áð/à  

êéàî àîëåà àòé÷øã àééñøëá ïé÷ìñ ãë  , השחורהרקיע של בכסא כשעולים

                                                                                                                                                                                     

כי . ל פירשו"י ז"ל ותלמידי האר"שמות הנ' שהוא מילוי מילואי דד' ק פי"ה צינורי הרמ"ומתפלגין לע א
 נהורין בחשוכי נמצא. מדות' והרי אמרינן לעיל כי הרי הזיווג מז. 'א כלול מג"וכ. יש נהורין וחשוכא ומיא

שורשין ' תסיר מהם ג. ד"ב זווגים הם פ"וכן מים בחשוכי הרי מ. ב"הוא מ' פעמים ז' בג' פ ז"הוא ג
י "ג ויורדין למלכות אדנ"ו שבמוח הוא ס"יה' ולפי ששירי הטיפה מג. ה"נשאר ע. שבנהורין מים וחשוכי

לכן אמרו בגמרא . בזה מרצה לנוקבאוהיסוד דכורא נקרא רצון ש. ה"ע' ב אותיות גימטרי"במילוי הוא י
ונותן חציה שהיא . א"ן לז"א וק"ך לא"ע נהורין אר"ונמשך הטיפה מהרצון העליון שהוא ש. לרצות לאשתו

כי עיקר פירוש צינור הוא כמו צינור עובר . ר לקבל בה הרצון"ן נהפך בה לצנו"ה בזיווגא למלכות ומהרצו"ע
והנה כתיב הקול קול יעקב כי קול של ישראל ). שם(עולמות בו מים כן כאן עוברים בהמה שפע לכל ה

ן וקרא כל חד לחברי "ואז התהומה קורין לעלות מ). לנהורין(ט מעורר קול יעקב עליון "העולין בתפלה ומ
ואמר לקול צינוריך : ש ונותנים רשות זה לזה"ברשות כמ' אבע מימך לרבות השפע כל חד לחברי ליעול בי

ומעוררים התרין ריעים דלא נתפרש . י" ריעים שומע כי הישראל נעשים ריעים להש'ד כי קול ב"של המ
: וכהנים בחשאי במחשבה משורש השפע ממוח. במקדש הלוים בשיר בקול' ומשם עיקר השפע וכן הי

מ "ומ. ה"ח ובעטרה בחינת נוקבא שס"ה גידים כי ביסוד זכר הוא יסוד הזכר רמ"ואמר תחות אילין שס
 ).נ"ש(ה גידים ובהם נתרקם השפע כמו הולד בבטן אשה "כנגדם בנוקבא שסח ו"עיקרן רמ

  .אריכות בזוהר הרקיע' עי ב
ומבשרי אחזה אלוה שכמו שיש ' צינורות קטנים מתפשטים לכל צד זולת צינורות הגדולים שבאצי ג

  ).א"ד(באדם גידים קטנים וגדולים 
  ).א"ד(פאר בגוונין הרבה שלו רקיע שיש לו גוון תחש אשר תרגומו ססגונא ששש ומת ד
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, בו ויורדים ,שמאל רקיע של הכסא מנמיך
 יורדים( ,באחד אחד הכסאות מתגלגלים

 הרשתות אותן כל לוקחים )ולוקחים
 התהום לתחתית אותם ומכניסים תוכםב

 להלמע ועולה אחד כסא עומדו ,התחתונה
 אחר כסא ועומד ,התהומות אותם מכל

 כסאות שני בין ,התהומות כל של למטה
 וכל ,תהומות אותם כל מתגלגלים אלו

 הכסאות שני בין ננעצו צנורות אותם
  .הללו

 ïéìâìâúî äéá ïéúçðå àìàîù àòé÷øã àéñøë
ãçá ãç ïååñøëàééåâá ïéúùø ïåðéà ìë ïéè÷ð  åä

 ãç íéà÷ äàúú àîåäúã àìåôùá ïåì ïéìàòå
 íéà÷å éîåäú ïåðéà ìëî àìéòì ÷éìñå àééñøë
 ïéøú ïéá éîåäú ìëã àúúì àøçà àééñøë
 ïåðéà ìëå éîåäú ïåðéà ìë ïéìâìâúî ïéìà ïååñøë

ïéìà ïååñøë ïéøú ïéá åöòðúà ïéøåðö:  

 ,הם צנורות )אורות( וחמשה שבעים
 אותם וכל ,הכל של עליונים הם שבעה

 בגלגלי נעוצים וכולם ,בהם אחוזים אחרים
 בגלגלי ונעוצים ,הזה בצד הזה הכסא
 )בתהומות(מים  בהם. הזה בצד הזה הכסא
 כורים שיורדים אותם .ויורדים עולים

 נכנסים שעולים אותם .ובוקעים בתהומות
 וממלאים ועולים ,האבנים נקבי באותם
 של צבעים שבעה כאן עד .הימים לשבעת

 אחרים אורות שבעה. עליון בסוד רותאו
 כולל אחד וים ,ימים לשבעה נחלקים

 העליון ים הוא האחד הים אותו .אותם
 שבעה .בו כלולים הימים שבעת שכל

 ומכים הים אותו לתוך נכנסים הללו אורות
 צד וכל .צדדים לשבעה )לשבעים( לים בו

 והכהו" ככתוב ,נחלים לשבעה נחלק וצד
 נחלק ונחל נחל וכל ."' וגונחלים לשבעה
 לשבע נחלק ונהר נהר וכל ,נהרות לשבעה
 לשבעה נחלקת ודרך דרך וכל ,דרכים

 נכנסים כולם הים מימי וכל ,שבילים
  .לתוכם

 ùîçå ïéòáù)ïéøåäð ( äòáù ïåðéà ïéøåðö
 åäá ïãéçà ïéðøçà ïåðéà ìëå àìëã éàìò ïåðéà
 àã àøèñá àééñøë éàäã éåìâìâá éöéòð åäìëå

]öéòðåàã àøèñá àééñøë éàäã éåìâìâá ïé[ ïåäá 
ïééîáéîåäúá ïàøë ïéúçðã ïåðéà ïéúçðå ïé÷ìñ â 

 éá÷åð ïåðéàá ïéìàò ïé÷ìñã ïåðéà ïåì éò÷áå
 äòáù ïàë ãò ïéîé òáùì ïééìîå ïé÷ìñå ïéðáà

àæøá ïéøåäð éðååâã ïéðøçà ïéøåäð äòáù äàìò 
 àåää ïåì ìéìë ãç àîéå íéîé äòáùì ïéâìôúî

ç àîé ïìéìë ïéîé òáù åäìëã äàìò àîé åäéà ã
 àîé àåää åâì ïéìàò ïéìà ïéøåäð äòáù äéá

 äéì ïàçîå) àîéìïéòáùì (] àîîéìäòáùì[ 
 ïéìçð äòáùì âìôúà àøèñå àøèñ ìëå ïéøèñ

 áéúëãë)åè àé äéòùé (åäëäåä íéìçð äòáùì 
åâå'å ìëå ïéøäð äòáùì âìôúà àìçðå àìçð ìëå 

ùì âìôúà àøäðå àøäð àçøåà ìëå ïéçøà äòá
 àîéã éåîéî ìëå ïéìéáù äòáùì âìôúà àçøåàå

åäééåâì ïéìàò ïåäìë:  
 לשבעה ויורדים עולים אורות שבעה

 לתוך נכנסים עליונים אורות שבעה .צדדים
 כמו .יוצאים אחד ומעליון הם ששה .הים

 אותם לכל מימיו מחלק כך ,הים שנוטל
 טהלמ אחד תניןו ,נהרות אותם לכל ,ימים
 בצד בא ,נהרות אותם בכל שט שמאל בצד

 ומגיע ,כברזל חזקים כולם ,קשקשיו
 האורות אותם וכל .מקומה ושואב ,לשאוב

 ïéøèñ äòáùì ïéúçðå ïé÷ìñ ïéøåäð äòáù
ò ïéàìò ïéøåäð äòáùà ïåðéà àúéù àîé åâì ïéì

 âéìô éëä àîé ìéèðã äîë é÷ôð äàìò ãçîå
îïéøäð ïåðéà ìëì ïéîé ïåðéà ìëì éåîéæ àðéðú ãç 

 ïéøäð ïåðéà ìëá èàù àìàîù øèñá àúúì
 éèîå àìæøôë ïéôé÷ú ïåäìë éåù÷ù÷ øèñá éúà

                                                                                                                                                                                     

à) ñ"ïéè÷ðå éúçð à(ôãá óñåð "å. 
á) ð"àéîåäúá à(ôãá óñåð "å. 

 ).א"ד(חופרים בתהומות  ג
 ).א"ד(כ "ע ד
 ).הערת הזוהר(ב ”שמות רמב ע ה
מ "א. ז שבילין"ו אלפים תת"א ארחות ו"ט נחלים גשם נהרות ואלפים ות"לפי החשבון הרי הם מ ו

  ).א"נ(
 ).א"ד(ב ”רג הגדול שעליו נאמר והרג את התנין אשר בים וארא כז עהוא המקט ז
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 ,אש לוהטים ולשונו פיו .לפניו נחשכים
 עד, חזקה כחרבחדה  לשונו )לשונו דוח(

 ואז ,הים לתוך למקדש כנסילה שמגיע
 ,נחשכים והאורות המקדש את מטמא
 נחלקים ואז ,מהים עולים עליונים ואורות

 ומימיו קופא והים ,שמאל בצד הים מימי
 שכתוב כמו ,הדבר סוד זה ועל .זורמים לא

 אשר השדה חית מכל ערום היה והנחש"
 יורד הרע הנחש סוד ".אלהים 'ה עשה

 והוא ,)למטה מלמעלה( למעלה מלמטה
 לפתות ויורד ,המרירים המים פני על שט

 הזה הנחש. רשתו לתוך שיפלו עד למטה
 והוא נכנס במעיו ,וא מות שבעולםה
 ויש .שמאל לצדהוא  ,האדם של יםומסתה

 שניהם .ימין בצד החיים של אחר נחש
  .שבארנוה כמו האדם עם הולכים

äéî÷ ïëùçúà ïéøåäð àèäìî äéðùéìå äéîåô 
 àùà] ãåãç>ã<äéðùéì[ àáøçë äéðùéì ãåãç 

àôé÷úàùã÷îì ìòéîì éèîã ãò  ïéãëå àîé åâ à
 ïéàìò ïéøåäðå ïéøåäð ïëùçúàå àùã÷î áéàñ
 øèñá éåîéî ïéâìôúî àîé ïéãë àîé ïî ïé÷ìñ

éôà÷ àîéå àìàîùá àã ìòå éåîéî ïéãâð àìå 
 áéúëã äîë äìîã àæø)à â úéùàøá ( ùçðäå

åäé äùò øùà äãùä úéç ìëî íåøò äéä" ä
éäìà" àìéòì àúúî úéçð àùéá àéåçã àæø í

]ð"àéòî àúúì àì[ ïééî éôà ìò èàù àåäå 
 éåúùø åâ ïåìôéã ãò àúúì éúôàì úéçðå ïøéøî

ä àéåç éàäééåòîá ìàò àåäå àîìòã àúåî àâ 
 àéåç úéàå àìàîù øèñì àåä ùð øáã íéúñã
 äéîò éìæà åäééåøú àðéîé øèñá ééçã àøçà

äåî÷åàã äîë ùð øáã:  
 חיות שאר כל שהרי ,"השדה חית מכל"

 משום ,זה כמו להרע חכם בהם אין השדה
 שנמשך למי אוי .הזהב זוהמת שהוא
 שבא מי ולכל מות לו גורם שהוא ,אחריו
 אחריו נמשך אדם .בארנוה והרי .אחריו
 כמו ,שלמטה מה בכל לדעת ויורד למטה
 עד ,אחריהם ודרכו רצונו נמשך כך ,שיורד

 העולם תאות ורואים ,הזה לנחש שמגיעים
 והוא ,קם אז ,זה במקום שטים ודרכיו
 וגרם ,בהם ונדבק ואשתו אדם אחר נמשך
 עד ,אחריו שבאו הדורות ולכל מות להם

 פסקה לא ,סיני להר ישראל שהגיעו
 כיון ,נתבאר והרי ,מהעולם וזוהמת
או ונדבקו בעץ ששורה בו מות שחט

  .למטה

 àì÷çã ïåéç øàù ìë àäã äãùä úéç ìëî
 åäéàã ïéâá éàäë àùàáàì íéëç åäá úéì

 àîäåæ äéøúáà êéùîúàã ïàîì éåå àáäãã
 äéøúáà ïééúàã ìëìå àúåî äéì íéøâ åäéàã
 àúúì äéøúáà êéùîúà íãà äåî÷åà àäå
 éëä úéçðã äîë àúúìã äî ìëá òãðîì úéçðå

èîã ãò åäééøúáà éåçøàå äéúåòø êéùîúàé ï
 éåçøåà åèùå àîìòã äéúáåàéú åîçå àéåç éàäì

øúáà åäéà êéùîúàå í÷ ïéãë àã øúàá åäéé
 àúåî åäì íéøâå åäá ÷áãúàå äéúúàå íãàã

åá ìàøùé åèîã ãò äéøúáà åúàã éøã ìë
 àäå àîìòî äéìéã àîäåæ ÷ñô àì éðéñã àøåèì
 äéá àéøùã àðìéàá å÷áãúàå åèçã ïåéë øîúà

àúúì àúåî:  
 אלהים 'ה קול את וישמעו" ,כתוב מה

 אלא מהלךלא כתוב כאן  ".בגן מתהלך
 היה חטא שאדםרם ט ,בא וראה". מתהלך"

 ולא ,העליון האור בחכמת ועומד עולה
 תאותו שהגדיל כיון .החיים מעץ נפרד היה

 áéúë äî)ç â úéùàøá ( ìå÷ úà åòîùéå
åäé"éäìà ä"ïâá êìäúî í ïàë áéúë ïéà êìäî 

êìäúî àìàãíãà àèç àì ãò éæç àú ä äåä 
 äåä àìå äàìò åøéäðã äîëçá íéà÷å ÷éìñ

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(חדוד לשונו כחרב חדה וחזק  א
 ).א"ד(ב ”והים נקרש ונקפא מלשון קפאו תהומות לעיל כט ע ב
 ).א"ד(א להסיתו כדי שיפול ברשתו אשר טמן לו "ר נכנס ומתעלם במעי הסתום של בנ"שהיצה ג
שמפעיל עוד הליכה יתר ' מתהלך כו' ב האריך וכ"וי). א"ד( שורה המיתה מתהלך שאחזו בקליפה שבה ד

מכאן עד מההוא גוונא ממש שבסוף דף נג תמצאהו כפול ). א"נ(מלכות עם הכולל ' על הראשונה מתהלך גי
  ).א"ד(א ”לקמן עא ע' ב ועי”בכי תשא קצג ע

ומק החטא דעץ הדעת הוא במה שע, א"ג ואמור קז ע"ג וקמ ע"תולדות קלט ע, ב"עוד נח עה ע' עי ה
, ר נכנס לנסיון שלא ברשות"אדה. א"לקמן רנח ע' ועי, )ג"ב פא ע"ה ח"דע(' שנכנס להסתכל בעניני הקלי

 ).ד"ב פג ע"ה ח"דע(אלא מדעתו וחפצו ורצונו 
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 עד אחריהם נמשך ,למטה ולרדת לדעת
 .הטוב ועזב רע וידע ,החיים מעץ שנפרד

 אתה רשע חפץ אל לא כי" כתוב זה ועל
   יגורךלא

 àúáåàéú éâñàã ïåéë ééçã àðìéàî ùøôúî
 ãò åäééøúáà êùîúà àúúì àúçðìå òãðîì
 ìòå áåè ÷áùå òø òãéå ééçã àðìéàî ùøôúàã

 áéúë àã)ä ä íéìäú ( òùø õôç ìà àì éë
êøåâé àì äúà  

  áð/á  
 דירה לו אין ,רע אחר שנמשך מי ".רע

 היו ,חטאו שלא ועד. החיים עץ עם
 חכמה יודעים והיו מלמעלה קול שומעים
 העליון זהר של בקיום ועומדים עליונה

 קול אפילו ,שחטאו כיון .פוחדים ולא
 ,וז דוגמאכ .בו לעמוד יכלו לא שלמטה

 ישראל שעמדו בשעה ישראל חטאוש טרם
 הנחש זוהמת מהם נתבטלה סיני הר על

 היה הרע יצר טוליב אז שהרי ,הזה
 בעץ נאחזו ואז ,מהם אותו ודחו מהעולם

 אז. למטה ירדו ולא למעלה ועלו ,החיים
 ,עליונות אספקלריות ורואים יודעים היו

 .עוולשמ לדעת ושמחים עיניהםהאירו ו
 של חגורות הוא ברוך הקדוש להם חגר ואז

 לשלוט יוכל אשל ,הקדוש שמושל  אותיות
 כמו אותם יטמא ולא הזה הנחש עליהם

 כל מהם בטלו ,בעגל שחטאו כיון .דםוק
 מהם ובטלו ,עליונים ואורות דרגות אותן
 מהשם שהתעטרו ינותומז חגורות אותן

 הרע נחש עליהם והמשיכו ,הקדוש העליון
 ואחר .העולם לכל מות וגרמו ,מקדם כמו
 ראליש בני וכל אהרן וירא" ,כתוב מה כך

 מגשת וייראו פניו עור קרן והנה משה את
  ".אליו

 íò äøéã äéì úéì òø øúá êùîúàã ïàî òø
 àì÷ ïéòîù ååä åàèç àì ãòå ééçã àðìéà
 àîåé÷á éîéé÷å äàìò àúîëç éòãé ååäå àìéòìî

 åàèçã ïåéë éìçã àìå äàìò àøäéæã]åìéôà [
)å÷éôà( àì÷ ]àì àúúìã[åä åà í÷éîì ïéìëé 

ã àðååâë äéáìàøùé åáç àì ãò àá àúòùá 
 åäééðî øáòúà éðéñã àøåè ìò ìàøùé åîéé÷ã

àéåéç éàäã àîäåæâ òøä øöé ìåèá ïéãë àäã 
àîìòî äåäã åãéçàúà ïéãëå åäééðî äéì åçãå 

 àúúì åúçð àìå àìéòì å÷ìñå ééçã àðìéàá
 ïéàìò ïàéøì÷ôñà ïàîçå ïéòãé ååä ïéãë

òîùîìå òãðîì ïàãçå åäééðéò ïéøäðúàå ïéãëå 
á÷ ïåì øâç"ïååúàã ïéøåâç ää àùéã÷ äéîùã 

 áàñé àìå àéåç éàä åäééìò äàèìùì ìåëéé àìã
 åäééðî øáòúà ìâòá åàèçã ïåéë àúéîã÷ë ïåì
 åäééðî åøáòúàå ïéàìò ïéøåäðå ïéâøã ïåðéà ìë

æî åøéâç ïåðéàå ïéðéé]øèòúàãé äàìò àîùî 
àùéã÷) [äàìò éåîù éåøèòã( åäééìò åëéùîàå 

ç àîìò ìëì àúåî åîøâå ïéîã÷ìîë àùéá àéå
 áéúë äî øúáìå)ì ãì úåîù ( ìëå ïøäà àøéå

 åàøééå åéðô øåò ïø÷ äðäå äùî úà ìàøùé éðá
åéìà úùâî:  

 וירא" ,בתחלה כתוב מהבא וראה 
 רואים וכולם ,"להוהגד היד את ישראל

 àúéîã÷á áéúë äî éæç àú)àì ãé íù ( àøéå
 ïéøäæ ïàîç åäìëå äìåãâä ãéä úà ìàøùé

                                                           

à  éäå)ôã"å.( 
 ).א"ד(כי תשא קצב  ב
א על ידי התלבשות באספקלריא אם כי כל ראיה בו אינה באה אל, אז היה גילוי באספקלריא המאירה ג

 ).ב"ב ח ע"כללים ח(שאינה מאירה 
' ה שובו לכם לאלהיכם ועי"הקב' ע דא"משמע אילו לא חטאו לא היו יכולין להזדווג עם נשותיהם וצ ד

והגיה שם נכדו דאמרו בזוהר נח אלמלא לא חטא אדם לא . מ"א. ז"ד קצת ישוב ע"פינחס עמוד תי' בפ
ואני בעניי . ד"ש ובהא ניחא עכ"ר אבל עביד מסטרא דרוח קדשא קדישין ע"א דיצהעביד תולדות כגוונא ד

ועוד . א דחי לקרא דשובו לכם לשמחת עונה אלא דפריך עלה ומסיק דהוו מולדי"ע' ז דף ה"אומר דהרי בע
' ז אמר והסירותי וגו"ר ובסוף קל"אומר והסירותי את לב האבן דמתבטל יצה' דבמדרש הנעלם וירא קט א

. ק כי קצרתי"ש בבזוהר נח הנזכר ודו"ד מ"בשר ולא לדבר אחר והיינו ע' נתתי לכם לב בשר לב להוציו
 ). א"נ(ן "מאי
  ).א"ד(חגורה של אותיות הקדושים  ה
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 באספקלריה ומאירים עליונים אורות
 את רואים העם וכל" שכתוב ,שמאירה

 ,פוחדים ולא רואים היו הים ועל ".תוהקול
 פני ,שחטאו אחר ".ואנוהו אלי זה" שכתוב

 שכתוב ,לראות יכולים היו לא הסרסור
 כתוב מהבא וראה ". אליו מגשת וייראו"

 מהר םעדַי את ישראל בני ויתנצלו" ,בהם
 כלי זיין אותם מהם שבטלו ,"חורב

 בהר )בה שהתחגרוא " נבהם שהתחברו(
 .רע נחשאותו  בהם טוישל שלא כדי סיני
 יקח ומשה" ,כתוב מה מהם שבטלו כיון
 מן הרחק למחנה מחוץ לו ונטה האהל את

 הזה הפסוק מה ,אלעזר רבי אמר". המחנה
 שבטלו משה שידע כיון אלא ,זהשייך ל

 הרי ,אמר ,עליונים כלי זיין אותם מישראל
 רלדּו יבא רע נחש והלאה מכאן ודאי

 ,ביניהם מקדש כאן וםיק ואם ,ביניהם
 לו ונטה האהל את יקח ומשה" ,מיד .יטמא
 ראה כי ,"המחנה מן הרחק למחנה מחוץ
 שלא מה רע נחש ישלוט אז שהרי משה
 וכי ,"מועד אהל לו וקרא. "לזה דםומק היה
 אלא ,מועד אהל בהתחלה היה לא

 מה .מועד אהל וכעת ,סתם אהל בהתחלה
 אבא יורב ,לטוב אמר אלעזר רבי ,מועד זה

 מועד מה ,לטוב אמר אלעזר רבי .לרע אמר
 בו שנתוספה הלבנה של שמחה יום שהוא

 ,סרוןיח בו שולטת לא )מועד מה( ,שהוקד
 שהרי להראות ,זה בשם לה קרא כאן גם

 ,נפגם ולא מביניהם אהל )נחש( התרחק
 ורבי ".מועד אהל לו וקרא"כתוב  זה ועל

 אהל היה בהתחלה שהרי ,לרע אמר אבא
 יסע בל יצען בל אהל" שנאמר כמו ,סתם
 .מועד אהלעכשיו ו ,"לנצח תיוויתד

 שלא לעולמים כיםואר חיים לתת בהתחלה
 ,מועד אהל והלאה מכאן ,מות בהםישלוט 

 עכשיו ".חי לכל מועד ובית" שנאמר כמו
 בהתחלה .לעולם קצובים וחיים זמן בו נתן
 חברותא בהתחלה .נפגםעכשיו ו נפגם לא

 עכשיו ,יסורו שלא בשמש ההלבנ של וזווג
 ולכן .לזמן מזמן שלהם הזווג ,מועד אהל
  .קדם היה שלא מה מועד אהל לו קרא

àøäðã àéøì÷ôñàá ïéøäðúîå ïéàìòà áéúëã 
)åè ë íù ( àîé ìòå úåìå÷ä úà íéàåø íòä ìëå

àîç ååä áéúëã ïéìçã àìå ï)á åè íù ( éìà äæ
 ïéìëé ååä àì øåñøñä éðô åèçã øúáì åäåðàå

 áéúëã éîçîì)ì ãì íù ( àú åéìà úùâî åàøééå
 åäá áéúë äî éæç)å âì íù ( ìàøùé éðá åìöðúéå

 ïåðéà åäééðî øáòúàã áøåç øäî íéãò úà
 ïðééæî)åäá åøáçúàã( ]äá åøâçúàã[ àøåèá 

ùé àìã ïéâá éðéñã àùéá àéåç àåää åäá èåì
 áéúë äî åäééðî øáòúàã ïåéë)æ íù ( ç÷é äùîå

 ïî ÷çøä äðçîì õåçî åì äèðå ìäàä úà
 éàä éáâì àø÷ éàä éàî øæòìà éáø øîà äðçîä

 äùî òãéã ïåéë àìà]åøáòúàã) [øáòúéã( 
 éàãå àä øîà ïéàìò ïéðééæ ïåðéà ìàøùéã åäééðî

øééãì éúéé àùéá àéåç äàìäìå ïàëî åäééðéá à
ãéî áàúñé åäééðéá àëä àùã÷î íå÷é éàåá 

 äðçîì õåçî åì äèðå ìäàä úà ç÷é äùîå
 ïéãë àäã äùî àîçã ïéâá äðçîä ïî ÷çøä
 àðã úîã÷î äåä àìã äî àùéá àéåç èåìùé

ãòåî ìäà åì àø÷åâ ìäà àúéîã÷á äåä àì éëå 
 ìäà àúùä íúñ ìäà àúéîã÷á àìà ãòåî

øæòìà éáø ãòåî éàî ãòåî àáà éáøå áèì øîà 
 ãòåî äî áèì øîà øæòìà éáø ùéáì øîà

]ã[ äéá àôñåúàã àøäéñã äåãç íåé åäéà
 äùåã÷)ãòåî äî ( óåà àúåîéâô äéá àèìù àì

 ÷éçøúà àäã äàæçàì àã àîùá äì àø÷ àëä
)àéåç(] åäééðéáî[ >ìäà< íéâôúà àìå åäééðéáî 

 àáà éáøå áéúë ãòåî ìäà åì àø÷å àã ìòå
ùéáì øîà äîë íúñ ìäà äåä àúéîã÷á àäã 
 øîà úàã)ë âì äéòùé ( òñé ìá ïòöé ìá ìäà

 àúéîã÷á ãòåî ìäà àúùäå çöðì åéúåãúé
 åäá èåìùé àìã ïéîìòì ïéëåøà ïééç áäéîì
 øîà úàã äîë ãòåî ìäà äàìäìå ïàëî àúåî

)âë ì áåéà ( áéäééúà àúùä éç ìëì ãòåî úéáå
ïéáåö÷ ïééçå àðîæ äéáãã÷á àîìòì  àì àúéî

                                                                                                                                                                                     

 ).ו"לש(א "ב קצד רע"ח א
ישמח ' ל בפי"י זצ"ש רבינו האר"אור ועמ' י האהל ל"א לחד לישנא דרש”בשבח שח ע). א"ד(ב ”רלו ע ב

 ).א"נ(ן "מאי. 'משה כו
 ).א"ש פט ע"הקדו(' ח שער הארת המוחין פרק ה"ע' ועי, יסוד דמלכות המכונה ציון' הוא בחי ג
 ).א"ד(ש ימי שנותינו בהם שבעים שנה "חיים שיש לו קצבה כמ ד
  ).הערת הזוהר(ב "אילעי זכאי קשוט שבשלח לך קסב ע' כאן שייך אמר לו ר ה
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 àúåøáç àúéîã÷á íéâôúà àúùäå íéâôúà
 ìäà àúùä ïåãòé àìã àùîùá àøäéñã àâååæå
 åì àø÷å êë éðéâáå ïîæì ïîæî ïåäìã àâååæ ãòåî

íãå÷ äåä àìã äî ãòåî ìäàä:  
 ועוסק אחד לילה יושב היה שמעון רבי
 ורבי יהודה רבי לפניו יושבים והיו ,בתורה
 כתוב הרי ,דהיהו רבי אמר .יוסי ורבי יצחק

 ,"חורב מהר עדים את ישראל בני ויתנצלו"
 זמן מאותו עליהם מות שגרמו ואמרנו
 שהסירו רע נחש אותו בהם ושולט ,ומעלה

 אבל ,ישראל נניח .בתחלה מהם אותו
 ממנו )יתבטל( בטל ,חטא שלא יהושע
 סיני בהר עמם שקבל עליון כלי זיין אותו

  .לא או

ãç àéìéì áéúé äåä ïåòîù éáø éòìå 
 ÷çöé éáøå äãåäé éáø äéî÷ éáúé ååäå àúééøåàá

 áéúë àä äãåäé éáø øîà éñåé éáøå)ùíå  (
 áøåç øäî íéãò úà ìàøùé éðá åìöðúéå
 àðîæ àåääî åäééìò àúåî åîøâã ïðéøîà÷å
 äéì åãòàã àùéá àéåç àåää åäá èéìùå àìéòìå
 àìã òùåäé çðéú ìàøùé àúéîã÷á åäééðî

àèçà )éãòà( ]òúàéã[ äàìò àðééæ àåää äéðî 
àì åà éðéñã àøåèá ïåäîò ìá÷ã  

  âð/à  
 אם ,ממנו) יתבטל( בטל שלא תאמר אם

 תאמר אם .אדם בני כשאר מת למה ,כך
 שהרי ,חטא לא והרי ,למה ,ממנו שהוסר

 .ישראל שחטאו בשעה משה עם היה הוא
 עטרה אותה קבל שלא )שהרי (תאמר ואם
 פתח. למה ,ישראל בלוישק כמו סיני בהר

 יחזו ישר אהב צדקות 'ה צדיק כי" ,ואמר
 מה החברים אמרו זה בפסוק ".פנימו

 ושמו הוא צדיק ,"'ה צדיק כי" אבל ,שאמרו
 ישר ,"הוא ישר" ".אהב צדקות" ולכן ,צדיק
 יחזו" זה ועל ,"וישר צדיק" שנאמר כמו

 דרכיהם ויתקנו ,העולם בני כל "פנימו
  .כראוי ישרה בדרך ללכת

îéú éà àìã à)éãòà( ]éãòúà[ éëä éà äéðî 
 éãòúàã àîéú éà àùð éðá øàùë úéî éàîà
 äùî íò åäéà àäã àèç àì àäå éàîà äéðî

àäã àîéú éàå ìàøùé åáçã àúòùá äåä)  àì
ìéá÷ ( åìéá÷ã äîë éðéñã àøåèá àøèò àåää

 øîàå çúô éàîà ìàøùé)æ àé íéìäú (éëá ÷éãö 
åäé"åîéðô åæçé øùé áäà úå÷ãö ä àø÷ éàä 

 ÷éãö éë ìáà åøîà÷ã éàî àééøáç äéá åøîà
åäé" úå÷ãö êë éðéâáå ÷éãö äéîùå àåä ÷éãö ä

 øùé áäà)å( øîà úàã äîë øùé åäéà) íéøáã
ã áì ( éðá ìë åîéðô åæçé àã ìòå øùéå ÷éãö

 øùéî çøàá êäéîì åäééçøà åð÷úéå àîìò
úåàé à÷ãë:  

 את הוא ברוך הקדוש כשדן ,בא וראה
 בני בֹר לפי אלא אותו דן אינו העולם
 בעץ אדם כשחטא ,וראה עודו. האדם
 בו ששורה עץ לאותו גרם ,ממנו שאכל
 אשה להפריד פגם וגרם ,העולם לכל המות

 עד בלבנה הזה הפגם חטא ועמד ,מבעלה
 שעמדו כיון .סיני בהר ישראל שעמדו
 ,הלבנה פגם אותו בטל ,סיני בהר ישראל
חטאו ישראל כיון ש. תמיד להאיר ועמדה

á÷ ïéàã ãë éæç àú" àìà äéì ïã àì àîìò ä
úå àùð éðáã ïáåø íåôìåâ íãà áç ãë éæç 

 éøùã àðìéà àåääì íøâ äéðî ìëàã àðìéàá
 àùøôàì åîéâô íéøâå àîìò ìëì àúåî äéá

åç íéà÷å äìòáî àúúà àøäéñá àã åîéâôã àá
éðéñã àøåèá ìàøùé åîéé÷ã ãòã ïåéë ]åîéé÷ã [

)åîéà÷ã( àåää øáòúà éðéñã àøåèá ìàøùé 
 åáçã ïåéë øéãú àøäðàì àîéé÷å àøäéñã åîéâô

                                                           

  ).א"ד(הוסר ממנו  א
  ).א"ד(א ”עויקרא טו  ב

â  àúå)ôã"å.( 
עם נבל ולא חכם שמלבד שלא זכו ' ואפשר לרמוז בפ. ב"י. ר"כי אז האיר החכמה ונתקן עון אדה ד

ד "חסיד חסד עם יו' ב נתיבות הפכום נבל שהוא גי"ב ול"ש' להארת חכמה בעצם גם פגמו ובמקום הארת ן
נעשו אלם " ולא" "נבל" "עם"ת "נו כרחכמה והם במקום חסיד פגמו ונעשה נבל ובמקום להיות כמשה ע

  ).א"נ) (ן"מאי(ת "כס
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 ,דםומק כמו להפגם הלבנה החזר ,בעגל
 אותה ומשך בה ואחז הרע הנחש ושלט
 והוסר ישראל שחטאו משה וכשידע .אליו
 ידע ,עליונים קדושים כלי זיין אותם מהם
 להמשיכה בלבנה אחז הנחש שהרי ודאי
. החוצה אותה הוציא ואז ,ונפגמה אליו
 שיהושע גב על אף ,להפגם שעמדה וכיון
 כיון ,שלו יןיהז כלי של בעטרה עמד

 שנפגמה כמו וחזרה בה שרה שהפגם
 ,התקייםל אדם יכול לא ,אדם של בחטא

 היה ומותו ,בה שולט שהיה למשה פרט
 בה רשות היה לא זה ועל .עליון אחר בצד

 כך ועל .אחר לאכן ו תמידל יהושעללקיים 
 בו שורה שהרי ,אהל ,לו קראו מועד אהל
 ,הדבר סוד זה ועל. העולם לכל קצוב זמן
 שמאל יש ,למטה ימין ויש למעלה ימין יש

 למעלה ימין יש .למטה שמאל ויש למעלה
 שהוא למטה ימין ויש ,עליונה שהובקד
 שהובקד למעלה שמאל יש .האחר בצד

 הלבנה את לקשר אהבה לעורר עליונה
 שמאל ויש ,להאיר למעלה קדוש במקום
 ומפריד ,שלמעלה אהבה שמפריד למטה

 וזהו ,אליו ולהתקרב בשמש מלהאיר האות
 הזה שמאלכאשר . הרע הנחש של צד

 הלבנה את מושך אז ,מתעורר שלמטה
 אורה ונחשך ,מלמעלה אותה ומפריד
 מות שואבת ואז ,הרע בנחש ונדבקת

 מעץ ומתרחקת בנחש ונדבקת ,לכל למטה
 וזהו ,העולם לכל מות גרם זה ועל. החיים

 נתקנהש קצוב זמן עד המקדש נטמא שאז
 ועל .מועד אהל וזהו ,להאיר ושבה הלבנה

 הנחש של בעטיו אלא מת לא יהושע זה
 .דםוק כמו המקדש את ופגם שקרב הזה
 לא נער נון בן ויהושע" הכתוב סוד וזהו

 àøäéñ ïéîã÷ìîë úáú àìâòá ìàøùé
 êéùîå äá ãéçàå àùéá àéåç àèìùå àîâôúàì
 øáòúàå ìàøùé åáçã äùî òãé ãëå äéáâì äì

ééðî àäã éàãå òãé ïéàìò ïéùéã÷ ïéðééæ ïåðéà åä
 äéáâì äì àëùîàì àøäéñá äá ãéçà àéåç
 àîéé÷ã ïåéëå øáì äì ÷éôà ïéãë úîéâôúàå

òà àîâôúàì" ïéðééæã àøèòá íéà÷ òùåäéã â
 äîë úøãäúàå äá àéøù åîéâôã ïåéë äéìéã
 ùð øá ìéëé àì íãàã àáåçá úîéâôúàã

äá èéìù äåäã äùî øá àîéé÷úàìà äéúåîå 
 àøçà àøèñá äåä>äàìò< àã ìòå ]àì[ äåä 

 åùø]àîéé÷ì äá[òùåäéì ) àîéé÷ì( àìå øéãú 
 äéì éø÷ ãòåî ìäà êë ìòå àøçàì)ìäà( àäã 

 àæø àã ìòå àîìò ìëì áéö÷ ïîæ äéá àéøù
 úéà àúúì àðéîé úéàå àìéòì àðéîé úéà äìîã

 àúúì àìàîù úéàå àìéòì àìàîù)å( úéà
÷á àìéòì àðéîé àúúì àðéîé úéàå äàìò äùåã

 àøçà àøèñá åäéàã)å( àìéòì àìàîù úéà
 àøù÷úàì àúåîéçø àøòúàì äàìò äùåã÷á

àøäéñáàùéã÷ øúàá â úéàå àøäðúàì àìéòì 
àúúì àìàîùã àìéòìã àúåîéçø ùéøôàã 

 àáø÷úàìå àùîùá àøäðàìî äì ùéøôàå
 ãëã àùéá àéåçã àøèñ àåä àãå äéãäá

úøòúà àúúìã àã àìàîù äì êéùî ïéãë 
 úëùçúàå àìéòìî äì ùéøôàå àøäéñì

øåäðà)ä(ú÷áãúàå ) øåäðà(àùéá àéåçá ä 
 àìëì àúúì àúåî úáéàù ïéãëå]ú÷áãúàå [

)ú÷áãúàã(ééçã àðìéàî ú÷çøúàå àéåçá à 

                                                                                                                                                                                     

ר וכפרו בתורת משה ובמדתו "שחזרו לחטא אדה). א"נ) (מ"א. בצד אחר סתום שלא גילה כאן' פי( א
ן "ג ישאר עגל ובמילוי עי"תסיר השורש ס). ג"ריבוע ס(ו "א ואם מקס"שהוא סוד אבא בהיותו בדעת ז

ו תיבות בהלל ועיין מנות הלוי דף "וזה רמז קס) (יב. ר" שחזרו לחטא אדהע"ב ר"ד גימטריא טו"ל למ"גימ
  ).א"נ) (ן"מאי(ח והאריך "ק

 ).ו"לש(א "פרשת בלק קצז ע' א ועי"א ואחרי מות עד ע"לקמן סד ע ב
ד ואחרי "עוד נח ע' ודבר זה תלוי במעשה התחתונים ועי, כל גילויה למטה הוא לפי ערך יחודה למעלה ג

 ).ג"ב קנה ע"ה ח"דע (א"מות עד ע
 ).ב"ב קנז ע"ה ח"דע(יש שליטה לחיצונים העולים ומתקרבים לינק וגורמים פירוד , כלומר ד
 ).ו"לש(ג "ר לא ע"י באד"במאמרי רשב' א ועי"ב ואחרי מות עט ע"ב רג ע"ויקהל קצה ע ה
א עצם החטא של והו' י צירוף סיגי הקלי"הסתכלות בשכינה בזמן שאינו ראוי לתיקון גורם יחוד ע ו

 ).ג"ב פח ע"ה ח"דע(להכניס צלם בהיכל 
מ בעצה שנתן הנחש הקדמוני לחוה ליגע ולאכול מעץ "וי. בקולמוס שנכתב בו המות כמו עט סופר ז

הדעת טוב ורע ונתפתה אדם על ידה ועל ידו נגזר מיתה לכל בני העולם ומאותו קנס המיתה מת יהושע 
 ).א"ד(ב ועיטא דנחש דא דקתני הכי דייקא ”ועיין נז עולא בחטאו כי לא היה לו חטא כלל 

  ).א"ד(כ "ע ח
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 נער שהוא גב על שאף ".האהל מתוך ימיש
 .האהל מתוך ימיש לא ,אור לקבל למטה

 גב על אף ,זה נפגם גם כך ,זה שנפגם כמו
 שנפגמה כיון .לו היה קדושלי זיין כש

 ממנו לבדו נצל לא ודאי הוא כך ,הלבנה
  .ממש גוון מאותו

 ïéãëã àåä àãå àîìò ìëì àúåî íéøâ àã ìòå
àùã÷î úáàúñàå úð÷úàã áéö÷ ïîæ ãò 

 àåä àãå àøäðàì úáúå àøäéñ ìòå ãòåî ìäà
àìà úéî àì òùåäé àãæ àã ùçð ìù àèéòá 

 àæø àåä àãå àúéîã÷ãë àðëùî íéâôå áéø÷ã
 áéúëã)àé âì úåîù ( àì øòð ïåð ïá òùåäéå

 ìäàä êåúî ùéîé]ã[òà" àúúì øòð åäéàã â
 äîë ìäàä êåúî ùéîé àì àøåäð àìá÷ì

òà àã íéâôúà éîð éëä àã íéâôúàã" àðééæã â
 äéì äåä àùéã÷ íéâôúàã ïåéë]àøäéñ[ éëä 

 àåääî äéðî éåãåçìá áéæúùà àì éàãå àåä
ùîî àðååâç:  

 ,אדם שחטא כיון ,וז דוגמאכ ,בא וראה
 , כלי זייןאותם ממנו הוא ברוך הקדוש נטל

 אותו שעטר קדושות מאירות אותיות
 שהרי וידעו ,פחדו ואז ,הוא ברוך הקדוש

 כי וידעו" שכתוב זהו .מהם התפשטו
 מתלבשים היו בהתחלה ".הם םימועיר

 רותיח שהם ,יניםומז כבוד כתרי באותם
 ואז ,מהם התפשטו שחטאו כיון ,מהכל
 וידעו ,להם קורא המות שהרי ידעו

 להם מות וגרמו ,הכל רותימח טוישהפש
  .העולם ולכל

á÷ ìèð íãà áçã ïåéë àã àðååâë éæç àú" ä
 øèòàã ïéùéã÷ ïéøéäð ïååúà éðééæ ïåðéà äéðî

äéìá÷ " åèùôúà àäã åòãéå åìçã ïéãëå ä
ää åäééðî" ã)æ â úéùàøá ( íä íéîåøò éë åòãéå

 ïéðééæî ø÷é éøúë ïåðéàá ïùáìúî ååä àúéîã÷á
 åäééðî åèùôúà åáçã ïåéë àìëî åøéç ïåðéàã

òãé ïéãëåå åèéùôúàã åòãéå ïåì éø÷ àúåî àäã 
àîìò ìëìå ïåì àúåî åîøâå àìëã åøéçî  

  âð/á  
 שלמדו פרשנו הרי ".תאנה עלה ויתפרו"
 בזה ואחזו וקסמים כשפים מיני כל

 נגרעה שעה אותהו .שנתבאר כמו ,שלמטה
 ואז ,אמות מאה האדם וקומת הזקיפות

 והתקללה בדין אדם ועמד ,רודיפ נעשה
  .בארנו והרי ,הארץ

äðàú äìò åøôúéåà )æ â úéùàøá ( àä
àðîé÷åàá ïéîñå÷å ïéùøç éðééæ ìë åôéìåàã 

éçàå øîúàã äîë àúúìã éàäá åã>åàéää <
)àéääá(åôé÷æ òøâúà àúòù â íãàã äîå÷å 

 íãà íéà÷å àãåøô ãéáòúà ïéãëå ïéîà äàî
àðîé÷åà àäå àòøà àéèìúàå àðéãá:  

íãàä úà ùøâéåã) ãë â úéùàøá( à" ø לא ,אלעזר רבי אמר ".האדם את ויגרש"
                                                           

  ).א"ד(הרי בארנו  א
  ).הערת הזוהר(ב ”לו ע ב
  ).א"ד(נתמעט קומתו של אדם  ג
ה עבד תרוכין לאדם אי לא ביאור "א לא ידענא מאן עבד תרוכין למאן אי קב"ויגרש את האדם אר ד

ודור ' לרקיע א' ר סלק השכי"ל כי אדה"ש רז"ל במ"הירח וזמיעוט ' ב מש"ה בפי"ש הרב בע"הדברים עמ
עד שבא משה והורידה למטה ' רקיעים עד שבא אברהם והורידה לרקיע א' עד שהעלוה לז' אנוש לרקיע ב

והנה הכתוב ' י חטאו של אדם גרם לסלק את השכינה ולגרשה לרקיע א"כ נמצא דע"ואח' רקיעים כו' מז
ר שסלק השכינה "י חטאו של אדה"ה ע"ענינים ויגרש לאת דהוא הקב' שו בבאמר ויגרש את האדם ויש לפר

ל הכתוב כפשטו ויגרש את האדם שהוא "י חטאו וי"האדם ע' ה מהרקיע א"ומפרש מי גרש להקב' לרקיע א
ה עבד תרוכין לאדם או לא להפך אבל מלה "לאדם וזהו שאמר לא ידעינן מאן עבד תרוכין למאן אי קב

ל "האדם ודייק דכך צריך להיות מדכתיב את דאי לאדם היה צ' השכ' ן גרש את שהוש מא"אתהפיך כמ
ד כתיב "לשכינה האדם ודאי גרש את שהיא השכינה ומסיים עוד ואמר ובג' שהי' ויגרש לאדם את דייק

ע לעבוד "אלקים מג' דרצה לישב המקראות דתחילה אמר הכתוב וישלחהו ה' ע והו"אלקים מג' וישלחהו ה
פ "כ ויגרש את האדם מאחר שכבר הוזכר שליחות אבל ע"אח' הרי נזכר השליחות ומאי א' מה כואת האד

ע ואמאי נענש בזה מאחר שכל "אלקים מג' ש וישלחהו ה"הוזכר השליחות כמ' האמור ניחא והוא דתחי
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 הקדוש אם ,למי גרושין עשה מי ידעתי
 אבל .לא אם לאדם ןגרושי עשה הוא ברוך

 ומי .קאודו ת"א ,את ויגרש ,התהפך הדבר
 ולכן ,את גרש ודאי האדם ,האדם ,את גרש

 למה ".עדן מגן אלהים 'ה וישלחהו" כתוב
 כפי ,"את" אדם שגרש משום ,"וישלחהו"

 אותם שרהִה הוא ,"וישכן" .שבארנו
 דרכים וסתם גרם שהוא ,זה במקום

 והמשיך ,העולם על דינים שרהוִה ,ושבילים
  .העלמו יום מאותו קללות

ïéëåøú ãéáò ïàî àðòãé àì øæòìàà éà ïàîì 
á÷" äìî ìáà àì éà íãàì ïéëåøú ãáò ä

à úà ùøâéå êéôäúà" úà ùøâ ïàîå à÷ééã ú
 áéúë àã ïéâáå úà ùøâ éàãå íãàä íãàä) íù

âë (åäé åäçìùéå"éäìà ä"âî í" åäçìùéå éàîà ò
ïøîà÷ãë úà íãà ùøâã ïéâá éøùà åäéà ïëùéå 

 íéøâ åäéàã àã øúàá ïåì]å[ ïéçøåà íéúñ
 ïéèååì êéùîàå àîìò ìò ïéðéã éøùàå ïéìéáùå

àìéòìå àîåé àåääî:  
 אלו כל ".המתהפכת החרב להט ואת"

 ,העולם על הדינים בזורקי שרוייםה
 פרעילה כדי רביםצבעים ל שמתהפכים

 ולפעמים אנשים לפעמים] והם[ .מהעולם
 ולפעמים לוהטת אש מיםלפע ,נשים

 זה וכל .בהם דושיעמ מי שאין רוחות
 יוסיפו שלא החיים עץ דרך את רולשמ

 אלו ,"החרב להט" .כמקדם להרע
 הרשעים ראשי על יםויותל אש שמלהטים
 לכמה מתהפכיםצבעים וה .והחוטאים

 ועל .האדם בני דרכי לפי ]מזיקים [מינים
 היום אתם ולהט" שנאמר כמו "להט" זה

 ,'לה חרב זו "החרב" .נאמר והרי ,"'וגו הבא
 אמר. "' וגודם מלאה 'לה חרב" שנאמר כמו
 אותם כל )אפילו( ,"החרב להט" ,יהודה רבי

 תמּוְדִמ שמתהפכים שלמטההממונים 
 להרע העולם על כולם ממונים ,לדמות

 על שעוברים העולם רשעי את ולהסטות
  .רבונם מצוות

 úëôäúîä áøçä èäì úàå)íùãë ( ìë 
ïéðéã éôæå÷á ïééøùã ïåðéàá ïéëôäúîã àîìò ìò 

 ïéðîæì àîìòî àòøôúàì ïéâá ïéàéâñ ïéðååâì
 ïéðîæìå àèäìî àùà ïéðîæì ïéùð ïéðîæì ïéøáåâ

åäá íéà÷ã ïàî úéìã ïéçåøâ úà øåîùì àã ìëå 
àùàáàì ïåôéñåé àìã íééçä õò êøãã 

 ïéìà áøçä èäì àúéîã÷ë]èäìîãï [
)àèäìîã(äéèñå÷å àùà ø]é[ ïåäéùàø ìò 

 ïéðééæ äîëì ïéðååâ ïéëôäúîå àéáééçå àéòéùøã
 úàã äîë èäì àã ìòå àùð éðáã åäééçøà íåôì

 øîà)èé â éëàìî (åâå àáä íåéä íúåà èäìå '
åäéì áøç àã áøçä øîúà àäå" úàã äîë ä

 øîà)å ãì äéòùé (åäéì áøç"åâå íã äàìî ä '
à" áøçä èäì äãåäé ø)åìéôà (÷ ïåðéà ìë ïéøèñ

 ïåäìë àð÷åéãì àð÷åéãî ïéëôäúîã àúúìã
ïåì äàèñàìå àùàáàì àîìò ìò ïðîîå éáééçì 

ïåäéøàîã éãå÷ô ìò ïéøáòã àîìò:  
 עליו המשיך ,חטא שאדם כיון ,בא וראה

 ופחד ,דינים בעלי וכמה רעים מינים כמה
 ידע מהש .עליהם לעמוד לויכ ולאמכולם 

 הוא ברוך הקדוש לו ושם ,עליונה חכמה
 .ממנו פוחד היה העולם וכל ,מלכות עטרת

 רעים מינים כמה עליו המשיך ,שחטא כיון
 יכלו ואז , מכולםופחד ,דינים בעלי וכמה
 ועל. ממנו לקחו בידו שהיה ומה ,לו להרע

 äîë äéìò êéùîà íãà áçã ïåéë éæç àú
ïéðééæ åäìëî ìéçãå ïéñåîð éðéãøâ äîëå ïéùéá 

 àúîëç òãé äîìù åäééìò àîéé÷ì ìéëé àìå
á÷ äéì éåùå äàìò" ååäå àúåëìîã àøèò ä

 äéìò êéùîà áçã ïåéë àîìò ìë äéðî åìçã
 ìéçãå ïéñåîð éðéãøâ äîëå ïéùéá ïéðééæ äîë

                                                                                                                                                                                     

ל שגרש "מדותיו הם מדה כנגד מדה וזהו שאמר אמאי וישלחהו ומשיב בגין דגרש האדם את כדקאמרן ר
 ).נ"ש) (ה"א(לאת שהיא השכינה 

 ).א"ד(גירושין  א
זריקת ' שפי' דשמש' קוזפית' בתוקף הדין שניתן להם רשות לתבוע דין ולזרוק על העולם והוא מל ב

  ).א"ד(ניצוץ השמש ולכן נקרא הקלע שזורקין בו באבן קוספיתא 
  ).א"ד) (לעיל מד א(אין מי שישיגם לידע מה הם  ג
  ).א"ד(להרע  ד
 ).א"ד(תליין ' שלים בתוקף שלהבת שלהם על ראש רשעים בגיהנם והוא מענין קוסטינר שפיומו ה
ש כולם ממונים על "אותן ממונים ומושלים שלמטה מעולם העליון המתהפכים מציור אל ציור כמ ו

 ).א"ד(כ מענישים הם אותו "העולם להרע ולהסית לרשעים שיעברו על המצוות ואח
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 הדרך ובאותה אדם בן שהולך במה ,זה
 שהולך ממנה כח עליו מושך כך ,בה שנדבק

 מאט כח עליו מושך היה אדם כך .כנגדו
בא . העולם בני כל ואת אותו אֵמשִט אחר
 מאהוט כח עליו משך ,אדם כשחטא ,וראה

 נחש וזהו ,העולם בני כל ואת אותו אֵמוִט
 ,העולם את ומטמא טמא שהוא הרע

 ,האדם מבני נשמות כשמוציא ,ששנינו
 הבית את ומטמא ,טמא גוף ממנו נשאר

 זהו .אליו שמתקרבים אלה כל את ומטמא
 כיון ,זה ועל ."' וגובמת געוהנ" שכתוב
 אז ,הגוף את ומטמא נשמה נוטל שהוא
 טמאים צדדים אותם לכל רשות נתנה

 מן נטמא הגוף אותו שהרי ,עליו לשרות
 .עליו ששורה הרע הנחש אותו של הצד
 ,שורה הרע נחש שאותו מקום בכל ,זה ועל

  .נטמאהוא ו אותו מטמא

 äåäã äîå äéì àùàáàì åìéëé ïéãëå åäìëî
îá àã ìòå äéðî åìèð äéãéá ùð øá ìéæàã ä

 äéìò êéùî éëä äéá ÷áãúàã àçøà àåääáå
 íãà êë äéìá÷ì ìéæàã àðîî àìéç)àåäã (

]äåä[ êéùî ]äéìò[ áéàñã áàñî àøçà àìéç 
 àîìò éðá ìëìå äéì)å( íãà áç ãë éæç àú

 éðá ìëìå äéì áéàñå àáàñî àìéç äéìò êéùî
 áàñî åäéàã àùéá àéåç àåä éàäå àîìò

ðéðúã àîìò áéàñå éðáî ïéúîùð ÷éôà ãë ï
 àúéá áéàñå áàñî àôåâ äéðî øàúùà àùð

ää äéá ïéáø÷îã ïåðéà ìëì áéàñå" ã) øáãîá
àé èé (åâå úîá òâåðä ' ìéèð åäéàã ïåéë àã ìòå

 ìëì åùø áéäééúà ïéãë àôåâ áéàñå àúîùð
 àôåâ àåää àäã éåìò àéøùì ïáàñî éøèñ ïåðéà
àéøùã àùéá àéåç àåääã àøèñî áàúñà 

 éøàù àùéá àéåç àåääã øúà ìëá àã ìòå éåìò
áàúñàå äéì áàñî:  

 העולם בני כלש בשעה ,וראה ובא
 פורש והלילה ,בלילה מטותיהם על ישנים
 טועמים] הם[ ,העולם בני כל על כנפיו
 ,מות טעם שטועמים ומתוך ,המות טעם

 העולם על שטה הזורוח הטומאה 
 ,)שלו הלוהא בתוך( העולם )את( ומטמאת

 וכשמתעורר. ונטמא האיש ידי על ושורה
 ,בידו שיקרב מה בכל ,אליו חוזרת ונשמתו

 . רוח טומאהעליהם שורה כי ,נטמא הכל
 ממי שוללב בגדיו אדם יקח לא זה ועל

 אותו עליו המשיך שהרי ,ידיו נטל שלא
רוח ל רשות ויש ,ונטמארוח טומאה 

 שנמצא מקום בכל לשרות הזוהטומאה 
 ממי ידיו אדם לויט לא ןולכ. מצדו רישום

 אותו עליו שהמשיך משום ,ידיו נטל שלא
 ,ממנו מים שנטל זה וקבלורוח טומאה 

  על לשרות רשות לו ויש

 ìò éîééðã àúòùá àîìò éðá ìë éæç àúå
 éðá ìë ìò àäôãâ ùéøô àéìéìå àéìéìá åäééñøò
 àîòè éîòèã åâîå àúåîã àîòè éîòè àîìò

 àéèù àáàñî àçåø éàä àúåîã àîìò ìò
]áéàùå[) áéàñå ìò ( àîìò)åâáà àøéèô÷ 

äéìéã(á éåãé ìò àéøùå ]ùð øáã[ ãëå áàúñàå 
 áø÷éã äî ìëá äéúîùð äéì øãäúàå øòúà
 çåø åäééìò àéøùã ïéâá éáàñî åäìåë éåãéá
 àùáìàì éåðî ùð øá áñé àì àã ìòå àáàñî

éåãé ìéèð àìã ïàîîâ àåää äéìò êéùîà àäã 
àúñàå àáàñî çåø çåø éàäì åùø äéì úéàå á

 åîéùø çëùàã øúà ìëá àéøùì àáàñî
 àìã ïàîî ùð øá éåãé ìåèé àì àã ìòå äéøèñî
 àáàñî çåø àåää äéìò êéùîàã ïéâá éåãé ìéèð
 åùø äéì úéàå äéðî àéî ìèðã éàä äéì ìéá÷å

éåìò àéøùì  
  ãð/à  

 בכל שמרילה אדםה צריך לכן .האדם
 ישלוט אשל הזה הרע הנחש מצד צדדיו
 הבא לעולם הוא ברוך הקדוש ועתיד .עליו

 רוח ואת" שכתוב זהו .העולם מן לבטלו
 בלע" כתוב ואז ,"הארץ מן אעבירהטומאה 

 ìëá àøîúñàì ùð øá éòá êë ïéâá ùð øáã
 èåìùé àìã àùéá àéåç éàäã àøèñî éåøèñ

á÷ ïéîæå éåìò" äéì àøáòàì éúàã àîìòì ä
 àãä àîìòî áéúëã àåä)á âé äéøëæ ( çåø úàå

                                                           

  ).א"ד(א שוכב על מטתו באהל של אדם בעוד שהו א
 ).א"ד(ב ”לעיל יב לקמן קסט ע ב
 ).א"ד(לא יקח אדם מלבושיו ממי שלא נטל ידיו שחרית  ג
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 ]õøàä ïî øéáòà äàîåèä)ïéãëå( ]åáéúë   ."' וגולנצח המות
)äë äéòùéç  (åâå çöðì úåîä òìá'à:  

 רבי ."' וגואשתו חוה את ידע והאדם"
 האדם בני רוח יודע מי" ,)ואמר( פתח אבא

 רדתוהי הבהמה ורוח למעלה היא להוהע
 כמה יש הזה לפסוק ".לארץ למטה היא

 בכל יש התורה דברי כל הוא וכן ,צבעים
 וכך נאותים וכולם , צבעיםכמה ואחד אחד
ם פנים בשבעי מתפרשת התורה וכל .הם

 הוא וכך ,יםנפכנגד שבעים צדדים ושבעים 
 שיוצא מה וכל .התורה של ודבר דבר בכל
 מתפרשים צבעים כמה ,ודבר דבר מכל

 אדם כשבן ,בא וראה. הצדדים לכל ממנו
 וממשיך לימין הולך הוא ,אמת בדרך הולך
 זו ורוח ,מלמעלה עליונה קדושה רוח עליו
 ולהדבק למעלה להאחז קדוש ברצון עולה
 וכשאדם .ממנו תזוז שלא עליונה שהובקד
 מושך הוא ,בדרכיו וסוטה רעה בדרך הולך
 ומטמא ,שמאל צד של רוח טומאה עליו
 תטמאו ולא" שנאמר כמו ,בו ונטמא אותו
 מטמאים ,להטמא באה ,"בם ונטמתם בהם
 בדרך הולך אדם בשעה ש,ובא וראה. אותו
 עליונה קדושה רוח עליו ומושך אמת

 לעולם ממנו ויצא שיוליד הבן ,בה ונדבק
 ויהיה עליונה קדושה עליו ממשיך הוא

 שכתוב כמו ,רבונו שתובקד קדוש
 ."' וגושיםוקד והייתם והתקדשתם"

 עליו וממשיך שמאל בצד הולך וכשהוא
 ממנו שיצא הבן ,וב ונדבקרוח טומאה 

 רוח טומאה עליו ממשיך הוא לעולם
 ,כתוב זה ועל. הצד אותו מאתובט ויטמא

 היא להוהע האדם בני רוח יודע מי"
 היא ,הימין בהדבקות וכשהוא ".למעלה

 ,השמאל בהדבקות וכשהוא ,למעלה עולה
 יורד , רוח טומאהשהוא שמאל צד אותו

 זז ולא באדם דיורו ושם ,למטה מלמעלה
 )רוח( באותה שהוליד )ומה( והבן .וממנ

  רוח הטומאהמאותו בנו נהיה הוא מאהוט
 באותו נדבק דםא אותו] ואז[ .הוא הוא בנו

 ,בהתחלה בו נדבקה ואשתו ,טמא רוח
 הוליד ממנהו ,א זוהמאותה וקבלה ולקחה

 זה ועל , רוח הטומאהשל בן הוא זה בן ,בן

åâå åúùà äåç úà òãé íãàäå ') ã úéùàøá
à ( çúô àáà éáø)øîàå) (àë â úìä÷ ( òãåé éî

 äîäáä çåøå äìòîì àéä äìåòä íãàä éðá çåø
 ïéðååâ äîë àø÷ éàä õøàì äèîì àéä úãøåéä

äéá úéàá äîë àúééøåàã éåìî ìë àåä éëäå 
ïéðååâ ìëå ïåðéà éëäå úåàé åäìëå ãçå ãç ìëá 

 àúééøåà]àùøôúî[ ìéá÷ì ïéôðà ïéòáùá 
 ïéòáùå ïéøèñ ïéòáùòïéôðâ äìî ìëá àåä éëäå 

 äìîå äìî ìëî ÷éôðã éàî ìëå àúééøåàã äìîå
ïéøèñ ìëì äéðî ïùøôúà ïéðååâ äîëã éæç àú 

 àðéîéì ìéæà àåä èåù÷ çøàá ìéæà ùð øá ãë
 àçåø äéìò êéùîàå éàäå àìéòî äàìò àùéã÷

 àìéòì àãçàúàì àùéã÷ àúåòøá ÷éìñ çåø
 äéðî éãòúà àìã äàìò äùåã÷á à÷áãúàìå
 àåä éåçøåà éèñå ùéá çøåàá ìéæà ùð øá ãëå
 àìàîù øèñìã àáàñî çåø äéìò êéùîà

 øîà úàã äîë äéá áàúñàå äéì áéàñå) àø÷éå
âî àé ( àúà íá íúîèðå íäá åàîèú àìå

éáàñî àáàúñàì øáã àúòùá éæç àúå äéì ï
 àçåø äéìò êéùîàå èåù÷ çøàá ìéæà ùð

áãúàå äàìò àùéã÷é ÷åôéå ãéìåéã àøá äéá ÷
 äàìò äùåã÷ äéìò êéùî àåä àîìòì äéðî

 áéúëã äîë äéøàîã äùåã÷á ùéã÷ àäéå) íù
æ ë (åâå íéùåã÷ íúééäå íúùã÷úäå ' åäéà ãëå

 àáàñî çåø äéìò êéùîàå àìàîù øèñá ìéæà
úàå àåä àîìòì äéðî ÷åôéã àøá äéá ÷áã

 åáàñîá áàúñéå åáàñî çåø äéìò êéùîà
 áéúë àã ìòå àøèñ àåääã)àë â úìä÷ ( éî

 åäéà ãë äìòîì àéä äìåòä íãàä éðá çåø òãåé
 åäéà ãëå àìéòì àéä à÷ìñ àðéîé úå÷áãúàá
 åäéàã àìàîù øèñ àåää àìàîù úå÷áãúàá

éã éåùå àúúì àìéòî úéçð åáàñî çåø äéøå
 äéðî éãòà àìå ùð øáá]àøáå[) äîå ( ãéìåàã

                                                                                                                                                                                     

עד ותוסף ללדת עם ' א וכי לא אשתמודע וכו”ב עד קיז ע”כאן שייך מאמר בתקונים מדף קיד ע א
  ).א"נ(ב "הרש. המאמרים הנמשכים אחריו

 ).א"ד(כ כולם נכונים "בכמה פנים יש לפרש זה הפסוק ואעפ ב
â  ïéôðà)ôã"å.( 

 ).א"הגהות הגר(א שייך לכאן "ב בסת"ח י ע"תז' עי ד
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 ואחד טמא רוח מאותו אחד הם בנים שני
 מצד זה ולכן ,בתשובה דםא כששב

  .הטהרה מצד ] והואוזה[ מאהוהט

 åáàñî]äéøá éåä åäéà[ åäéà áàñî çåø àåääî 
 áàñî çåø àåääá ÷áãúà íãà àøá àåää

àúéîã÷á äéá à÷áãúà äéúúàåà úìèðå 
 àøá éàä øá ãéìåà äéðî àîäåæ àåää úìéá÷å
 ååä ïéðá ïéøú àã ìòå åäéà àáàñî çåøã àøá

àåääî ãçáàñî çåø á íãà áú ãë ãçå 
 àáàñî àøèñî éàä êë éðéâáå àúáåéúá)àãå( 

]éàäå[àééëã àøèñî :  
 נחש שהטיל בשעה ,אמר אלעזר רבי
 ,אותו קבלה היא בחוה א זוהמאותה
 ,בנים שני הולידה ,אדם עמה משיוכשש
 .אדם של מצד ואחד טמא צד מאותו אחד
 וקין ,עליונה בדמות דומה היה והבל

 זה נפרדו דרכיהם ולכן ,תונהתח בדמות
 רוח הטומאה של בן היה שקין ודאי .מזה

 .היה )אדם של בן והבל( הרע הנחש שהוא
 הרג ,המות מלאך של מצד בא שקין ובגלל

 המדורים כל וממנו ,בצדו והוא ,אחיו את
 באים ורוחות ושדים ומזיקים הרעים
 של קן ]הוא[, קין ,יוסי רבי אמר. לעולם

 .לעולם מאהוהט מצד אושב רעים מדורים
 שלו מצד הקריב זה ,קרבן הביאו כך ואחר

 ויהי" שכתוב זהו .שלו מצד הקריב וזה
 רבי ."' וגוהאדמה מפרי קין ויבא ימים מקץ

 זה מה ,"ימים מקץ ויהי" ,אמר שמעון
 אהו ומי ,"בשר כל קץ" זהו ,"ימים מקץ"

 ימים קץ מאותו וקין .המות מלאך ,זה
 ולא "ימים מקץ" מרשא דוקא ,קרבן הביא
 ואתה" בדניאל כתוב ולכן .ימין מקץ אמר

 לו אמר ".רלךולג ותעמוד ותנוח לקץ לך
 לקץ ,לו אמר .הימין לקץ או הימים לקץ

  .הימין

ùçð ìéèàã àúòùá øîà øæòìà éáøâ àåää 
 ùîúùà ãëå äéì úìéá÷ äåçá äá àîäåæ] äîò

íãà) [íãàã äéîò( ãç ïéðá ïéøú úãéìåà 
àøèñ àåääî äåäå íãàã àøèñî ãçå àáàñî 

 éîã>ìáä <)ïé÷( àìéòìã àð÷åéãá >ïé÷å< 
)å( åäééçøà åùøôúà êë ïéâáå àúúìã àð÷åéãá

 äåä àáàñî çåøã àøá ïé÷ éàãå àã ïî àã
 àùéá àéåç åäéàã)íãàã àøá ìáäå ( ïéâáå äåä

]àúà ïé÷ã) [àúàã(úåîä êàìîã àøèñî ã 
 éåçàì äéì ìéè÷åðîå äéìéã àøèñá àåä ìë äé

 àîìòì ïééúà ïéçåøå ïéãùå ïé÷éæîå ïéùéá ïéøåãî
 åúàã ïéùéá ïéøåãîã àðé÷ ïé÷ éñåé éáø øîà
 åàéúééà øúáìå àîìòì àáàñîã àøèñî
 áéø÷à àãå äéìéã àøèñî áéø÷à àã àðáø÷

ää äéìéã àøèñî" ã)â ã úéùàøá ( õ÷î éäéå
åâå äîãàä éøôî ïé÷ àáéå íéîé ' øîà ïåòîù éáø

é õ÷î éäéåàåä àã íéîé õ÷î éàî íéîä )âé å íù (
 ïé÷å úåîä êàìî àã åäéà ïàîå øùá ìë õ÷
 øîà÷ã à÷ééã àðáø÷ éúééà íéîé õ÷ àåääî

êë ïéâáå ïéîé õ÷î øîà àìå íéîé õ÷îå áéúë 
 ìàéðãá)âé áé ìàéðã ( çåðúå õ÷ì êì äúàå

êìøåâì ãåîòúå) ïéîéä õ÷ì(à " åà íéîéä õ÷ì ì
ïéîéä õ÷ìæà "îéä õ÷ì ìïé  

                                                                                                                                                                                     

 ).ד"ב קמו ע"ה ח"דע(' ז רק אחרי שחטא אדם עצמו בהסתכלות בקלי"אבל כ א
  ).א"נ(מ "א. מוכרח לפרש דעל שת קאי ב
 ).ו"לש(ב "ג עו ע"ח ג
עוד ' ועי). ב"ב קמח ע"ה ח"דע(המא העיקרי דנחש ששורש קין הוא בזו, ב"א וע"ר קמג ע"עוד אד' עי ד

 ).ד"ב קמו ע"ה ח"דע(א "ב ואחרי מות עט ע"ב ורג ע"ויקהל קצה ע
 ).א"ד(ב ”ריש מקץ ודף רי ע ה
  ).א"ד(ב ”א ריב ע”א קנב קצג ע”נח סג ע ו
זר ס דאור חו"עיקר פעולת י). א"נ(ב "י. שהמלכות נקראת קץ ימין והקליפה נקראת קץ הימים' פי ז

, שהוא קץ כל בשר" קץ הימים"' א: בחינות' ישנם ב". קץ הימין"לעת , דמלמטה למעלה הוא רק לעתיד
הוא כאשר יגיע זמן " קץ הימין"הוא ' והב, )א"עוד בא לד ע' ועי(והוא נעשה על ידי היצר הרע ומלאך המות 

וגם , ב"א ופקודי רכ ע"תרומה קלג ע' ועי". והון בחסד כסאך"שעליה נאמר , שליטת המלכות דאצילות
  ).ד"ב מב ע"ביאורים ח" (ימין"החסד וגם המלכות מכונים 
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  ãð/á  
  :éúééà íéîéä õ÷î ïé÷å  .הימים מקץ הביא וקין

 שנאמר כמו ,"האדמה מפרי קין ויבא"
 מפרי" ,אלעזר רבי אמר ".העץ ומפרי"

 כי רע לרשע אוי" שנאמר כמו ,"האדמה
 ,"יאכלו מעלליהם פרי כי("" ' וגוידיו גמול

 המות מלאך זה "יאכלו מעלליהם פרי"
 .המות אךמל זה "ידיו גמול(" ).יאכלו

 בהם וידבק עליהם )שנמשך "לו יעשה"
 קין זה ועל ,אותם ולטמא אותם גולהר

 הוא גם הביא והבל. "מצדו הקריב
 מצד שבא העליון הצד לרבות "רותומבכ
 אל 'ה וישע" ולכן ,)קדוש מצד( שהוהקד
 לא מנחתו ואל קין ואל מנחתו ואל הבל
 הקדוש )אותוא " נאותם( קבל לא ,"שעה
 ויפלו מאד לקין ויחר" ולכן .הוא ברוך
 פנים אותם פניו התקבלו לא שהרי ,"פניו
 ויהי" כתוב ולכן .הבל את וקבל ,צדו של

 כמו ,האשה זו "בשדה" ,"בשדה בהיותם
 על קנא וקין ".מצאה בשדה כי" שנאמר
 שכתוב ,הבל עם שנולדה היתרה הנקבה

  .והרי נתבאר, "ללדת סףוות"

 äîãàä éøôî ïé÷ àáéå)ã úéùàøáâ  ( äîë
 éøôî øæòìà éáø øîà õòä éøôîå øîà úàã

 øîà úàã äîë äîãàä)àé â äéòùé ( òùøì éåà
åâ åéãé ìåîâ éë òø ')]ð"à [ íäéììòî éøô éë

 úåîä êàìî àã åìëàé íäéììòî éøô åìëàé
åìëàé (]ð"åì äùòé úåîä êàìî àã åéãé ìåîâ à[ 

 ïåì àìè÷ì åäá ÷áãúéå åäééìò êùîúàã
òå ïåì àáàñìå äéìéã àøèñî áéø÷à ïé÷ àã ì

äàâñàì úåøåëáî àåä íâ àéáä ìáäåàñ  àøè
 àéúàã äàìò)àúùåã÷ øèñî( ] àøèñî

àùéã÷[åäé òùéå êë éðéâáå " ìàå ìáä ìà ä
 ìàå ïé÷ ìàå åúçðî ìéá÷ àì äòù àì åúçðî

)ïåì] (äéì[á÷ " åìôéå ãàî ïé÷ì øçéå àã ìòå ä
ïéôðà ïåðéà éåôðà åìéá÷úà àì àäã åéðô 
 áéúë êë éðéâáå ìáäì äéì ìéá÷å éåøèñã

)ç ã úéùàøá ( àã äãùá äãùá íúåéäá éäéå
 øîà úàã äîë àúúà)æë áë íéøáã ( äãùá éë

 íò úãéìéúàã äøéúé àá÷åð ìò éð÷ ïé÷å äàöî
 áéúëã ìáä)á ã úéùàøá ( úãìì óñåúåå àä

øîúà:  
 .שנאמר כמו "שאת תיטיב אם הלוא"
 שאת ,אבא רבי שאמר כמו ,"שאת" אבל

 רבי אמר .למטה תרד ולא למעלה תעלה
 כך אבל ,הוא ונאה כעת נאמר זה דבר ,יוסי

 לך ויעזב ממך יעלה שאת ,שמעתי
 ,"לא ואם. " רוח הטומאהשל זו דבקותתה
 זה ,"לפתח" זה מה ".בץור חטאת לפתח"

 כמו ,הכל של הפתח שהוא העליון הדין
 חטאת" ".צדק שערי לי פתחו" שנאמר

 ,עליך ונמשך בו שנדבקה הצד תואו ,"בץור
  .כתרגומו ,ממך פרעילה אותך רוישמ

 úàù áéèéú íà àìä)æ ã úéùàøá ( äîë
 úàù àáà éáø øîàãë úàù ìáà øîúàã
 éñåé éáø øîà àúúì úåçéú àìå àìéòì ÷ìúñú
 éëä ìáà àåä úåàéå øîúà àúùä äìî éàä
 àúå÷áãúà êì ÷åáùéå êðéî ÷ìñé úàù àðòîù

 àáàñî çåøã àã õáåø úàèç çúôì àì éàå
 àìëã àçúô åäéàã äàìò àðéã àã çúôì éàî

 øîà úàã äîë)èé çé÷ íéìäú ( éøòù éì åçúô
 äéá ú÷áãúàã àøèñ àåää õáåø úàèç ÷ãö
 êðî àòøôúàì êì øéèð àäé êìò úëùîúàå

îåâøúëà:  
 שקין בשעה , בא וראה,יצחק רבי אמר

א " ניוציא( איך ידע לא ,הבל את הרג
 אותו נושך והיה ,ממנו נשמתו )יוצאת

 .החברים בארוה והרי ,כנחש ניויבש
 ,הוא ברוך הקדוש קללו השעה באותה

 היה ולא ,העולם י לכל עברהולך והיה
 ראשו על שטפח עד ,אותו שמקבל מקום

 ïé÷ ìéè÷ã àúòùá éæç àú ÷çöé éáø øîà
 êéä òãé äåä àì ìáäì)÷éôð] (÷éôé[ äéúîùð 

 äéðî]àéåçë äéðéùá äéì êéùð äåäå[ àäå 
á÷ äéì èééì àúòù äéá àéøáç äåî÷åà" äåäå ä

 äéì ìá÷îã øúà äåä àìå àîìò éøèñ ìëì ìéæà
ôèàã ãòäéùéø ìò çá úìéá÷å äéøàî éî÷ áúå 

                                                           

  ).א"ד(לרבות  א
 ).א"ד(עד שהכה על ראשו וחרט על מעשיו  ב
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 במדור אותו קבלה והארץ ,רבונו לפני ושב
 אותו קבלה הארץ ,אמר יוסי רבי. למטה
 רבי ".אות קיןל 'ה וישם" שכתוב ,בה ללכת
 אותו קבלה למטה אלא ,כך לא ,אמר יצחק
 הן" שכתוב ,שתחתיה אחד במדור הארץ
 מעל ,"האדמה פני מעל היום תיוא גרשת

 .רשוג לא למטה אבל ,רשוג האדמה פני
 ,בארקא ,האדמה אותו קבלה מקום ובאיזה

 יאבדו" כתוב  עליהםשם שדרים אלה וכל
 םֹש םוׁש ".האלה השמים ומתחת הארץ מן

 נוד בארץ וישב" שכתוב והיינו ,מדורו את
  ".עדן קדמת

àúúì àøåãîá àòøà äéìà àòøà øîà éñåé éáø 
 áéúëã äá êäéîì äéì úìéá÷)åè ã úéùàøá (

åäé íùéå" éëä åàì øîà ÷çöé éáø úåà ïé÷ì ä
 àãç àøåãîá àòøà äéì úìéá÷ àúúì àìà

 áéúëã äúåçúã)ãé ã íù ( íåéä éúåà úùøâ ïä
äîãàä éðô ìòî äîãàä éðô ìòî ìáà ùøåâ 

 àòøà äéì úìéá÷ øúà ïàáå ùøåâ àì àúúì
÷øàá"áéúë ïåäéìò ïîú éøééãã ïåðéà ìëå àá 

)àé é äéîøé ( äìà àéîù úåçúîå àòøàî åãáàé
 áéúëã åðééäå äéøåãî éåù ïîúå)æè ã úéùàøá (

ïãò úîã÷ ãåð õøàá áùéå  
 קין שהרג שעה מאותה יצחק רבי ואמר

 שתי ,שתומא אדם )נפרד( שנפרד ,הבל את
 ,עמו ותמזדווגו באות היו נקבות רוחות
 .בעולם שמשוטטים ושדים רוחות והוליד

 ,אדם חולםכש שהרי ,לך יקשה לא וזה
 עמו וצוחקות נקבות רוחות באות

 ואלה ,כך אחר ומולידות ממנו ומתחממות
 אלא מתהפכים ולא ,אדם בני נגעי נקראים

 שערות להם ואין ,אדם בני יותולדמ
 והוכחתיו" בשלמה כתוב זה ועל ,בראש
אפילו ו ".אדם בני ובנגעי אנשים בשבט

 לנשות באים זכרים רוחות וז דוגמאכ
 ומולידות מהם מתעברות והן ,העולם
 אחר. אדם בני נגעי נקראים וכולם ,רוחות
  אדם התלבש שנים ושלושים מאה

 àéääî ÷çöé éáø øîàå àúòù] ïé÷ ìéè÷ã
ìáäì[ùøôúàã  äéúúàî íãà ] ïé÷ú>ïéøú< 

ãéìåàå äéîò ïâååãæîå ïééúà ååä ïéá÷åð ïéçåø [
ãéìåà éù÷ú àìå àîìòá ïèàùã ïéãùå ïéçåø 

 ïééúà äéîìçá åäéà ãë ùð øá àäã éàä êì
 äéðî ïîîçúîå äéîò ïëééçå ïéá÷åð ïéçåø
 àìå íãà éðá éòâð ïåø÷à ïéìàå øúáì ïéãéìåàå
 ïéøòù ïåì úéìå àùð éðá éð÷åéãì àìà ïëôäúî

ùéøááéúë àã ìòå àâ äîìùá )ãé æ á ìàåîù (
 åìéôàå íãà éðá éòâðáå íéùðà èáùá åéúçëåäå
 àîìò éùðì ïééúà ïéøåëã ïéçåø àðååâ éàäë
 éðá éòâð ïåäìëå ïéçåø ïãéìåàå åäééðî ïøáòúîå
 ùáìúà ïéðù ïéúìúå äàî øúá ïåø÷à íãà

íãà:  
  àúôñåú:  

 מחל ,"מנשוא עוני גדול" קין שאמר כיון
 משום ,ו מעונשחצי הוא ברוך קדושה לו

 תהיה ונד נע" לו ואמר בהתחלה עליו שגזר
 זהו .בלבדו בנוד נשארעכשיו ו ,"בארץ

 כלומר ,"' וגו'ה מלפני קין ויצא" שכתוב
 נד להיות בשביל היה 'ה מלפני שכשיצא

 קין כשיצא ,אמרו ועוד. נע ולא בארץ
 על נעשה מה ,בני ,אדם לו אמר ,'ה מלפני

 התבשרתי כבר ,אבא ,קין לו מרא .דינך
 .בלבדו בנוד הוא ברוך הקדוש לי שמחל

שבתי  משום ש, אמר לו. היאך הוא,ר לואמ
 וכי ,אדם אמר .לפניו והודיתי ]בתשובה[
 לא ואני התשובה כח זקווח דלוג זהכ

 ,לו ולהודות לרבונו לשבח התחיל .ידעתי

 àùðî éðåò ìåãâ ïé÷ øîàã ïåéë) ã úéùàøá
âé (á÷ äéì ìçî" øæâã ïéâá äéùðåòî åâìô ä

 õøàá äéäú ãðå òð äéì øîàå àúéîã÷á äéìò
ää éåãåçìá ãåðá øàúùà àúùäå" ã) úéùàøá

æè ã (åäé éðôìî ïé÷ àöéå"åâå ä '] ãëã øîåìë
÷ôð) [ðã÷ô(åäé íã÷ ïî " ãð éåäîì ïéâá äåä ä

 íã÷ ïî ïé÷ ÷éôð ãë åøîà ãåòå òð àìå àòøàá
ä' øîà êðéã ìò ãéáòúà äî éøá íãà åì øîà 

á÷ éì ìçîã úéøùáúà øáë àáà ïé÷ åì" ä
 ïéâá åì øîà àåä êàéä åì øîà éåãåçìá ãåðá

 éëå íãà øîà äéî÷ úéãåàå úéáúãë áø àåä ïéã
àå äáåùúã àìéç óé÷úåéãé àì àðò àøù ú

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(במדור התחתון שיש בארץ ולמעלה מזו  א
 ).א"ד(א ”לעיל ט ע ב
 ).א"ד(ב ”לעיל יט ע ג
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 טוב השבת ליום שיר מזמור" ואמר פתח
 ולשוב לשבח טוב ומרכל ,"'לה להודות

  .וך הואבר הקדוש לפני ולהתודות

 øîàå çúô äéì äàãåàìå äéøîì àçáùì
)à áö íéìäú ( áåè úáùä íåéì øéù øåîæî

åäéì úåãåäì" àáúàìå àçáùì áåè øîåìë ä
á÷ äéî÷ äàãåàìå"ò ä"ë  

  äð/à  
 בן והוליד ,באשתו והתחבר בקנאה

 האותיות סוף של סוד ,ת"ש שמו וקרא
 של סוד ,אמר יהודה רבי .חקוקים בקשרים

 )הארץ של( בגוף שמתלבשת בדתושא רוח
 אלהים לי שת כי" שכתוב זהו ,בעולם אחר
 ,יהודה רבי ואמר". הבל תחת אחר זרע

 משמע ,"כצלמו בדמותו ויולד" כתוב
 ,כצלמו בדמותו( היו לא אחרים שבנים

 בדמותו" וזה .בדמותו )הוא זה ודבר
 בדרך הנפש קוןיובת הגוף קוןיבת "כצלמו

 רבי ואמר .שנאמר כמו הוא זה ודבר( .ישר
 רבי שאמר כמו )ייסא רבי שםב אבא

 אחרים בנים ,הזקן ייבא רבי שםב שמעון
 שרוכב ואותו ,הנחש זוהמת בהתדבקות

 היה לא ולכן ,היו ל"סמא שהוא ,עליו
 שהבל אמרת הרי ,תאמר ואם .אדם בדמות

 לא שניהם אבל ,הוא כך ,אחר מצד היה
 ,ייוס רבי )לו( אמר. שלמטה בדמות היו

 אשתו חוה את ידע והאדם" כתוב והרי
 ,הוא כך לה אמר( ולא ,"קין את ותלד ותהר
 כתוב )שלא ,בדמותו היו לא שניהם אבל

 כתוב לא בהבלאפילו ו ,קין את ויולד
 את אחיו את ללדת סףוות" אלא ,ויולד
 ,כתוב מה בזה אבל .הדבר סוד וזהו ,"הבל

 ,אמר שמעון רבי". כצלמו בדמותו ויולד"
 ,מאשתו אדם נפרד שנים ושלושים מאה
 היה השנים ושלושים מאה אותם וכל

 כח אותו בגלל ,בעולם ושדים רוחות מוליד
 ממנו סלישח כיון .בו שאוב שהיה אזוהמה

 את )שעבר( וקנא שב ,אזוהמה אותה
 בדמותו ויולד" כתוב אז ,בן והוליד אשתו
  ".כצלמו

äéúúàá øáçúàå àéåðé÷áà àø÷å øá ãéìåàå 
 äéîùù"ïôéìâ éøèé÷á ïååúàã àôåñã àæø úá 

 ãéáàúàã àçåøã àæø øîà äãåäé éáø
 àôåâá ùáìúàã)àòøàã (ää àîìòá àøçà" ã

)äë ã úéùàøá (éäìà éì úù éë" øçà òøæ í
àå ìáä úçú" áéúë äãåäé ø)â ä íù ( ãìåéå

åúåîãáâ ååä àì ïéðøçà ïéðáã òîùî åîìöë 
)àåä àã äìîå åîìöë åúåîãá (] àð÷åéãá äéìéã

 àðå÷éúáå àôåâã àðå÷éúá åîìöë åúåîãá àãå
øùéî çøàá àùôðã[ >ð" äîë àåä àã äìîå à

àñéé éáøã äéîùî àáà éáø øîàå øîúàã< 
 áøã äéîùî ïåòîù éáø øîàã äîë>àáéé <

)àñéé(àîäåæã àúå÷áãúàá ïéðøçà ïéðá àáñ ã 
 äéá áéëøã àåääå ùçðã]ìàîñ åäéàã[ ååä 

åéãá ååä àì êë éðéâáå àä àîéú éàå íãàã àð÷
 ìáà àåä éëä äåä àøçà àøèñî ìáäã úøîà

äééåøú øîà àúúìã àð÷åéãá ååä àì å]äéì[ éáø 
 áéúë àäå éñåé)à ã íù ( äåç úà òãé íãàäå

 ïé÷ úà ãìúå øäúå åúùà)àìå( ]à" àåä éëä ì
àìã äéð÷åéãá ååä àì åäééååøú ìáà[ áéúë 
éå áéúë àì ìáäá åìéôàå ïé÷ úà ãìåéå àìà ãìå

ìáä úà åéçà úà úãìì óñåúåä àæø àåä àãå 
 áéúë äî éàäá ìáà äìîã)â ä íù ( ãìåéå

 äàî øîà ïåòîù éáø åîìöë åúåîãá]ïéúìúå [
)øùòå(äéúúàî íãà ùøôúà ïéðù å ïåðéà ìëå 

 äàî]ïéúìúå) [øùòå(ïéðù æ ïéçåø ãéìåà äåä 

                                                           

  ).א"ד(בקנאה ואזדווג באשתו בחוה  א
  ).א"ד(ת הם סוף האותיות "אזי אותיות ש' ד כו"ב ג"יות החקוקים בסוד אבקשרי אות ב
 ).הערת הזוהר(ט ' בסי' עי ג
  ).ו"לש(א "ר קמג ע"ב וכן הוא באד"ג עו ע"ח ד
לאחר שנתפתתה חוה מהנחש ואכלה מעץ הדעת נתפתתה עוד כי בא עליה ונולדו על ידי זה קין והבל  ה

  ).ד"ב קמו ע"ה ח"דע(
הגם שבכל אדם הוה ענין כזה פגם גדול ). ד"ב ס ע"ה ח"דע) (ב"ב דף עד ע"ב" (רס את הזכרסי"בבחינת  ו
שת הולידו את כ "ז נדחה מהם הרע לחוץ ואח" עישכן , אבל לאדם וחוה היה זה לתיקון ולזכות,ל"רח

  ).ב"ב קמז ע"ה ח"דע (בדמותו כצלמוכבר שהיה 
 ).ו"לש(ב "זוהר הרקיע לג ריש ע' נסיה ועיז דחזא לאו"ז היה בש"ב כי כ"עירובין יח ע' עי ז
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éë äéá áéàù äåäã àîäåæã àåää äéðî ìéñçã ïå
 éð÷å áú àîäåæ>ãéãòà<äéúúðàì à øá ãéìåàå 

åîìöë åúåîãá ãìåéå áéúë ïéãë:  
 שמאל לצד שהולך אדם כל ,בא וראה

 כל עצמו על מושך ,דרכיו את ומטמא
 ,בו נדבקתרוח טומאה ו ,מאהוהט רוחות

 אותו של )שלו( והתדבקות .ממנו זזה ולא
 ולכן ,באחר ולא הזה באיש יהיה טמא רוח

 שנדבקים באלה אלא אינה התדבקותם
 בדרך שהולכים הצדיקים אשרי .בהם

 צדיקים ובניהם ,אמת צדיקי והם ,ישרה
 ישכנו ישרים כי" כתוב ועליהם ,בעולם

 ואחות" שכתוב מה ,חייא רבי אמר". ארץ
 שהכתוב כאן קרה מה ,"נעמה קין תובל
 בני שטעו משום אלא .נעמה ששמה אמר
 רבי .ושדים רוחותילו אפו ,אחריה אדם
 ועזאל עזא האלהים בני אותם ,אמר יצחק
 של אמם ,אמר שמעון רבי. אחריה טעו

 והיא ,קין ו שלמצד שיצאה היתה השדים
 באסכרה )לילית עם( הלילה על התמנתה

 אמר והרי ,אבא רבי לו אמר .תינוקות של
 אמר .אדם בבני לצחק התמנתה שהיא מר
 ומצחקת באה היא שהרי ,ודאי הוא כך ,לו

 רוחות מולידה ולפעמים ,אדם בבני בהם
 לצחק עומדת היא עכשיו ועד ,מהם בעולם

 הם והרי ,אבא רבי לו אמר. אדם בבני
 עד עומדת היא מהל ,אדם כבני מתים
 ונעמה לילית אבל ,זה כך ,לו אמר .עכשיו
 ,שלהם מהצד ושיצא מחלת בת ואגרת
 הוא ברוך הקדוש שיבער עד ימותיקכולן 

 רוח ואת" שכתוב ,העולם מן הטומאה רוח
  ".הארץ מן אעבירהטומאה 

 àìàîù øèñì ìéæàã ùð øá ìë éæç àú
 äéîøâ ìò êéùî éáàñî éçåø ìë éåçøà áéàñå
 äéðî éãòà àìå äéá ÷áãúà áàñî çåøå

 àúå÷áãúàå)äéìéã (áàñî àçåø àåääãà ]éåä[ 
 àúå÷áãúà êë éðéâáå àøçàá àìå ùð øá éàäá

éà åàì ïåäìã åäá ïé÷áãúîã ïåðéàá àìà åä
 ïåðéàå øùéî çøàá éìæàã àé÷éãö ïåðéà ïéàëæ

 ïéàëæ ïåäéðáå èåù÷ éàëæ] áéúë åäééìòå àîìòá
)á éìùîàë  (õøà åðëùé íéøùé éë) [àîìòì( 

 áéúëã éàî àééç éáø øîà)áë ã úéùàøá (
 øîà÷ã àëä àéøéà éàî äîòð ïé÷ ìáåú úåçàå

ïéâá àìà äîòð äîùã àø÷áèã  àùð éðá ïééò
 øîà ÷çöé éáø ïéãùå ïéçåø åìéôàå äøúáà

éäìàä éðá ïåðéà" éáø äøúá åòè ìàæòå àæò í
 úåä íéãù ìù ïîà øîà ïåòîùã ïé÷ã àøèñî

 àéìéì ìò úðîúà àéäå ú÷ôð)úéìéì íò (
 øîà àäå àáà éáø äéì øîà ééáøã äøëñàá

 úðîúà àéäã øî)àëééçì] (àáééçì[ àùð éðáá 
à" àåä éëä ìëééçå úééúà éäéà àäã éàãåà ú

 àîìòá ïéçåø úãéìåàã ïéðîæìå àùð éðáá åäá
åäééðîâ éðáá åäá àëééçì úîéé÷ éäéà ïòë ãòå 

à àùð"ïéúî ïåðéà àäå àáà éáø ìã àùð éðáë 
à àúùä ãò úîéé÷ éäéà àîòè éàî" àåä éëä ì

äîòðå úéìéì ìáàä÷ôðã úìçî úá úøâàå ï 
ãò úåîéé÷ åäìë ïåäìã àøèñîá÷ øòáéã " ä

 áéúëã àîìòî àáàñî çåø)á âé äéøëæ ( úàå
õøàä ïî øéáòà äàîåèä çåø:  

 בני לאותם להם אוי ,שמעון רבי אמר
 ולא משגיחים ולא יודעים שלא אדם

 יודעים שלא ,אטומים וכולם מסתכלים
 שלא נותומש מבריות העולם מלא כמה

 )נתן( שאלמלא ,סתומים ומדברים נראות

 àìã ïåðéà àùð éðáì ïåì éåå ïåòîù éáø øîà
 ïéîéèà åäìëå ïéìëúñî àìå ïéçéâùî àìå ïéòãé
 ïééðùî ïééøáî àîìò àééìî äîë ïéòãé àìã

 àìîìàã ïéîéúñ ïéìîîå ïåæçúà àìã)áéäé (

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(חזר וקנא לאשתו  א
  ).א"ד(ב ודף כה ”לעיל ט ע ב
 ).א"ד(ב ”ב ותזריע מח ע”אחרי מות עו ע ג
  ).הערת הזוהר(א ”קל ע ד
כ מחלה היתה אשת "ל שבא על מחלת ואח"י טאייטצק ביאר ענין זו שהיתה בת רוח אגרת וא"מהר ה

' עי). א"נ) (ן"מאי(א פסחים דף קיא "א בח"א ונעלם זה ממהרש"מאיר תהלות מזמור צ' עשו עיין באורך בס
נשיו '  או עוג עם ב,לוטעם  ותןווגדזהי " נמשכו עה כי ממנ,בנות לוטבעניין ' בל "ח שער מט פרק ט ז"ע

 . אמן של השדים, ואגרת, והם נעמה,ל"ושפחותיו כנ
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 אדם בני יתמהו ,לראות לעין רשות נתנה
 ,בא וראה. בעולםהתקיים ל יכולים איך

 באים ומצדה ,היתה השדים םֵא ,הזו נעמה
 אדם בנימ שמתחממים שדים אותם כל

 ,בהם וצוחקת ,תאוה רוח מהם ולוקחים
 קרי שבעל ובגלל .קרי בעלי אותם שעושים

 ץולרח צריך , רוח הטומאהשל מצד בא
  .החברים בארוה והרי .ממנו להטהר עצמו

]éúàäáé[ àùð éðá ïåäîúé éæçîì àðéòì åùø 
 äîòð éàä éæç àú àîìòá àîéé÷úàì ïéìëé êéä

àîéà ïéãù ïåðéà ìë ïééúà äøèñîå úåä ïéãùã 
 àúáåàéú çåø éìèðå àùð éðáî ïîîçúîã
 ïéâáå ïééø÷ éìòá ïåì éãáòã ïåäá úëééçå åäééðî
 éòá àáàñî çåøã àøèñî éúà éø÷ ìòáã
 äåî÷åà àäå äéðî äàëãúàì äéîøâ äàçñàì

àéøáç:  
 אמר .ו לדמות"אדם תולדת ספר זה"
 לאדם ואה ברוך הקדוש הראה ,יצחק רבי
 ,לעולם שיבאו דורות אותם כל של יותודמ
 שעתידים העולם ומלכי העולם חכמי וכל

 דוד את לראות הגיע .ישראל עללעמוד 
 )אמר( ,לו אמר ,ומת שנולד ישראל מלך

 שבעים לו הֶוְלַא )אוסיף( שלי מהשנים
 והעלה ,שנים שבעים מאדם וגרעו ,שנים
 זה ועל. לדוד הוא ברוך הקדוש אותם

  שמחתני כי" ,ואמר דוד חביש

 íãà úåãìåú øôñ äæ)à ä úéùàøá( 
>éð÷åéãì<à "á÷ éîçà ÷çöé ø"éð÷åéã íãàì äà 

 àîìò éîéëç ìëå àîìòì ïåúééã ïéøã ïåðéà ìëã
ìàøùéã åäééìò àîéé÷ì ïéðéîæã àîìò éëìîåá 

 ãéìééúàã ìàøùéã àëìî ãåã éîçîì àèî
à úéîå" ì)åëå 'øîà(> åëå øîà<'âìéã ïéðùî é]ä[ 

)óéñåà (]óéæåà[ äéì ]ò 'ïéðù[ò íãàî åòøâå  '
á÷ ïåì ÷éìñå ïéðù" ãåã çáù àã ìòå ãåãì ä

 øîàå)ä áö íéìäú (éðúçîù éë  

  äð/á  
 לי גרם מי ".ארנן ידיך במעשי בפעלך 'ה

 אדם זהו ,"פעלך" ,)הזה( בעולם שמחה
 ,הוא ברוך הקדוש של פעלו שהוא הראשון

 של ידיו המעש .ודם בשר של פעלו ולא
 זה ועל .אדם מבני ולא ,הוא ברוך הקדוש

 מאלף מאדם שנים שבעים אותם גרעו
 לו והראה ,בהםהתקיים ל לו שהיו שנים

 עד ודור דור חכמי כל הוא ברוך הקדוש
 תורה וראה ,עקיבא רבי של לדורו שהגיע

 פתח ,והתעצב מיתתו ראה ,ושמח שלו
 עצמו מה אל רעיך יקרו מה ולי" ,ואמר

  ".םראשיה

åäé" éì íøâ ïàî ïðøà êéãé éùòîá êìòôá ä
 äåãç)éàäá (]á[ íãà àåä àã êìòô àîìò

]äàîã÷[á÷ã åìòô åäéàã " øùáã åìòô àìå ä
á÷ã åéãé äùòî íãå" àã ìòå àùð éðáî àìå ä

 äåäã ïéðù óìàî íãàî ïéðù ïéòáù ïåðéà éòøâ
]äéì[á÷ äéì éîçàå åäá àîéé÷úàì " ìë ä

ã ãò àøãå àøã éîéëç àáé÷ò éáøã äéøãì àèî
 àúééøåà éîçå]äéãéã[ áéöòå äéúúéî àîç éãçå 

 øîàå çúô)æé èì÷ íéìäú ( êéòø åø÷é äî éìå
íäéùàø åîöò äî ìà:  

 ,בארנו והרי ,ודאי ספר ,"ספר זה"
 הקדוש לו הוריד ,עדן בגן אדם כשהיה

 רזיאל המלאך ידי על ספר הוא ברוך
 העליונים הסודות על נהוהממ הקדוש

 עליונות חקיקות חקוקים ובו ,קדושיםה

 øôñ äæ)à ä úéùàøá( àäå éàãå øôñã 
 äéì úéçð ïãòã àúðâá íãà äåä ãëã àðîé÷åà

á÷" àùéã÷ àëàìî ìàéæøã àãé ìò àøôñ ä
ïéùéã÷ ïéàìò éæø ìò àðîîä éôåìâ ïéôéìâ äéáå 

 éðéæ ïéøúå ïéòáùå àùéã÷ äîëçå ïéàìò

                                                           

 ).ו"לש(ב "לקמן צ סע' עי א
י דאינון עיקרא דאדם ואתיא כי הא דאיתא בספר הפליאה שאדם מתגלגל ממלך למלך "נמצא בזוהר כ ב

  ).א"ד(עד מלך המשיח 
  ).הערת הזוהר(א ”א קסח ע”קמ ע ג
 ).הערת הזוהר(ב ”לעיל לז ע ד
אמנם יש נשמות וכן מלאכים . ושניהם מהזיווג העליון, מלאכים אלו הם טפלים לנשמות בני אדם ה

  ).ב"ב ע ע"ביאורים ח(ון הבאים מהזיווג התחת
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 חכמה מיני ושנים ושבעים ,קדושה וחכמה
 ושבעים מאות לשש ממנו מתפרשים היו

 הספר באמצע. עליונים סודות של חקיקות
 מאות וחמש אלף לדעת החכמה חקיקת

 ,קדושים לעליונים נמסרו שלא מפתחות
 לו( שהגיע עד ,בספר יםומסתוכולם 

 היו )ממנו( ,אדם לאצ )שהגיע כיון ,לאדם
 ,עוולשמ לדעת עליונים מלאכים מתכנסים

 על אלהים השמים על רומה" אומרים והיו
 אליו נרמז שעה באותה". כבודך הארץ כל

 ,אדם ,לו ואמר ,הקדוש המלאך ל"להדרניא
 נתנה שלא ,רבונך כבוד את זוגנת ,אדם

 פרט ,רבונך בכבוד לדעת לעליונים רשות
 עד עמו וגנוז רשמו ההוא הספר והיה .לך

 היה להיתח שהרי ב.עדן מגן אדם שיצא
 ,רבונו בגנזי יום כל ומשתמש בו ןימעי

 ידעו שלא מה עליונים סודות לו והתגלו
 על ועבר שחטא כיון .עליונים שמשים

 והיה ,הספר אותו ממנו פרח ,רבונו מצות
 במי ונכנס ,ובוכה ראשו על טופח אדם
 גופו את עושים והמים ,צוארו עד גיחון

 שעה באותה. זיוו והשתנה ,נקבים נקבים
 לו והשיב לרפאל הוא ברוך הקדוש רמז

 והניחו עוסק אדם היה ובו ,הספר אותו
 עד ,צאצאים אותם לכל וכן ,בנו לשת

 להסתכל יודע היה ובו ,לאברהם שהגיע
 לו נתן לחנוך וכן .נאמר והרי ,רבונו בכבוד
  .העליון בכבוד ממנו והסתכל הספר

àúîëçãà äàî úéùì äéðî ïùøôúî ååä 
 àøôñã àúéòöîàá éàìò éæøã ïéôéìâ ïéòáùå

â äàî ùîçå óìà òãðîì àúîëçã àôéì
 åäìëå éùéã÷ éàìòì ïøñîúà àìã ïçúôî

 àèîã ãò àøôñá äéá åîéúñà] ïåéë íãàì äéì
àèîã[íãàã éáâì á >äéðî< )å( éùðëúî ååä

éøîà ååäå òîùîìå òãðîì éàìò éëàìîâ 
)íéìäúå æð  (éäìà íéîùä ìò äîåø" ìë ìò í

 äéáâì æéîøúà àúòù äá êãåáë õøàä
éðøãä íãà íãà äéì øîàå àùéã÷ àëàìî ìà

 àúåùø áéäééúà àìã êøàîã àø÷é æéðâ éåä
 äåäå úðà øá êøîã àø÷éá òãðîì éàìòì

]äéîò[ íãà ÷ôðã ãò àøôñ àåää æéðâå øéîè 
 ïãòã àúðâî]äéá ïééòî äåä àúéîã÷á àäã[ã 

 àîåé ìë ùîúùîå)àæðéâá] (àéæðâá[ äéøîã 
é àìã äî ïéàìò ïéæø äéì ïééìâúàå éùîù åòã

 çøô äéøàîã àãå÷ô ìò øáòå àèçã ïåéë ïéàìò
 éëáå éåùéø ìò çôè íãà äåäå äéðî àøôñ àåää

äéìã÷ ãò ïåçéâ éîá ìàòåä äéôåâ ïéãáò àéîå 
 æîø àéää àúòùá äéåéæ éðúùàå ïéãìç ïéãìç

á÷" ä>ì< äéáå àøôñ àåää äéì áéúàå ìàôø
 ìëì ïëå äéøá úùì äéì çðàå íãà ìãúùî äåä

åðéà òãé äåä äéáå íäøáàì àèîã ãò úåãìåú ï
 ïëå øîúà àäå äéøàîã àø÷éá àìëúñàì

êåðçìå àø÷éá äéðî ìëúñàå àøôñ äéì áäééúà 
äàìòæ:  

 ,אמר שמעון רבי ".בראם ונקבה זכר"
 הפסוקים בשני התגלו עליונים סודות
 הכבוד לדעת "בראם ונקבה זכר" .הללו

 אנבר זה סוד שמתוך ,האמונה סוד ,העליון
 וארץ שמים נבראש בסוד , בא וראה.אדם
 תולדות אלה" כתוב בהם ,אדם נברא

 כתוב באדםו ,)בהבראם( "והארץ השמים

 íàøá äá÷ðå øëæ)á ä úéùàøá ( ïåòîù éáø
 øëæ éàø÷ éøú éðäá ïééìâúà ïéàìò ïéæø øîà
 àæø äàìò àø÷é òãðîì íàøá äá÷ðå
 éæç àú íãà éøáúà àðã àæø åâîã àúåðîéäîã

éøáúàã àæøá]åà[ åäá íãà éøáúà õøàå íéîù 
 áéúë)ã á íù ( õøàäå íéîùä úåãìåú äìà

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ב אותיות "מיני חכמות מסוד שם בן ע א
סוד א פתח לט שהם "ש נתיב פרצוף ז"פת' ועי, יהל אור' ועי). א"נ(ר "עד שהגיע הספר לידי אדה' פי ב

 .ך"כלל האותיות עם מנצפ
 ).א"נ(משמע שהיה לומר בו בקול  ג
ל דקאי אחר שהחזיר לו "ע כדמסיק וצ" גורש מגע דהא לא הוה בידיה רק כמה שעות דבו ביום"צ ד

 ).א"נ(מ "א. ל כל אותו היום שבו נברא"נ הא דאמר כל יומא ר"א. רפאל
  ).א"ד(עד ערפו וצוארו  ה
לעיל לז ' עי). א"נ(ו "קפ' ר וכן משמע לקמן סוף ע"ולא אותו ספר של אדה' כ ספר א"לחנוך ניתן ג' פי ו

 ).ו"לש(ב "ע
  ).הערת הזוהר(סוף הספר ב' מה שחסר כאן עי ז
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 כתוב בהם ".אדם תולדת ספר זה"
 ,"הבראם ביום" כתוב ובאדם ,"בהבראם"

 שלא דמות כל מכאן .בראם ונקבה זכר
 עליונה דמות אינה ,ונקבה זכר בה נמצא
 ,בא וראה. רנובא המשנה ובסוד .כראוי

 ,כאחד ונקבה זכר נמצאים שלא מקום בכל
 באותו מדורו את םֹש הוא ברוך הקדושאין 

 במקום רק נמצאות לא והברכות ,המקום
 תםוא ויברך" שכתוב ,ונקבה זכר שנמצאים

 ולא ,"הבראם ביום אדם שמם את ויקרא
 ,אדם שמו את ויקרא אותו ויברך כתוב

 קבהונ זכר אלא נקרא לא אדםאפילו ש
  .כאחד

)íàøáäá ( áéúë íãàá)à ä íù ( øôñ äæ
 áéúë íãàá íàøáäá áéúë åäá íãà úåãìåú

)á ä íù ( àëäî íàøá äá÷ðå øëæ íàøáä íåéá
 åàì àá÷åðå øëã äéá çëúùà àìã àð÷åéã ìë
 ïéúéðúîã àæøáå éæç à÷ãë äàìò àð÷åéã åäéà
 øëã åçëúùà àìã øúà ìëá éæç àú àðîé÷åà

á÷ àãçë àá÷åðå" àåääá äéøåãî éåù àì ä
ëøáå øúà øúàá àìà åçëúùà àì ïà

 áéúëã àá÷åðå øëã çëúùàã)çë à íù ( êøáéå
 àìå íàøáä íåéá íãà íîù úà àø÷éå íúåà

 íãà åîù úà àø÷éå åúåà êøáéå áéúë]åìéôàã [
)åìéôàå( àá÷åðå øëã àìà éø÷à àì íãà 

àãçëà:  
 בית שנחרב מיום ,אמר יהודה רבי

 והם ,בעולם ברכות נמצאות לא המקדש
 ".אבד הצדיק" שכתוב ,יום כלב אובדות

 ,בו שורות שהיו הברכות אבד ,אבד מה
 וכתוב ,"צדיק לראש ברכות" שכתוב כמו

 ויברך" כתוב וז דוגמאכ ".האמונה אבדה"
 ".אלהים תםוא ויברך" וכתוב ,"תםוא

 וכל ,העולם דורות כל יחסויהת ת"מש
 רבי אמר .בעולם שהיו אמת צדיקי אותם

 שהיו הללו האחרונות האותיות ,יוסי
 אדם שעבר אחר נמצאו )להמצא( בתורה

 ,ק"תשר בסדר( . כולםהתורה אותיות על
  כדמותו שהוא הבן לאותו קרא ולכן

 àùã÷î éá áøçúàã àîåéî øîà äãåäé éáø
 ìëá åãéáàúàå àîìòá åçëúùà àì ïàëøá

 áéúëã àîåé)à æð äéòùé (ãáà ÷éãöäá éàî 
úëã äîë äéá ïééøù ååäã ïàëøá ãáà ãáà áé

)å é éìùî ( áéúëå ÷éãö ùàøì úåëøá) æ äéîøé
çë ( áéúë àã àðååâë äðåîàä äãáà) úéùàøá

çë à (éäìà íúåà êøáéå áéúëå íúåà êøáéå" í
ùî"àîìò éøã ìë åñçééúà úâ é÷éãö ïåðéà ìëå 

 ïååúà ïéìà éñåé éáø øîà àîìòá ååäã èåù÷
ïéàøúáã àúééøåàá ååäã )àçëúùàì (

]øúá åçëúùà[øáòã  àúééøåàã ïååúà ìò íãà 
 åäìë)øùú øãñá" àøá àåääì àø÷ êë ïéâáå ÷

 åäéàãëåúåîã  
  åð/à  
 ).האותיות קיום שהם ,ת"ש צלמוב

 אחז רבונו לפני )ובתשוקתו( ובתשובתו
 למפרע האותיות חזרו ומאז ,אלה בשני
 שנולד בן לאותו קרא ולכן ,ק"תשר בסדר

 סיום שהם ,ת"ש צלמוכ בדמותו שהוא לו
 שעמדו עד האותיות נתקנו ולא .ותיותהא

 על האותיות חזרו ואז ,סיני הר על ישראל

áù åîìö"ïååúàã àîåé÷ ïåðéàã ú (
 äéúáåéúáå>ð"äéúáåàéúáå à< äéøàî éî÷ì 

ïéøú ïéìàá ãéçàä ïååúà åøãäúà ïéãëîå 
 òøôîì]øùú øãñá"÷ êë ïéâáå àåääì àø÷ 

äéì ãéìéúàã àøá  ïåðéàã úù åîìöë åúåîãá

                                                                                                                                                                                     

  ).ב"ב כב ע"כללים ח(' א תלוי בנוק"כלומר שתיקונו של ז א
, וכאשר אין משפיע למטה. שכל שפע של מעלה ניתן כדי שינתן למטה[' מ פרק ד"ח שער מול"ע' עי ב

א ב ויקר"א ובהעלותך קנ ע"א ונז ע"ב ויא ע"א ושמות ט ע"ולקמן סז ע] העליונים לא נותנים לו שפע כלל
הלבנה תהיה , לגמרי' כל זמן שלא נתקנת הנוק, כלומר). ג"ב סח ע"ביאורים ח(ב "א ואחרי מות עד ע"יז ע

כללים (שתיקון העליונים תלוי בתחתונים אפילו מאצילות לעקודים , כלומר). ג"ב ו ע"ה ח"דע(במיעוטה 
 ).ד"ב קז ע"כללים ח(שכל אור עליון אינו יורד כי אם לפי הכח וההכשר של התחתון , )ג"ב עא ע"ח

כ "ולכן הוא ג, ונשאר כתערובת בהם, שהרי הוא נולד מאדם וחוה אחרי החטא, זה כולל את הרשעים ג
 ).ב"ב קמח ע"ה ח"דע(שורש הרשעים 

 ).א"נ(מ "א. ת הם אותיות אחרונות"ש' פי ד
 ).א"ד(ת כמבואר "בשתי אותיות ש ה
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 והתבסם ,וארץ שמים שנבראו כיום תקונם
 ,אמר אבא רבי .קיומו על ועמד העולם

 רצו ,רבונו מצות על אדם שעבר ביום
 משום ,מהול .ממקומם להעקר וארץ שמים
 אם" שכתוב ,הברית על רק עמדו לא שהם

 וארץ שמים קותוח ולילה מםיו בריתי לא
 שנאמר ,ברית עבר ואדם ,"שמתי לא

 שגלוי ואלמלא ,"ברית עברו כאדם והמה"
 ישראל שעתידים הוא ברוך הקדוש לפני

 הברית את לקיים סיני הר עללעמוד 
 רבי ).הזה( העולם התקיים לא ,הזאת
 ,חטאו על שמודה מי כל ,אמר חזקיה
 לע לו ומוחל לו מניח הוא ברוך הקדוש
   .חטאו

ïååúàã àîåéñ[ åîéé÷ã ãò ïååúà åð÷úúà àìå 
éãëå éðéñã àøåè ìò ìàøùé ìò ïååúà åøãäà ï

 õøàå íéîù åàéøáúàã àîåéë åäééðå÷ú
 àáà éáø äéîåé÷ ìò àîéé÷å àîìò íñáúàå
 ïééòá äéøàîã àãå÷ô ìò íãà øáòã àîåé øîà

 õøàå íéîù)àôâúàì (]àø÷òúàì[ åäééøúàî 
 àìà åîéé÷ àì ïåðéàã ïéâá àîòè éàî]úéøá ìò [

)úéøáá( áéúëã )äë âì äéîøé ( éúéøá àì íà
å íîåé íãàå éúîù àì õøàå íéîù úå÷ç äìéì

 øîàðù úéøá øáò)æ å òùåä ( åøáò íãàë äîäå
á÷ éî÷ éìâã àìîìàå úéøá" ìàøùé ïéðéîæã ä

 àì úéøá éàä àîéé÷ì éðéñã àøåè ìò àîéé÷ì
 àîìò íéé÷úà)ïéã ( ïàî ìë øîà äé÷æç éáø

á÷ äéàèç ìò éãåàã" ìò ìéçîå äéì ÷éáù ä
äéáåç:  

 את הוא ברוך דושהק כשברא ,בא וראה
 את עליה והעמיד זו ברית עשה ,העולם
 ברא )בראשית( שכתוב ,לנו מנין .העולם

 שית ,עליה עומד שהעולם הברית זו ,שית
 ,לעולם ברכות ים ויוצאשופעים שממנו
 הברית על עבר ואדם ,העולם נברא ועליה

 זו ברית ).מעמו( ממקומה והעבירה הזו
 ויסוד עקר קטנה אות ,ד"יו באות נרמזה
 וקרא חטאו על הודה ,בן כשהוליד .העולם

 ,שית להיות ד"יו בו הזכיר ולא ,ת"ש שמו
 הוא ברוך הקדוש ולכן .עליו שעבר משום

 יחסויוהת ,העולם את שתל ממנו )מכאן(
  ).משת( העולם צדיקי דורות כל

á÷ àøá ãë éæç àú" úéøá éàä ãáò àîìò ä
éé÷åàî áéúëã ïìðî àîìò äéìò ) à úéùàøáà (

)úéùàøá( >úéù àøá< àîéé÷ àîìòã úéøá àã 
úéù äéìòà÷ôðå ïéãâð äéðîã é àîìòì ïàëøá 

 úéøá éàä ìò øáò íãàå àîìò éøáúà äéìòå
 äéøúàî äéì øáòàå>ð"äéîòî à<á úéøá éàä 

åé úàá úæéîøúà" àãåñéå àø÷ò àøéòæ úà ã
åàèç ìò éãåà øá ãéìåà ãë àîìòãé àø÷å 

ù äéîù" äéá øëãà àìå úåé" ïéâá úéù éåäîì ã
á÷ êë ïéâáå äéìò øáòã" ä)àëäî (]äéðéî[ 

 àîìòã éàëæ éøã ìë åñçééúàå àîìò ìéúùà
)úùî:(  

 ,סיני הר על ישראל כשעמדו ,וראה ובא
 ,הברית סוד הללו האותיות שתי בין נכנס

 האותיות שתי בין ונכנס .'ב ,ומיהו
 וכשנכנסה .לישראל אותה ונתן ,שנשארו

ן שתי האותיות הללו בי תהברי סוד 'ב
 כמו ,שבת ונעשו )נכנסו( ', ת'שהם ש
 השבת את ישראל בני ושמרו" שנאמר
 ,"עולם ברית תםורולד השבת את לעשות

 בהם להתיחס העולם ראשית שהיה כמו
 הללו האותיות משתי העולם דורות כל
 ,כראוי העולם שנתקן עד תלויים היו ,ת"ש

 ונתקן הקדוש הברית ביניהם ונכנס
 אלו ,יוסי רבי אמר .ת"שב ונעשה ,בשלמות

 éðéñã àøåè ìò ìàøùé åîéé÷ ãë éæç àúå
ïéìà ïååúà ïéøú ïéá ìàòâ åäéà ïàîå úéøáã àæø 

éá" äéì áéäéå åøàúùàã ïååúà ïéøú ïéá ìàòå ú
éá ìàò ãëå ìàøùéì" ïéøú ïéá úéøáã àæø ú
éù ïåðéàã ïéìà ïååúà"éú ï" å)åìàò ( åãéáòúàå

áù" øîà úàã äîë ú)æè àì úåîù ( éðá åøîùå
 íúåøåãì úáùä úà úåùòì úáùä úà ìàøùé
 àîìòã àúåøéù äåäã äîë íìåò úéøá
 ïååúà ïéøú ïéìàî àîìò éøã ìë åäá àñçééúàì

ù" úåàé à÷ãë àîìò ììëúùàã ãò ïééìú ååä ú

                                                           

 ).א"נ(כמו שיתין שכרה דוד ' פי א
 ).א"נ(מ "א. ה"ד דהוי"י לאפוקי יו"ד מאדנ"ל יו"ת זעירא רהא דקאמר א ב
 ).א"ד(ב והיסוד מחברם ”ו ע"צורות ד' ב' פי ג
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 ',ב באות נתקנו הללו האותיות שתי
 שנולד מיום למפרע האותיות וכשחזרו

 עד ודור דור בכל האותיות חזרו ,שת
 רבי אמר .ונתקנו סיני להר ישראל שהגיעו
 היה ודור דור ובכל ,חזרו למטה ,יהודה

 ישביםימת ולא באותיות העולם בקומח
 הכל ,לישראל התורה הכשנתנ .במקומם

  ).נתקנו האותיות כל( נתקן

]ãéáòúàå åîéìùá ììëúùàåå) [ã ììëúùà
 åîéìùáãúàãéáò(áù "à ú" ïéøú ïéìà éñåé ø

éá úàá åììëúùà ïååúà" ïååúà åøãäúà ãëå ú
 ïååúà åøãäà úù ãéìééúàã àîåé ïî òøôîì
 éðéñã àøåèì ìàøùé åèîã ãò àøãå àøã ìëá

à åð÷úúàå" àøã ìëáå åøãäúà àúúì äãåäé ø
ïååúàá àîìò óéôâ äåä àøãåà ïéáùééúî àìå 

ì àúééøåà úáäééúà ãë åäééúëåãá ìàøùé
 àìë ï÷úúà]ð"åð÷úúà åäìë ïååúà à[á:  

 היו אנוש בימי ,אומר אלעזר רבי
 כשפים של בחכמה חכמים האנשים
 לותיחי את רולעצ ובחכמה ,וקוסמים
 אדם שיצא מיום אדם היה ולא ,השמים

 של העלים של חכמה עמו והוציא עדן מגן
 ,ואשתו אדם שהרי ,בה שהתעסק האילן
 עזבו ,אנוש אשב עד מהם שיצאו ואותם
 אותם ראה ,אנוש כשבא ].החכמה [אותה
 את )משטה( משנה חכמתם את וראה

 מעשים )בהם( ועשו בהם ועסקו ,העליונים
 עד ,מהם ולמדו וקסמים וכשפים

 ,המבול בדור חכמה אותה שהתפשטה
 והיו .להרע מעשיהם עושים היווכולם 

 ,חכמות באותן נח כלפי מתחזקים
 לשרות יכול לא העולם שדין ואומרים

 את לדחות חכמה עושים הם שהרי ,עליהם
 התחילו ומאנוש .הדין בעלי אותם כל

 שכתוב זהו .הללו בחכמות להתעסקכולם 
  ".'ה בשם לקרא הוחל אז"

 éðá ïéîéëç ååä ùåðà éîåéá øîåà øæòìà éáø
 øöòîì àúîëçáå ïéîñå÷å ïéùøçã äîëçá àùð

ãà ÷ôðã àîåéî ùð øá äåä àìå àéîùã éìéçì í
 éôøèã àúîëç äéîò ÷éôàå ïãòã àúðâî

àðìéàâ ïåðéàå äéúúàå íãà àäã äá ìãúùàã 
 àúà ãë äì å÷éáù ùåðà àúàã ãò äéðî å÷ôðã

 ïééðùî ïåäúîëç àîçå ïåì àîç ùåðà)ð" à
ïéèùî ( ïéãáòå ïåäá åìãúùàå ïéàìò)äá (

 ïéîñå÷å ïéùøçå ïéúãéáò]ïåäðî åôéìåàå[ ãò 
àøãá àúîëç àéää úèùôúàã åäìëå ìåáîã 

 éô÷úúî ååäå àùàáàì åäééúãéáò éãáò ååä
 ïåðéàá çð éáâì]úîëçàï) [äîëçá( àìã éøîàå 

 ïåðéà àäã åäééìò äàøùàì àîìòã àðéã ìéëé
 àðéãã éøàî ïåðéà ìëì àééçãì àúîëç éãáò
 ïúîëç ïéìàá àìãúùàì åäìë åàéøù ùåðàîå

ää" ã)åë ã úéùàøá ( íùá àø÷ì ìçåä æà
åäé"ä:  

 שהיו צדיקים אותם כל ,אמר יצחק ירב
 היו כולם ,הדור אותו אחר ביניהם

 יענשו שלא כדי( בהם למחות משתדלים
 יכלו ולא ,וחנוך מתושלח ירד כמו ,)עליהם

 ,ברבונם המורדים רשעים שהתפשטו עד
 הטפשות וכי ".נעבדנו כי שדי מה" ואמרו

 שהיו משום אלא ,אומרים היו הם הזו
 אותם וכל מותהחכ אותם כל יודעים

 והיו ,עליהם פקדוהוש העולם שלהממונים 
 הוא ברוך הקדוש שהשיב עד, בוטחים בהם

  שהרי .כשהיה העולם את

 åäá ååäã ïéàëæ ïåðéà ìë øîà ÷çöé éáø
 äàçîì éìãúùî ååä åäìë àøã àåääá øúáì

åäáã ãò åìéëé àìå êåðçå çìùåúî ãøé åîë 
 éøîàå ïåäéøàîá éãøî ïéáééç åèùôúàã) áåéà

åè àë ( ååä àúåùôè éàä éëå åðãáòð éë éãù äî
 ïúîëç ïåðéà ìë éòãé ååäã ïéâá àìà éøîà à÷

 àîìòã ïðîî åäìëå]ã[ ååäå åäééìò ïã÷ôúà
ïöçøîäá÷ áéúàã ãò åäá " äåä à÷ãë àîìò ä

àäã  

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(י צירופי אותיות ולא היה העולם בקיומו עד מתן תורה "העולם היה מחובק ע א
הערת (ש "ע' ב ויחי אדם כו"בדפוס ויניציאה דף יג ע' ח דף י"כאן שייך מאמר בסתרי אותיות בז ב

 ).הזוהר
 ).א"ד(עלי האילן והם כחות חיצוניות  ג

ã ôãá” óñåð å)ð" àìã ïéâá ààåäééìò åùðòú( ,éòå 'ð"äðéá éòãåé úñøâ äæù à. 
 ).א"ד(בוטחים  ה
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  åð/á  
 השיב כך אחרו ,במים מים היה בתחלה

 ,מהכל נחרב ולא ,כבתחלה העולם את
 'ה" שכתוב ,עליהם השגיח ברחמים שהרי

  .אלהים כתוב ולא ,"ישב למבול

 äéì áéúà øúáìå íéîá íéî äåä àúéîã÷á
 àäã àìëî áéøçúà àìå àúéîã÷ãë àîìòì

 áéúëã åäééìò çâùà ïéîçøá)é èë íéìäú (
åäé"éäìà áéúë àìå áùé ìåáîì ä"í:  

 אותו של תינוקות אפילו ,אנוש בימי
 ,עליונות תבחכמו יםבינמ היו הדור )היום(

 אם ,ייסא רבי אמר .בהם מסתכלים והיו
 שעתיד יודעים היו שלא היו טפשים כך

 מבול מי עליהם להביא הוא ברוך הקדוש
 היו בודאי ,יצחק רבי אמר .בהם וימותו
 היו שהם ,בלבם טפשות אחזו אבל ,יודעים
 ואותו אש על נהוהממ מלאך אותו יודעים

 רולעצ יודעים והיו ,המים על נהוהממ
 והם .עליהם דין לעשות יוכלו שלא אותם

 שולט הוא ברוך שהקדוש יודעים היו לא
 אלא .העולם על דין יבא וממנו ,הארץ על
 אותם בידי פקדהו שהעולם רואים היו

 לא ולכן ,העולם דברי כל ובהם ,ממונים
 ולא הוא ברוך בקדוש מסתכלים היו

רוח ו ,נשחתה שהארץ עד ,במעשיו יםבינמ
 יתמו" ואומרת יום בכל זהמכריהקודש 
 ".אינם עוד ורשעים הארץ מן חטאים
 אותו כל להם האריך הוא ברוך והקדוש

 וחנוך ומתושלח ירד ,צדיקים שאותם הזמן
 ,מהעולם שהסתלקו כיון ,בעולםקיימים 

 עליהם דין הוא ברוך הקדוש הוריד אז
  ".הארץ מן וימחו" שנאמר כמו ,ונאבדו

 é÷åðé åìéôà ùåðàã éåîåéá àåääã)àîåé (
]àøã[úîëçá ïçâùî ååä åäìë à)ï( ååäå ïéàìò 

à åäá ïìëúñî" àìã ååä ïéùôè éëä éà àñéé ø
á÷ ïéîæã ïéòãé ååä" àðôåè éî åäééìò äàúééàì ä

à åäá ïåúåîéå" åãéçà ìáà éòãé òãðî ÷çöé ø
 éòãé ååä ïåðéàã åäééáìá àúåùôèä àëàìî àåä

 àéî ìò àðîîã àåääå àùà ìò àðîîã ååäå
 åäééìò àðéã ãáòîì ïéìëé àìã ïåì øöòîì ïéòãé

á÷ã éòãé ååä àì ïåðéàå" äéðîå àòøà ìò èéìù ä
 àîìòã ïàîç ååä àìà àîìò ìò àðéã éúéé
 àîìòã éìî ìë åäáå ïðîî ïåðéàã àãéá ã÷ôúà

á÷á äéá ïìëúñî ååä àì êë éðéâáå" àìå ä
 çåøå úìáçúà àòøàã ãò äéúãéáòá ïéçéâùî

øëà àùãå÷ øîàå àîåé ìëá æé)äì ã÷ íù ( åîúé
êéøåàå íðéà ãåò íéòùøå õøàä ïî íéàèçà 

á÷" ãøé ïéàëæ ïåðéàã àðîæ àåää ìë ïåì ä
 å÷ìúñàã ïåéë àîìòá ïéîéé÷ êåðçå çìùåúîå

 ïéãë àîìòî]à[á÷ úéçð" åäééìò àðéã ä
 øîà úàã äîë åãéáàúàå)âë æ úéùàøá ( åçîéå

õøàä ïîá:  
 כי ואיננו להיםהא את חנוך ויתהלך"
 עד" ,פתח יוסי רבי ".אלהים אתו לקח

 זה פסוק ".ריחו נתן נרדי במסבו שהמלך
 הקדוש של דרכו כך , בא וראהאבל ,נאמר
 והוא בו נדבק שאדם בשעה ,הוא ברוך

 הוא ימים שאחר ויודע עליו דיורו משרה
 ,ממנו הטוב ריחו ולוקט מקדים ,יסרח

 עד" שכתוב זהו .מהעולם אותו ומסלק
 עד" ".ריחו נתן נרדי במסבו שהמלך
 זה "במסבו" .הוא ברוך הקדוש זה "שהמלך

 נרדי" .בדרכיו והולך בו שנדבק אדם אותו
 שבו טובים מעשים אותם "ריחו נתן

 .זמנו הגיע בטרם מהעולם יסתלק שבגללם
 הבל יש" ,אומר המלך שלמה היה זה ועל

êåðç êìäúéåâéäìàä úà " ç÷ì éë åððéàå í
éäìà åúåà" í)ãë ä úéùàøá ( çúô éñåé éáø

)áé à øéù ( åçéø ïúð éãøð åáñîá êìîäù ãò
á÷ã éåçøà êë éæç àú ìáà øîúà àø÷ éàä" ä

 àåäå äéá ÷áãúà ùð øáã àúòùá éøùà
 íéã÷à çøñé ïéîåé øúáìã òãéå äéìò äéøåéã

ää àîìòî äéì ÷éìñå äéðî áè äéçéø èé÷ìå" ã
 êìîäù ãò åçéø ïúð éãøð åáñîá êìîäù ãò

á÷ àã" äéá ÷áãúàã ùð øá àåää àã åáñîá ä
 ïéáè ïéãáåò ïåðéà åçéø ïúð éãøð éåçøàá ìéæàå

]äéáã[ àèî àìã ãò àîìòî ÷ìúñé ïåäðéâáã 
ìòå äéðîæ øîà àëìî äîìù äåä àã ) ç úìä÷

                                                           

 ).א"ד(והמתין  א
  ).הערת הזוהר(ש "א ע"ב ע"ח דף סו ובדפוס וויניציאה מ"כאן שייך מאמר ז ב
עוד שמות ' ועי. ה להיות עומד ומשמש במרום גבוה מכל המלאכיםוזכ, חנוך הסתלק בעת שהיה צדיק ג
 ).ב"א נג ע"ה ח"דע(ב "י ע
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 צדיקים יש אשר הארץ על נעשה אשר
 אליהם מגיע אשר םצדיקי יש ."'וגו

 שבשביל ,שבארנו כמו ,הרשעים כמעשה
 מסלקם הוא ברוך הקדוש טובים מעשים

 אהבתו ומתוך ,יחיו שלא כדי( ,מהעולם
 ,זמנם הגיע בטרם )אותם מסלק בהם

 שמגיע רשעים ויש .דינים בהם ועושה
 ברוך שהקדוש ,הצדיקים כמעשה אלהם

 את בהם ומאריך ימים להם מאריך הוא
 בשביל אלה .שנתבאר כמו זה לוכ ,רוגזו
 או ,אליו שיחזרו כדי ואלה יתקלקלו שלא
 , בא וראה.ליםומע בנים מהם שיצאו כדי

 ראה הוא ברוך והקדוש ,צדיק היה חנוך
 בטרם אותו ולקח ,קלקלתי כך שאחר

 ".שושנים טווללק" שכתוב זהו .קלקלתי
 אותם לוקח ,טוב ריח שנותנים משום

 ואיננו" .לקלוקתי בטרם הוא ברוך הקדוש
 להאריך "ואיננו" ,"אלהים אתו לקח כי

 ,ימים מאריכים שהיו אדם בני כשאר ימים
 הוא ברוך הקדוש אותו לקח כי ,מהול

 הקדוש ,אמר אלעזר רבי .זמנו הגיע בטרם
 והעלהו  מהארץחנוך את נטלו הוא ברוך

 הגנזים כל בידיו ומסר ,מרומים לשמי
 מפתחות וארבעים וחמשה ,העליונים

 משתמשים שבהם חקוקים סתרים
 והרי ,בידו נמסרו וכולם ,עליונים מלאכים

  .בארנו

ãé ( ùé øùà õøàä ìò äùòð øùà ìáä ùé
åâå íé÷éãö ' íäéìà òéâî øùà íé÷éãö ùé

 ïéâáã àðîé÷åàã äîë íéòùøä äùòîë
]ã[á÷ ïéáè ïéãáåò" àîìòî ïåì ÷éìñ ä)]ã"à [

 àìã ïéâá>åçøñé <)åéçé(úåîéçø åâîå à åäá 
ïåì ÷ìñî ( ïåäá ãéáòå åäééðîæ àèî àì ãò ïéðéã

 íé÷éãöä äùòîë íäéìà òéâî øùà íéòùø ùéå
á÷ã" ìëå åäá äéæâåø êéøåàå ïéîåé ïåì êéøåà ä

øîúàã äîë àãà ïéìàå ïåçøñé àìã ïéâá ïéìà 
 äéáâì åøãäìã ïéâá]åàïéâá [ )åïéâá( ÷åôéã 

 äåä äàëæ êåðç éæç àú éìòîã ïéðá åäééðî
á÷å"øúáì çøñéã äéì àîç äá ãò äéì èé÷ìå 

øñé àìää ç" ã)á å øéù ( ïéâá íéðùåù èå÷ììå
á÷ ïåì èé÷ì áè àçéø éáäéã" åçøñé àì ãò ä

éäìà åúåà ç÷ì éë åððéàå" ïéîåé àëøàì åððéàå í
 àîòè éàî ïéîåé éëøåà ååäã àùð éðá øàùë

á÷ äéì ç÷ìã ïéâá" éáø äéðîæ éèî àì ãò ä
 êåðç øîà øæòìà)ìéèð] (ìèð[á÷ äéì " ä

øî éîùì äé÷ñàå àòøàî ìë äéãéá øñîàå íéîå
ïéàìò éæðââîå "ïéôéìâ éøúñ ïçúôî äã åäáã 

 äéãéá åøñîúà åäìëå éàìò éëàìî éùîúùî
àðîé÷åà àäå) ïéúéðúî(:  

 וכל בארץ האדם רעת רבה כי 'ה וירא"
 כי" ,פתח יהודה רבי ".לבו תומחשב יצר
 פסוק ".רע רךויג לא אתה רשע חפץ אל לא
 מי ,אה בא וראבל .ובארנוהו נאמר זה

 הוא יטמא ,אחריו ונמשך הרע ביצר שנדבק
 רעת רבה כי" .שנתבאר כמו ,אותו ויטמאו
 נשלם ולא ,עושים היו הרעות כל ,"האדם
 על לחנם דמים שופכים שהיו עד חטאם
 על דרכם משחיתים שהיו הם ומי .הארץ
 כתוב ".היום כל רע רק" שכתוב זהו ,הארץ

  ,"רע רק" כאן

åäé àøéå"úòø äáø éë ä ìëå õøàá íãàä 
 åáì úåáùçî øöé)ä å úéùàøá ( äãåäé éáø

 çúô)ä ä íéìäú ( àì äúà òùø õôç ìà àì éë
òø êøåâéä àú ìáà äåî÷åàå øîúà àø÷ éàä 

 äéøúáà êéùîúàå òøä øöéá ÷áãúàã ïàî éæç
å äáø éë øîúàã äîë äéì ïåáàñéå àåä áàúñé

 íéìúùà àìå éãáò ååä ïéùéá ìë íãàä úòø
 åäééáåçàðâîì ïéîã ïéãùåà ååäã ãòå àòøà ìò 

 àòøà ìò åäééçøà ïéìáçî ååäã ïåðéà ïàîå
ää" ã)ä å úéùàøá ( àëä áéúë íåéä ìë òø ÷ø

òø ÷ø  

                                                                                                                                                                                     

הצדיקים שמתים קודם זמנם כדי שימותו בשם טוב בעוד שמעשיהם טובים ולא ממתין להם עד  א
כ לידי חטא ואלו הרשעים מניח אותם בחיים כדי שיחזרו בתשובה או בשביל שיצאו מהם "שיבואו אח

  ).א"ד(ונים או איזו הצלה לישראל בנים הג
  ).ו"לש(כי הוא סוד אילנא דטוב ורע  ב
  ).הערת הזוהר(ב ”לעיל לז ע ג
 ).א"ד(סודות חקוקים של צרופי אותיות השם שבהם משתמשים מלאכי השרת  ד
 .זוהר הרקיע' עי ה
  ).א"ד(שופכין דמים בחנם והיינו בהשחתת זרעם  ו
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  æð/à  
 ויהי" )וכתוב ,"רע יגורך לא(" שם וכתוב

 רבי אמר ".'ה בעיני רע יהודה בכור ער
 .לא ,לו אמר .רשע אינו רע וכי ,יוסי

 על אף ,חברו על ידו הרים אפילו ,"רשע"
 כמו ,רשע נקרא דבר לו עשה שלא גב

 ,"רעך תכה למה לרשע ויאמר" שכתוב
 לא רע אבל ".תכה" אלא כתוב לא הכית
 ומטמא דרכו שמשחית מי אלא נקרא
 זקווח כח ונותן ,הארץ את ומטמא עצמו

 רק" שכתוב ,רע שנקראתרוח הטומאה ל
 רואה ולא בפלטרין נכנס ולא ".היום כל רע
 שכינה מסתלקת שבזה משום ,שכינה יפנ
 ,מיעקב ,לנו ומנין .העולם מן

 שיש חשב ,שכינה ממנו שכשהסתלקה
 רוח בעולם התחזקה שבגללם בבניו פסול

 .אותה ופגם מהלבנה האור ונגרעהטומאה 
 זה משום ,]יעקב חשב כך [למה תאמר ואם

 והסתלקה ,המקדש את מטמא] החטא[
 מטמאש אותו שכן כל ,יעקב מעל שכינה

 רוח את מחזק שהוא עצמו ומטמא דרכו
 בא .רע נקרא כשנטמא ולכן ,הטומאה

 הקדוש מן נפקד לא ,נטמא כשאדם ,וראה
 מאותו נפקד פעם ובכל ,לטוב הוא ברוך

 בל ילין ושבע" שכתוב זהו .לרע רע שנקרא
 יפקד בל" אז ,ישר בדרך כשהולך ,"רע יפקד

 וכתוב ,"היום כל רע רק" כתוב זה ועל ".רע
 נקרא ולא רע נקרא וזה ".רע יגורך לא"

 לא צלמות בגיא אלך כי גם" וכתוב ,רשע
  ".עמדי אתה כי רע אירע

 íúä áéúëå) òø êøåâé àì)ä ä íéìäú (
áéúëå) (æ çì úéùàøá ( òø äãåäé øåëá øò éäéå

åäé éðéòá" åäéà åàì òø éëå éñåé éáø øîà ä
òùøàà " éáâì äéãé íéøà åìéôà òùø àì ì

äéøáçòà " òùø éø÷à éãéî äéì ãéáò àìã â
] áéúëã äîë)á úåîùâé  ( äîì òùøì øîàéå

äëú àìà áéúë àì úéëä êòø äëú[ òø ìáà 
 äéîøâ áéàñå äéçøà ìáçîã ïàî àìà éø÷à àì
 àáàñî çåøì àô÷åúå àìéç áéäéå àòøà áéàñå

 áéúëã òø éø÷àã)ä å úéùàøá ( ìë òø ÷ø
íåéäáà éîç àìå ïéøèìôá ìàò àìå  àúðéëù éô

 ïìðî àîìòî àúðéëù ÷ìúñà éàäáã ïéâá
 áéùç äéðî àúðéëù ÷ìúñà ãëã á÷òéî
 àîìòá ó÷úúà åäééðéâáã ìåñéô äåä éäåðááã
 äì íéâôå àøäéñ ïî àøåäð òøâå àáàñî àçåø
 àùã÷î áéàñ àãã ïéâá éàîà àîéú éàå

÷ìúñàåàïëù ìë á÷òéã éåìòî àúðéëù â àåää 
 äéîøâ áéàñå äéçøà áàñîã äéì óé÷úà àåäã

 òø éø÷à áàúñà ãë êë ïéâáå àáàñî àçåøì
 íòî ã÷ôúé àì áàúñà ùð øá ãë éæç àú

á÷"áèì äã àåääî ãé÷ôúà àðîæ ìëáå 
ää ùéáì òø éø÷úàã" ã)âë èé éìùî ( òáùå

 ìá ïéãë øùéî çøàá ìéæà ãë òø ã÷ôé ìá ïéìé
 áéúë àã ìòå òø ã÷ôé)ä å úéùàøá ( ìë òø ÷ø

 áéúëå íåéä)úä ä íéìä ( éø÷à àãå òø êøåâé àì
 áéúëå òùø éø÷à àìå òø)ã âë íéìäú ( éë íâ

éãîò äúà éë òø àøéà àì úåîìö àéâá êìà:  

 בארץ האדם את עשה כי 'ה וינחם"
 הוי" ,פתח יוסי רבי ".לבו אל ויתעצב
 העגלה וכעבות השוא בחבלי העון מושכי
 אדם בני אלו ,"העון מושכי הוי" ".חטאה

 ונדמים ,יום בכל רבונם לפני שחוטאים
 ,השוא כחבלי שהם חטאים אותם בעיניהם
 שאותו מעשה שעשו ואותו חטא וחושבים

åäé íçðéå" õøàá íãàä úà äùò éë ä
 çúô éñåé éáø åáì ìà áöòúéå)çé ä äéòùé ( éåä

 äàèç äìâòä úåáòëå àåùä éìáçá ïåòä éëùåî
 éî÷ ïàèçã àùð éðá ïéìà ïåòä éëùåî éåä
 ïéáåç ïåðéà åäééðéòá ïîãúàå àîåé ìëá ïåäéøàî

äã ïéáùçå àåùä éìáçë ïåðéàã àãáåò àåä

                                                           

 ).א"נ(ן "מאי. כוונת הזוהר פשוטה. מ"א. ר איפכאמשמע דרשע חמור מרע ואיכא למימ א
י השחתת הזרע מסתלקת השכינה מהעולם ובשביל זה אינו "כי ע' אינו זוכה לבא בהיכלו של המלך ית ב

  ).הערת הזוהר(א ”סט ע). א"ד(ב אלא נופל ביד הקליפות שנקראו רע כנודע "זוכה לראות פני השכינה בעוה

ל גרע מבעל בת אל נכר והוליד ממנה בן דהא קסבר יעקב שיש פיסול "ש משמע המוציא ז"מדקאמר כ ג
 ).א"נ(מבני נכר 

 ).א"נ(מ "א. שמטמא אותו בקרי כל פעם' פי ד
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 בהם משגיח לאה "הקבו ,כלום אינושעשו 
 וגדול חזק חטא אותו את שעושים עד

 יוכל שלא חזק שהוא ,העגלה כעבות
 הקדוש כשעושה ,וראה ובא. להתכלות

 גב על אף ,העולם ברשעי דין הוא ברוך
 והרגיזו הוא ברוך הקדוש לפני חטאו שהם
 אותם לאבד רוצה אינו ,יום כל אותו

 מתנחם ,במעשיהם וכשמשגיח ,מהעולם
 ]אפו [ומאריך ידיו מעשי שהם על ,עליהם

 נוטל ,ידיו מעשי שהם ובגלל .בעולם להם
 .עליהם וחס עליהם ומתנחם נחמה

 הוא כביכול ,דין בהם לעשות וכשרוצה
 שכיון ,)לפניו יכנסו לא תשמחו( עצוב
 כמו ,עליהם עצוב הוא ,ידיו מעשי שהם

 ושמחות" [ודחוון לא הנעל קדמוי" שנאמר
 הוד" )כתוב והרי( כתוב ].לפניו הכניס לא

 רבי אמר ".במקומו וחדוה זוע לפניו והדר
 ,כתוב "לבו אל ויתעצב" , בא וראה,יוסי
 .אחר למקום ולא ,לבו אל התעצב הוא

 ובנפשי בלבבי כאשר" אמרשנ כמו "לבו"
  ".יעשה

 íåìë åäéà åàìã ïéãáòã àáåç àåääå ïéãáòã
á÷ åäá çâùà àìå" àáåç àåääì ïéãáòã ãò ä

 ìéëé àìã óé÷ú åäéàã äìâòä úåáòë éáøå óé÷ú
á÷ ãéáò ãë éæç àúå äàöúùàì" éáééçá àðéã ä

òà àîìò"á÷ éî÷ ïàèç ïåðéàã â" äéì ïéæâøàå ä
 ãëå àîìòî åäì àãáåàì éòá àì àîåé ìë

 çâùà ïåðéàã ìò åäééìò íçðúà ïåäéãáåòá
 éãáåò ïåðéàã ïéâáå àîìòá ïåì êéøåàå éåãé éãáåò
 åäééìò ñééçå åäééìò íçðúàå äîçð ìéèð éåãé

 ìåëéáë àðéã åäá ãáòîì éòá ãëå]áéöò[)  ïååãç
 àììåòéúéäåîã÷  ( áéöò ïåðéà éåãé éãáåòã ïåéëã

 åäééìò] øîà úàã äîë)çé å ìàéðã ( àì ïååçãå
äáéúë àäå éäåîã÷ ìòð[ )å åäéìò ñééçåáéúë( 
)å åö íéìäú( åîå÷îá äåãçå æåò åéðôì øãäå ãåä 

 éñåé éáø øîà]éæç àú[ áéúë åáì ìà áöòúéå 
)å å úéùàøá ( àøçà øúàì àìå áéöò åáì ìà

 øîà úàã äîë åáì)äì á à ìàåîù ( øùàë
äùòé éùôðáå éááìá:  

 רשנאמ כמו ,"'ה וינחם" ,אמר יצחק רבי
 לעשות דבר אשר הרעה על 'ה וינחם"

 חזקיה רבי. לטוב ,אמר ייסא רבי ".לעמו
 כמו ,לטוב ,אמר ייסא רבי .לרע אמר

 על מתנחם הוא ברוך שהקדוש שנתבאר
 "ויתעצב" .עליהם וחס ידיו מעשי אותם
 חזקיה ורבי .לפניו חוטאים שהם משום
 הוא ברוך הקדוש שכשרוצה ,לרע ,אמר

 נחומים עליהם וטלנ ,העולם רשעי לאבד
 שמקבל כמי כביכול ,נחומים ומקבל

 ,נחומים בלישק כיון .שאבד מה על נחומים
 .בתשובה תלוי לאהדבר ו ,דין נעשה ודאי

 קבל שלא עד ,בתשובה תלוי זה אימתי
 עליהם בלישק הרי .תנחומים עליהם

 כלל בתשובה תלוי לא הדבר אז ,תנחומים
 ומחזק דין על דין מוסיף ואז .נעשה והדין

 ומאבד ,דין לעשות הדין מקום אותו את
 שכתוב ,כתוב והכל .מהעולם הרשעים את

 כך ואחר ,תנחומים בליק ,"'ה וינחם"
 .דין לעשות לדין כח נתן ,"לבו אל ויתעצב"

 את עשה כי 'ה וינחם" ,אמר חייא רבי
 השמחו תנחומים נטל ,"בארץ האדם

 האדם את הוא ברוך הקדוש כשעשה
 וכל ,עליונהוגמא דכ שהוא ,בארץ

 הקדוש את משבחים העליונים המלאכים

åäé íçðéå øîà ÷çöé éáø" øîà úàã äîë ä
)ãé áì úåîù (åäé íçðéå" øáã øùà äòøä ìò ä

 äé÷æç éáø áèì øîà àñéé éáø åîòì úåùòì
 øîúàã äîë áèì øîà àñéé éáø ùéáì øîà

á÷ã" ìò íéçð ä åäééìò ñééçå éåãé éãáåò ïåðéàã
 äé÷æç éáøå äéî÷ ïàèç ïåðéàã ïéâá áöòúéå

á÷ ãëã ùéáì øîà" éáééçì àãáåàì éòá ä
 ìåëéáë ïéîåçéð ìéá÷å åäééìò ïéîåçð ìéèð àîìò
 ìá÷ã ïåéë ãéáàã äî ìò ïéîåçéð ìá÷îã ïàîë
 àúìî àéìú àìå ãáòúà àðéã éàãå ïéîåçéð

 äáåùúá àéìú éúîéà äáåùúá ìéá÷ àì ãò
 àì åäééìò ïéîåçðú ìéá÷ àä åäééìò ïéîåçðú
 ãéáòúà àðéãå ììë äáåùúá àúìî àééìú

óé÷úàå àðéã ìò àðéã óéñåà ïéãëåà àåääì 
 àðéãã øúà]àðéã ãáòîì[ àéáééçì ïåì ãéáåàå 

åäé íçðéå áéúëã àø÷á àìëå àîìò ïî" ìáé÷ ä
 àô÷åú áäé åáì ìà áöòúéå øúáìå ïéîåçðú

òîì àðéãìåäé íçðéå øîà àééç éáø àðéã ãá" ä
 äåãçå ïéîåçðú ìèð õøàá íãàä úà äùò éë

á÷ ãáò ãë" àðååâë åäéàã àòøàá íãàì ä
 éàìò éëàìî ìëå äàìòîçáùïá÷ì äéì " ãë ä

éãá äéì åîçå÷åøîàå äàìò àð  
                                                           

 ).הערת הזוהר(ב ”לקמן ע ע א
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 ,עליונה בדמות אותו כשראו הוא ברוך
  ואמרו
  æð/á  
 והדר וכבוד מאלהים מעט ותחסרהו"

 התעצב ,אדם כשחטא כך אחר ".תעטרהו
 פתחון שנתן ,שחטא על הוא ברוך הקדוש

 בתחלה לפניו שאמרו השרת למלאכי פה
 תזכרנו כי אנוש מה" ,אותו לברוא כשרצה

 ,יהודה רבי אמר ".תפקדנו כי אדם ובן
 ,דין בהם לעשות רצה כי ,"לבו אל ויתעצב"

 הודו מריםווא החלוץ לפני בצאת" שנאמר
 למה ,יצחק רבי ואמר .חסדו לעולם כי 'לה
 שהאביד משום אלא ,טוב כי כאן כתוב לא
 ,וז דוגמאכ .ישראל מפני ידיו מעשי את

 באו ,הים את עוברים ישראל כשהיו
 הקדוש לפני שירה לומר עליונים מלאכים

 הקדוש להם אמר .לילה באותו הוא ברוך
 בים עיםובט ידי מעשי ומה ,הוא ברוך

 אל זה קרב ולא" אז .שירה אומרים ואתם
 של םפע בכל , גם כאן,"זה כל הלילה

 עליהם נמצאת אז ,מהעולם רשעים בודיא
  .עצבות

)å ç íéìäú (éäìàî èòî åäøñçúå" ãåáëå í
 áöòúà íãà àèç ãë øúáì åäøèòú øãäå

>á÷"ä< éëàìîì äô ïåçúô áäéã àèçã ìò 
 äéî÷ åøîàã úøùä] éøáîì àòá ãë àúéîã÷á

äéì[ åðã÷ôú éë íãà ïáå åðøëæú éë ùåðà äî 
)ä ç íéìäú ( éáø øîà åáì ìà áöòúéå äãåäé

 øîàðù àðéã åäá ãáòîì éòáã ïéâá)ã" ë á ä
àë (åäéì åãåä íéøîåàå õåìçä éðôì úàöá" éë ä

 áéúë àì éàîà ÷çöé éáø øîàå åãñç íìåòì
 éåãé éãáåò ãéáåàã ïéâá àìà áåè éë àëä
 ïéøáò ìàøùé ååä ãë àã àðååâë ìàøùéã åäééî÷

 éî÷ äøéù øîéîì éàìò éëàìî åúà àîéá÷" ä
à àéìéì àåääá"á÷ ì" ïéòáè éãé éãáåò äîå ä

 ïéãë äøéù ïéøîà ïåúàå àîéá)ë ãé úåîù ( àìå
 ïéðîæ ìëá àëä óåà äìéìä ìë äæ ìà äæ áø÷
 åáéöò ïéãë àîìòî åäéà àéòéùø ãåáéàã

åäééìò çëúùàà:  
 לפני אדם שחטא בשעה ,אמר אבא רבי
 אז ,וימצות על ועבר הוא ברוך הקדוש
 ברוך הקדוש לו אמר .לפניו ותעצב הנמצא

 .העליון הכח את שהחלשת אוי ,אדם ,הוא
 אותו רשיג מיד .אחד מאור נחשך זו בשעה

 לגן אותך הכנסתי אני ,לו אמר .עדן מגן
 המזבח את פגמת ואתה ,קרבן להקריב עדן

 דועבת והלאה מכאן .הקרבן נקרב שלא
 עליו וחס .מיתה עליו וגזר ,האדמה את

 סמוך שמת בשעה וגנזו ,הוא ברוך הקדוש
 אחת מערה עשה ,אדם עשה מה .לגן

 אלא ,ידע מאיפה .ואשתו הוא בה והסתתר
 מקום באותו שנכנס אחד דקיק אור ראה

 ,לקברו תאותו והתאוה ,עדן מגן שיוצא
  .עדן גן לשער סמוך מקום הוא ושם

á÷ éî÷ áçã àúòùá øîà àáà éáø" íãà ä
÷ åáéöò çëúùà ïéãë éåãå÷ô ìò øáòå øîà äéî

á÷ äéì"äàìò àìéç úùìçã éåå íãà äá éàäá 
 äéì êéøú ãéî ãç àøåäð úëùçúà àúòù
 àúðâì êì úéìòà àðà äéì øîà ïãòã àúðâî
 àìã àçáãî úîéâô úàå àðáø÷ àáø÷ì ïãòã
 úà ãåáòì äàìäìå ïàëî àðáø÷ áø÷úà

á÷ äéìò ñçå äúéî äéìò øæâå äîãàä" æéðâå ä
 àúðâì êéîñ úéîã àúòùá äéì íãà ãáò äî

 äéúúàå àåä äá øîèúàå àãç àúøòî ãáò
òãé àðîâ ìééò ÷é÷ã àøåäð ãç àîç àìà 

 áàúå ïãòã àúðâî ÷éôðã øúà àåääá
 òøúì êåîñ øúà àåä ïîúå äéøá÷ì äéúáåàéú

ïãòã àúðâã:  
 עד מהעולם מסתלק לאאדם  ,בא וראה

 על אותו שואל הראשון אדם את שיראה
 ,לו אומר הואו .יצא ואיך מהעולם הלך מה
 משיב והוא .מהעולם יצאתי שבגללך אוי

ìúñà àì éæç àú éîçã ãò àîìòî ùð øá ÷
 ìéæà äî ìò äéì ìéàù ïåùàøä íãàì äéì
 êðéâáã éåå äéì øîà àåä ÷éôð êéäå àîìòî

                                                           

  ).ו"לש(ב "ב וקכא ע"לקמן סא ע' עי א
  ).א"נ(מ "א. עליה מוטל להדליק נר של שבת' ל האשה חשכה עינו של עולם לפי"היינו דארז ב
בתכלית ' ראה אור א' ע ותירץ אלא חמא וכו"מהיכן ידע אדם שמערה שהוא שוכב בה היא סמוכה לג ג

  ).א"ד(הדקות נכנס להאיר במערה זו וזו היתה מערת המכפלה ממש 
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 ונענשתי אחת מצוה על עברתי אני ,בני ,לו
 וכמה חטאים כמה אתה ראה ,בשבילה

 עד ,חייא רבי אמר .עברת רבונך של מצוות
 את ורואה הראשון אדם עומד הזה היום

 ,חטאו על ומודה ביום יםיפעמ האבות
 בו שהיה מקום אותו את להם ומראה

 אותם כל ורואה והולך ,עליון בודבכ
 את וירשו ממנו שיצאו וחסידים הצדיקים

 האבות וכל .עדן שבגן עליון כבוד אותו
 אלהים חסדך יקר מה" ,ואומרים מודים

 ייסא רבי ".יחסיון כנפיך בצל אדם ובני
 אדם את רואים העולם בני כל ,אמר

 ,מהעולם שמסתלקים בשעה הראשון
 הוא האיש חטאי שמשום עדות להראות
 כמו .אדם של בגללו ולא מהעולם מסתלק
 לאותם פרט ,חטא בלא מיתה אין ששנינו
 נחש של בעצתו שהסתלקו שלשה

 ויש ,ובנימין לוי עמרם ,הם ואלה ,הקדמוני
 נמצא ולא ,חטאו שלא ,ישי גם אומרים

 עליהם שנזכרה רק ,בו שימותו חטא בהם
  .שבארנו כמו ,הנחש עצת אותה

 úéøáò àðà éøá äéì áéúà àåäå àîìòî àð÷ôð
 äîë úà éîç äðéâá úéùðòúàå àãç àãå÷ô ìò
 éáø øîà úøáò êøàîã ïéãå÷ô äîëå ïéáåç
 éæçå ïåùàøä íãà íéà÷ àîåé åãë ãò àééç

ïäáàá éîçàå éåáåç ìò éãåàå àîåéá ïéðîæ ïéøú 
 ìéæàå äàìò àø÷éá äéá äåäã øúà àåää ïåì

é÷éãö ïåðéà ìë éîçåà åúøéå äéðî å÷ôðã éãéñçå 
 ïåäìë ïäáàå ïãòã àúðâáã äàìò àø÷é àåääì

 ïéøîàå ïãåà)ç åì íéìäú ( êãñç ø÷é äî
éäìà" àñéé éáø ïåéñçé êéôðë ìöá íãà éðáå í

ò éðá åäìë øîàäéì ïàîç àîìà ïåùàøä íãàì 
 àúåãäñ äàæçàì àîìò ïî é÷ìúñîã àúòùá
 àìå àîìòî ÷ìúñà åäéà ùð øáã éåáåç ïéâáã

éðéâá)ä( íãàã ] àìá äúéî ïéà ïðéðúã äîë
àèç[á àåää ïéâá å÷ìúñàã àúìú ïåðéà øá 

 éåì íøîò ïåðéà ïéìàå éðåîã÷ä ùçðã àèéò
åáç àìã éùé éîð óåà éøîàã úéàå ïéîéðáå àìå 

 øëãàã øá äéá ïåúåîéã àáåç åäééìò çëúùà
ïøîàãë ùçðã àèéò àåää åäééìò:  

 ,נח בימי שהיו הדורות כל ,בא וראה
 בגלוי העולם על חטאים הפשיטוכולם 
 אחד יום הולך היה שמעון רבי .כל לעיני

 שהיו אדם בני ראה .טבריה עריבׁש
 ,אמר .חרס ידבכ הקשת בקשר קושרים

 נתן ,רבונם את להרגיז יבגלו זה חטא ומה
 בא .ומתו הים לתוך ונזרקו בהם ויעינ

 את דוחה ,בגלוי שנעשה חטא כל ,וראה
 מן דיורה את ומסלק מהארץ השכינה
 זקוף בראש הולכים היו אלה .העולם
 השכינה את דחו ,בגלוי חטאיהם ועושים

 דחה הוא ברוך שהקדוש עד ,מהעולם
 כתוב זה ועל .ממנו אותם והעביר אותם

 מכסף סיגים הגו" ,"' וגומלך לפני רשע הגו"

 åäìë çðã éåîåéá ååäã ïéøã ïåäìë éæç àú
 ïåäéðéòì àéìâúàá àîìò ìò ïéáåç åèéùôà

éìéôá ãç àîåé ìéæà äåä ïåòîù éáø àìëãâ 
 àøèé÷á éøè÷î ååäã àùð éðá àîç äéøáèã

àúù÷ããøéñð÷ã àôìå÷á ä àáåç äîå øîà ]àã[ 
 àæâøàì àéìâúàá åäá éåðéò áéäé ïåäéøîì

 àáåç ìë éæç àú åúéîå àîé åâì åéîøúàå
 àòøàî àúðéëùì äì éçã àéìâúàá ãéáòúàã
 àùéøá ïéìæà ååä ïéìà àîìòî äøåéã ú÷éìñå
 äì åçãå àéìâúàá åäééáåç éãáòå óé÷æ

á÷ã ãò àîìòî àúðéëùì" øéáòàå ïåì àçã ä
 áéúë àã ìòå äéðî ïåì)ä äë éìùî ( òùø åâä

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(א ”ב חיי שרה קכז ע”נח סה ע א
ב ”בלק רה ע' פמלת עטיו וב' כ בעטיו של נחש ושם תמצא פי"א מבואר שיהושע מת ג”לעיל נג ע ב

במדבר בדבור ' ר כנחש ופי"לא דק כי פירושו שדבר לה). א"ד(כ בעטיו של נחש "מבואר שצלפחד מת ג
וכפי הזוהר . בתיובתא מהא דמתו בעטיו' אין מיתה וכו' אמא דא' ה אסקי לר"בשבת דנ. ב"הרש. ופשוט

ל למאי דקפסיק "ס תיובתא ר"ש הש"ואי אמרינן דגם מ' הקדוש הא והא איתא אין מיתה בלא חטא בר וכו
שופטים וזולתם אך קשה דמוכח הכא דהוא ' וישלח ופ' ם פ"ם באגרת ודברי הרא"ותני יתיישבו דברי הרמב

ומייתי לישי בשם אית ' כלאב גם הכא אמר ל' ס במקום לוי או"גם בש. ס להביאה"ל לש"תוספתא והו
ה "דע' עי). א"נ) (ן"מאי(ק כי קצרתי " ודו.וקאמר התם דישי הוא מקרא בת נחש' ס קאמר ד"דאמרי ובש

  .'ג בשם הזוהר הרקיע דף סט ודף ע"ב נ ע"ח
  ).א"ד(בשערי  ג
  ).א"ד(שהיו מקשרים בקשר הקשת לירות חצים  ד
  ).א"ד(בכדים של חרס והוא רמז שהשחיתו זרעם בגלוי ולכן נתן עיניו בהם לענשם  ה
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  :'éðôìåâå êìî 'åâå óñëî íéâñ åâä   ."'וגו
 לעלם באדם רוחי ידון לא 'ה ויאמר"

 בא ,אלעזר רבי אמר ."' וגובשר הוא בשגם
 את הוא ברוך הקדוש כשברא ,וראה

  להשתמש הזה העולם את עשה ,העולם

åäé øîàéå" íâùá íìòì íãàá éçåø ïåãé àì ä
åâå øùá àåä ')â å úéùàøá ( àú øæòìà éáø øîà

 àøá ãë éæçá÷" àîìò éàäì ãáò àîìò ä
àùîúùàì  

  çð/à  
 הם אדם וכשבני ,שלמעלה כדוגמא

 ברוך הקדוש ,ישר בדרך שהולכים צדיקים
 עד ,שלמעלה חיים רוח מעורר הוא

 אבינו שיעקב למקום חיים אותם שמגיעים
 עד ,חיים אותם שופעים ומשם .בו שרוי

 שדוד הזה לעולם רוח אותה שנמשכת
 הברכות שופעות ומשם ,בו שרוי המלך

 עליונה רוח ואותה .התחתונים אותם לכל
התקיים ל ויכולים ,למטה ונמשכת שופעת
 עולם זה הוא ,"חסדו לעולם"לכן ו .בעולם

 ,ו"וא בלי לעלם כתוב ולכן ,המלך דוד של
 שופעת רוח אותו) הוא(כאשר  שהרי

 וחיים ברכות יוצאות משם , הזהלעולם
 ,דםא בני שחטאו עכשיו .התקייםל לכל

 רוח אותו יגיע שלא בשביל ,הכל סתלקנ
 .שהתחתונים יהנו ממנו זה לעולם חיים

זו  רוח עיתשפ שלא כדי ,"בשר הוא בשגם"
 נחש להרבות שלא ,מהול. הזה לעולם

 דרגותלא יתערב רוח טמא בש ,התחתון
 . קדושהשל רוח )וצריכים( בו שיתחזק

 הקדמוני נחש זה ,"בשר הוא בשגם"
 קץ" שנאמר כמו ,בשר הוא לכן ,שיתברך

 זהו ,שמעון רבי ואמר ".לפני בא בשר כל
 ועשרים מאה ימיו והיו" .המות מלאך
  .המקשר מגדל של אריכות ,"שנה

ïéàëæ ïåðéà àîìò éðá ãëå àìéòìã àðååâëà 
á÷ øùéî çøàá éìæàã" ééçã àçåø øòúà ä

 àéøù á÷òéã øúàì ïééç ïåðéà åèîã ãò àìéòìã
ïåðéà éãâð ïîúîå äéá àåää êéùîúàã ãò ïééç 

 ïîúîå äéá àéøù àëìî ãåãã íìåò éàäì àçåø
 àçåø àåääå éàúú ïåðéà åäìëì ïàëøá éãâð
 ïéìëéå àúúì êéùîúàå ãéâðúà äàìò
 àã åãñç íìåòì êë éðéâáå àîìòá àîéé÷úàì

áéúë êë ïéâáå àëìî ãåãã íìåò àåä  íìòì
àå àìá" ãë àäã å)åäéà (]àåää[ ãéâðúà àçåø 

äìéàá àìëì ïééçå ïàëøá é÷ôð ïîúî íìåò 
 àìë ÷ìúñà àùð éðá åáçã àúùä àîéé÷úàì
 íìåò éàäì ééçã àçåø àåää éèîé àìã ïéâá
 íâùá äéá àîéé÷úàìå éàúú äéðî äàðäúàì
 íìåò éàäì àçåø éàä ÷øúé àìã ïéâá øùá àåä

 àîòè éàî]àìã[ ùçð äàâñàì  ïéâøãã äàúú
 äéá ó÷úúéã)ïðéòáå (÷ã àçåøãùåà)  êéøá

àåä( àåä íâùá áàñî àçåøá áøòúé àìã 
êøáúéã äàîã÷ ùçð àã øùáâ àåä êë ïéâá 

 øîà úàã äîë øùá)âé å úéùàøá ( øùá ìë õ÷
 åéäå úåîä êàìî àã ïåòîù éáø øîàå éðôì àá

äðù íéøùòå äàî åéîé  åëéøåà>àøéèñå÷ã <
)àøéôæå÷ã(àøèé÷ã ã:  

 ,יוסי רבי שנה ".בארץ היו ליםיהנפ"
 שהוציא שנאמר כמו ,ל"ועזא א"עז ואל

 הוא ברוך הקדוש אותם )שהפיל(

 õøàá åéä íéìéôðä)ã å úéùàøá ( éáø éðú
æò ïéìà éñåé"àæòå à"øîúàã äîë ìä )÷éôàã( 

]ìéôàã[á÷ ïåì " àìéòìã àúùåã÷î ä] éàå

                                                           

 .זוהר הרקיע' עי א
á àåääì )ôã"å.( 

מ "א. ל אם יתמשך למטה וכאמור בפנים למעלה בסמוך"רך גם הנחש מהרוח קודשא הנשיתב' פי ג
  ).א"נ(

המתנת רשות דמות וצלם כן בילמדנו קטירים של פטור לשון דמות וצלם ורמז בכאן שהרשות  ד
כ יתפרדו זה מזה אך "והמתנה ניתן אל הדמות והצלם שיש לאדם להיות ביחד מאה ועשרים שנה ולאח

' פי). א"ד(ובהסתלקות הדמות והצלם זה מזה אזי האדם שוכב כאבן דומם ואל עפר ישוב '  וגובצלם יתהלך
' ב ושל ויניציא ל ב”ח סג ע"חנינא פתח שבז' וכאן שייך ר. אריכות אחדות הקשר של הנשמה עם הגוף

 ).א"נ(ב "הרש. נחמיה' גריס ר
  ).ו"לש(א "ב ודף לז ע"לעיל ט ע ה
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 יכלו איך ,תאמר ואם .שלמעלה שהומהקד
 אלה ,חייא רבי אמר .הזה בעולםהתקיים ל

 על יעופף ועוף" שכתוב מאותם היו
 אדם לבני נראים שאלה נאמר והרי ,"הארץ

 יכלו איך ,תאמר ואם .שלהם כמראה
 לכמה שמתהפכים נאמר הרי ,להתהפך

 באויר התלבשו ,שירדו ובשעה ,צבעים
 ל"ועזא א"ועז .אדם כבני ונראו העולם

 הוא ברוך והקדוש למעלה שמרדו הללו
 ולא ,בההתקיימו ו בארץ והתלבשו הפילם

 אחר טעו כך ואחר ,ממנו להתפשט יכלו
 קיימים הם הזה היום ועד ,העולם נשות

 ,בנים והולידו ,אדם לבני כשפים ומלמדים
 נפילים ואותם .גבורים ענקים להם וקראו

  .נתבאר והרי ,אלהים בני נקראים

àîéú[àîéé÷úàì åìëé êéäå à øîà àîìò éàäá 
 áéúëã ïåðéàî ååä ïéìà àééç éáø)ë à íù( óåòå 

 éðáì åæçúà ïéìàã øîúà àäå õøàä ìò óôåòé
 àëôäúàì ïéìëé êéä àîéú éàå ïåäìã åæçë àùð
 àúòùáå ïéðååâ äîëì ïëôäúàã øîúà àä

 éúçðã]à[àîìòã àøéåàá åîéìâá éðáë ïåæçúàå 
æò éðäå àùð"àæòå à" ïåì ìéôàå àìéòì åãøîã ì

á÷" åìéëé àìå äéá åîéé÷úàå àòøàá åîéìâàå ä
èùôúàìäéðî àâ àîìò éùð øúá åòè øúáìå 

 éðáì ïéùøç éôìåàå éîéé÷ ïåðéà àã àîåé ïòë ãòå
 ïåðéàå ïéøáâ íé÷ðò åäì åø÷å ïéðá åãéìåàå àùð

éäìà éðá ïåø÷à íéìéôð" øîúà àäå í]øñç[ã:  

 אשר האדם את אמחה 'ה ויאמר"
 ,פתח יוסי רבי ".האדמה פני מעל בראתי

 , וראה בא,"םכמחשבותי מחשבותי לא כי"
 שותק הוא ,מאחר םולנק רוצה אדם כשבן
 רוישמ ההוא לו יודיע שאם ,דבר אומר ולא
 לא הוא ברוך הקדוש אבל .לו יוכל ולא

 עד בעולם דין עושה לאש ,כך עושה
 ,ושלש םיפעמי פעם להם ומודיע שמכריז

 מה לו שיאמר בידו שימחה מי אין כי
 לעמוד יוכל ולא ממנו ישמר ולא ,עשית
 את אמחה 'ה ויאמר" ,בא וראה. לפניו

 ,"האדמה פני מעל בראתי אשר האדם
 כמה בהם והתרה נח ידי על להם הודיע

 הביא ,שמעו שלא אחר .שמעו ולא פעמים
 .הארץ פני מעל אותם והאביד דין עליהם

 שמו את ויקרא" ,בנח כתוב מהבא וראה 
 למה( ".ממעשנו ינחמנו זה לאמר נח

 אלא ,"הז" ולמה ,"לאמר" כאן ]כתוב[
 רמז .צדיק זה "זה" ,האשה זו "לאמר"

 .הארץ מנוחת לנח קרא הוא ברוך שהקדוש
 קורא זה מקום אלא ,לאמר זה מה ,"לאמר"

åäé øîàéå" éúàøá øùà íãàä úà äçîà ä
 äîãàä éðô ìòî)æ å úéùàøá ( çúô éñåé éáø

)òùéç äð äé ( àú íëéúåáùçî éúåáùçî àì éë
 àìå ÷éúù àøçàî àî÷ðì éòá ùð øá ãë éæç
 äéì ìéëé àìå øîúñé äéòãåà åìéàã éãéî øîà

á÷ ìáà" àîìòá àðéã ãéáò àì ãéáò éëä åàì ä
 ïéâá àúìúå ïéøú àðîæ åäì òãåàå æéøëàã ãò

úãáò äî äéì àîééã äéãéá éçîéã éàúéà àìãä 
àìå äéðî øîúñé àìå éæç àú äéî÷ àîéé÷ì ìéëé 

åäé øîàéå" ìòî éúàøá øùà íãàä úà äçîà ä
 ïåäá éøúàå çðã àãé ìò ïåì òãåà äîãàä éðô

òîù àìå ïéðîæ äîëé éúééà åòîù àìã øúá 
 éæç àú àòøà éôà ìòî ïåì ãéáåàå àðéã ïåäéìò

 çðá äéá áéúë äî)èë ä úéùàøá ( úà àø÷éå
åîùååðùòîî åðîçðé äæ øîàì çð æ )]ñ"à [äæ 

àìà äæ éàîàå øîàì àëä éàîàç æîø ]ã[á÷" ä
 äéì àø÷)ì( øîàì éàî øîàì àòøàã àçééð çð

                                                                                                                                                                                     

 ).ו"של(א "א וריב ע"בלק רח ע א
נעשו יותר עבים וגולם בציור רוחני שלהם עד שנתלבשו בציור גופניי מזה העולם ונשארו למטה  ב

עוד היום הזה הם בהרי חשך ומלמדים כשפים ' פי' ז כשאר בני אדם וזה שאמר ועד כאן יומא וכו"בעוה
 ). א"ד(א ”משפטים קיא ופנחס רלג ע. לבני אדם

  ).ו"לש(ג "כ בזוהר רות יד רע" אפשר להתפשט עוד כז אי"ימים ועי' משום דאתעכבו ז ג
  ).הערת הזוהר(ב "ו כבוד ול"מ' א ונמשך אחריו סי"ל' ב עד שו"ח די"תמצאהו בז ד
מה תעשה כי הוא האומר ' שאין בנמצא מי שיעמוד לנגדו לומר לו מה תעשה כי מי יאמר לו ית ה

  ).א"ד(' ועושה ית
 ).הערת הזוהר(' א' ס ו
  ).הערת הזוהר(י "בהגהת האר' ובתוס' דף סזה מקומו ב ז

ç÷éãö àã äæ àúúà àã øîàì ) ôãá óñåð”å.( 
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 זה לאמר" .הקדושה ארץ ,ומיהו ,נח לו
 הוא ברוך הקדוש אותו עשה ,"ינחמנו
 זה" כאן כתוב .עליונהדוגמא כ למטה

 אשרי ".לו קוינו 'ה זה" שם וכתוב ,"ינחמנו
 חותמת של ברישום שרשומים הצדיקים

 והוא ,בשמו רשומים להיות העליונה המלך
 את ויקרא" כתוב .כראוי בארץ שמות םֹש

 למה ,"יעקב שמו ויקרא" וכתוב ,"נח שמו
 וכאן ,)אחת( דרגה שם אלא .את כתוב לא

 ,"'ה את ואראה" שנאמר כמו ,אחרת דרגה
 כאן גם ,'ה את אלא 'ה ואראהלא כתוב 

 הקדוש ,ממש דרגתו ,יעקב שמו ויקרא
 ,ת"א כאן אבל ,יעקב לו קרא הוא ברוך

 ,יודע היה מאיפה ).השכינה את להכליל
 את קלל הוא ברוך שהקדוש בשעה אלא

 ,"בעבורך האדמה ארורה" שכתוב ,העולם
  לפני אדם אמר

 àùéã÷ àòøà åäéà ïàîå çð>øîàì <)øîàå( äæ 
á÷ äéì ãáò åðîçðé" äàìéò àðååâë àúúì ä

 íúä áéúëå åðîçðé äæ àëä áéúë)è äë äéòùé (
åäé äæ"éà ïéàëæ åì åðéå÷ ä ïéîéùøã àéé÷éãö ïåð

 àëìîã à÷ðôùåâã åîéùøá]äàìéò[à éåäîì 
 à÷ãë àòøàá ïäîù éåù åäéàå ïéîéùø äéîùá

áéúë úåàéá) åë äë úéùàøá ( á÷òé åîù àø÷éå
àâøã íúä àìà úà áéúë àì éàîàâ àëäå 

 øîà úàã äîë àøçà àâøã)à å äéòùé ( äàøàå
åäé úà"åäé äàøàå ä" úà àìà áéúë àì ä

åäé"åà ä äéìéã àâøã á÷òé åîù àø÷éå àëä ó
á÷"à àëä ìáà á÷òé äéì éø÷ ùîî ä" ú

àúðéëù àììëàì ( àúòùá àìà òãé äåä àðî
á÷ èééìã" àîìò ä] áéúëã)æé â úéùàøá (

êøåáòá äîãàä äøåøà[éî÷ íãà øîà   
  çð/á  

 עד ,עולם של רבונו ,הוא ברוך הקדוש
 עד ,לו אמר .בקללה העולם יהיה מתי
 עד מחכים והיו ,כמותך מהול בן לך לדושיו

 אותו ראה שנולד וכיון ,נח שנולד שעה
 שכינה וראה ,הקדש באות רשום מהול

 מה על שמו את קרא ואז ,עמו דבוקה
 יודעים היו לא בתחלה .כך אחר שעשה

 עבודת עושים והיו ,שוולחר רוולקצ עולזר
 התקין ,נח שבא כיון ,בידיהם האדמה

 לתקן צריכיםש הכלים וכל ,להםאומנות 
 זה" שכתוב זהו ,רותיפ לעשות האדמה את

 מן ידינו ומעצבון ממעשנו ינחמנו
 ממה הארץ את הוציא שהוא ,"האדמה

 וקוצרים חטים זורעים שהיו ,שהתקללה
  ".האדמה איש" כתוב ולכן ,ודרדרים קוצים

á÷" íìåò ìù åðåáø ä]ãò[ àîìò àäé éúî 
à àúåéèìá" ìåäî ïá êì ãéìéúéã ãò ì]âë àðåå

êìéã[ ïåéëå çð ãéìéúàã àúòù ãò ïàëçî ååäå 
ãéìééúàã øéæâ äéì àîçã àùéã÷ úàá íéùø 

 àø÷ ïéãë äéãäá à÷áãúî àúðéëù àîçå
äéîùä ååä àì àúéîã÷á øúáì ãéáòã äî ìò 

 ùøçîìå ãöçîìå òøæîì éòãé] éãáò ååäå
åäééãéá àòøàã àðçìåô[ ïé÷úà çð àúàã ïåéë 
ïéðàî ìëå åäì àúåðîåàå àòøà àð÷úì ïéëéøöã 

ää ïéøéô ãáòîì" ã)èë ä úéùàøá ( åðîçðé äæ
ã äîãàä ïî åðéãé ïåáöòîå åðùòîî àäåäéàæ 

 àééèìúàã äîî àòøà ÷éôà] ïéèç ïéòøæ ååäã
ïéøãøãå ïéáåâ ïéøö÷å[ áéúë êë éðéâáå )ë è íù (

äîãàä ùéà:  
 כמו ,"האדמה איש" ,אמר יהודה רבי

 צדיק קראשנ משום ,"נעמי איש" שנאמר
 ממה שעשה בקרבן הארץ את והוציא

 עוד לקלל ףיסוא לא" שכתוב ,שהתקללה

 øîà úàã äîë äîãàä ùéà øîà äãåäé éáø
)â à úåø (ôàå ÷éãö éø÷àã ïéâá éîòð ùéà äì ÷é

 áéúëã àééèìúàã äîî ãáòã àðáø÷á àòøàì

                                                                                                                                                                                     

בסוד אות ברית קדש והוא קורא להם שמות ' וית' הצדיקים רשומים ברשומות חותם טבעת המלך ית א
 ).א"ד(בארץ כמבואר 

ááéúëå çð åîù úà àø÷éå ) ôãá óñåð"å.( 
â) àãç) (ôãá óñåð”å.( 

  ).א"ד(ראוהו שנולד מהול ). הערת הזוהר(ב ”נח נט ע ד
  ).א"נ(מ "א. קרא שמיה אביו' פי ה
 ).הערת הזוהר(ב ”צו ע ו

æ  åäéàã)ôãá óñåð”å.( 
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 נקרא ולכן ".האדם בעבור האדמה את
 מה על שם לו קרא זה ועל ,"האדמה איש"

 מפעלות חזו לכו" ,פתח יהודה רבי .שיבא
 זה פסוק ".בארץ שמות שם אשר אלהים

 מה(" ' וגוחזו לכו" אבל .ונתבאר הקימוהו
 ,"לי הגד קשה חזות" שנאמר כמו ,חזו זה

 נבואה נגלתה הוא ברוך הקדוש במעשי
 ,"בארץ שמות שם אשר" .אדם לבני עליונה
 והוא( ).לכל גורם השם שהרי ,ודאי שמות
 א"ה ד"יו מפעלות היו שאלו ).שממון לשון

 משום אבל ,בארץ קיום שם ,א"ה ו"וא
 שמות שם ,אלהים של השם מפעלות שהיו
 תוהתעורר כעת ,חייא רבי לו אמר .בארץ

 שם שבין משום ,לו אמרתי אני כך לא ,לזה
 אני אבל .שבח הוא הכל זה שם ובין זה

 ששם ,החברים שהעירו כמו לו אמרתי
 שם( ממש שמות ,בארץ שמות ,שמות
 בהם להשתמש בשביל ,ולמה ,בארץ

 יצחק רבי ).בעולם קיום ולהיות העולם
 שאמר מהאפילו ו ,]אמת [הוא הכל ,אמר
 יהיה העולם שאלו .אמר יפה ,יהודה רבי

 משום אבל ,העולם יתקיים ,הרחמים בשם
 שם ,דין על ועומד דין על נברא שהעולם

 לא כך שאלמלא ,הוא ויפה ,בארץ שמות
 בני חטאי מלפניהתקיים ל העולם יוכל

  .האדם

)àë ç úéùàøá ( úà ãåò ìì÷ì óéñåà àì
âáå íãàä øåáòá äîãàä"éø÷à ãà äîãàä ùéà 

éúééã äî ìò àîù äéì àø÷ àã ìòåá äãåäé éáø 
 çúô)è åî íéìäú (åëìâéäìà úåìòôî åæç " í

 øîúàå äåî÷åà àø÷ éàä õøàá úåîù íù øùà
åâå åæç åëì ìáà ')]ð"à [ øîà úàã äîë åæç éàî

)á àë äéòùé ( éåãáåòá éì ãâåä äù÷ úåæç
á÷ã" íù øùà àùð éðáì äàìò äàåáð éìâúà ä

àìëì íéøâ àîù àäã éàãå úåîù õøàá úåîù 
ïåîîù ïåùì àåäå(ãã åé úåìòôî ååä åìà"ä ã" à

àå"ä å" ååäã ïéâá ìáà õøàá íåé÷ íù à
éäìàã àîù úåìòôî"à õøàá úåîù íù í" ì

ø éëä àðà åàì éàäì úøòúà àúùä àééç éá
 àã àîù ïéáå àã àîù ïéáã ïéâá äéì àðéîà
 äîë äéì àðéîà àðà ìáà àçáù àåä àìë

õøàá úåîù ïäîù éåùã àéøáç åøòúàãä 
 ùîî úåîù)]ð"à [ ïéâá éàîàå õøàá íù

àîìòá àîåé÷ éåäîìå àîìò åäá àùîúùàì (
àã äî åìéôàå àåä àìë øîà ÷çöé éáø" ø

ãåäé àîùá àîìò àäé åìàã øîà÷ øéôù ä
 àîìò éøáúàã ïéâá ìáà àîìò íéé÷úé éîçøã
 õøàá úåîù íù àðéã ìò àîéé÷å àðéã ìò
 àîìò ìéëé àì êë àìîìàã àåä øéôùå

àùð éðáã ïåäéáåç éî÷î àîéé÷úàì:  
 שם על לו קראו נח כשנולד ,בא וראה

 נוח ,לעולם נוח ,לו נוח ,נח( ,נחמה של
 נוח ,לעליונים נוח ,יםלבנ נוח ,לאבות

 לעולם נוח ,הזה לעולם נוח ,לתחתונים
 אבל ,גורם השם )ולהיות( ושיהיה ,)הבא

 בהפוך נח ,כך לא הוא ברוך הקדוש )לגבי(
 ".חן מצא ונח" שנאמר כמו ,ן"ח ,אותיות

 השם ,בצדיקים .נח היינו חן ,יוסי רבי אמר
 שלהם השם ,ברשעים ,לטוב גורם שלהם
 בעיני חן מצא ונח" תובכ בנח .לרע גורם

 àîù ìò äéì ïåø÷ ãéìééúà ãë çð éæç àú
 äîçðã)]ð"à [çð àçééð àîìòì àçééð äéì àçééð 

 àçééð ïéàìòì àçééð ïéðáì àçééð ïäáàì
ïéàúúìåéúàã àîìòì àçééð ïéã àîìòì àçééð  (

)éåäìå( ]éåäîìå[íéøâ àîù æ ìáà )ð"éáâì à (
á÷" úàã äîë ïç ïååúà êåôäá çð éëä åàì ä

 ïç àöî çðå øîà)ç å úéùàøá (à" ïç éñåé ø
 çð åðééä]àéé÷éãöá) [é÷éãöìàé( íéøâ ïåäéîù 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(א ”ס ע' א' א שמות ה”כט ויקרא טז ע א
 ).א"ד(שקראו לו בשם נח על שם העתיד שיתקן מנוחה בכלי אומנות המחרישה  ב
  ).א"ד(א ”ב זוהר חדש יט ע”נח ס ע ג
מה שהקשה ' עי). א"ד(ק "אותיות ודו' א שם בן ד"תמיהני הרי לא נמצא בפסוק הזה שם אלקים כלל כ ד

והוא תמה לפי הספרים הפשוטים שבידינו וכבר בא חכם הרב מנחת ) (ב"הרש. מ"עיין התירוץ במק. א"בד
  ).א"נ) (ן"מאי(ב "שמפעלות אלקים ע' שי והוכיח במישור שהוא טעות בספרינו והעיקר כנסחת הזוהר הק

ש על "צירופי אותיות הקדושים לשמש בהם לפעול איזו פעולה לעת הצורך חלילה לפקוח נפש כמ ה
  ).א"ד(ש "שערי אורה בהקדמתו ע

 .'ח שער ד פרק ד"ע' ועי, )א"ע' ה וכן דף ט"א בהגה"צ ז ע"א על ספד"בהגר(כלומר מידת הצדיק  ו
 ).א"ד(ה לא מצא "ש ונח מצא חן אבל הקב"ה כמ"ד הקבפ שנח הוה נייחא לכלא אבל לא כנג"אע ז
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 אותיותיו התהפכו יהודה בכור בער ,"'ה
 כיון , בא וראה.'ה בעיני רע ,ע"ר ר"ע .לרע

 שהם האדם בני מעשי את ראה ,נח שנולד
 גונז והיה ,הוא ברוך הקדוש לפני חוטאים

 ללכת לא כדי רבונו בעבודת ועסק עצמו
 באותו ,עסק הוא במה ,תאמר וכי .בדרכם

 עוסק והיה ,חנוך של פרוס אדם של ספר
 ,הוא שכך בא וראה .רבונו את דולעב בהם

 ,לרבונו קרבן להקריב נח ידע מאיפה שהרי
 העולם מה על חכמה שמצא משום אלא
 ,הקרבן על עומד שהוא וידע ,עומד

 עליונים עומדים היו לא הקרבן ואלמלא
  .ותחתונים

 çðå áéúë çðá ùéáì íéøâ ïåäéîù àéáééçá áèì
åäé éðéòá ïç àöî" åëôäúà äãåäé øåëá øòá ä

ò ùéáì éååúà"ø ø"åäé éðéòá òø ò" ä) úéùàøá
æ çì ( ïåäéãáåò àîç çð ãéìééúàã ïåéë éæç àú

á÷ éî÷ ïàèç ïåðéàã àùð éðáã" æéðâ äåäå ä
äéøàîã àðçìåôá ìãúùàå äéîøâàéâá  àìã ï

 ìãúùà äîá àîéú éëå åäééçøåàá êäîì
àåääááêåðçã àøôñå íãàã àøôñ â äåäå 

 àåä éëäã éæç àú äéøîì çìôîì åäá ìãúùà
 äéøîì àðáø÷ àáø÷ì òãé äåä àðî çð àäã
 íéé÷úî äî ìò àúîëç çëùàã ïéâá àìà
 àðáø÷ àìîìàå íéé÷úî àðáø÷ ìòã òãéå àîìò

éàúúå éàìò éîéé÷ ååä àì:  
 עמו והיו ,בדרך הולך היה עוןשמ רבי

טרם  .חייא ורבי יוסי ורבי בנו אלעזר רבי
 הדרך ,לאביו אלעזר רבי אמר הולכיםשהיו 

 דברי עולשמ רוצים] אנו[ ,לפנינו קנתומת
 בדרך וגם" ,ואמר שמעון רבי פתח .תורה

 אדם כשבן ,"' וגוחסר לבו לךוה כשהסכל
 ,הוא ברוך הקדוש לפני דרכיו לתקן רוצה
 ולהתפלל בו מלךילה צריך לדרך יצאשטרם 
 צדק" שכתוב ששנינו כמו ,דרכו על לפניו
 שהרי ,"פעמיו לדרך וישם יהלך לפניו

 מאמין שלא ומי .ממנו נפרדת לא השכינה
  כתוב מה ,ברבונו

 éáø äéîò ååäå àçøàá ìéæà äåä ïåòîù éáø
 éìæà ååäã ãò àééç éáøå éñåé éáøå äéøá øæòìà

à" éäåáàì øæòìà ø àð÷úî àçøà)ïî÷] (ïîú[ 
 ïåòîù éáø çúô àúééøåàã éìî òîùîì ïðéòá

 øîàå)â é úìä÷ ( åáì êìåä ìëñäùë êøãá íâ
åâå øñç ' éî÷ äéçøà àð÷úàì éòá ùð øá ãë

á÷" äéá àëìîàì éòá àçøàì ÷åôé àì ãò ä
 áéúëã ïðéðúã äîë äéçøà ìò äéî÷ éìöìå

)ãé äô íéìäú (÷ãöã êøãì íùéå êìäé åéðôì 
ô ïàîå äéðî àùøôúà àì àúðéëù àäã åéîò

áéúë äî äéøîá àðîéäî àì åäéàã  
  èð/à  
 ".חסר לבו הלך שהסכל בדרך וגם" ,בו

 ילך שלא הוא ברוך הקדוש זה ,"לבו" זה מי
 משום ,בדרכו מסיועו וגורע בדרך עמו

טרם  ,ברבונו מאמין שלא אדם שאותו
 .רבונו סיוע את בקש לא לדרכו יצאש
 בדברי עוסק לא ,הולך כשהוא ךבדראפילו ו

 עם יחד הולך שאינו ,חסר לבו ולכן ,תורה
 סכל לכל" ואומר .בדרכו נמצא ולא רבונו
 של אמונה דבר כששומעאפילו ו ,"הוא

 ,בזה קולעס טפשות שזו אומר הוא ,רבונו
 הברית אות על אדם לבן ששאלו זה כמו
 דבר שלא ואומר ,האדם בבשר מוושישר

 ïàî øñç åáì êìåä ìëñäùë êøãá íâå äéá
á÷ àã åáì" ïî òøâå àçøàá äéîò êäé àìã ä

]éñéäéçøàá äéúò) [äéçøà àúòéñ( àåääã ïéâá 
 ùð øá]ã[àì ãò äéøàîá äéá ïîéäî àì ÷åôé 

 àì àçøàá)éòá] (àòá[ åìéôàå äéøàîã àúòéñ 
 éìîá ìãúùà àì ìéæà åäéà ãë àçøàá
 äéãäá ìéæà àìã øñç åáì êë éðéâáå àúééøåàã
 ìëñ ìëì øîàå äéçøàá çëúùà àìå äéøîã
 äéøàîã àúåðîéäîã äìî òîù ãë åìéôà àåä
 éàäë äéá àìãúùàì àåä àúåùôèã øîà àåä

éé÷ úà ìò ùð øáì åìéàùãîéùøã àîå 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(' הטמין את עצמו כדי לעסוק בתורתו ית א
 ).הערת הזוהר(ב ”צז ע ב
 מלפניו נגזרהכל זה מראה ש). א"נ) (מ"א(ר ואחד של חנוך "ספרים אחד של אדה' משמע דהוה ב ג

  ).א"ב עב קי"ה ח"דע (ה במחשבה לפניתש ובסוד כך על"ובכוונה ממנו ית
 ).א"ד(ב ”ב מב ע”ב ויחי רמ ע”לעיל מח ע ד
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 הזקן ייבא רבי אתז שמע .הוא אמונה
 ואנו .עצמות של גל ונעשה ,בו והסתכל

 רוצים הוא ברוך הקדוש בסיוע הזו בדרך
  .תורה דברי לומר

åàì øîàå ùð øáã äéøùááà àúåðîéäî åäéà 
 àìú ãéáòúàå äéá ìëúñàå àáñ àáéé áø òîù

 ïðàå éîøâã]éàäá) [àä( àúòééñá àçøåà 
á÷ã"àúééøåàã éìî øîéîì ïðéòá ä:  

 אהלך דרכך 'ה הורני" ,ואמר פתח
 זה פסוק ".שמך ליראה לבבי יחד באמתך

 ךברו הקדוש ביד הכל ,שנינו שהרי ,קשה
 איך ודוד ,רשע או צדיק מלהיות חוץ הוא
 דוד אלא .הוא ברוך מהקדוש זה את תבע

 דרך אותה ,"דרכך 'ה הורני" ,אמר כך
 ,אותו ולדעת עיני לגלות קנתוומת מישור

 אמת בדרך אלך ,"באמתך אהלך" כך אחר
 מה ,"לבבי יחד" .ולשמאל לימין אסטה ולא
 ".וחלקי לבבי צור" שנאמר כמו ".לבבי" זה

 להדבק ,שמך את ליראה מבקש אני זה וכל
 ליראה" .כראוי דרכי את רולשמ ,ביראתך

 היראה שרויה שבו חלקי מקום "שמך
 את שירא אדם בן כל ,בא וראה. לירא

 האמונה עמו שרויה הוא ברוך הקדוש
 בעבודת שלם הוא אדם אותו שהרי ,כראוי
 לא ,רבונו יראת בו שרויה שלא ומי ,רבונו

 לו להיות כדאי ואינו ,האמונ בו שרויה
  .הבא לעולם חלק

 øîàå çúô)àé åô íéìäú (åäé éðøåä" êëøã ä
 àø÷ éàä êîù äàøéì éááì ãçé êúîàá êìäà

á÷ã àãéá àåä àìë ïðéðú àäã àéù÷" øá ä
 íòî àã òáú êéä ãåãå àáééç åà äàëæ éåäîì

á÷"åäé éðøåä øîà÷ éëä ãåã àìà ä" êëøã ä
î çøà àåääéùåâì àð÷úîå ø òãðîìå éðéò äàì

 èåù÷ çøàá êäéà êúîàá êìäà øúáìå äéì
éááì ãçé àìàîùìå àðéîéì éèñà àìåá ïàî 

 øîà úàã äîë éááì)åë âò íù ( éááì øåö
 êîù úà äàøéì òáú àðà àã ìëå é÷ìçå

]êúìçãá à÷áãúàì) [àúìçã ÷áãúà( 
 øúà êîù äàøéì úåàé à÷ãë éçøåà àøîúñàì

çãîì àúìçã àéøù äéáã é÷ìåç ìë éæç àú ì
á÷ì äéì ìéçãã ùð øá" äéîò àéøù ä

 íéìù ùð øá àåää àäã úåàé à÷ãë àúåðîéäî
 àìçã äéá àéøù àìã ïàîå äéøîã àðçìåôá
 åäéà åàìå àúåðîéäî äéîò àééøù àì äéøîã

éúàã àîìòá à÷ìåç äéì éåäîì éàãë:  
 כאור צדיקים וארח" ,ואמר פתח עוד

 שריהםא ".היום נכון עד ואור הולך גהונ
 ,הבא ובעולם הזה בעולם הצדיקים
בא . כבודםב רוצה הוא ברוך שהקדוש

 כאור צדיקים וארח" ,כתוב מה ,וראה
 האור אותו כמו ,"אור נוגהכ" זה מה ".גהונ

 במעשה הוא ברוך הקדוש שברא המאיר
 לעולם לצדיקים שגנז אהוה ז ,בראשית

 באורו עולה שהוא ,"ואור הולך" .הבא
 מה ברשעים אבל .מנומ גורע ולא תמיד
 במה ידעו לא כאפלה רשעים דרך" ,כתוב

 אלא ,יודעים לא וכי ,"ידעו לא" ".יכשלו
 הזה בעולם מהועק בדרך שהולכים רשעים

 הקדוש שעתיד )להם( להסתכל רוצים ולא
 עולם באותו אותם לדון הוא ברוך

 øîàå çúô åú)çé ã éìùî ( íé÷éãö çøàå
 ïåðéà ïéàëæ íåéä ïåëð ãò øåàå êìåä äâåð øåàë

á÷ã éúàã àîìòáå ïéã àîìòá àé÷éãö" éòá ä
 øåàë íé÷éãö çøàå áéúë äî éæç àú ïåäéø÷éá
 àøáã øéäðã àøåäð àåääë äâåð øåàë éàî äâåð

á÷" ä ïåì æéðâã àåä àã úéùàøáã àãáåòá
 ÷éìñ åäéàã øåàå êìåä éúàã àîìòì àé÷éãöì
 äî àéáééçá ìáà äéðî òøâ àìå øéãú äéøåäðá

 áéúë)èé íù ( åòãé àì äìôàë íéòùø êøã
 àéáééç àìà ïéòãé àì éëå åòãé àì åìùëé äîá
 ïàòá àìå àîìò éàäá àçøàã åîé÷òá éìæà

 ïéîæã àìëúñàì)ïåì (á÷"îì ä àåääá åäì ïãé
 ïéçååö ïåðéàå íðäéâã àðéãá ïåì äàìòàìå àîìò

                                                                                                                                                                                     

אדם אחד היה מהרהר על מצות מילה ואמר שאין זו מצוה כלל ואינה בכלל מצות האמונה ובשביל זה  א
  ).א"ד(ייבא סבא עיניו בו וענשו שנעשה גל עצמות כמבואר ' נתן ר

 פני זהו ליראה את שמך ונמצא אתה לבבי שהיא השכינה תתייחד אתה עלי כדי שיראתך תהיה על' פי ב
  ).א"נ(מ "א. ה"ז תלה היראה בעצמו ולא בהקב"לפ
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 צווחים והם ,גיהנם בדין ולהכניסם
 ולא אזנים נו שלא הרכלנו אוי ,ואומרים
 וי ,אומרים יום ובכל .עולם באותו הקשבנו

  .זה

ïéðãåà àðëéøåà àìã ïì éåå ïéøîàåà àðúéöà àìå 
 éåå éøîà àîåé ìëáå àîìò àåääá)àã] (äæ[á:  

 הוא ברוך הקדוש עתיד ,בא וראה
 להם ולתת הבא לעולם לצדיקים להאיר

 לעמוד שולטת לא שעין מקום ,חלקם שכר
 אלהים ראתה לא עין" מרשנא כמו ,עליו

 ויצאו" וכתוב ".לו למחכה יעשה זולתך
 וכתוב ,"בי שעיםוהפ האנשים בפגרי וראו

 כפות תחת אפר יהיו כי רשעים ועסותם"
 הזה בעולם הצדיקים אשרי ".רגליכם
 לעולם צדיקים" כתוב עליהם ,הבא ובעולם

 לשמך יודו צדיקים אך" וכתוב ,"ארץ יירשו
  ."פניך את ישרים ישבו

á÷ ïéîæ éæç àú" àé÷éãöì ïåì àøäðàì ä
 øúà ïåä÷ìåç øâà ïåì áäéîìå éúàã àîìòì
 øîà úàã äîë äéìò í÷éîì àèìù àì àðéòã

)â ãñ äéòùé (éäìà äúàø àì ïéò" äùòé êúìåæ í
 áéúëå åì äëçîì)ãë åñ íù ( éøâôá åàøå åàöéå

 áéúëå éá íéòùåôä íéùðàä)àë â éëàìî (
åéäé éë íéòùø íúåñòå íëéìâø úåôë úçú øôà 

 éúàã àîìòáå ïéã àîìòá àé÷éãö ïåðéà ïéàëæ
 áéúë åäééìò)àë ñ äéòùé ( åùøéé íìåòì íé÷éãö
 áéúëå õøà)ãé î÷ íéìäú ( åãåé íé÷éãö êà

êéðô úà íéøùé åáùé êîùì:  
  :]åäé êåøá"ïîàå ïîà íìåòì ä] øñç  .ואמן אמן לעולם 'ה ברוך

  èð/á  
  çð úùøô:  
 ועמך" ,פתח חייא רבי ".נח תתולד אלה"

 מטעי נצר ארץ יירשו לעולם צדיקיםכולם 
 ישראל אשריהם ".להתפאר ידי מעשה

 התורה דרכי ויודעים בתורה שעוסקים
 כל , בא וראה.הבא לעולם יזכו שבגללה
 ,מהל ,הבא לעולם חלקלהם  יש ישראל
 עומד שהעולם הברית ששומרים משום
 יומם בריתי לא אם" שנאמר כמו ,עליה
 ועל ,"שמתי לא וארץ שמים קותוח ולילה

 ,אותה וקבלו הברית ששומרים ישראל זה
 אלא ,עוד ולא .הבא לעולם חלק להם יש

 מי כל ,למדנו מכאן .צדיקים נקראולכן 
 ,עליה עומד שהעולם הזו הברית ששומר

 ששמר משום ,מיוסף ,לנו ןִיַנִמ .צדיק נקרא

 çð úåãìåú äìà)è å úéùàøá ( àééç éáø
 çúô)àë ñ äéòùé ( íìåòì íé÷éãö íìë êîòå

öð õøà åùøééøàôúäì éãé äùòî éòèî øâ ïéàëæ 
 ïéçøà éòãéå àúééøåàá éìãúùîã ìàøùé ïåðéà

éæç àú éúàã àîìòì ïåëæé äðéâáã àúééøåàãã 
ïåì úéà ìàøùé ìëä éàî éúàã àîìòì à÷ìåç 

äéìò íéé÷úà àîìòã úéøá ïéøèðã ïéâá àîòèå 
 øîà úàã äîë)äë âì äéîøé ( éúéøá àì íà

 õøàå íéîù úå÷ç äìéìå íîåé àã ìòå éúîù àì
ìàøùéæåìéá÷å úéøá éøèðã ç ïåì úéà äéì 

àìà ãåò àìå éúàã àîìòá à÷ìåçè êë ïéâá 
 øéèðã ïàî ìë àðôéìåà ïàëî íé÷éãö ïåø÷à

                                                                                                                                                                                     

ז והוא דבר אשר מעוות לא יוכל לתקון לכן "שלא הטינו אזנינו ולא אבינו לשמוע דברי מוסר בעה א
' ש וכו"ל מי שטרח בע"ב כארז"ז כדי שיהיה לו מה לאכול בשבת שהוא עה"ש שהוא עה"יטרח האדם בע

 ).א"ד(
 ).הערת הזוהר(ב ”רלז ע ב
 ).א"ד(ב ולקמן ריש ויחי ”לעיל לג ע' ב ועי"ז יזכו לחיי העוה"צדיקים הם ישראל בתורה ובמצות ועי ג
  ).א"נ(מ "א. דלא ידעי אורייתא' אפי' פי ד
  ).א"נ(כ התורה בגינה יזכון לעלמא "חלק דוקא משא ה
קיים עליה והרי הוא מקיים כל העולם מלטמאו בביאות אסורות שהמילה היא מצוה גדולה דעלמא את ו

 ).א"נ(כולו 
נ כי זמן הנטירה הוא מיום "א. איידי דחביבא ליה אקדמיה שהמקבלו ואינו שומרו כאלו לא קבלו ז

  ).א"נ(כ כשיהיה לו בן מקבל המצוה למולו "היותו לאיש יצרו מתגבר עליו ושמרו ואח
 .זוהר הרקיע' עי ח
 ).א"נ(אר מצות כיון ששומרין אות ברית קודש צדיקין אקרון דאף דאינם צדיקים שעברו על ש ט
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 כך ועל .צדיק שנקרא זכה העולם ברית את
 ".ארץ יירשו לעולם צדיקים כולם ועמך"

 פסל מקום בכל "אלה" ,אמר אלעזר רבי
 כתוב מה .'וכו שנינו ,הראשונים את

 מעדן צאוי ונהר" ,בראשית בפרשת למעלה
 אותו ."' וגויפרד ומשם הגן את להשקות

 ומשקה לגן ונכנס ויוצא ששופע הנהר
 נחת לו ועושה ,שלמעלה מהשקאה אותו

 נוח אז הוא ,זרעים ומגדל רותיפ ועושה
 ,לגן( בו מנוחה עושה וזה ,לגן נוח וזה ,לכל
 ,"שבת בו כי" שנאמר כמו ,)בו חונ והגן

 סוד וזה ".השביעי ביום תווישב" וכתוב
  .אחר ולא תולדות עושה זהה שדבר

úéøá éàäà ÷éãö éø÷à äéìò íéé÷úà àîìòã 
 äëæ àîìò úéøáì äéì øèðã ïéâá óñåéî ïì àðî
 íìåòì íé÷éãö íìë êîòå êë ìòå ÷éãö éø÷àã

 åùøééõøàá )àë ñ äéòùé ( äìà øîà øæòìà éáø
íéðåùàøä úà ìñô øúà ìëáâåëå ïðéðú  ' äî

 úéùàøáã àúùøôá àìéòì áéúë) á úéùàøá
é ( ãøôé íùîå ïâä úà úå÷ùäì ïãòî àöåé øäðå

åâå ' é÷ùàå àúðâì ìééòå ÷éôðå ãéâðã øäð àåää
àçééð äéì ãéáòå àìéòìã åé÷ùî äéìã ãéáòå 

ïéáéàäå ïéòøæ éáøå  àçééð ïéãë àåä]àìëì [
)àìëã( àçééð ãéáò àãå àúðâì äéì àçééð àãå 

 äéá]ð"äéá àçééð àúðâå àúðâì à[ úàã äîë 
 úáù åá éë øîà)â á úéùàøá ( áéúëå)â á íù (

àãå éòéáùä íåéá úåáùéåéå ãéáò àã äìîã àæø 
àøçà àìå úåãìåúæ:  

 הברית למטה נח וז דוגמאכ ,בא וראה
 נקרא זה ועל ,שלמעלה דוגמא היה הקדוש

 נח שהרי ,למדנו וסוד ".האדמה איש"
 זרע םילקי עמה להתחבר בהילת הצטרך

 זו מי ".זרע לחיות" שכתוב ,הכל של
 בהיוהת ונח ,הברית ארון )זה(זה  ,בהיהת

 .שלמעלה )זו( דוגמא כמו הם כך למטה
 את תיווהקימ" שכתוב ,ברית כתוב בנח

 ברית בוהתקיים ש ועד, "' וגואתך בריתי
 את תיווהקימ" שכתוב ,בהילת נכנס לא

 היתה ואז ".בהיהת אל ובאת אתך בריתי
 הכל ,ונח בהיתה )זו( .הברית ארון בהיהת

 הזאת שהברית ובגלל .שלמעלה דוגמאכ
 נח וז דוגמאכ ,תולדות עושה הוא ,למעלה

 כמו( לכן .תולדות עושה הוא )למטה(
 "צדיק איש נח" ".נח תולדת אלה" )שנאמר

 כתוב זה ועל ,שלמעלה כמו בודאי הוא כך

éæç àúç ]àã àðååâë[ àîéé÷ àúúì çð 
]äåä àùéã÷[ ùéà éø÷à àã ìòå àìéòìã àîâåã 

 äáéúì êéøèöà çð àäã àðôéìåà àæøå äîãàä
 áéúëã àìåëã àòøæ àîéé÷ìå äá àøáçúàì

)â æ úéùàøá (àî òøæ úåéçì àã äáéú ï>àã<è 
äáéúå çðå úéøáä ïåøàé  ååä éëä àúúì) àîâåãë

àãàìéòì  (]àìéòìã àðååâë[ úéøá äéá áéúë çð 
 áéúëã)çé å íù (åâå êúà éúéøá úà éúåîé÷äå '

 àúåáéúì ìééò àì úéøá äéá íéé÷úàã ãòå
 ìà úàáå êúà éúéøá úà éúåîé÷äå áéúëã

 úéøáä ïåøà äáéú äåä ïéãëå äáéúä)àã (ú äáé
 úéøá éàäã ïéâáå àìéòìã àðååâë àìë çðå

ä àìéòì çð àã àðååâë úåãìåú ãéáò àå]ìàúú[ 
 úåãìåú ãéáò åäéà>êë éðéâá<) >ð"à < äîë

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(ח "ז. שאין בו אלא מצוה זו צדיק אקרי אחר שכל העולם אתקיים עליה' כלומר אפי א
א ודף נה מבואר שם כל ”עיין בפרדס בשער צנורות ועיין סוד נח ותיבתו בתקונים תקון כא דף מו ע ב

  ).א"ד(הפרשה בדרך נסתר 
  .הל אורי' עי ג
  .זוהר הרקיע' עי ד
 ).א"נ(איבין קאי על נשמות נבראות וזרעין קאי על מלאכים הנבראים עם הנשמות  ה

å  àãå)ôã”å.( 
  ).א"נ(מ "א. היינו אלה פוסל' פי ז
 ).הערת הזוהר(ב ”כח ע ח
  ).הערת הזוהר(ב ”לג ע ט
) ג"ק י" שתיבה עם המלה במג עם תיבת נח"ק י"ופשוט נח במ(ע "נח עם התיבה כמנין תיבה וצ' פי י

' א ולא דק ועי"בד' עי). הערת הזוהר(ג "ל י"ק ר"תיבה עם התיבה במ' נראה יותר נכון כי נח בגי). א"ד(
 ).א"נ(ב "הרש. מ"הפירוש במק
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 על מתקיימת והארץ ,"עולם יסוד וצדיק"
 ,עליו עומד שהעולם העמוד הוא שהרי ,זה

 .למטה צדיק נקרא ונח ,צדיק זה ,ומיהו
 התהלך האלהים את" ,הכל של )זה( וסוד

 ,לעולמים ממנו נפרד שלא ,דוקא ,"נח
 איש ,שלמעלה דוגמאכ בארץ הוא ושיהיה

 של שלום ,שלום ברית ,העולם יסוד צדיק
 ונח" ,זה ועל ,ודאי האדמה איש ,העולם

  ".'ה בעיני חן מצא

øîà úàã (÷éãö ùéà çð çð úåãìåú äìà ) å íù
è ( àã ìòå àìéòìã àðååâë éàãå àåä éëä) éìùî

äë é ( àã ìò àòøàå áéúë íìåò ãåñé ÷éãöå
äã úîéé÷úà äéìò àîéé÷ àîìòã àãåîò åäéà à

 àæøå àúúì ÷éãö éø÷à çðå ÷éãö àã åäéà ïàîå
]ð"àã à[éäìàä úà àìëã " çð êìäúä í] à÷ééã

éåäîìå ïéîìòì äéðî ùøôúà àìã) [éåäîì( àåä 
 àãåñé ÷éãö ùéà àìéòìã àðååâë àòøàá
 äîãàä ùéà àîìòã àîìù íåìù úéøá àîìòã

 àã ìòå éàãå)íùç  (ïç àöî çðååäé éðéòá "äà:  
 זה מה ". בדורותיוהיה תמים"

 הוא ,ממנו שיצאו אותם אלה ,"בדורותיו"
 . מכולםשלם היה והוא , כולםאת השלים

 התהלך" שכתוב ,מהול שנולד "היה תמים"
 בדורות ולא "בדורותיו" ,"תמים והיה לפני
 תולדות( יצאו ממנו שהרי ,העולם של

  ).בעולם

åãá éàî åéúåøåãá äéä íéîú ïåðéà ïéìà åéúåø
 íéìù äåä àåäå åäìåëì íéìùà àåä äéðî å÷ôðã

 áéúëã ìåäî ãéìééúàã äéä íéîú åäìëî) íù
à æé ( àìå åéúåøåãá íéîú äéäå éðôì êìäúä

àîìòã ïéøãáá å÷ôð äéðî àäã ] úåãìåú
àîìòá[:  

 שנברא מיום היה ראוי נח ,בא וראה
 כנסילה אחד בוריבח בהיבת להיות העולם

 היה לא ,כאחד התחברו שלא דוע ,בה
 ומאלה" ,כתוב מה כך אחר .כראוי העולם
 שנאמר כמו ,"נפצה" מהו ,"הארץ כל נפצה

 רודיפ נמצא שמשם ,"יפרד ומשם"
 אחד והכל הצדדים לכל תולדות והתפזרו

 אלה ,"נח תולדת אלה" לכן .אחתדוגמא כ
  שעושה הוא העולם יסוד שהרי ,ודאי

úàã àîåéî éæçúà çð éæç àú àîìò éøá
ãç àøåáçá äáéúá éåäîìâ àì ãòå äá ìòéîìå 

 úåàé à÷ãë àîìò äåä àì àãçë åøáçúà
 áéúë äî øúáì)èé è íù ( ìë äöôð äìàîå

 øîà úàã äîë äöôð åäî õøàä)é á íù ( íùîå
 úåãìåú åøãáúàå àãåøô çëúùà ïîúîã ãøôé
 êë éðéâá àãç àîâåãë ãç àìëå ïéøèñ ìëì

ãå äìà çð úåãìåú äìà àîìòã àãåñé àäã éà
ãéáòã åäéà:  

  àúôñåú:  
 וצדיק צדיק כל אלא .םיפעמי נח למה

  שבעולם
 éã ÷éãöå ÷éãö ìë àìà éðîæ éøú çð äîì

àîìòá  
  ñ/à  
  øäæ  

 אבא רבי בא .בארץ לקיים תולדות
 ,ושובר סלע נוקב בכחו אריה ,אמר .ונשקו

 בהיהת עורימש ,וראה ובא ,בודאי זה כך
  .זה כך גם

]ìåúàîéé÷ì úåã[àòøàá ) àîéé÷ì( éáø àúà 
àéøà øîà äé÷ùðå àáàã áé÷ð àøðéè äéìéçá 

éæç àúå éàãå àåä êë øáúåä àøåòéùî 
àåä éëä éîð óåà àúåáéúãå:  

                                                                                                                                                                                     

  .אריכות ביהל אור' עי א
  .יהל אור' עי ב
 .זוהר הרקיע' עי ג
לו נוקב ומשבר סלעים דברים חזקים אלעזר אריה על גודל פעולתו שבתוקף שכ' רבי אבא קרא לר ד

  ).א"ד(כאלו מוציא פנינים לאורה 
  ).א"ד(א ”י יסוד מלכות תקונין סד ו ע"שיעור התיבה שדי אדנ ה
 .וביהל אור, י"שער מאמרי רשב' עי ו
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 'ה מפעלות חזו לכו" ,פתח אלעזר רבי
 הרי הזה הפסוק ,"בארץ שמות שם אשר

 זה מה ,"חזו לכו" אבל .ובארוהו ,נתבאר
 ".לי גדוה קשה חזות" שנאמר כמו ,"חזו"

 מתגלה עושה הוא ברוך שהקדוש במעשיו
 שם אשר" .אדם לבני עליונה נבואה
. לכל גורם השם שהרי ,ודאי ּמֹותֵׁש ,"ַׁשּמֹות
 ,"' וגוזה לאמר נח שמו את ויקרא" כתוב
 "לאמר" אלא ".זה" ולמה ,"לאמר" כאן למה

 כמו רמז( .צדיק זה "זה" ,האשה זו
 מנוחת ,נח לו קרא הוא ברוך שהקדוש

 מקום אלא ,"לאמר" זה מה ,"לאמר" .הארץ
 ,הקדושה ארץ ,הוא ומי ,נח לו קרא זה
 עשה ."' וגוממעשנו ינחמנו זה לאמר"

דוגמא כ למטה הוא ברוך הקדוש אותו
 )נח לאמר( נח וכן ,צדיק זה "זה(" ).עליונה

 שלא משום ,נקבה זו "לאמר" .צדיק זה
 זו "לאמר" ,יצחק רבי אמר .מזה זה נפרדים

 זה" כאן כתוב ).אמת וזהא " נהקדושה ארץ
 ".לו קוינו 'ה זה" שם וכתוב ,"ינחמנו

 של םושיבר שרשומים הצדיקים אשריהם
 והוא ,רשומים בשמו להיות המלך חותמת

  .כראוי בארץ שמות שם
 וכתוב ,"נח שמו את ויקרא" כתוב

 ,"את" כתוב לא למה ".יעקב שמו ויקרא"
 דרגה וכאן )אחת( אחרת דרגה שם אלא

 ")'ה את ואראה" שנאמר כמו ,את( ,אחרת
 לא 'ה ואראה ,"'ה את ואראה" ככתוב
 את ויקרא" בנח כך גם ,'ה את אלא כתוב
 שלו דרגה ,"יעקב שמו ויקרא" ".נח שמו

 ,יעקב לו קראה ממש הוא ברוך הקדוש
 שהיא( השכינה את להכליל ,"את" כאן אבל

  ).למטה אחרת דרגה

çúô øæòìà éáø) è åî íéìäú ( åæç åëì
åäé úåìòôî"äàõøàá úåîù íù øùà  ] éàä

äåî÷åàå øîúà àä àø÷> ìáà<[ éàî åæç åëì 
 øîà úàã äîë åæç)á àë äéòùé ( äù÷ úåæç

á÷ã éåãáåòá éì ãâåä" ä]ãéáò[ äàåáð éìâúà 
 éàãå úåîù úåîù íù øùà àùð éðáì äàìò

 àäã)äéîù] (àîù[ áéúë àìëì íéøâ ) úéùàøá
àë ä (åâå äæ øîàì çð åîù úà àø÷éå ' éàîà

àìà äæ éàîàå øîàì àëäá äæ àúúà àã øîàì 
]àã[ ÷éãö )]ð" àæîø[ )åîë(á÷ã " çð äéì àø÷ ä

àçééð øúà àìà øîàì éàî øîàì àòøàã 
àãéø÷â àùéã÷ àòøà åäéà ïàîå çð äéì åøîàã 

åâå åðùòîî åðîçðé äæ 'á÷ äéì ãáò" àúúì ä
äàìò àðååâë (]>ð" äæ à÷éãö àã < àã çð ïëå

 àã øîàì ÷éãö]àúúà [>àá÷åð < àìã ïéâá
 àã øîàì ÷çöé éáø øîà àã ïî àã ïùøôúî

àùéã÷ àòøà úîà äæå[ä äæ àëä áéúë ]åðîçðé[ 
 íúä áéúëå)äéòùéè äë  (åäé äæ" åì åðéå÷ ä

 à÷ðôùåâã åîéùøá ïéîéùøã àé÷éãö ïåðéà ïéàëæ
îù éåù åäéàå ïéîéùø äéîùá éåäîì àëìîã ïä

 úåàé à÷ãë àòøàá  
 áéúë]áéúëå çð åîù úà àø÷éå[å åîù àø÷éå 

 á÷òé)åë äë úéùàøá(  àìà úà áéúë àì éàîà
 àâøã íúä)àøçà( ]àãç[ àøçåà àâøã àëäå 

]ð"åäé úà äàøàå øîà úàã äîë úà à"ä[ 
 áéúëãë)à å äéòùé (åäé úà äàøàå" äàøàå ä

åäé"åäé úà àìà áéúë àì ä" àëä óåà ä] çðá
éåçð åîù úà àø÷[ àâøã á÷òé åîù àø÷éå 

á÷ äéìéã" úà àëä ìáà á÷òé äéì àø÷ ùîî ä
 àúðéëù àììëúàì]ð"àæàúúì àøçà àâøã [:  

 ,פתח יהודה רבי ,"' וגונח תולדת אלה"
 דבריו יכלכל ומלוה חונן איש טוב"

 הוא ברוך הקדוש זה ,"איש טוב" ".במשפט
 ,"לכל 'ה טוב" שכתוב כמו ,טוב שנקרא

 חונן הזה לכל ".מלחמה איש 'ה" ובוכת

åâå çð úåãìåú äìà ')è å úéùàøá ( éáø
 çúô äãåäé)ìäúä áé÷ íé ( äåìîå ïðåç ùéà áåè

á÷ àã ùéà áåè èôùîá åéøáã ìëìëé" éø÷àã ä
 áéúëã äîë áåè)è äî÷ íù (åäé áåè" ìëì ä

                                                           

 ).הערת הזוהר(ב "ש לעיל נח ע"מ' בדפוס קרימונא אלקים וע). א"ד(ב ”לעיל נח ע א
  ).הערת הזוהר(ה א לשון ז”הובא לעיל דנח ע ב

â  éø÷ àã)ôã"å.( 
ã  øîàì)ôã"å.( 

 ).הערת הזוהר(ב "א רש"ל באמת בהגהת ד"כצ ה
 ).הערת הזוהר(ב ”וישב קפו ע ו

æ àéäã )ôãá óñåð"å.( 
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 מקום ואותו ,משלו לו שאין למקום ,ומלוה
 שהרי ,"במשפט דבריו יכלכל" .ממנו נזון

 כמו ,במשפט אלא נזון לא דבר אותו
 דבר". כסאך מכון ומשפט צדק" שנאמר

 אמרו" שכתוב ,צדיק זה "איש טוב" ,אחר
 רבי ".יאכלו מעלליהם פרי כי טוב כי צדיק
 ".צדיק איש נח" שכתוב ,נח זה ,אמר יוסי
 שבו השבת של השבח זה ,אמר יצחק רבי

 רבי". 'לה להודות טוב" שכתוב ,טוב פתח
 דבר אמרו וכולם ,אחד הכל ,אמר חייא
מי הם  .בעולם תולדות עושה וזה .אחד

 הצדיקים נשמות אלו ,העולם של תולדות
 רבי .הוא ברוך הקדוש מעשי פרי שהם

 הוא ברוך וששהקד בשעה ,אמר שמעון
 מלמעלה מתעטר ,בעטרותיו מתעטר

 .הכלעומק  של ממקום מלמעלה ,ומלמטה
 .הצדיקים בנשמות ,במה מלמטה מתעטר

 ונכלל ,ומלמטה מלמעלה חיים נוספים ואז
 והבאר ,הצדדים מכל המקדש מקום

  .לכל נותן ואז ,נשלם והים מתמלאת

 áéúëå)â åè úåîù (]åäé" éàäì äîçìî ùéà ä
ìë[ àåääå äéìéãî äéì úéìã øúàì äåìîå ïðåç 

 àäã èôùîá åéøáã ìëìëé ïæúà äéðî øúà
äîë èôùîá àìà ïæúà àì øáã àåää úàã 

 øîà)åè èô íéìäú ( êàñë ïåëî èôùîå ÷ãö
 áéúëã ÷éãö àã ùéà áåè øçà øáã)é â äéòùé (

 éáø åìëàé íäéììòî éøô éë áåè éë ÷éãö åøîà
 áéúëã çð àã øîà éñåé)è å úéùàøá ( ùéà çð
 àã øîà ÷çöé éáø ÷éãö]úáùã àçáù) [úáù( 

 áéúëã áåè çúô äéáã)á áö íéìäú ( áåè
åäéì úåãåäì"ä åäìëå ãç àìë øîà àééç éáø 

 àîìòá úåãìåú ãéáò àãå åøîà àãç äìî
 ïåäúîùð ïéìà ïåðéà ïàî àîìòã úåãìåú

á÷ã éåãáåòã àáéà ïåðéàã àé÷éãöã" éáø ä
á÷ã àúòùá øîà ïåòîù"éåøèòá øèòúî äà 

 à÷éîòã øúàî àìéòî àúúîå àìéòî øèòúî
àìëãá ïåäúîùðá äîá àúúî øèòúî 

óñåúà ïéãë àé÷éãöã àúúîå àìéòî íééç 
 àøéáå ïéøèñ ìëî àùã÷î øúà ììëúàå

àìëì áäé ïéãëå íéìúùà àîéå àéìîúàâ:  
 מתוך ונוזלים מבורך מים שתה" כתוב

 "בורך] "כתוב[ בתחלה )כאן( למה ".בארך
 אלא נקרא לא בור שהרי ,"בארך" כך ואחר

 אלא .שנובעים מים בארו ,נובע שאינו ריק
 שהעניים מקום ,הוא אחד מקום הכל

 לו שאין ,בור נקרא בו אחוזים )שהעני(
 ,ומיהו ,לתוכו שנותנים מה אלא משלו

 נובע שהוא באר נעשה כך אחר .ת"דל
 ,ומיהו ,הצדדים מכל )שמתמלא( ומלא

  מלמעלה מתמלאת .א"ה

 áéúë)åè ä éìùî (äúùã íéìæåðå êøåáî íéî 
 éàîà êøàá êåúî)àëä ( àúéîã÷á êøåá

ì øåá àäã êøàá øúáìå àéð÷éø àìà éø÷à à
 ãç øúà àìë àìà ïéòáðã ïééî øàá òéáð àìã

 àåä àìà éðëñîã øúà]ð"àúåðëñîã à[ ïãéçà 
 äî àìà äéìéãî äéì úéìã øåá éø÷à äéá

ã åäéà ïàîå äéåâá ïéáäéãéì" ãéáòúà øúáì ú
 åäéàã øàá]òéáðåã àéìî[) àéìî(>  àéìîå òéáð

ð"àéìîã à<ä åäéà ïàîå ïéøèñ ìëî " à
îúààìéòî àéì:  

  àúôñåú:  
 בעולם אחת רוח ,רוחות שתי לו יש

 תמצא וכך .הבא בעולם אחת ורוח הזה
 ,יעקב יעקב ,משה משה ,הצדיקים בכל

 ,שם שם ,שמואל שמואל ,אברהם אברהם
 שכתוב כמו בו כתוב שלא ליצחק פרט

ïéçåø ïéøú äéì úéàä ïéã àîìòá ãç àçåø 
 åäìëá çëùú éëäå éúàã àîìòá ãç àçåøå

 á÷òé á÷òé äùî äùî é÷éãö íäøáà íäøáà
÷çöéî øá íù íù ìàåîù ìàåîùå áéúë àìã 

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(י דף ס "ק שער מ פ"פרדס רמונים מהרמ. 'וית' מתעטר בכתריו שהם מדותיו ית א
 .נוי לבינהי שם שזה כי"ב ומאמרי רשב"בשלח סג ע' עי ב
 .אריכות ביהל אור' עי ג
 ).א"ד(א ”ב ויחי רלה ע”מקץ קצד ע ד
  . זוהר הרקיע' עי ה
 .י"אריכות שער מאמרי רשב' עי ו



úéùàøá 

312 

 גבי על נקרב שיצחק בשעהש משום ,בהם
 בעולם בו שהיתה נשמתו יצאה ,המזבח

 מחיה ברוך באברהם שנאמר וכיון ,הזה
 העולם של נשמתו אליו הָבַָש ,המתים

 הקדוש דיֶח שלא תמצא זה משום .הבא
 משום ,יצחק על אלא שמו את הוא ברוך

 ,ואמר הכתוב רמז זה ועל .כמת שנחשב
  ."' וגויאמין לא וישובקד הן"

 שהיה משום ,"תותולד אלה" ,אחר דבר
 היה תמים" .םיפעמי אותו שבח צדיק

 נחשב אינו אחרים בדורות אבל ,"בדורותיו
 משה ודור אברהם של דורו כמו ,לכלום

 בדור עשה מה ראה ,אחר דבר .דוד ודור
 בדור היה לויא מרווח קל ,רשעיםשכולם 
  .צדיקיםשכולם 

 àúòùá ÷çöéã ïéâá åäá áéúëã äîë äéá
 úåäã äéúîùð ú÷ôð àçáãî éáâ ìò áø÷úàã
 íäøáàá äéá øîúàã ïåéëå àîìò éàäá äéá
 àîìòã äéúîùð äéá úáú íéúîä äéçî êåøá

á÷ ãçé àìã çëùú àã ïéâá éúàã" äéîù ä
ë áùçúàã ïéâá ÷çöé ìò àìà æîø àã ìòå úî

 øîàå àø÷)åè åè áåéà ( ïéîàé àì åéùåã÷á ïä
åâå '  

 çáù ÷éãö äåäã ïéâá úåãìåú äìà øçà øáã
éðîæ éøú äéìàá ïéøãá ìáà åéúåøåãá äéä íéîú 

 íäøáàã àøã åîë íåìëì áùçð åðéà ïéðøçà
 ãáò éàî éîç øçà øáã ãåãã àøãå äùîã àøãå

÷ íéáééç åäìëã àøãá" àøãá äéä åìà å åäìåëã
ò íé÷éãö"ë  

  ñ/á  
 כמו מלמעלה מתמלאת ,מלמטה ונובעת

 מנשמות מלמטה ונובעת ,שאמרנו
  .הצדיקים

àúúî òéáðåâ ïøîàã äîë àìéòî àéìîúà 
é÷éãöã ïåäúîùðî àúúî òéáðåéàã:  

 דוד זה "מבורך מים שתה" ,אחר דבר
 ארמֹבּ מים ישקני מי" בו שכתוב ,המלך

 "מתוך" ,הםאבר זה "ונוזלים*" ".לחם בית
 ,יצחק זה "בארך" ,באמצע שהוא ,יעקב זה

 הזה בפסוק הרי .חיים מים באר שנקרא
 העליונה הקדושה המרכבה נמצאת

 תשוקת. עמם התחבר המלך ודוד ,מהאבות
 בה נכנסת כאשר אלא אינה לזכר הנקבה

 העליונים המים כנגד מים ושופכת רוח
 מעוררת לא ישראל כנסת כך ,הזכריים

 ברוח אלא הוא ברוך קדושל השתוקקות
 נובעים ואז ,בתוכה שנכנסים הצדיקים

 נעשה והכל .הזכר יֵמ כנגד מתוכה מים

àëìî ãåã àã êøåáî íéî äúù øçà øáãä 
 äéá áéúëã)âë á ìàåîùåè  ( íéî éð÷ùé éî

íçì úéá øåáîå * àã êåúî íäøáà àã íéìæåðå
 éø÷àã ÷çöé àã êøàá àúéòöîàá åäéàã á÷òé
 àëéúø çëúùà àø÷ éàäá àä íééç íéî øàá
 øáçúà àëìî ãåãå ïäáàî äàìò àùéã÷

ïåäîòæ åäéà åàì àøåëã éáâì àá÷åðã àúáåàéú 
 àìá÷ì àééî úãùàå äá àçåø ìééò ãë àìà

ïéàìò ïééî úøòúà àì ìàøùé úñðë êë ïéøåëã 
á÷ éáâì àúáåàéú"é÷éãöã àçåøá àìà äé à

 àééî ïéòáð ïéãëå äååâá ïéìàòã]äååâî) [äååâá( 

                                                                                                                                                                                     

à  ïéðîæ)øåà ìäé.( 
 .אריכות ביהל אור' עי ב
 ).א"ד(שנובע מלמטה אור הנשמות של צדיקים במעשיהם הטובים פקודי רנט  ג
 .יהל אור' ועי). א"ד(קלה קלו ' תולדופרדס בשער מהות והנהגה ולקמן  ד
  .יהל אור' עי). א"נ(ח "ז. מלכות דוד הוא בחינתה' פי ה
דכתיב מי ישקני מים מבור בית לחם שכן דוד נתאווה לשתות ממימי מדתו דהיינו המלכות הנקרא  ו

ד דאיהו חסד ממי החס' ונוזלים דא אברה: לחם מן השמים' הנק' בור אשר היא בית לחם בית והיכל לתת
באר דההוא מים חיים ' דאיקרי באר מים חיים פי: באמצעיתא שכן הוא בסוד קו האמעי בריח התיכון

י שתחבר "שתה מימי ההשפעה ע' כלומ' שתה מים וגו' ושיעור הכתו' דבינה הא בהא קרא אשתכח וכו
כלא אתעביד ו: אלא כד עייל רוחא בה דהיינו רוח תאוה להתקשר בזכר: יחד' עם אלו המדו' המלכו

תיאובתא חדא מהכל נתהווה הנשמה דתיאובתא דיליה עביד נפש ותיאובתא דילה עביד נפש ואתכליל 
לך לך ' בפ' כלולה מדכר ונוקבא כנז' תיאובתא בתיאובתא ואתעביד רעותא חדא בלא פירודא דהיינו הנשמ

הדינין בסוד ' זה הם מתקיימיהמדות שהם בעלי הדין רוצים בענין זה כי ב' ה ודא הוא רעו דכלא אפי"דף פ
 ).נ"ש) (ח"זה(ז "ויחי דף רמ' בפ' עדונא דשייפין כנז

  ).א"ד(ב ”ב ולהלן רמד ע”תרומה קעג ע ז
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וערמה אחת  )דה אחתוואג( אחת תשוקה
 והטיול ,הכל של רצון וזהו .אחד רוקש

 נשמות עם ילימט הוא ברוך שהקדוש
  .הצדיקים

]äååâî) [äååâá( àìëå àøåëãã ïééî àìá÷ì 
 àãç àúáåàéú ãéáòúà>àãç àøåáöå< àøåøöå 

àìåéèå àìëã àåòø àåä àãå àãç àøåù÷å àãçà 
á÷ ìééèîã"äáé÷éãöã ïåäúîùðá éà:  

 ,יצחק זה "ונוזלים" ,שיאמר ימ יש *
 זה "בארך" ,באמצע שהוא משה זה "מתוך"

 המלך ודוד ,חיים מים באר שנקרא אהרן
  .עמהם שהתחבר

* àã êåúî ÷çöé àã íéìæåðå øîééã ïàî úéà
 ïøäà àã êøàá àúéòöîàá åäéàã äùî
 øáçúàã àëìî ãåãå íééç íéî øàá éø÷úàã

ïåäîò:  
 לא עדןה גן תולדות אותן כל ,בא וראה

 הזו בהיבת כשנכנס אלא מצדיק יוצאים
 כך ואחר ,בה גנוזים והכל ,אחד בוריבח

 לא "צדיק איש נח" כאן גם .ממנה יוצאים
 שנכנס עד בעולם לפרות תולדות הוציא
 ,בה גנוזים והיו בה הכל והתכנסו ,בתיבה
 בעולם לפרות ממנה יצאו כך ואחר

 מתוך שיצאו ואלמלא .בארץהתקיים ול
 דוגמאכ והכל .בעולם התקיימו לא ,בהיהת

 ,למעלה יוצאים תיבה מתוך ,שלמעלה
 ,הז כמו זה ,למטה יוצאים תיבה מתוך

 דםומק ולא העולם התקיים וכאן )מתוך(
 ,"בארך מתוך ונוזלים" כתובלכן ש ,לזה

  ".בנים שלשה נח ויולד" וכתוב

 àì ïãòã àúðâã úåãìåú ïåðéà ìë éæç àú
 ìééò ãë àìà ÷éãöî ïé÷ôð àøåáçá äáéú éàäá

 óåà ïé÷ôð äðéî øúáìå äá ïéæéðâ àìëå àãç
 éøôîì úåãìåú ÷éôà àì ÷éãö ùéà çð àëä

àîìòáâ ååäå äá àìë ùðëúàå äáéúì ìàòã ãò 
 àîìòá éøôîì å÷ôð äðî øúáìå äá ïéæéðâ
 äáéú åâî å÷ôðã àìîìàå àòøàá àîéé÷úàìå
 åâî àìéòìã àðååâë àìëå àîìòá åîéé÷úà àì

ôð äáéú àã àúúì é÷ôð äáéú åâî àìéòì é÷
 àã àðååâë)åâîàëä  (]àëäå[ àìå àîìò íéé÷úà 

 áéúë êë éðéâáã àðã úîã÷î])åè ä éìùî (
 áéúëå êøàá êåúî íéìæåðå)é å úéùàøá ( ãìåéå

à íéðá äùìù çð"åâå äãåäé ø'ã[:  
 רבי אמר ".האלהים לפני הארץ ותשחת"

 למה ,"הארץ ותשחת" שכתוב כיון ,יהודה
 חטאיהם שעשו כיון אלא ,"האלהים לפני"

". האלהים לפני" כתוב אז ,הכל לעיני בגלוי
 ותשחת" ,הפוך אמרתי אני ,אמר יוסי רבי

 לפני בהתחלה ,"האלהים לפני הארץ
 לפני ,בגלוי עושים היו שלא האלהים
 ולבסוף ,אדם בני לפני ולא עשו האלהים

 הארץ ותמלא" שכתוב זהו ,בגלוי עשו
 שלא הארץ בכל מקום היה שלא ,"חמס
 בשני הפסוק אמר כך ובגלל ,בגלוי היה

  .אופנים
 מיום ,אמר אבא רבי ".נח תולדת אלה"

 האדם בני כל ,רבונו מצות על אדם שעבר
 ולא .האדם בני נקראו כך אחר שנולדו
 של בנו שאמר כמו אלא ,כך נקראו לשבח
 ,נח שבא כיון .רבונו מצות על שעבר אותו

éäìàä éðôì õøàä úçùúå" í)àé å úéùàøá( 
à"à õøàä úçùúå áéúëã ïåéë äãåäé ø éàî

éäìàä éðôì" ïåäéáåç åãáòã ïåéë àìà í
àìëã ïåäéðéòì àéìâúàáäéäìàä éðôì ïéãë " í

 úçùúå úéøîà àëôà àðà øîà éñåé éáø áéúë
éäìàä éðôì õøàä"éäìàä éðôì àúéîã÷á í" í

éäìàä éðôì àééìâúàá éãáò ååä àìã" åãáò í
 åãáò óåñáìå àùð éðá éðôì àìå] àéìâúàá

ää" ã)íù (øàä àìîúå øúà äåä àìã ñîç õ
àéìâúàá äåä àìã àòøà ìëá[ éøúá êë ïéâáå 

 àø÷ øîà éðååâ  
 øáòã àîåéî øîà àáà éáø çð úåãìåú äìà
 åãéìéúàã àîìò éðá ìë äéøîã àãå÷ô ìò íãà
 éëä ïåø÷à àçáùì àìå íãàä éðá ïåø÷à øúáì

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ת "ב ס”א ע”ב קעח ע”א קלו ע”א ק ע”ב צב ע”ב פד ע”א עו ע”ב ע ע"יב מ ע א
 ).א"ד(ב ”לקמן קלב ע ב
 ).א"ד(להפרות ולהרבות בעולם  ג
 ).וכן הוא בדרך אמת, הערת הזוהר (א"ע ככתוב בדף סב ד
 ).א"נ(ח "ז. כ בפרהסיא כמו שכל הדברים הם גלוים לפני האלקים"הכתוב ותשחת הארץ כ' והכי פי ה



úéùàøá 

314 

 נח תולדת ,נח שם על לםהעו בני נקראו
 תולדות ולא ,בעולם שהעמידם ,לשבח
. לכלם מות וגרם מהעולם שהעבירם אדם
 אחר כתוב הרי ,כך אם ,יוסי רבי לו אמר

 המגדל ואת העיר את לראות 'ה וירד" כך
 ,כתוב "האדם בני" ,"האדם בני בנו אשר
 שאדם משום ,לו אמר .נח בני כתוב ולא

 שלא לו טוב ,ורבונ לפני )חטא א"ד שחטא(
 אלא. זה פסוק הכתוב עליו יכתב ולא נברא

 ,"אב ישמח חכם בן" כתוב ,בא וראה
 את זוכרים העולם בני כל ,טוב הבן כאשר
 את זוכרים כולם ,רע וכשהוא ,לטוב אביו
 על ועבר שחטא משום ,אדם .לרע אביו

 ,ברבונם שמרדו אותם כשבאו ,רבונו מצות
בניו של  ,"האדם בני בנו אשר" ,כתוב מה

 על ועבר ברבונו שמרד הראשון אדם
 ולא אלה "נח תולדת אלה" ולכן ,מצותו

 לתוך ונכנסו שיצאו אלה ,הראשונים
 ולא ,לעולמים תולדות והוציאו בהיהת

 הוציא ולא עדן מגן שיצא אדם תולדות
  .משם אותם

 àãå÷ô ìò øáòã àåääã éåðá øîàã ïàîë àìà
 ïåø÷à çð àúàã ïåéë äéøîã]áàîìò éð) [ éåðá

àîìòã( àçáùì çð úåãìåú çðã äéîù ìò 
 øáòàã íãàã úåãìåú àìå àîìòá ïåì íéà÷ã

à åäìëì àúåî íéøâå àîìòî ïåì" éà éñåé éáø ì
åäé ãøéå øúáì áéúë àä éëä" úà úåàøì ä

 íãàä éðá íãàä éðá åðá øùà ìãâîä úàå øéòä
 çð éðá áéúë àìå áéúë]äéì øîà[ íãàã ïéâá 

)àèçã( ]àèç[ éøáà àìã äéì áè äéøî éî÷ 
 áéúë éæç àú àìà àø÷ éàä äéìò áåúëé àìå

)à é éìùî ( ìë áè àøá ãë áà çîùé íëç ïá
 ùéá åäéà ãëå áèì éåáàì äéì ïéøëã àîìò éðá
 àèçã ïéâá íãà ùéáì éåáàì äéì ïéøëã àìë
 åãøîã ïåðéà åúà ãë äéøîã àãå÷ô ìò øáòå

 áéúë äî ïåäéøîá)àé úéùàøáä  ( éðá åðá øùà
éåðá íãàäà øáòå äéøîá ãøîã äàîã÷ íãàã 

 àìå äìà çð úåãìåú äìà êë éðéâáå äéãå÷ô ìò
 å÷ôðã äìà éàîã÷]åìàòå[ îåâ> åâ< äáéú 

]îìòì ïéãìåú å÷éôàå à>ïéîìòì<[ úåãìåú àìå 
ïîúî ïåì ÷éôà àìå ïãòã àúðâî ÷ôðã íãà:  

 מגן תולדות אדם הוציא לוִא ,בא וראה
 נחשך ולא ,דורות לדורי יםנכל היו לא ,עדן
 קיימים היו וכולם ,לעולמים הלבנה אור

 לא עליונים מלאכיםאפילו ו ,לעולמים
 כמו ,וחכמה וזיו באור לפניהם עמדו

 אבל ".אותו ברא אלהים בצלם" שנאמר
  כיון

 ïãòã àúðâî úåãìåú íãà ÷éôà åìéà éæç àú
 àøåäð êùçúà àìå ïéøã éøãì ïåöúùé àì

øäéñã åìéôàå ïéîìòì ïéîéé÷ ååä åäìëå ïéîìòì à
 àåéæå àøåäðá åäééî÷ éîéé÷ àì éàìò éëàìî

]ãàúîëç) [àúîëçå( ] íìöá øîà úàã äîë
éäìà" åúåà àøá í)æë à íù([ ïåéë ìáà  

  àñ/à  
 ועשה עדן מגן ויצא החטא שגרם
 היו ולא בעולם התקיימו לא ,בחוץ תולדות

 יכלו איך וכי ,חזקיה רבי אמר. כראוי
 לא אלמלא שהרי ,שם תולדות לעשות

הוא היה  ,אָטוָח הרע יצר עליו נמשך
 ,תולדות יעשה ולא לבדו בעולםמתקיים 

 בעגל ישראל שחטאו אלמלא ,וז דוגמאכ
 היו עושים לא ,הרע יצר עליהם והמשיכו
 אחרים דורות יבאו ולא לעולמים תולדות
 לא ,אדם חטא לא אלמלא ,לו אמר. לעולם
 יצר של מצד וז כדוגמא ותתולד יעשה
 רוח של מצד תולדות יעשה אבל ,הרע

 ãáòå ïãòã àúðâî åäéà ÷ôðå äàèç íéøâã
 ååä àìå àîìòá åîéé÷úà àì øáì úåãìåú

à éæç à÷ãë" ãáòîì ïéìëé êéä éëå äé÷æç ø
 äéìò êéùîúà àì àìîìà àäã ïîú úåãìåú
 éåãåçìá àîìòá åäéà íéé÷úà àèçå òøä øöé

àðååâë úåãìåú ãéáòé àìå åáçã àìîìà àã 
 ìàøùé]àå àìâòáúåëéùî) [êéùîàå( åäééìò 

åãáò àì òøä øöéá ïåúéé àìå ïéîìòì úåãìåú 
à àîìòì ïéðøçà ïéøã"ìâ íãà àèç àì àìîìà 

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(א ”עה ע א
  ).הערת הזוהר(א ”במדבר קפט ע ב
ל הלשון זה וביאר יפה כ' ק הקשה בל"ב בהגהה למטה והרמ"ב ע"דף נ' ועי' ז דף ה"ע' ש בגמ"עמ ג

 ).א"נ(ן "מאי. באורך הביאו יודעי בינה
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 אלא תולדות עושה אינועכשיו ש ,הקודש
 בני תולדות שכל ומשום ,הרע היצר מצד

 אין לכן ,הרע יצר של הצד מן כולם האדם
 ,התקייםל להם אפשר ואי ,קיום להם

 להם ואפשר( בהם רבומע האחר שהצד
 םאד חטא לא אלמלא אבל). האחר בצד
 מצד תולדות עושה היה ,עדן מגן רשוג ולא
 כמלאכים שקדושים , רוח הקודששל

דוגמא כ דורות לדורי עומדים עליונים
 מחוץ בנים והוליד שחטא כיון ,למעלהש

 לא ,הגן מן להוציאם זכה ולא עדן לגן
 עד ,הזה בעולם להשתרשהתקיימו אפילו 

 ,בהיבת ונכנס צדיק שהוא נח שבא
 ומשם ,העולם ורותד כל יצאו בהיומהת

  .העולם רוחות ארבע לכל התפזרו

äöéã" àçåøã àøèñî úåãìåú ãéáò ìáà ø
 àøèñî àìà úåãìåú ãéáò àì àúùäã àùéã÷

äöéã"ú ìëã ïéâáå ø åäìë àùð éðáã úåãìå
íåé÷ ïåì úéì êë ïéâá òøä øöéã àøèñî 

]øùôàåàîéé÷úàì ïåì  áøòúà àøçà àøèñã à
åäá[ >ð"à <ìáà àøçà àøèñá ïåì øùôàåá 

 ïãòã àúðâî êøúúà àìå íãà àèç àì àìîìà
]äåä[ àùãå÷ çåøã àøèñî úåãìåú ãéáò 

 àðååâë ïéøã éøãì ïéîéé÷ éàìò éëàìîë ïéùéã÷ã
ë àìéòìãàèçã ïåéâ àúðâî øáì ïéðá ãéìåàå 

ïåì à÷ôàì äëæ àìå ïãòãã åîéé÷úà àì àúðâî 
àùøúùàì åìéôàä çð àúàã ãò àã àîìòá 

]÷éãö åäéàã[ ìë å÷ôð äáéú ïîå äáéúá ìàòå 
àîìòã ïéøã åøãáúà ïîúîåå éçåø òáøà ìëì 

àîìò:  
 ".נשחתה והנה הארץ את אלהים וירא"
 בשר כל השחית כי" משום ,נשחתה למה
 פתח חייא רבי .שנאמר כמו ,"דרכו את

 כי מעשיהם את אלהים וירא" ,ואמר פסוק
 שבני בשעה ,בא וראה". הרעה מדרכם שבו
 אז ,התורה מצוות את ושומרים זוכים אדם

 ,השמחה כל בה ונמצאת מתחזקת הארץ
 ואז ,הארץ על שורה שהשכינה משום ,מהל

 וכשבני .השמחב ותחתונים עליונים ,הכל
 את שומרים ולא דרכיהם משחיתים אדם

 אז ,רבונם לפני וחוטאים התורה מצוות
 ,מהעולם השכינה את דוחים כביכול

 השכינה שהרי ,שחתתומ הארץ ונשארת
 .נשחתת היא ואז ,עליה שורה ולא נדחתה

 אחרת רוח ששורה משום ,נשחתת מהול
 זה ועל .העולם את שמחבלת עליה

 לאלהים זוע נותנים שישראל ,אומרים
. שכינה זו "אלהים" ,העולם את שמעמידים

éäìà àøéå"äúçùð äðäå õøàä úà íæ éàîà 
 äîë åëøã úà øùá ìë úéçùä éë ïéâá äúçùð

 øîàå àø÷ çúô àééç éáø øîúàã)é â äðåé (
éäìà àøéå" íëøãî åáù éë íäéùòî úà í

å ïàëæ àùð éðáã àúòùá éæç àú äòøä éøèð
 åãéç ìëå úô÷úúà àòøà ïéãë àúééøåàã éãå÷ô
 àéøù àúðéëùã ïéâá àîòè éàî äá úçëúùà
 ãëå äåãçá éàúúå éàìéò àìë ïéãëå àòøà ìò
 éãå÷ô éøèð àìå åäééçøà ïìáçî àùð éðá
 ïééçã ìåëéáë ïéãë ïåäéøàî éî÷ ïàèçå àúééøåà
 àìáçî àòøà úøàúùàå àîìòî àúðéëùì äì

éçãúà àúðéëù àäã ïéãëå äìò àéøù àìå àé
 àéøùã ïéâá úìáçúà àîòè éàî úìáçúà

 àîìò àìáçîã äìò àøçà àçåø] àã ìòå

                                                                                                                                                                                     

à  øùôà éàå)ôã"å.( 
 ).נ"ש(ג "ה' אחרא אתערב בהון אבל וכו' ואי אפשר לון לאתקיימא דסטר ב
 ).נ"ש(ג "ה' ר כיון דחטא וכו"כגוונא דלעילא ולא הוה אשתכח בהו יצה ג
והיו ' לו למטה שנים וירדו זל ע"ע כמשז"ולא זכה לאפקא לון מתמן הכונה שאדם הוליד בנים בג ד

כ כשחטא אדם לא היה יכול להוציא משם לפי שהם היו רוחניים ולא היו יכולים "נעשים ברוחניות אח
ש וידע אדם את חוה אשתו ועשה להם גופים "כ לידע את אשתו כמ"לצאת לעולם הגשמי לכך הוצרך אח

 ).נ"ש(ו "ממורי נר. 'ש ולא זכה לאפקא לון לעלמ"גשמיים ונתלבשו באותם גופים וז
ז שורש וענף ובנים אחריהם אלא כלם נשטפו "להיות להם בעוה' לאשתרשא בעלמא דא כלומ' אפי ה

 ).נ"ש(ח "זה. וכל אשר להם' במבול הם ובניה
  ).א"נ(ח "ז. אבל לא נימוחו בדור המבול וזה הועיל להם יציאת התיבה). א"ד(ומשם נפוצו  ו
אם ההשחתה בארץ לשתוק מכי השחית כל בשר ' פי). הזוהר ודרך אמתהערת (שייך לקמן ריש דף סב  ז

חולקות ' דאינן ב' לימא והשחית ותי' ואי ההשחתה מכל בשר לימא וירא אלקים כי השחית כל בשר ואם ב
  ).א"נ(ב "י. ק"הרמ. שהוא כדמפרש לקמיה' ואפ. אלא זו נותן טעם לזו
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 ,רשעים ימצאו ישראל אם ,ושלום חס ואם
 ,"' וגואלהים השמים על רומה" ,כתוב מה

 "נפשי כפף ,לפעמי הכינו רשת"ש משום
 שוחה לפני כרו" ,חנם ושנאת חמס בסבת

 שמשום ,המבול דורב שדוגמאכ ,"'וגו
 שנאה ביניהם היתה ,ביניהם שהיה החמס
 והרי ,כן ישראל בארץ אף כולי. ואיבה
 רוח עליה שורה לא ישראל שארץ שנינו
 ברוך מהקדוש חוץ אחר נהוממ ולא אחרת

 כך ישראל שארץ בא וראה .בלבדו הוא
 שליח ולא נהוממ עליה שורה שלא היא
 אבל ,לבדו הוא ברוך לקדוש פרט אחר
 בני את להשחית עליה שורה אחת שעה

 דוד וירא בשכתו ,מדוד ,לנו ןִיַנִמ .האדם
 על נטויה בידו שלופה וחרבו 'ה מלאך את

  .הארץ נשחתה ואז ,ירושלים

éäìàì æåò"éîéé÷îã íéäìà àîìò " àã í
ç íàå àúðéëù" å>éà < ïéáééç åçëúùé ìàøùé

 áéúë äî) æð íéìäú å-æ  ( íéîùä ìò äîåø
éäìà"åëå í 'éîòôì åðéëä úùøã íåùî óôë 

ù éðôì åøë íðç úàðùå ñîç úáñá éùôðå äç
]äìñ äëåúá åìôð [>åâå<' ìåáîä øåãã àðååâë 

 ïéâáã]ä[ ïåäéðéá úåäã ñîç>á úåäïåäéðé <
åááãå äàðù) [äàðù( ìàøùéã àòøàá óà ìåëé 

 äìò àéøù àì ìàøùéã àòøà ïðéðú àäå ïë
á÷ øá àøçà àðîî àìå àøçà àçåø" ä

ã àòøàã éæç àú éåãåçìá àìã àåä éëä ìàøùé
äìò àéøùàá÷ øá àøçà àçéìù àìå àðîî " ä

 àìáçì äìò àéøù àãç àúòù ìáà éåãåçìá
 áéúëã ãåãî ïìðî àùð éðá)ã"å àë à ä ( àøéå

åäé êàìî úà ãåã" äéåèð åãéá äôåìù åáøçå ä
àòøà úìáçúà ïéãëå íìùåøé ìò:  

 שעה באותה אפילו ,אלעזר רבי אמר
 מלאך" כאן כתוב .היה הוא ברוך הקדוש

 ,"תיוא אלוהג המלאך" שם וכתוב ,"'ה
 הן לטוב הן ,"האלהים מלאך ויסע" וכתוב

 ,לטוב .הוא ברוך הקדוש עליה שולט לרע
 , הממוניםשאר תחת נמסרה שלא משום

 ,לרע .ממעשיהם שוייתבי העולם ירייד וכל
 ואם .עליה לשלוט אלה ישמחו שלא כדי

 באו גוים ראתה כי" כתוב והרי )לא(, תאמר
 שולטים לא ואם ,ביתה והחריבו ,"מקדשה

בא . המקדש נחרב לא , ממוניםאותם
 עשה" וכתוב ,"עשית אתה כי" כתוב ,וראה

 וירא" כתוב , בא וראה".זמם אשר 'ה
 נשחתה ,"נשחתה והנה הארץ את אלהים

 את אלהים וירא" גם כך .שנאמר כמו ,ודאי
 אז שהרי ,"הרעה מדרכם שבו כי מעשיהם

 עליונה בעליה ועולה למעלה קוראת הארץ
 אל שמתקשטת כנקבה פניה ומקשטת

 בנים גדלה שהרי ,הארץ גם כך ,הזכר
 דור שבו שלאעכשיו ו. למלך צדיקים
 הארץ את אלהים וירא" ,כתוב מה ,המבול

 שנטמאה כאשה ,"' וגונשחתה והנה
 שמתרבים ובזמן ,מבעלה פניה והסתירה

 פניה שמה הארץ ,בגלוי האדם בני חטאי
 שנאמר כמו ,מכל בושה לה שאין כנקבה

 וירא" זה ועל ,"שביהוי תחת חנפה והארץ"

à"á÷ àúòù àéääá åìéôà øæòìà ø" äåä ä
åäé êàìî àëä áéúë" íúä áéúëå ä) úéùàøá

æè çî ( áéúëå éúåà ìàåâä êàìîä) ãé úåîù
èé (ìàä êàìî òñéåéä" ùéáì ïäå áèì ïä í
á÷" ïéâá áèì äìò èéìù ä] àøñîúà àìã

úåçú[ ã ïî ïåôñëé àîìò éøééã ìëå ïðîî øàù
åäééãáåòáðéà ïåãçé àìã ïéâá ùéáì  äàèìùì ïå

 àîéú éàå äìò)àì ( áéúë àäå)é à äëéà ( éë
àúéá åáéøçå äùã÷î åàá íéåâ äúàøâàì éàå å 

àú àùã÷î áøçúà àì ïðîî ïåðéà ïéèìù éæç 
 áéúë)àë íù ( áéúëå úéùò äúà éë)æé á íù (

åäé äùò" áéúë éæç àú íîæ øùà ä) å úéùàøá
áé (éäìà àøéå" äúçùð äðäå õøàä úà í

 éîð éëä øîúàã äîë éàãå äúçùð)â äðåéé  (
éäìà àøéå" íëøãî åáù éë íäéùòî úà í

 àìéòì úàø÷ àòøà ïéãë àäã äòøä]ìñåé÷ú 
äàìò å÷éìñá[ðà àèù÷îå  àá÷åðë àäô

 àòøà éîð éëä àøåëã éáâì àèù÷îã] àäã
 àøã åáú àìã àëäå àëìîì ïéàëæ ïéðá úìéãâ

áéúë äî àðôåèã) [âáå"ë(éäìà àøéå " úà í
 àáàúñàã àúúàë äúçùð äðäå õøàä
 éáåç åàéâñàã àðîæáå äìòáî àäôðà úøéúñàå

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(ב "פד ע א
 ).א"ד(יבושו ממעשיהם  ב
 .כ כאן לעניין חרבן הבית"ב באבני מילואים מש"ש כז ע"הקדו' עי ג
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 כי" משום, הולמ .ודאי "נשחתה והנה ""'וגו
  כל השחית

úéåù àòøà àéìâúàá àùð éðáà àäôðà 
ë àìëî àôåñë äì úéìã àá÷åðë øîà úàã äî

) ãë äéòùéä ( ìòå äéáùåé úçú äôðç õøàäå
 àã> àøéåéë < éë ïéâá àîòè éàî éàãå äúçùð

ìë úéçùä  
  àñ/á  

  :õøàä ìò åëøã úà øùáà  ".הארץ על דרכו את בשר
 ברבי יוסי רבי אל הלך אלעזר רבי
 ,אותו שראה כיון .חמיו לקוניא בן שמעון
 עצים מקלות של כסוי במרבד לו התקין
 ששמעת אפשר ,חמיו לו אמר .וישבו
 'ה עשה" שכתוב זה ]פירוש על [מאביך

 מימי צוה אשר אמרתו בצע זמם אשר
 בצע" ,החברים פרשוה הרי ,לו אמר". קדם

 צוה אשר" .שלו האדרת שקרע ,"אמרתו
 צוה האדרת אותה שהרי ,"קדם מימי

 וביום ,עליונים ראשונים ימים מאותם
 משום ,אותה קרע המקדש בית שחרב

 וקרע ,ותקונו כבודו היא הזו שהאדרת
 וכי ,"זמם אשר 'ה עשה" ,לו אמר. אותה

 יבאוטרם ש לבניו להרע )דםוק( חושב מלך
 כלי לו שהיה למלך ]משל[ ,לו אמר .לחטוא

 ,ישבר שלא עליו פוחד היה יום ובכל ,יקר

äéáâì ìæà øæòìà éáøá éáøá éñåé éáøã 
 ïé÷úà äéì àîçã ïåéë éåîç àéðå÷ì ïá ïåòîù

äéì àúéñôåúâ) ñ"àñéñôåè à( àøîå÷ãã ïåèîá 
àôìå÷ãäà åáéúéå " úòîùã øùôà éåîç ì
êåáàîå áéúëã éàä )æé á äëéà (åäé äùò" ä

à íã÷ éîéî äåö øùà åúøîà òöá íîæ øùà" ì
ç äåî÷åà àäòæáã åúøîà òöá àéøáæ àøéôøåô 

íã÷ éîéî äåö øùà äéìéãç ãé÷ô àøéôøåô àäã 
 áéøçúàã àîåéáå éàìò éàîã÷ éîåé ïåðéàî äì
 éäéà àøéôøåô éàäã ïéâá äì òæá àùã÷î éá

äéìéã àø÷éèäéìéã àðå÷éúå éà äéì òæáå " äùò ì
åäé"íîæ øùà äàé áéùç àëìî éëå )íãå÷ (

ì ïåúéé àì ãò éåðáì àùàáàìà éèçî" àëìîì ì

                                                           

 ).א"ד(א "יב דף מ ע' עיין בפרדס שער ח פ א
ג אתקין ליה תופסיתא דקומרא ונראה כפי הענין הם מצעות "ה' רבי אלעזר אזל לגביה דרבי יוסי וכו ב

 ).נ"ש: (חשובות של משי ורקמה שיושבים עליהם הפחות והסגנים
  ).א"ד(בדים מר ג
  ).א"ד(מכסה  ד
ל שתקן בדמות חופה דהיינו מרבדים אחוזים בעצים ומכסה תקן עליהם מלמעלה "מקלות עצים ור ה

  ).א"ד(וישבו שם ביחד לעסוק בתורה 
אשר זמם וכי מלכא חשיב קודם ' הוקשה לו בכתוב תלת חד עשה ה. 'אפשר דשמעת מאבוך וכו ו

' כדפי' ל השלים כמו והיה כי יבצע ה"ו מה פתרונו אם בצע רבצע אמרת' ב. לאבאשא לבנוי כדלקמן
ל אמרתו בחירק ולא בסגול ואם נאמר בצע מלשון מדלה "ל אמירתו ודבורו היל"ואמרתו ר' המפרשי

אשר צוה ' ג. א לפרשו כמו מה בצע"תבצעני שהוא לשון בציעה וחתיכה אינו צודק גבי אמרתו וכן נמי א
' בבלא' הערוך אדרת שנער פורפיר' ל קרע את לבושו וכן פי"רפירא דיליה רמימי קדם מאי קאמר דבצע פו

' דהיינו המלכות והקריעה דשייך בה היינו ירידת בחינה מבחינותיה אשר למעלה במקומה קרי קריעה שקוד
כאחד אבל עתה אחר החרבן הוצרך לרדת ניצוץ ממנה בתוך הגלות ובתוך ' החרבן היו כל נצוצי השכינ

פקיד לה מאינון יומאי קדמאי פקיד שתהיה נזונת ונשפעת מימי ' מצאת כביכול קרועה לשניהקליפות נ
ד והיא "באדרא דף קל' ג תיקוני דיקנא דאריך כנז"נ ימי קדם הם י"א. קדם וקצות שקדמו לכל המציאות

 ). נ"ש(נזונית מהם 
 ).א"ד(בפרדס שער מהות והנהגה ' בראשית ועי' בארתי לעיל פ ז
  . אוריהל' עי ח
כבוד ' ן בענין קידוש החדש וכן נק"פנחס דף נו' בפ' יקרא דיליה בסוד ובהיכלו כלו אומר כבוד כנז ט

 ). נ"ש(' את בית ה' כי מלא כבוד ה' כאומ
 ). נ"ש(ותיקונא דיליה כי כל השרוי בלא אשה אינו אדם ולא אתתקן  י

י אם הקושיא העצמית ובתירוצה אלעזר לא חש לתרץ כ' ר' ג ופי"אשר זמם ה' ל חמוי עשה ה"א יא
בצע אמרתו ' אשר זמם וא' עשה ה' דברים א' ד שהן ב"חשב שכבר הבין חמיו והוא לא הבין עדיין כי הוה ס

 ).נ"ש(' לו האחרת עד שחזר ליישב בדרך משל ומליצה שהכל א' והוקש' ונתתרץ לו א
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 לימים .בעיניו והיה מתוקן בו מסתכל והיה
 אותו לךהמ לקח .המלך את והרגיז בנו בא
 'ה עשה" שכתוב זהו .אותו ושבר יקר כלי

בית  שנבנה מיום ,בא וראה". זמם אשר
 חביבהיה ו ה מסתכל בו"המקדש היה הקב

 שיחטאו ישראל על פוחד והיה ,הרבה עליו
 שהיה פעם בכל וכך .המקדש בית ויחרב

 אותה לובש היה ,המקדש בית אצל בא
 לפני והרגיזו החטאים שגרמו אחר .אדרת
 אותה וקרע המקדש בית נחרב ,ךהמל

 בית ונחרב האדרת אותה קרעו( האדרת
 אשר 'ה עשה" שכתוב היינו ).המקדש

 הזו האמרתו(" ' וגואמרתו בצע". "זמם
 התעטרו והרי ,אמיר בראש ישבה בתחלה

 מימי והיא ,לפניו נאה ואילן לראש עטרה
 בבתים לפניו עצבות ואז ,ודאי קדם

 ,"צהוח צעקו אראלם הן"ו ,ודאי החיצונים
 היינו )."' וגוההוא ביום צבאות 'ה ויקרא"

 ,אחר בזמן אבל ,המקדש בית שנחרב בזמן
 זמן כמו הוא ברוך הקדוש לפני השמח אין

 שהרגיזו ואותם העולם רשעי שאובדים
 ".רנה רשעים דוובאב" שכתוב זהו ,לפניו

 ברשעי דין שעושה ודור דור בכל וכן
 דושהק לפני תוותשבח השמח ,העולם

  .הוא ברוך

 äåäå øáúé àìã äéìò ìéçã äåä àîåé ìëáå
 äéøá àúà ïéîåéì éåðéòá ïé÷úå äéá ìëúñî
 ø÷é ïàî àåää àëìî ìèð àëìîì äéì æéâøàå

ää äéì øáúå" ã)íù(åäé äùò " àú íîæ øùà ä
á÷ äåä àùã÷î éá éðáúàã àîåé ïî éæç" ä

ã äåäå éâñ äéìò áéáçå äéá ìëúñî åäééìò ìéç
 ìëá ïëå àùã÷î éá áøçéå ïåèçéã ìàøùéã

 éúà äåäã àðîæ]àùã÷î éá éáâì) [äéáâì(à äåä 
àøéôøåô àåää ùéáìá ïéáåç åîøâã øúáì 

 àëìî éî÷ åæéâøàå)÷î éá áøçúà òæáå àùã
àøéôøåô àåää( ]å áøçúàå àøéôøåô àåää òæá

àùã÷î éá[ áéúëã åðééä )íù (åäé äùò" øùà ä
îà òöá íîæåâå åúø ')]ð"à [â åúøîà éàä

 åøèòúà àäå øéîà ùàøá àáúé àúéîã÷á
åéðôì äàð ïìéàå àùéøì àøèòã éîéî éäéàå 

íã÷äïéãëå éàãå åéàøá éúáá äéî÷ åáéöò æ éàãå 
 ïäå)æ âì äéòùé (äöåç å÷òö íìàøà) áë íù (

åäé àø÷éå"åâå àåää íåéá úåàáö ä'( àðîæá åðééä 
ðîæá ìáà àùã÷î éá áéøçúàã úéì àøçà à

á÷ éî÷ äåãç"äç àîìò éáééç åãéáàúàã àðîæë 
ää äéî÷ åæéâøàã ïåðéàå" ã)é àé éìùî ( ãåáàáå

 àðéã ãéáòã àøãå àøã ìëá ïëå äðø íéòùø

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(י כנזכר בתיקונים "אותיות אדנ' בגדי זהב ד' בד' אותיות הוי' בגדי לבן ד' ד' מתיחד עם המ' פי א
בתקונים ' בגדי זהב כנז' בגדי לבן בד' והיו מתלבשים ד' הוה לביש ההוא פורפירא היה מתייחד עם המ ב

אינו מהזוהר כי אם ' עד וגו' בהיכל קדשו האי אמרתו וכו' י וה"אותיות אדנ' אותיות ההויה בד' דהיינו ד
 איתא כי האי גוונא על פסוק נפלה עטרת ראשנו ונראה לומר מספר הבהיר כך שמעתי גם בפקודין

קרינן בה אתבזע ' דקאמר בזע פורפרוי באיזו בחינ' שהכניסוהו כאן בין הדבקים לפרש מציאות הקריעה הנז
אמיר הוא ענף גבוה שבכל האילן והוא משל אל ' החרבן יתבא בראש אמיר פי' קוד' פ בקדמיתא פי"וה

ש והא אתערו עטרה לרישא "בסוד אשת חיל עטרת בעלה וז'  ושם היתה המלכות שעולה בסוד הדעת"הת
 ).נ"ש(ת "והא אתערו חבריא בדרוש זה שהיא עטרת לרישא דת' ג כלומ"ה

ג על פסוק נפלה "א מספר הבהיר כך שמעתי גם בפקודי איתא כה"אינו מהזוהר כ' האי אמרתו עד וגו ג
העיקר ב ד"ש כז ע"הקדו' ועי). ו"לש(ג "ח מ ע" והוא מתז- ר אינו מהזוה). א"נ(ב "ח עש"ז. עטרת ראשנו

 וכן נראה , אלא הוא הוספה מאיזה תלמיד, אינו מהזוהר כללהמוסגרנראה כמו שכתבו האחרונים שכל 
  .מסגנון הלשון שאינו מלשון הזוהר כלל

ממנו על ' טת לפניו למ"ת נמצא אילן נאה שהוא הת"ואילן נאה לפניו שבהיותה עטרת בעלה תגא דס ד
נ אילן נאה היינו "א. יוחנן על שהיה תלמידו ולמטה ממנו קרי ליה לפניו' דרך ריש לקיש הוה יתיב קמיה דר

 ).נ"ש(' בכנז' היה לפניו כלומר למטה ממנ' היסוד דאיקרי יפה נוף וגו
' פימימי קדם כד' ואיהי מימי קדם כי בהיותה אז בסוד אשת חיל עטרת בעלה היתה נשפעת ונזוני ה

 ).נ"ש(
ש בבתי בראי "ירדה במקום העצבון והדאגה וז' כלומ' ועתה אחר החרבן עציבו קמיה וכו' וכדין כלומ ו

 ).נ"ש(ב וזהו חוצה "ז וכ"בתיקונים דף ט' בר מהיכלין כנז
שער  (א"אווא כינוי ל ה"בתי גוואי). "ו"לש(ב "ויקרא טו ע' א ועי"שמות יח רע' א ועי"לקמן קסג ע' עי ז

 ).'ק טמ פר
 ).נ"ש(ג "ה כד איהו עביד ה"ה ואי תימא הא תנינן דלית חדוה קמי קב"קמי דקב ח
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çáùåúåúá÷ éî÷ à" ä  
 השמח שאין שנינו הרי ,תאמר ואם

 דין עושה כשהוא הוא ברוך הקדוש לפני
 שנעשה בשעה , בא וראהאלא .ברשעים

 על לפניו ותשבחות ותשמח ,ברשעים דין
 אותו כשמגיע והיינו רק ,מהעולם שנאבדו

 אליו שבו ולא להם שהמתין זמן
 טרם דין בהם נעשה אם אבל ,מחטאיהם

 כמו ,חטאם נשלם שלא )ועד( ,זמנם הגיעש
 ,"הנה עד האמורי עון שלם לא כי" שנאמר

 על לפניו ורע ,לפניו השמח אין אז
 דין בהם עושה למה ,תאמר ואם. ושנאבד

 רע גרמו הם אלא ,זמנם שהגיע טרם
 אינו הוא ברוך הקדוש שהרי ,לעצמם

 משום אלא ,זמנם מגיע בטרם דין עושה
 ולכן ,להם להרע ישראל עם שמשתתפים

לא שעושה בהם דין ומאבדם מהעולם 
 הטביע ולכן .לפניו שרע וזהו .נםזמב

 ימיב ישראל שונאי והאביד ,בים מצרים
 ישראל משום שהרי , כולםוכן ,יהושפט

 הזמן שלםוכשה אבל. זמנם לפני נאבדו
 ותשבחת חדוה אז ,שבו ולא להם שחכה
 שחרב לזמן פרט ,מהעולם שאבדו על לפניו
 הזמן שלםושה גב על שאף ,המקדש בית

 חהשמ היתה לא ,לפניו שהרגיזו שלהם
 לפניו חהשמ היתה לא זמן ומאותו .לפניו

  .ולמטה למעלה

]á÷ éî÷ äåãç úéìã ïðéðú àä àîéú éàå"ä[ 
 éæç àú àìà àéáééçá àðéã ãéáò åäéà ãë
 ïååãç àéáééçá àðéã ãéáòúàã àúòùá

ïçáùåúåà éìî éðäå àîìòî åãéáàúàã ìò äéî÷ 
àðîæ àåää àèî ãëá ïáàú àìå ïåì êéøåàã 

 ãò àðéã åäá ãéáòúà éà ìáà åäééáåçî äéáâì
 åäééðîæ àèî àì)ãòå ( àìãíéìúùàâ åäééáåç 

 øîà úàã äîë)æè åè úéùàøá ( ïåò íìù àì éë
 äéî÷ äåãç úéì ïéãë äðä ãò éøåîàä] ùéàáå

äéî÷[åãéáàúàã ìò ã àì ãò åäéà àîéú éàå 
 àìà àðéã åäá ãéáò éàîà åäééðîæ åèî] ïåðéà

>ïéîøâ<àäã åäééîøâì àùéá [á÷ " ãéáò àì ä
 ïéâá àìà åäééðîæ àèî àì ãò àðéã åäá

îã ïéâáå ïåì àùàáàì ìàøùéã åäééãäá éôúúù
 àìá àîìòî ïåì ãéáåàå àðéã åäá ãéáò êë

äéî÷ ùéàáàã àåä àãå àðîæä ]òáèà êë ïéâáå [
)òáèã( ìàøùéã ïåäéàðù ãéáåàå àîéá éàøöî 

 èôùåäé éîéá]åäìë ïëå[ ìàøùéã ïåäéðéâá àäã 
àðîæ àìá åãéáàúàå àðîæ íéìúùà ãë ìáà 

åáú àìå ïåì êéøåàã àúçáùåúå äåãç ïéãë 
 àðîæá øá àîìòî åãéáàúàã ìò äéî÷

òàã àùã÷î éá áéøçúàã" àðîæ íéìúùàã â
 äéî÷ äåãç äåä àì äéî÷ åæéâøàã ïåäìã

àúúå àìéòì äåãç äåä àì àðîæ àåääîå:  
 על ממטיר אנכי שבעה עוד לימים כי"

 ."' וגולילה וארבעים יום ארבעים הארץ
 וארבעים יום ארבעים ,אמר יהודה רבי

äòáù ãåò íéîéì éëæéëðà  õøàä ìò øéèîî 
åâå äìéì íéòáøàå íåé íéòáøà ')ã æ úéùàøá (

 äìéì íéòáøàå íåé íéòáøà éðä øîà äãåäé éáø

                                                           

  ).ו"לש(ב "לקמן קכא ע' ב ועי"ב וכן במגילה י ע"סנהדרין טל ע' ב ועי"לעיל נז ע' עי א
 ).הערת הזוהר(ב ”ב קכא ע”קיג ע ב
 ).נ"ש(ג "או עד דלא אשתלים ה ג
ג "ה' אלא אינון גרמין ביש לגרמייהו דהא לא עביד בהו דינא וכו' לית חדוה קמיה על דאתאבידו וכו ד

 ). נ"ש(ג "ה' בימי יהושפט וכן כלהו דהא וכו
 ).א"ד(שאין ניחא לפניו לאבד מעשה ידיו קודם שנתמלא סאתם  ה
 ).ב"ב קלז ע"ה ח"דע(חלק מנס יציאת מצרים היה זה שהמכות היה יותר מהראוי להם  ו
ג וחסר בספרים "ג וה"ה' ל האי קרא דכתיב ותשחת וגו"לכל חד עשרה א' וכי לימים עוד שבעה וג ז

למבול ישב אשתאר ' ובגין דנח הוה סתים מעינא אסתמר ולא יכיל לשלטאה עלוי אי הכי במאי נוקים ה
ח בגין דאלקים בלחודוי הוה כד הות דינא לא אתייהיב רשו לכל אינון דעמיה "שיזבותא בעלמא ות
ד ויבא נח ובניו גוברין לחוד ואשתו ונשי בניו לחוד ורזא אוליפנא "ולאתחבר הה' לאשתכחא דכר ונוק

למבול ישב כלומר מאחר שלא יכול השטן לנח ' פ אי הכי במאי נוקים ה"כ ההגהה וה"ה סתים וגליא ע"קב
 'ופעל מדת הדין שאם ישב בלחודוי ומ' למבול ישב דהיינו ישב בלחודוי מדת הרחמי' ה' כ במאי נוק"א

והשיב ' פרסה כיון שאין באותו דין שום רחמי' אפי' מדת הדין היתה פועלת הדינין לא היה ראוי שתשא
אשתאר שזבותא בעלמא כלומר הצלה פורתא אשתאר בעלמא שבערך כל העולם לא היה נחשב זה ' ואמ

 ).נ"ש(למבול ישב בלחודוי ' להקרא הצלה ובטל הוא במיעוטו ושפיר קרינא ביה ה
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 ארבעים אלא .מעשיהם מה ,הללו לילה
 ארבעים" וכתוב ,העולם רשעי להלקות יום
 רוחות ארבעה כנגד ,"סיףוי לא יכנו

 שאדם משום ,עשרה אחד לכל ,העולם
 זה ועל ,העולם רוחות מארבעה נברא

 ארבעים וצריך ".היקום כל את ומחיתי"
  .העולם את ולמחות להלקות

 íåé íéòáøà àìà åäééúãéáò éàî äìéì
 áéúëå àîìò éáééç äà÷ìàì)â äë íéøáã (

 éøèñ òáøà ìá÷ì óéñåé àì åðëé íéòáøà
àîìòà òáøàî ùð øáã ïéâá äøùò ãç ìëì 

ìòå éøáúà àîìò éøèñ ìë úà éúéçîå àã 
 éçîúàìå äà÷ìàì íéòáøà êéøèöàå íå÷éä

àîìò:  
 .שמעון רבי לפני מצוי היה יצחק רבי

 שכתוב )שאמרו( זה פסוק ,לו אמר
  הארץ ותשחת"

à ïåòîù éáøã äéî÷ çéëù äåä ÷çöé éáø" ì
 éàä]àø÷[) éøîà÷ã ( áéúëã)àé å úéùàøá (

õøàä úçùúå  
  áñ/à  

 ,חטאו אדם בני אם ,"האלהים לפני
 שכתוב משום ,לו אמר .חטאה במה הארץ

 כמו ,"דרכו את בשר כל השחית כי"
 דוואפק הארץ ותטמא" וז דוגמאכ ,שנאמר

 אם .בני אדם חטאו אלא ,"עליה עונה
 הם הארץ קריע אלא ,במה הארץ, תאמר

 והיא הארץ את משחיתים והם ,האדם בני
 וירא" שכתוב ,מוכיח והכתוב ,נשחתת
 השחית כי נשחתה והנה הארץ את אלהים

  ".הארץ על דרכו את בשר כל

éäìàä éðôì" äîá àòøà ïàèç àùð éðá éà í
à" áéúëã ïéâá ì)áé íù ( øùá ìë úéçùä éë

 àã àðååâë øîúàã äîë åëøã úà) çé àø÷éå
äë ( àìà äéìò äðåò ãå÷ôàå õøàä àîèúå éðá

 ïàèç àùð àø÷ò àìà äîá àòøà àîéú éàå
 ïåðéà àùð éðá àòøàã àòøà ïéìáçî ïåðéàå

 áéúëã çëåà àø÷å úìáçúà àéäå) å úéùàøá
áé (éäìà àøéå" éë äúçùð äðäå õøàä úà í

õøàä ìò åëøã úà øùá ìë úéçùä:  
 כולם האדם חטאי כל ,בא וראה

 של והחטא ,בתשובה תלויה השחתתם
 ומוציא דרכו ומשחית הארץ על זרע שופך
 את ומשחית אותו משחית ,הארץ על זרע

 ,"לפני עונך נכתם" כתוב ועליו ,ץהאר
 לא אתה רשע חפץ אל לא כי" בו וכתוב
 וכתוב .גדולה לתשובה פרט ".רעיגורך 

 וימיתהו 'ה בעיני רע יהודה בכור ער ויהי"
  .נתבאר והרי .'ה

 àúåìáç åäìë ùð øáã éåàèç ìë éæç àú
 ìò àòøæ ãéùåàã äàèçå äáåùúá ïééìú äéìéã

 ÷éôàå äéçøà àìáçîå àòøà àòøà ìò àòøæ
áçîéáçîå äéì ìé áéúë äéìòå àòøà ì) á äéîøé

áë ( äéá áéúëå éðôì êðåò íúëð)ä ä íéìäú ( éë
 òø êøåâé àì äúà òùø õôç ìà àì] øá

éâñ äáåùúá[ áéúëå )æ çì úéùàøá ( øò éäéå
åäé éðéòá òø äãåäé øåëá"åäé åäúéîéå ä" àäå ä

øîúà:  
 העולם את דןה "הקב למה ,לו אמר

 ,לו אמר .אחר בדבר ולא באש ולא יםבמ
 בשביל דרכם השחיתו הם שהרי ,הוא סוד

מים תחתונים לא התחברו ו עליונים שמים
 השחיתוש הם מה .*כראויזכר ונקבה 

 ועל ,ונקביים זכריים מים וז דוגמאכ ,דרכם
 והמים .חטאו שהם במה ,במים נדונו זה
 כמו ,העור את מהם ופושטים רותחים היו

 כנגד דין ,רותחים במים רכםד שהשחיתו
 תהום נותימעי כל נבקעו" שכתוב זהו .דין

 תובוואר" .תחתונים מים הרי ".רבה

)à"ïéàã éàîà ì] (ïàã éøîà[á÷ " àîìò ä
à àøçà äìîá àìå àùàá àìå àéîá" àæø ì

îã ïéâá åäééçøà åìéáç ïåðéà àäã àåä ïéàìò ïéé
 åøáçúà àì ïéàúú ïééîå àá÷åðå øëã à÷ãë

úåàé*î ïà ïåðéà ã àã àðååâë åäééçøà åìéáç
á÷åðå ïéøåëã ïééîé àéîá åðãúà àã ìòå á äî

ïçéúø ååä ïééîå åáç ïåðéàãá àëùî åèùôå 
 àðéã ïçéúø ïééîá åäééçøà åìéáçã äîë åäééðî

ää àðéã ìá÷ì" ã)àé æ íù ( úåðéòî ìë åò÷áð

                                                                                                                                                                                     

  . אוריהל' עי א
חמימות מבול המים שבא עליהם היו כל כך רותחין עד שעורם נמק מבשרם מדה כנגד מדה שהם  ב

  ).א"ד(' השחיתו דרכם בשכבת זרע רותחת כאומרו כמה דחבילו כו
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 מים ,עליונים מים זה ,"נפתחו השמים
  .ותחתונים עליונים

åäú äáø íä íéîùä úåáåøàå ïéàúú ïééî à
ïéàúúå ïéàìò ïééî ïéàìò ïééî àã åçúôð:  

 ומים ,בינה ,העליונים המים האל ומי *
 א"ה עליונה א"ה ,מלכות תחתונים
 ו"י נסתלק ,משחיתים הם וכאשר ,תחתונה

  .במים ומים א"בה א"ה ונשאר ,זכר שהוא

 *à ïàîååðïà ïéàúú ïééîå äðéá ïéàìò ïééî 
ëìîä úå"ä äàìò à" ïéìáçî ïåðéà ãëå äàúú à

 ÷ìúñàå"åáä øàúùàå øëã àåäã "ä à" àå ïééî
ïééîá:  

 ,בדרך הולכים היו יהודה ורבי חייא רבי
 ההרים בין ומצאו ,גדולים להרים והגיעו
 ,המבול בני מאותם שהיו אדם בני עצמות
 .אחת בעצם פסיעות מאות שלש ופסעו
 חברינו שאמרו מה היינו ,אמרו ,תמהו
 ברוך הקדוש מדין פוחדים היו לא שהם
 ממנו סור לאל ויאמרו" שכתוב כמו ,הוא

 היו ,עשו מה ".חפצנו לא דרכיך ודעת
 ,התהום מעינות את ברגליהם סותמים

 לעמוד יכלו ולא יוצאים רתוחים ומים
 בארץ ונופלים נשמטים שהיו עד ,בהם

  .ומתים

åèîå àçøàá éìæà ååä äãåäé éáøå àééç éáø 
éáâì)ä( éîøâ àéøåè éðéá åçëùàå ïáøáø ïéøåè 

àùð éðáâ úìú åòñôå àðôåè éðá ïåðéàî ååäã 
 åðééä åøîà åäååú àãç àîøâá ïòéñô äàî

ôúñî ååä àì ïåðéàã àðøáç åøîàãé àðéãî 
á÷ã" áéúëã äîë ä)ãé àë áåéà ( ìàì åøîàéå

 ååä åãáò äî åðöôç àì êéëøã úòãå åðîî øåñ
]ïéîúñ) [ïîéúñ( ïééîå àîåäú éòåáî åäééìâøá 

 ååäã ãò åäá í÷éîì åìéëé àìå ïçéúø ïé÷ôð
ìôðå ïéèîùðåïéúééîå àòøàá :  

 רבי אמר ."' וגובנים שלשה נח ויולד"
 דברים לך רוואמ בא ,יהודה לרבי חייא

 בא על אשה משל לאדם ש.בזה ששמעתי
 ויצאו , אחתבפעם )מעיה פרי( שמתעברת

 נפרד אחד כל ,שנים או שלשה בנים
 רשע וזה צדיק זה ,במעשיו בדרכיו השנימ

 של קשרים שלשה כאן גם אף .בינוני וזה
 בשלשה ונכללים ושטים הולכים רוח

 ונכנסת יוצאת נשמה ,בא וראה. עולמות
 ,בנשמה הרוח ומתחברת ,רודיפ הרי בין

 וכולם ,ברוח הנפש מתחברת ,למטה יורדת
 עם זה ומתחברים )יורדים א"ד ,הולכים(
 זה כלולים ורוח נפש ,יהודה רבי אמר .הז

 ,אדם בן של בדרכיו שורה הנשמה ,זה עם
. מקומו נודע שלא סתום מדור והוא )וזה(

 בנשמה לו יעיםימס ,טהרילה אדם בא
 אותו ומקדשים אותו ומטהרים קדושה
 ,טהרילה בא ולא זכה לא .קדוש ונקרא

 .בו ורוח נפש שהם ,פותחים דרגות שתי
 וזה ,שלמעלה סיוע( דושהק נשמה בו אין
 ,יטמא שאם אלא ,עוד ולא ,)דרכו כפי

 מסירים שלמעלה והסיוע ,אותו מטמאים
  .דרכו לפי אחד כל והלאה מכאן .ממנו

åâå íéðá äùìù çð ãìåéå ')é å úéùàøá ( øîà
]äãåäé éáøì àééç éáø) [àééç éáøì( àîéàå àú 

 ìéòàã ùð øáì ìúî éàäá àðòîùã éìî êì
 àá÷åðì>òîãàéø <]>ð"à <àäòîã àáéà [

)àéãòîã àáéà( àãç àðîæá ]é÷ôðå[ åà ïéøú 
 éåçøåàá àøçàî àùøôúî ãç ïéðá àúìú
 óåà éðåðéá àãå àáééç àãå äàëæ àã éåãáåòá
 ïàèùå ïéìæà àçåøã éøè÷ úìú éîð àëä

÷ôð àúîùð éæç àú ïéîìò úìúá ïìéìëúàåà ú
 àúîùðá àçåø øáçúàå àãåøô éøåè ïéá ìéòàå

éçð åäìëå çåøá ùôð øáçúà àúúì ú)éìæà( 
]ïéúçð[à àã íò àã ïéøáçúîå " ùôð äãåäé ø

 éåçøàá àéøù àúîùð àã íò àã ïìéìë çåøå
 ùð øáã)éàäå( ]àéäå[ àìã àøéîè àøåãî 

äøúà òãééúààã äàëãúàì ùð øá àúà 
 àùéã÷ àúîùðá äéì ïéòééñî)ïàëãå] (ïàéëãå[ 

ëæ àì ùåã÷ éø÷àå äéì ïéùã÷îå äéì éúà àìå ä
 ïéøú äàëãúàì]ïéâøã[ôð ïåðéàã ïéçúô " ù

åøå" äéá úéì àùéã÷ àúîùð äéá ç) àòåéñ
äéçøà íåôë àãå àìéòìã (] éàã àìà ãåò àìå

                                                           

à  ïéìà)ôã"å.( 
á é" å)ôã"å.( 

י "שמצאו בין ההרים הגדולים עצמות אנשי דור המבול שנשטפו לשם והיו רואים גודל קומתן ע ג
  ).א"ד(עצמותם הגדולים שהיו מונחים שם 

 ).א"ד(א "ב ויקרא כה ע"משפטים צד ע ד
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 åéãòà àìéòìã àòåéñå äéì ïéáàñî áàúñé
äéçøà íåôì ãç ìë äàìäìå ïàëî äéðéî[à:  

  àúôñåúá:  
 אותו של (הדין שלוחי חזקים קשרים

 קול ,אזנים פתוחי ,עינים וחיפת אנו ).צד
 משבר ,למטה מלמעלה יורד מהקולות

 ,רואים ולא שרואים הם מי .וסלעים הרים
 ולא רואים לא ,עינים סתומי אזנים אטומי

 שכלול אחד ,להשכיל יודעים לא ,שומעים
 הם, החוצה אותם דוחים ,ובתוכ שנים

 מןוא האחד ,שנים באותם )בו( בין נדבקים
 לא ,בתוכם )שמים( שורה לא מניםוהא

 של אלו כל ,קדושים ספרים בין נכנסים
  לא ,זה מןוא

 éøåèñ÷ã éàîø éøåè÷ãäàøèñåâ >ñ" à
àøèñ àåääã<ïðà ã ïéðãåà ïçéúô ïéðééò ïçéúô 

ì÷) àì÷(àéì÷ ïî ä øáúî àúúì àìéòî úéçð 
 ïéîéèà ïàîç àìå ïàîçã ïåðéà ïàî ïéøðèå ïéøåè

ìå ïàîç àì ïéðééò ïéîéúñ ïéðãåà àì ïéòîù à
 åäééååâá ïéøúá àìéìëã ãç åðúìëñá ïéòãé

 ïéá ï÷áãúî ïåðéà øáì äéì ïééçã>ñ"äéá à< 
>á<àðîåàã àðîåà ãç éøú ïåðéàå àì ]àéøù [
)ïééøù( >ñ"åù àåïé< éøôñ ïéá ïéìàò àì åäééååâá 

àì àã àðîåàã ïåðéà ìë ïéùéã÷  

  áñ/á  
  àúôñåú:  

 בספר נכתבו לא ,בתוכם שורה
 כמו ,החיים מספר ונמחים נותהזכרו

 אל צדיקים ועם חיים מספר ימחו" שנאמר
 ,הזה מהעולם כשיצאו להם אוי". יכתבו

 כאשר אותם יתבע מי ).לחייהם( להם אוי
 ,שדולקת באש וישרפו דומה בידי ימסרו

 חדשים בראשי רק ממנה יצאו ולא
 חדש מדי והיה" שנאמר כמו ,ושבתות
 בשר לכ יבא בשבתו שבת ומדי בחדשו

 כרוז כך אחר ".'ה אמר לפני להשתחוות
 ישובו" ,ואומר עליהם מכריז צפון שבצד

 של דותואג כמה ."' וגולשאולה רשעים
 ,צדדים בארבעה עליהם יתכנסו מענישים

 פעמים שלש. הנום בן בגיא לוהטת אש

éøùààééðøëã éøôñá åáúëà àì åäééååâá æ 
 øîà úàã äîë ééçã àøôñî ïåçîúà) íéìäú

èë èñ ( åáúëé ìà íé÷éãö íòå íééç øôñî åçîé
 éåå àîìò éàäî ïå÷ôé ãë ïåì éåå]ïåì[) ïåäééçì (

 ïåì òáúé ïàî]ãë[äîåãã àãéá ïåøñîúé ç 
 ÷éìãã àøåðá ïåã÷åúéå]å[äéðî ïå÷ôé àì øá 

 øîà úàã äîë éúáùå éçøé ùéøá) åñ äéòùé
âë ( åúáùá úáù éãîå åùãçá ùãç éãî äéäå

åäé øîà éðôì úåçúùäì øùá ìë àáé" øúáì ä
 øîàå åäééìò æéøëà ïåôö øèñáã àæåøë) íéìäú

çé è (åâå äìåàùì íéòùø åáåùé 'äîë  éìéáç
ïé÷éøèè àùà ïéøèñ òáøàá åäééìò åùðëúà 

                                                                                                                                                                                     

  .אריכות ביהל אור' עי א
ענין מתניתין והתוספתות של הזוהר הם מהקדמונים סוד שתו ברמז נפלא ומסדר הזוהר סידרם  ב

 ).א"נ(מ "ש פירוש התוספתא זו באורך ובמק"ח וע"ז. להכריח הדרוש שעוסק בו
ל הכרוז יוצא מלמעלה כמבואר להבא ואותו כרוז הוא "ם חזקים שלוחי הדין של אותו צד ורקשרי ג

קשר אמיץ וחזק בין שלוחי הדין של צד השמאלי אשר משם השתלשלותם להזהיר בני אדם ואם לא 
  ).א"ד(ישגיחו אזי יענישוהו כל אחד ואחד כמעשה ידיו 

 ).א"ד(זה תחלת דברי בעל המאמר  ד
' הקולות שלמעלה יורד למטה ומכריז ואותו קול משבר הרים וסלעים ואמר מאן אינון וכומן ' קול א ה

 ).א"ד(על אותם שדוחים נשמתם במעשיהם הרעים 
ש לעיל "אומן על כל האומנים מצד שהנשמה היא מתחת כסא הכבוד שהוא הבינה שנקראת אומן כמ ו

 ).א"ד(ש "א ע”כב ע
'  כדי שתשרה שכינה עליהם לא יכתבו בספר הזכרונות שהיא מהיא הבינה ונגד שלא היטיבו דרכיהם ז

  ).א"נ(ח "ז. 'ימחו מספר החיים שהיא בי' ונגד שלא המשיכו עליהם הנשמה מבינ
 שזה מלאך הממונה על המתים& ברכות ' גמ' עי ח
בתענית טרק ' עליהם ומלת טריקין לשון הכאה כענין הנז' חבורות אגודות המכים ומענשים מתאספי ט

ש והכל "ז ע"ע' שהמלאך הכהו במצחו וכן הוא לשון נשיכה כענין חויא דרבנן טרקיה במס' שפי' באסקטול



úéùàøá 

323 

 אלא ,עוד ולא ,)נשרפים( מתפקדים ביום
 יהא אמן רם בקול עונים שישראל בזמן

 הוא ברוך הקדוש ,מברך ארב שמיה
 למלאך ורומז ,הכל על וחס רחמים מתמלא

 ל"סמריא ששמו הגיהנם שערי עלהממונה 
 שלשה ופותח ,בידו מפתחות ושלשה
 אור את ורואים ,המדבר שבצד שערים
 וסותם אש של עשן בא .הזה העולם

 ידיהם שתחת ממונים שלשה ואז. הדרכים
 ומחזירים בידיהם מנשבים ,מגרפות שלש
 שעה רוחה להם ונותנים ,למקומם עשן
 וכך ,שלהם לאש שבים כך ואחר .וחצי
 שאומרים זמן ובכל .ביום פעמים שלש

 ,'וכו מברך רבא שמיה יהא אמן ישראל
 שדרכם הצדיקים אשריהם ,להם חיםוימרו

 כמו ,הצדדים לכל עולם באותו מאירה
 הולך גהונ כאור צדיקים רחווא" שנאמר

  )התוספתא כאן עד( ".היום נכון עד ואור

 íðä ïá éâá àèäìî ïã÷ôúî àîåéá ïéðîæ úìú
]ð"ïã÷åúî à[ ìàøùéã àðîæá àìà ãåò àìå 

 êøáî àáø äéîù àäé ïîà íø ìå÷á åáéúà
á÷" æéîøå àìë ìò ñééçå ïéîçø éìîúà ä

)àëàìîì] (àëìîì[ íðäéâã éòøú ìò àðîîã 
 úìú çúôå äéãéá ïçúôî úìúå äéîù ìàéøîñ

ïéòøúà éàäã àøåäð ïàîçå àøáãî øèñáã 
ðú àúà àîìò ïéãë ïéçøåà íéúñå àøåðã àð

åäééãé úåçúã ïðîî úìúáïéôåøâî úìú â ïáùðî 
ïåì ïéçååøå åäééøúàì àððú åáéúàå åäééãéáã 

úåâìôå àúòùä åäééùàì ïéáééú øúáìå àúòù 
 ìàøùé éøîàã ïéðîæ ìëáå àîåéá ïéðîæ úìú ïëå

åëå êøáî àáø äéîù àäé ïîà'å ïåì ïéçååø ïåðéà 
àé÷éãö ïåðéà ïéàëæ àåääá àøäðî ïåäéçøåàã 

 øîà úàã äîë ïéøèñ ìëì àîìò)çé ã éìùî (
 ïåëð ãò øåàå êìåä äâåð øåàë íé÷éãö çøåàå

íåéäæ ]àúôñåúä ïåùì ïàë ãò[ç:  

 על מדורים בגיהנם יש ,אמר אבא רבי
 והרי ,שבע עד ,שלישיים שניים ,מדורים
 שהם הצדיקים ואשרי .החברים בארוה

 הולכים לאו הרשעים מחטאי נשמרים
 מי וכל ,בהם נטמאים ולא בדרכיהם

 יורד עולם לאותו כשהולך ,שנטמא
 ושני. התחתון המדור עד ויורד ,לגיהנם
 שאול ,זה עם זה שסמוכים הם מדורים
 שם אותו דנים ,לשאול שיורד מי .ואבדון
אחר  למדור אותו ומעלים ,ענשו ומקבל
 שהם עד ,דרגה אחר דרגה וכן .עליון

 לא ,לאבדון שיורד מי אבל .אותו מעלים
 ,אבדון נקרא ולכן ,לעולמים אותו מעלים

]øäæ [ ìò ïéøåãî úéà íðäéâá øîà àáà éáø
 äåî÷åà àäå òáù ãò ïéàúéìú ïéðééðú ïéøåãî

 ïéàëæå àééøáç ïéøîúñî ïåðéàã àé÷éãö ïåðéà
 éáàúñî àìå åäééçøàá éìæà àìå àéáééç éáåçî
 àîìò àåääì ìéæà ãë áàúñàã ïàî ìëå åäá
 ïéøúå äàúú àøåãî ãò úéçðå íðäéâì úéçð
 ïåãáàå ìåàù àã íò àã ïéëéîñã ïåðéà ïéøåãî
 ìá÷îå ïîú äéì ïéðééã ìåàùì úéçðã ïàî

ìò àøçà àøåãîì äéì å÷éìñå äéùðò äà] ïëå
àâøã øúá àâøã[ ìáà äéì ïé÷ìñ ïåðéàã ãò 

 ïéâáå ïéîìòì äéì ïé÷ìñ àì ïåãáàì úéçðã ïàî

                                                                                                                                                                                     

ן "מאי. אך הערוך הביאו בערך טרק' ה מחיין באסקוטלא וכו"א ובנסחתנו דף נ"בד' עי). א"ד(והכל ענין אחד 
  ).א"נ(

  ).א"נ(ח "ז. בירושלים' בים וא' למדבר וא' פתחים א' שכן יש לו ג א
 ).א"ד(בארתי לעיל והוא כמין כף שמגיסין בו הקדרה  ב
 ).א"נ(ח "ז. מניחין הרצועות ומניפין בידם להרויח להם' פי ג
ל ביאר שניצול "ו ז"מהרח). א"ד(א אחד נשתהא בצער גיהנום שעה ומחצה ”ב ועיין שלח קסז ע”י ע ד

ק "ובהכי ל. ב"י. ה והאריך בזההקשה שנקרא שעתא ופלגא אך שאר דיני גיהנום לא בטילי מיני' ממדור ז
ו ושייר דרך "ז הקשה על מהרח"אמנם הרמ. ע למה מרווחים שעתא ופלגא"ח שכתב צ"ה בז"קושית מז

 ).א"נ(ן "מאי. והרואה יראה שיש להשיב על קושיותיו. ש"לעצמו והאריך מאד ע
ä  àâìôå)òé÷øä øäåæ( ,ééò"òé÷øä øäåæá ù. 

כ הוא דוקא מסוגל להוציא אביו ואמו " את הרשעים מגיהנום עמכאן ראיה שסגולת הקדיש להוציא ו
 ).א"נ(ח "ז. ש"ויש ראיה מילקוט ישעיה סימן רצו ע' ת וכו"ולא קדושה או תפלה או קס

 .אריכות ביהל אור' עי ז
  ).א"ד(רצו ' ילקוט ישעיה סי ח
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 נח ,בא וראה. מהכל הוא אבוד שהרי
 היו ולא ,דורו בבני מתרה היה הצדיק

 הביא הוא ברוך שהקדוש עד ,לו שומעים
 אש ,גיהנם דין מהו .הגיהנם דין עליהם

 וכולם ,רותח וזה צונן זה ,ואש מים ,ושלג
 ואחר .מהעולם אבדונו הגיהנם בדין נדונו

 נח ונכנס .לו כראוי העולם התקיים כך
 )מבריות( ומין מין כל בה והכניסבתיבה 
 ויצאו ,היה פרי שהוע עץ נח ודאי ,העולם

  .שלמעלה כמו העולם מיני כל בהימהת

 éæç àú àìëî àåä ãéáà àäã ïåãáà éø÷à êë
 éòîù ååä àìå äéøã éðáá éøúà äåä äàëæ çð

á÷ã ãò äéì" éàî íðäéâã àðéã åäééìò éúééà ä
àâìúå àùà íðäéâã àðéãà àã àùàå àééî 

àãå àðéðö åðãúà íðäéâã àðéãá åäìëå àçéúø 
 à÷ãë àîìò íéé÷úà øúáìå àîìòî åãéáàúàå
 àðéæå àðéæ ìë äá ìéòàå äáéúá çð ìàòå äéì éæç

]ïééøáî[ äåä éøô äùåò õò çð éàãå àîìòã 
àìéòìã àðååâë àîìò éðééæ ìë äáéú ïî å÷ôðå:  

 מתחבר הפרי עושה זה כשעץ ,בא וראה
 חיות ,מעלהשל מינים אותם כל ,פרי בעץ

 ,למינו 'א כל מינים וכמה ,וקטנות גדולות
 ,"גדולות עם קטנות חיות" שנאמר כמו

 יצאו וכולם . בתיבהנח וז דוגמאכ
 דוגמאכ העולםהתקיים ו ,בהימהת

 נח ".האדמה איש" נקרא נח ולכן ,שלמעלה
 חייא רבי. בארוה והרי ,"צדיק איש" נקרא
 ,המבול באטרם ש שנה מאות שלש ,אמר
 היו ולא מעשיהם על בהם מתרה נח היה

 השלים הוא ברוך שהקדוש עד ,לו שומעים
  .מהעולם אבדונו ,להם כהישח הזמן

ãë éæç àúá õòá øáçúà éøô äùåò õò éàä 
 ïøéòæå ïáøáø ïååéç àìéòìã ïéðééæ ïåðéà ìë éøô
 øîà úàã äîë äéðéæì ãç ìëå ïéðééæ äîëå

)äë ã÷ íéìäú (åâë úåìåãâ íò úåðè÷ úåéç àðå
 íéé÷úàå àúåáéú ïî å÷ôð åäìëå äáéúá çð àã
 äîãàä ùéà çð êë éðéâáå àìéòìã àðååâë àîìò
 àééç éáø äåî÷åà àäå éø÷à ÷éãö ùéà çð éø÷à
 çð äåä àðôåè éúà àì ãò ïéðù äàî úìú øîà

 ïéòîù ååä àìå ïåäéãáåò ìò åäá éøúà]äéì[ ãò 
á÷ã" åãéáàúàå ïåì êéøåàã àðîæ íéìùà ä

àîìòî:  
 כי ויהי" ,למעלה כתוב מהבא וראה 

 ובנות האדמה פני על בולר האדם החל
 .כל לעין מיםוער הולכים והיו ,"להם לדווי

 בנות את האלהים בני ויראו" ,כתוב מה
 ךילהמש קריוע יסוד היה וזה ."' וגוהאדם

 ,מהעולם שמדילה להם שגרם עד בחטאם
 ,ובשרשו ובגזעו הרע יצר אחר נמשכו ולכן
 ,מביניהם הקדושה האמונה את ודחו

 כל קץ" לכן .שנאמר כמו )ונאבדו( ונטמאו
  .עליהם קטגוריה ללמד ,"לפני בא בשר

 àìéòì áéúë äî éæç àú)à å úéùàøá ( éäéå
 åãìåé úåðáå äîãàä éðô ìò áåøì íãàä ìçä éë
 äî àìëã ïåäéðéòì ïéàìéèøò ïéìæà ååäå íäì

 áéúë)íùá  (éäìàä éðá åàøéå"åðá úà í ú
åâå íãàä ' ãâéîì àø÷òå àãåñé äåä àãå

 àîìòî äàöúùàì ïåì íéøâã ãò ïåäéáåçá
 éåòæâáå òøä øöé øúá ïàëùîúà êë ïéâáå
 åäééðéáî àùéã÷ àúåðîéäî åçãå éåùøùå

 åáàúñàå]ð"åãéáàúàå à[ äîë )øîúàãò " ë
àúôñåú] ( øîàã êë ïéâá)âé íù ( øùá ìë õ÷
éðôì àáâåäééìò àééøåâéè÷ àôìàì [:  

  øäæ  
 éäìà øîàéå"éðôì àá øùá ìë õ÷ çðì íã בא בשר כל קץ לנח אלהים ויאמר"

                                                                                                                                                                                     

 .יהל אור' עי א
א ”ב ולעיל לג ע”א תצוה קסו ע” עא ויחי רלח”ע' בהקדמה א' עושה פרי הזכר עץ פרי הנקבה ועי ב

 ).א"ד(
אוף הכי נמי לתתא בחדותא היינו בין הקליפות שכמו שיש חידו למעלה בכחות ' קץ כל בשר וכו ג

לפי שכל רוחניות ' כדקאמרן כמו כן יש חדוה בין החיצוני' קדושים בסוד כוונת האדם כהנים לוים וגו
תא לאסתפקא כלומר ולכן צריך שיהיה כוונת והרצאת המאוכלים היה עולה אליהם ורעו' העולה מהאברי

ס דגרסי וחדוותא ורעותא בואו והיינו נמי מאי דפרישנא "וי' הקרבן לאסתפקא לעילא ותתא כמו שפי
ואמא עלייהו דישראל כי באותם הווידוי שהיו מתודים על הקרבן הוא שחוזרים בתשובה להיותה רומזת 

 ).נ"ש(ב "צו דף ל'  דישראל ומכפר להם והכי איתא בפלאימא עילאה לכך היתה עומדת עלייהו
  ). א"ד) (ב"ב ע"ובזוהר חדש דף ל' י' חלק זה סי' בסוף הס' ועי(חזקיה אמר ' ב ר”י לז ע"כ ד
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 בשר כל קץ" ,הראשון לדבר חזרנו". (לפני
 שהם משום ,ודאי "לפני בא" ,"לפני בא

 קצי 'ה הודיעני" ,פתח יהודה רבי ).גרמו
 ".אני חדל מה אדעה ,היא מה ימי ומדת
 קצים שני ,הוא ברוך הקדוש לפני דוד אמר
 ישת והם ,לשמאל ואחד לימין אחד ,הם

. העולם לאותושבני אדם ילכו בהם  דרכים
 לשמאל וקץ ,"הימין לקץ" שכתוב לימין קץ

 הוא תכלית ולכל לחושך שם קץ" שכתוב
 ולכל" זה מה ".וצלמות פלוא אבן(" "חוקר

 אלא .החוקר הוא מי ,"חוקר הוא תכלית
 ).הבריות פני שמחשיך לשמאל קץ אותו
 על הדין ששרוי בזמן ".תכלית ולכל" מהו

 קץ" ".וצלמות פלוא אבן" ,להשמיד עולםה
 קץ" .נחש זה ,המות מלאך זה ," לחושךשם
 של מצד שהרי ," לחושךשם קץ" ,"בשר כל

 בזמן ,"תכלית ולכל" .בא הוא הזהב פסולת
 להיות חוקר הוא ,העולם על שרוי שדין

  .הבריות פני להחשיך לעולם קטגור

]øñçà[ )]ð"à [ ìë õ÷ äàîã÷ äìîì àðøãäà
åîøâ ïåðéàã ïéâá éàãå éðôì àá éðôì àá øùá (

 çúô äãåäé éáø)ä èì íéìäú (åäé éðòéãåä" ä
øîà éðà ìãç äî äòãà àéä äî éîé úãîå éö÷á 

á÷ éî÷ ãåã" ãçå àðéîéì ãç ïåðéà ïéö÷ ïéøú ä
 éðá åäá êäîì ïéçøåà ïéøú ïåðéàå àìàîùì

 õ÷ àîìò àåääì àùð áéúëã àðéîéì) áé ìàéðã
âé ( áéúëã àìàîùì õ÷å ïéîéä õ÷ì)â çë áåéà (

 ø÷åç àåä úéìëú ìëìå êùçì íù õ÷) õøà
êùçâ ïàî ø÷åç àåä úéìëú ìëìå éàî úåîìöå 

 êéùçîã àìàîùì õ÷ àåää àìà ø÷åç àåä
àúééøáã ïåäéôà (> àðîæá úéìëú ìëìå éàî

 ìôåà ïáà äàöéùì àîìò ìò àéøù àðéãã
úåîìöå ùçð àã úåîä êàìî àã êùçì íù õ÷ 

 àøèñî àäã êùçì íù õ÷ øùá ìë õ÷
àáäãã àëåúäãã àðîæá úéìëú ìëìå éúà÷ 

 éåäîì ø÷åç àåä àîìò ìò àéøù àðéãã
 àúééøáã ïåäéôà àëùçàì àîìòì àéøåâéè÷

åëå'<  
  âñ/à  

 לקץ" שכתוב שאמרנו כמו ,לימין קץ
  ".הימין

 áéúëã ïøîà÷ãë àðéîéì õ÷)é ìàéðãâé á (
ïéîéä õ÷ì:  

 ,לדניאל הוא ברוך הקדוש לו אמר
 מנוחה ,לו אמר ".ותנוח לקץ לך ואתה"

 ,לו אמר .ההוא בעולם או הזה בעולם
 על ינוחו" שנאמר כמו ,ההוא בעולם

 ".הימין לקץ לגורלךותעמוד (" ".משכבותם
 מה ידעתי לא שהרי ,מקום לאיזה ,לו אמר
 ").וחותנ" ,לו אמר .עולם באותו עלי יהיה
 אקום ,מהעפר שיקומו בזמן ,לו אמר

 ,לו אמר ".ותעמוד" ,לו אמר .לא או ביניהם
 של מהם ,כתות כתות שיקומו ידעתי הרי

 ולא ,העולם רשעי של ומהם אמת צדיקי
 ,לו אמר .אקום מהם מי עם ידעתי

 לך ואתה" אמרת הרי ,לו אמר ".לגורלך"
 ולא ,לשמאל קץ ויש לימין קץ יש ,"לקץ

 לקץ או הימין לקץ ,קץ איזהל ידעתי
 דוד כאן גם". הימין לקץ" לו אמר .הימים

 ,"קצי 'ה הודיעני" ,הוא ברוך לקדוש אמר

à"á÷ ì"õ÷ì êì äúàå ìàéðãì ä ]ð" à çåðúå
à"à àîìò àåääá åà àîìò éàäá äçåðî ì" ì

 øîà úàã äîë àîìò àåääá)á æð äéòùé ( åçåðé
íúåáëùî ìò) âé áé ìàéðã(  êìøåâì ãåîòúå

ïéîéä õ÷ì[ ) çåðúå ïéîéä õ÷ì êìøåâì ãåîòúå
ì øîà éìò àäé äî àðòãé àì àäã øúà ïàì äé

à àîìò àåääá"çåðúå ì (à" ïåîå÷éã àðîæá ì
 åäééðéá íå÷éà àøôòî>åà <)éà(à åàì " ì

à ãåîòúå" úåúë úåúë ïåîå÷é éã àðòãé àä ì
 àìå àîìò éáééçã ïåäðîå èåù÷ éàëæã ïåäðî

à íå÷éà ïåäðî ïàî íò àðòãé" øîà êìøåâì ì
úàå úøîà àä äéìäõ÷ì êì  àðéîéì õ÷ úéà 

 õ÷ì õ÷ ïàì àðòãé àìå àìàîùì õ÷ úéàå
à íéîéä õ÷ì åà ïéîéä" àëä óåà ïéîéä õ÷ì ì

                                                                                                                                                                                     

 ).א"הגהות הגר(ג "ח יט ע"מה שחסר תמצא בז א
  ).הערת הזוהר(א ”לעיל נד ע ב

â "êùç õøà "ôãá ÷çîð” àúéà åî÷åîáå å"ïôåà ïáà." 
ן "ד ומ"ח שער מ"ע' ועי. שזהו סוף קומת ההוד' ח שער תיקון הירח פרק ה"ע' ועי. ב"לקמן קט ע' יע ד

 . והם דינין קשים וחזקים עד מאד,הוא כי לא יוכלו להתבררו ,'קלישזהו ה' פרק ג
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 עד דעתו נחה ולא ,גורלי חלק מהו
 שב" שכתוב ,לימין שיהיה שהתבשר

 הוא ברוך הקדוש גם , בא וראה".לימיני
 מי ".לפני בא בשר כל קץ" ,לנח לו אמר

 שהוא ,הבריות יפנ שמחשיך הקץ זה ,אהו
 שרשעי למדנו מכאן .לפני בא בשר כל קץ

 עליהם אותו ומושכים מקדימים העולם
 ,רשות לו שנותנים שכיון ,להם להחשיך

 עד נוטל ולא ,הנשמה את נוטל הוא
 לוטיל לפני בא זה ועל .רשות לו שנותנים

 והנני" ולכן .העולם בני פני להחשיך רשות
 לך עשה" זה ועל ".הארץ את משחיתם

 יוכל ולא ,להנצל כדי ,"פרוג עצי בתית
  .עליךלשלוט 

à ãåã"á÷ì ì" ä)èì íéìäúä  (åäé éðòéãåä" ä
 ãò äéúòã çð àìå éáãò ÷ìåç åäéà äî éö÷

 áéúëã àðéîéì éåäéã øùáúàã)é÷ íùà  ( áù
á÷ óåà éæç àú éðéîéì"à ä"çðì ì)  å úéùàøá

âé(÷  õ÷ àã åäéà ïàî éðôì àá øùá ìë õ
 øùá ìë õ÷ åäéàã àúééøáã åäééôà êùçàã
 ïéîéã÷î àîìò éáééç àðôéìåà ïàëî éðôì àá
 ïåéëã ïåì àëùçàì åäééìò äéì ïëùîå äéì
 ãò ìéèð àìå àúîùð ìéèð àúåùø äéì éáäéã
 åùø ìèéîì éðôì àá àã ìòå àúåùø äéì éáäéã

ðéâáå àîìò éðáã åäééôà àëùçàì éððäå êë é
 éöò úáéú êì äùò àã ìòå õøàä úà íúéçùî

 øôåâ)ãé íù ( ìéëé àìå àáæúùàì ïéâá
êìò äàèìùì:  

 בעיר מות שיש בזמן ,שנינו ,בא וראה
 המות למלאך רשות שנתנה( ,בעולם או

 שיש משום ,בשוק אדם הֶאָרֵי לא )להשחית
 לו אמר לכן. הכל להשחית רשות למשחית

 ולא ,שמרילה צריך אתה ,הוא ברוך הקדוש
 שלא המשחית לפני עצמך את תראה

 כאן נתן מי ,תאמר ואם. עליךישלוט 
 בא .והתגברו היו מים שהרי ,משחית

 או כשמכה או בעולם דין לך אין ,וראה
 אותו נמצא שלא ,בדין העולם כשנמסר
 הדינים אותם בתוך שהולך המשחית
 ,היה כך במבול כאן גם .בעולם שנעשים

 נקרא והוא ,המבול בתוך ךהול והמשחית
 הקדוש אמר זה ועל ,הזה בשם שנכלל ,כך

 יתראה ולא עצמו רולשמ ,לנח הוא ברוך
 נראית הזו בהיהת הרי ,תאמר ואם. בעולם

 ,בתוכו הולך והמשחית ,הזה העולם בתוך
 לפני אדם פני נראים שלא זמן כל

 ,לנו מנין .עליו לשלוט יכול לא ,המשחית
 איש תצאו לא ואתם" שכתוב ,ממצרים

 שהוא משום ,מהל ,"קרוב עד ביתו מפתח
 צריך ולא ,להשחית יכול והוא נמצא

 אלו וכל נח גנוז היה לכן .לפניו להתראות
 יכל לא והמשחית , התיבהבתוך שעמו

  .עליהםלשלוט 

 åà àúîá úéà àúåîã àðîæá ïðéðú éæç àú
 àîìòá>ð" úåîä êàìîì åùø áéäééúàã à

àìáçì<ùð øá éæçúé àì  úéàã ïéâá à÷åùá 
à êë éðéâá àìë àìáçì àìáçîì åùø äéì" ì

á÷"àìå àøîúñàì êì éòá äà éî÷ êîøâ éæçú 
 áéäé ïàî àîéú éàå êìò èåìùé àìã àìáçîã
 úéì éæç àú åøáâúàå ååä ïééî àäã àìáçî àëä

 àîìòá àðéã êì>éçîúà ãë åà< ãë åà 
 àåää çëúùà àìã àðéãá àîìò øñîúà

åâá ìéæàã àìáçî åãéáòúàã ïéðéã ïåðéà 
 ìéæà àìáçîå äåä àðôåè àëä éëä óåà àîìòá

 éëä éø÷à åäéàå àðôåè åâá> àîùá ìéìëúàã
àã<á÷ øîà àã ìòå " àìå äéîøâ àøîèì çðì ä

 éæçúà àúåáéú éàä àîéú éàå àîìòá éæçúé
 àìáçîå àîìò éàä åâá)ìéæà] (ìæà[ ìë äéååâá 

ìáçî éî÷ ùð øáã éôà éæçúé àìã àðîæ àì à
 áéúëã íéøöîî ïìðî äéìò äàèìùì ìéëé

)áë áé úåîù ( åúéá çúôî ùéà åàöú àì íúàå
 ìéëéå çëúùà åäéàã ïéâá àîòè éàî ø÷á ãò
 ïéâá äéî÷ äàæçúàì êéøèöà àìå àìáçì àåä
 àúåáéúá äéîòã ïåðéà ìëå çð æéðâ äåä êë

åäééìò äàèìùì ìéëé àì àìáçîå:  

                                                           

והיינו . ח"ז. כי העונות חקוקים על המצח ונאחז בהם לחבל לפיכך צריך לכסות המצח בזמן המגפה א
ח "ז.  כל זמנא דלא אתחזי אפיה דבר נש דייק וכן צריך לכסות המצח כשמלוים המת מהאי טעמאדסיים

  ).א"נ(
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 ,בדרך םהולכי היו יוסי ורבי חייא רבי
 רשומים ראו .אררט הרי באותם פגשוו

 רבי אמר .המבול מימי שהיו בדרך בקיעים
 מימי שהיו הללו עים הבק,יוסי לרבי חייא

 לדורי השאירם הוא ברוך והקדוש המבול
 הרשעים של חטאם ימחה שלא כדי ,דורות
 לצדיקים הוא ברוך הקדוש דרך שכך. לפניו

 מעלהל אותם שיזכרו רוצה ,רצונו שעושים
 דורות לדורי זכרם ישכח ולא ,ולמטה

 עושים שלא לרשעים וז כדוגמא .לטוב
 ולהזכיר ,חטאם ישכח שלא כדי ,רצונו

 היינו ,דורות לדורי לרע וזכרונם ענשיהם
  ."' וגולפני עונך נכתם" שכתוב

 åòøòà àçøàá éìæà ååä éñåé éáøå àééç éáø
åãø÷ã éøåè éðäáà àçøàá ïéòé÷á ïéîéùø åîç 

åäãà àðôåèã éîåé ïî å" éñåé éáøì àééç éáø ì
á÷å àðôåèã éåîåéî ååäã ïéòé÷á éðä" ïåì ÷éáù ä

ïéâá ïéøã éøãìá àéòéùøã ïåäéáåç éçîúé àìã 
á÷ã éåçøà êëã äéî÷" äéúåòø ïéãáòã ïéàëæì ä

 éùðúé àìå àúúå àìéòì åäì ïåøëãéã éòá
òéùøì àã àðååâë áèì ïéøã éøãì ïåäéðøëåãé àé

ãáò àìã åäééáåç éùðúé àìã ïéâá äéúåòø ïé
 ïéøã éøãì ùéáì ïåäéðøëåãå åäééùðåò àøëãàìå

 áéúëã åðééä)áë á äéîøé (åâå éðôì êðåò íúëð':  
 בת קולך צהלי" ,ואמר יוסי רבי פתח

 זה פסוק ".ענתות עניה לישה הקשיבי גלים
 על נאמר זה פסוק אבל .החברים פרשוהו

 בתו ,"ליםג בת קולך צהלי" .ישראל כנסת
 ,גלים בת פרשוה כך ,אבינו אברהם של

 מאורות הם גלים ,"נעול גל" ככתוב
 לתוכה ונכנסים והולכים שמתכנסים

 פרדס שלחיך" ככתוב ,אותה וממלאים
 שנאמר כמו ,"לישה הקשיבי". "רמונים

 "לישה" ,זכר "ליש" ,"טרף מבלי בדוא ליש"
 שכתוב משום אם ,"ליש" נקרא למה .נקבה

 ליש" שכתוב משום או ,"בבהמה רגבו ליש"
 ,ליש הוא הכל אלא ,"טרף מבלי בדוא

 .עליונה מגבורה שבאה תחתונה גבורה
 שאותם בשעה ,"טרף מבלי בדוא ליש"

 אז ,לתוכה נכנסים ולא מסתלקים נחלים
 שכתוב ,טרף מבלי שאובדת לישה נקראת

  מבלי בדוא ליש"

 øîàå éñåé éáø çúô)ì é äéòùé ( êìå÷ éìäö
ìâ úáéáéù÷ä íéâ àø÷ éàä úåúðò äéðò äùéì 

 ìàøùé úñðë ìò àø÷ éàä ìáà àéøáç åäåî÷åà
 íäøáàã äéúøá íéìâ úá êìå÷ éìäö øîúà

åðéáàã áéúëãë íéìâ úá äåî÷åà éëä ) ã øéù
áé (ïéøåäð ïåðéà íéìâ ìåòð ìâä éìæàå éùðëúîã 

 áéúëãë äì ïééìîå äååâì ïéìàòå)âé íù ( êéçìù
éù÷ä íéðåîø ñãøô øîà úàã äîë äùéì éá

)àé ã áåéà ( øëã ùéì óøè éìáî ãáåà ùéì
 áéúëã íåùî éà ùéì éø÷à éàîà àá÷åð äùéì

)ì ì éìùî ( áéúëã íåùî åà äîäáá øåáâ ùéì
)àé ã áåéà ( óøè éìáî ãáåà ùéì>àìàå àìë 

 äàúú äøåáâ ùéì åäéàå äàìò äøåáâî éúàã
óøè éìáî ãáåà ùéì< ïéìçð ïåðéàã àúòùá 

úñî äùéì éø÷úà ïéãë äååâì ïéìàò àìå ïé÷ì
éìáî ãáåà ùéì áéúëã óøè éìáî úãéáàã  

  âñ/á  
 שאמר ומה". יתפרדו לביא ובני טרף

 של עני ,"ענתות עניה" היינו ,"לישה"
 אשר הכהנים מן" שנאמר כמו ,עניות

 מה ".ךת לך על שדוענת" וכתוב ,"בענתות
 היה המלךדוד ש זמן כל אלא ,משמיענו

 äùéì øîàã äîå åãøôúé àéáì éðáå óøè
 úàã äîë àúåðëñîã àðëñî úåúðò äéðò åðééä

 øîà)à à äéîøé ( úåúðòá øùà íéðäëä ïî
 áéúëå)åë á à íéëìî ( éàî êãù ìò êì úåúðò

 íéé÷ äåä àëìî ãåãã àðîæ ìë àìà àéøéà

                                                           

  ).א"ד) (יותר נכון הרי אררט(באותן הרי חושך שהם גבוהים וחזקים  א
 ).א"נ(מ "א. כ גדלה זנותם והשחתת זרעם שהיו עושים בקיעים בארץ ודשים שם"פירש כ ב
 ).א"ד(א "ויחי רמט סוף ע ג
ג דלא ניחא לי אין ראוי להעלימו שכבר "הכי אוקמוה אע. ל בת גולים"ג דהול"ט ואע"ויחי דף רמ' בפ ד

  ).א"נ(נאמר בין החבירים 
 ).א"נ(ח "ז. ק המשפיעים בגווה"נהרות ונחלים העליונים ההולכים אל הים שהם ו' נהרין גרסינן פי ה
ה מגבורה עילאה ליש אובד מבלי טרף דא איהי דמקבלא גבורה תתא' א וכולא איהו ליש גבור בשעת"נ ו

  ).א"ד(' בשעתא דאינון וכו
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 כך אחר .ובכל שרובע אביתר עלה ,קיים
 למה". שדך על לך תוענת" ,שלמה לו אמר
 היה בימיך ,לו אמר אלא ,כך שלמה לו קרא
 ,לומר יש כעת .ךשדלעכשיו לך ו ,בעני אבא
 שהיה תאמר אם ,ענתות אביתר נקרא למה

 אחד בן וימלט" שכתוב שנינו הרי ,מענתות
 והוא ,"אביתר ושמו טוביאח בן לאחימלך

 .הכהנים עיר היתה נוב שהרי ,היה מנוב
 ולמה ,ענתות היא נובש שאמרו פי על ואף

 ואבדה לעני שירדה משום ,ענתות נקראת
 אלא ,הכהנים בדויוא שאול ידי על העיר

 לה קרא ולכן ,נוב ואינה כפר היה ענתות
 התענית וכי" שאמר משום ,ענתות אביתר

 מהעיר היה והוא ".אבי התענה אשר בכל
 שהיה דוד של ניוהע על לו כך קראו ,נוב

  .בימיו

àìëáå àøúåòá øúéáà ÷ìúñàà øúáì à" ì
 äîìù äéì éø÷ éàîà êãù ìò êì úåúðò äîìù
 åðëñîá àáà äåä êîåéá äéì øîà àìà éëä
 éàîà øîåì úéà àúùä êãù ìò êì àúùäå
 úåúðò ïî äåäã àîéú éà úåúðò øúéáà éø÷à

 áéúëã ïðéðú àä)ë áë à ìàåîù ( ïá èìîéå
 àåäå øúéáà åîùå áåèéçà ïá êìîéçàì ãçà

ðäëä øéò áåð àäã äåä áåðîòàå äåä íé" ô
 úåúðò àéä áåð àéäã åøîàãå äì éø÷à éàîà

 ìò àúø÷ ãéáàúàå åðëñîì úúçðã ïéâá úåúðò
 øôë úåúðò àìà éðäë åãéáàúàå ìåàùã àãé

ä åàìå äåäå øúéáà äéì éø÷ àã ìòå áåð à
 øîàã ïéâá úåúðò)î"åë á à ( ìëá úéðòúä éëå

 åðëñî ìòå äåä áåðã àúø÷îå éáà äðòúä øùà
ã ãåããéëä äéì éø÷à éåîåéá äåä:  

 ותבעני היה העולם ,חייא רבי אמר
 ברוך הקדוש מצוות על אדם שעבר מיום
התיישב ו קרבן והקריב נח שבא עד ,הוא

 העולם התיישב לא ,יוסי רבי אמר .העולם
 עד ,הנחשזוהמת מ הארץ יצאה ולא

 בעץ ונאחזו סיני הר על ישראל שעמדו
 לאואלמ. העולם התיישב ואז ,החיים
 ברוך הקדוש לפני וחטאו ישראל שחזרו

 נפסקה שהרי ,לעולמים מתים היו לא ,הוא
 נשברו אז ,שחטאו כיון .הנחש זוהמת מהם

 בהם שהיתה הראשונים הלוחות אותם
 שהוא הנחש מאותו החרות ,הכל של רותֵח

 אז ,הרג גולהר הלוים וכשקמו .בשר כל קץ
 לפניהם הולך והיה הרע הנחש התעורר

 היו שישראל משום ,בהם לשלוט יכל ולא
 יכל ולא ,ינותומז בחגורות כולם מזדרזים

 למשה שאמר וכיון .בהם לשלוט הנחש
 רשות נתנה ,"מעליך עדיך הורד ועתה"

 מהבא וראה . עליהם לשלוט הזה לנחש
 מהר עדים את ישראל בני ויתנצלו" ,כתוב
 .וינצלו כתובל צריךהיה  ,"ויתנצלו" ".חרב
 שנתנה משום ,האחר ידי על ויתנצלו אלא

 מהר עדים את" , לשלוטלנחש רשות
 תורה כשנתנה חורב מהר שקבלו ,"רבוח

  .לישראל

 àîåéî àîìò äåä àúåðëñîá àééç éáø øîà
á÷ éãå÷ô ìò íãà øáòã" áéø÷å çð àúàã ãò ä

 áùééúà àì éñåé éáø øîà àîìò áùééúàå ïáø÷
 ãò ùçðã àîäåæî àòøà à÷ôð àìå àîìò

øùé åîéé÷ã åãéçàúàå éðéñã àøåè ìò ìà
 àìîìàå àîìò áùééúà ïéãë ééçã àðìéàá

á÷ éî÷ åáàçå ìàøùé åøãäã" ïéúî ååä àì ä
 ùçðã àîäåæ åäééðî ÷ñôúà àäã ïéîìòì] ïåéë

åáçã[ åäá ååäã éàîã÷ éçåì ïåðéà åøáúà ïéãë 
àìëã åøéçá ìë õ÷ åäéàã ùçð àåääã åøéç 

ïéãë àìè÷ àìè÷ì éàåéì åî÷ ãëå øùá øòúà 
 ìéëé àìå åäééî÷ ìéæà äåäå àùéá àéåç
 åäìåë ïéæøãæî ìàøùé ååäã ïéâá åäá äàèìùì
 äàèìùì ùçð àåää ìéëé àìå ïðééæî åøéâçá

 äùîì øîàã ïåéëå åäá)ä âì úåîù ( ãøåä äúòå
 äàèìùì ùçð éàäì åùø áéäééúà êéìòî êéãò

 áéúë äî éæç àú åäééìò)â íù ( éðá åìöðúéå
éãò úà ìàøùé éòáî åìöðéå åìöðúéå áøç øäî í

 ïéâá àøçàã àãé ìò åìöðúéå àìà äéì
 øäî íéãò úà äàèìùì ùçðì åùø áéäééúàã
 áéäééúà ãë áøåçã àøåèî åìá÷ã áøåç

ìàøùéì àúééøåà:  

                                                                                                                                                                                     

  ).א"נ(ח "ז. ה"ג דאז היה עשיר היה מחזיק עצמו לעני ודל כמו שהיה כשבא אצל דהע"דאע' פי א
  .ב שפרח ממנו עץ החיים"ז פז ע"תיקו' עי ב
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 לא למה צדיק שהיה נח ,חייא רבי אמר
 לאעדיין ש משום אלא .מהעולם מות טליב

 שהם ,ועוד ,העולם מן אזוהמה הסתלקה
 וכולם ,הוא ברוך בקדוש האמינו לא

 ,למטה האילן של בעלים אחוזים
 הוסיפו ועוד .רוח טומאהב ומתלבשים

 הרע יצר אחר וללכת לחטוא כך אחר
ה עדיין לא הוריד את "הקבו ,כבראשונה

 ,לארץ החיים עץ שהיא הקדושה התורה
 ,כך אחר בעולם אותו משך שהוא ,ועוד

 בתוך לויתג וישכר היין מן וישת" שכתוב
 , שהיו הולכיםדועב. נתבאר והרי ,"אהלה

 האיש ,יוסי רבי אמר .באראו יהודי אחד ש
 אליהם כשהגיע .ונראה ,יהודי הוא הזה

 ,מצוה שליח אני ,להם אמר .אותו שאלו
 זמן והגיע ,ראמין בכפר גרים אנו שהרי
 שלו המינים עם לולב צריכים ואנו ,החג
 הלכו .למצוה אותם ףולקט הולך ואני ,עמו

 מיני ארבעת ,יהודי אותו להם אמר .כאחד
 בעד לרצות באים לםושבכ הללו הלולב
 אנו למה שמעתם ,)המים על( העולם
 העירו כבר ,לו אמר .בחג אותם צריכים

 תחת הוא חדש דבר אם אבל ,החברים בזה
 אותו ודאי ,להם אמר. אותה רואמ ,ידך

 וכולם ,קטן הוא בו גרים שאנו מקום
 חכם תלמיד עלינו ויש ,הבתור עוסקים

 יום ובכל ,מחוזאה יוסי בר יצחק רבי ושמו
 ,ואמר ,חדשים תורה דברי לנו אומר ויום

 ישראל( . לשלוטהוא זמן בחג שהרי
 שמראה לולב ולוקחים ,זמן באותו שולטים

 המון שנקראים אותם כל על נצחנו שאנו
 נפשנו על עבר אזי(" )עליהם טוולשל העם

 טרף נתננו שלא 'ה וךבר ,הזידונים המים
 )אלא ,למים םינייש יש וכי ".ניהםילש

 ,העמים שאר אותם )גדולים אותם שכל(
 העמים שאר על גדולים ממונים אותם

 ,ישראל של מצדם ומתברכים ,ם"עכו
 שנאמר כמו ,הזידונים מים להם וקוראים

 עליהםלשלוט כדי  ובאנו". הזידונים המים"
 נימי ארבעה באותם הקדוש השם בסוד

 äåä àì éàîà ÷éãö äåäã çð àééç éáø øîà
àìà àîìòî àúåî ìéèáà ú÷ìñ àì ãòã ïéâá 

 äéá ïéðîéäî ååä àì ïåðéàã ãåòå àîìòî àîäåæ
á÷á"àðìéà éôøèá ïãéçà åäìëå äá àúúì 

> åôñåà øúáì åúå àáàñî çåøá ïùáìúîå
é øúá êäîìå éèçîì àúéîã÷á ãë òøä øö

 àì éúëà ééçã àðìéà éäéàã àùéã÷ àúééøåàå
á÷ äì úéçð"åúå àòøàá äåäéàã < ]å åäéà

 áéúëã øúáì àîìòá äéì êéùîà) è úéùàøá
àë (äìäà êåúá ìâúéå øëùéå ïééä ïî úùéå[â 

 äåäã éàãåé ãç åîç éìæà ååäã ãò øîúà àäå
åäéà éàãåé ùð øá éàä éñåé éáø øîà éúàã 

)úàåéæç( ïåì øîà äéì åìéàù åäééáâ àèî ãë 
 øôëá éøééã ïðà àäã àðà äåöîã àçéìù

áìåì ïéëéøö ïðàå âçã àðîæ éèîå ïéîàøãä ïéðéæå 
äéîòãå åìæà äåöîì ïåì àòè÷ì ìéæà àðàå 

à àãçë" áìåìã ïéðéî òáøà éðä éàãåé àåää ì
àîìò ééåöøì ïàúà åäìëáã] ð"àéî ìò à[ 

ïéëéøö ïðà éàîà ïåúòîùà âçá ïåì " øáë ì
 åäéà àúãç äìî éà ìáà àééøáç åäá åøòúà
 øúà àåää éàãå ïåì øîà äì àîéà êãé úåçú
 àúééøåàá é÷ñò åäìëå øéòæ àåä äéá éøééã ïðàã
 éñåé øá ÷çöé éáø ïðáøî àáøåö ïìò úéàå
 ïéìî ïì øîà àîåéå àîåé ìëáå äéîù äàæåçî
 àåä àðîæ âçá àäã øîàå àúééøåàá ïéúãç

ìùì äàè)>ð"à <)å( àðîæ àåääá ïéèéìù ìàøùé
 ìò åäééìò àðçéöð ïðàã éæçúîã áìåì ïðèé÷ðå

íòä ïåîä ïåø÷àã ïåðéà ìëæåäééìò äàèìùìå  (
>åäé êåøá íéðåãéæä íéîä åðùôð ìò øáò éæà" ä

 íäéðéùì óøè åððúð àìù)å ãë÷ íéìäú ( éëå
àìà íéîì íéðéù úéà  ïåðéà ïéîò øàù ïåðéà

ïéáøáø<) ëãïéáøáø ïåðéà ì ( ïéîò øàù ìò ïðîî
åëò" ïåì ïðéø÷å ìàøùéã åäééøèñî ïàëøáúîå í

 øîà úàã äîë íéðåãéæä íéî)íùä  ( íéîä

                                                           

 ).א"ד(א ”פקודי רכו ע א
 ).א"ד(ב ”לו על דף "בעלי האילן והם הקליפות חיצוניות וע ב

â ôãá íâ äæ"÷@@@ 
  ).א"נ(מ "א. פירוש וכן נראה ד
 ).א"ד(בדי הדס וערבה ואתרוג שהם מינים הצריכים אל לולב  ה
 ).א"ד(ואני הולך לקוטעם מהאילנות  ו
 .יהל אור' עי ז
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 הוא ברוך הקדוש את לרצות ,הלולב
  טוולשל )עליהם(

ðéúà åäééìò äàèìùì ïéâáå íéðåãéæäàà àæøá 
 áìåìáù ïéðéî òáøà ïåðéàá àùéã÷ àîùã

á÷ì äéì ééåöøì" ä)>ð"à <åäééìò (äàèìùìå  
  ãñ/à  

 ולהעיר ,שהקדו השם בסוד עליהם
  .המזבח גבי על לנסך קדושים מים עלינו

 ïìò àøòúàìå àùéã÷ àîùã àæøá åäééìò
àçáãî éáâ ìò àëñðì ïéùéã÷ ïééî:  

 התעוררות השנה בראש ,להם אמר עוד
 התעוררות זה מה .בעולם היא ראשונה
 ראש זה( התחתון דין בית זה .ראשונה

 .העולם את לדון שמתעורר ,)ממש השנה
 בדין העולם על יושב הוא וךבר והקדוש

 לדון הזה הדין בית ושולט. העולם את ודן
 שמאירים הכפורים יום עד העולם את

 שהוא ,בעולם מלשין נחש נמצא ולא ,פניה
 ,השעיר אותו לו שמביאים במה מתעסק

 ומשום ,לו כראוי רוח הטומאה מצד שהוא
. למקדש קרב לא שעיר באותו שמתעסק

 חדש ראש של שעיר אותו כמו זה ושעיר
 ראש של פניה ומאירות ,בו שמתעסק

 פני( )מאירים( )השנה בראש כך( השנה
 מוצאים ישראל כל זה ועל ).המקדש
 וחטאיהם ,הוא ברוך הקדוש לפני רחמים

 נתנה ולא ,לנו אמר אחד וסוד .מתבטלים
 קדושים לחסידים פרט לגלות רשות

 אמר .הוימ ,יוסי רבי אמר .חכמים עליונים
 אחר .הלכו. אתכם בדקתי לאין  עדי,להם

 ,לשמש מתקרבת כשהלבנה ,להם אמר כך
 ואוחז הצפון צד מעורר הוא ברוך הקדוש

 והדרום ,אליו אותו ומושך באהבה בו
 עולה והלבנה ,אחר מצד מתעורר

 צדדים משני יונקת ואז ,במזרח ומתחברת
 מתברכת ואז ,בחשאי ברכות ונוטלת
 האשה מתקרבת וכאן ,ומתמלאת הלבנה

ì øîà åúåïá äàîã÷ àúåøòúà äðùä ùàøá 
 éá àã äàîã÷ àúåøòúà éàî àîìòá åäéà

 àúúìã àðéã>ð"ø àã à"ùîî ä< øòúàã 
á÷å àîìò ïãéîì" ïéàãå àðéãá àîìò ìò áéúé ä

 ãò àîìò ïãéîì àðéã éá éàä àèìùå àîìò
 àéåç çëúùà àìå àäôðà ïéøäðã éøåôëã àîåé

÷ñòúà åäéàã àîìòá àøåèìã ïééúàã äîá 
 äéì]àåää[ àáàñî çåøã àøèñî åäéàã øéòù 

 àì øéòù àåääá ÷ñòúàã ïéâáå äéì éæç à÷ãë
 àã øéòùå àùã÷îì áéø÷)àã] (àåääë[ øéòù 

øã"çâøã àäôðà åøéäðàå äéá ÷ñòúàã " ä]ð" à
äðùä ùàøáãð " ààùã÷îã éåôðà[ àã ìòå 

á÷ éî÷ éîçø ïéçëùî åäìë ìàøùé" øáòúàå ä
øå åäééáåç àæ]ç[ì øîà àãå åùø áéäééúà àìå ï

 øîà ïéîéëç ïéðåéìò ïéùéã÷ éãéñçì øá äàìâì
àî éñåé éáø ï åëá àð÷éãá àì ãò ïåì øîà åäéà

 úáéø÷úà àøäéñ ãë ïåì øîà øúáì åìæà
á÷ øòúà àùîùá" äá ãéçàå ïåôöã àøèñ ä

 àøèñî øòúà íåøãå äéáâì äì êéùîå åîéçøá
æîá àøáçúîå à÷ìñ àøäéñå àøçà ïéãëå çø
ïàëøá úìéèðå ïéøèñ ïéøúî à÷ðéä éàùçá 

ïéãëåå àëäå àéìîúàå àøäéñ àëøáúà 
äìòáá àúúà úáéø÷úàæ:  

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(מ "אותיות השם א' מינים הם כנגד ד' ל כי הד"ר א
  ).א"ד(ב ”אמור דף צא וצט וסוף פנחס רנט ע ב
, אז היא עומדת באחורי השמש ואין אור בפניה כלל, ח הוא שבעת שהלבנה בחסרונה"סוד שעיר של ר ג

ז מתגברים החיצונים "ועי, א"והוא מסוד מיעוט הירח העליון דהיינו מלכות דאצילות שאינה ביחודה עם ז
,  קרבן שעיר עזיםה להקריב"לכן אמר הקב. מ מתקרב לינק ממנה"ואז הס, מאד עד שהחושך מכסה הארץ

' א: ז"פעולות שהם הפכיים זל' ה נעשות ב"וכאשר מקריבים אותו להקב, מ"שכן השעיר הוא מסטרא דס
נתינת כח להם היא כדי שאם לאו היו זועקים חמס ויתחזק ,@ שניתן להם כח' וב, שמתמתקים הדינים

דול מקרבן זה משאר כל מ הנאה יותר ג"ולכן יש לס, בכל תוקף ועוז להלשין ולקטרג בכל האפשרי
 ).ג"א עד ע"ב קנז ע"ה ח"דע(@ .מ נדחק מקדושת השכינה"וכל זה על אף שעל ידי הקרבן הס. הקרבנות

ã) ð"åøéäðà à( )ôã"å.( 
  ).א"ד(בלחש  ה
ח "ז. נ ואתמלייא נשמות ליתן לעולם"לצורך חיותה ולעצמה ואתמלייא הוא השפעה לעולמות א' פי ו

 ).א"נ(
  ).א"ב קנו ע"ה ח"דע(וא העברה וניקוי לשכינה כלומר הקרבן ה ז
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  .לבעלה
 בתקוני( איברי דמות סוד שיש כמו

 )הוא( יש גם כך ,ותקוניו האדם )האיברים
 ותקוני הנקבה איברי דמות של סוד

 ישכמו ש . בינינורשומפ והכל ,הנקבה
 כנגד מתעוררו בה שאוחז )מי( למעלה
 האדם קוןיות סוד למטה יש גם כך ,באהבה
 ותקון( הלבנה תחת האחר התחתון
 אוחזת למעלה שמאל שזרוע כמו). הנקבה

 יש גם כך ,באהבה כנגדה ומתעורר בה
 איברים עומדים כולם העמודים ווי( .למטה

 קשרי בזה זה ולהתקשר בזה זה להאחז
 רוח של מצד שהוהקד צד ,האמונה
 נחש ).שלמטה הנחש סוד אשהו ,טומאה

 , רוח הטומאהשל שמאל זרוע הוא זה
 ללבנה וקרב ,עליו שרוכב מי בו ואוחז
 דבקות של )בדבקות( ביניהם אותה ומושך

 מקריבים למטה ישראל ואז. ונטמאת
 ,השעיר אותו אחר נמשך נחש ואותו ,שעיר

 ומתקשרת למעלה ועולה נטהרת והלבנה
 מה מאירים ופניה ,להתברך למעלה

 ,הכפורים ביום כאן אז. למטה שנחשכה
 באותו מתעסק הרע נחש שאותו כיון

 ומתעסקת ממנו נפרדת הלבנה ,שעיר
 וסוככת ,סנגוריא עליהם ללמד )בישראל(

 ברוך והקדוש ,הבנים על אם כמו עליהם
  .להם ומוחל מלמעלה אותם מברך הוא

àæø úéàã äîë  éôééù àð÷åéã]ð"ðå÷éúá àé 
éôééùã[ íãàã ]éúåðå÷à [>éåðå÷éúå< éîð éëä 

 úéà>ð"åäéà à< àæø ]àá÷åð éôééùã àð÷åéãã 
ð"àá÷åðã éðå÷éúå åäéà à[ àìëå àá÷åðã éðå÷úå 

 ïååâá ùéøôéîð éëä àìéòì úéà ]ïàî[ )ã( ãéçà
 àúúì úéà éîð éëä åîéçøá äìá÷ì øòúàå äá

àðå÷úå àæøàãàã  àøäéñ úåçú àøçà äàúú í
]àá÷åðã àðå÷úå[àòåøãã äîë àìàîù á àìéòì 

ìá÷ì øòúàå äá ãéçà)ä( úéà éîð éëä åîéçøá 
 àúúì)]ð"à [ ïéôééù éîéé÷ åäìë íéãåîòä éåå

 éøù÷ àãá àã àøù÷úàìå àãá àã àãçàúàì
 çåøã àøèñî àùåã÷ã àøèñ àúåðîéäî

àúúì ùçðã àæø åäéàã àáàñî ( ùçð éàä
àìàîù àòåøã åäéàâ äéá ãéçàå àáàñî çåøã 
ø÷å äéá áéëøã ïàî äì êéùîå àøäéñã éáâì àá

åäééðéáã ]ð"å÷éáãá à[äúáàúñàå àôèå÷ã å 
 ùçð àåääå øéòù ïéáø÷î àúúì ìàøùé ïéãëå
 àøäéñå øéòù àåääã äéøúáà êùîúà

÷ìñå úàéëãúàà àìéòì úøù÷úàå àìéòì ú
 úëùçúàã äî àäôðà ïéøéäðå àëøáúàì
 àåääã ïåéë éøåôëã àîåéá àëä ïéãë àúúì

á ÷ñòúà àùéá àéåç àøäéñ øéòù àåää
 ú÷ñòúàå äéðî úùøôúà)ìàøùéá (] àôìåàì

àéøåâéðñ  åäééìòìàøùéã àîàë åäééìò úëëåñå 
ïéðá ìò[á÷å "ïåì ìéçîå àìéòìî ïåì êéøá ä:  

 ,לחג מגיעים כשישראל כך אחר
 בו שתתקשר כדי ,למעלה ימין צד מעוררים

 מחלקת ואז .כראוי פניה ויאורו הלבנה
 ממונים אותם לכל הברכות חלק )נותנת(

 אוויב ולא ,בחלקם שיתעסקו שלמטה
. ישראל חלק של לצד ולהתקרב קולינ

 העמים כששאר ,למטה וז כדוגמא

 àøèñ éøòúî âçì åèî ãë ìàøùé øúáì
 àøäéñ äéá øù÷úéã ïéâá àìéòì àðéîéã

 ïéãëå éæç à÷ãë àäôðà åøéäðúéå]úâìô[æ) áäé (
à÷ìåçç àúúìã ïðîî ïåðéà ìëì ïàëøáã 

 àáø÷ìå à÷ðéì ïåúéé àìå ïåä÷ìåçá ïå÷ñòúéã
 àúúì àã àðååâë ìàøùéã ïåä÷ìåçã àøèñá

                                                           

 .יהל אור' עי א
  ).הערת הזוהר(ב ”ב פקודי רלג ע”תשא קצד ע ב
 ).ו"לש(ב "ב תשא קצד ע"א בשלח ס ע"לעיל נג ע ג
 ).א"ד(ומושך את עצמו  ד
בין ההתדבקות שיש לשכינה למעלה להיות נרגן מפריד אלוף אלופו של עולם ואז מתעורר הטומאה  ה

צרי ' קיטפא שרף אילן הנוטף מעצי הקטף ונק' פי). א"ד(בורת הקליפה ועיין בפרדס בשער מיעוט הירח תג
 ).א"נ(ב "הרש. והוא נדבק בחוזק הרבה כן הקליפה רוצה לידבק בקדושה וצריך להבדילה ולהרחיקה ממנה

 ).ו"לש(א "א ועט ע"א ואחרי מות עד ע"בלק קצז ע ו
 ).ב"עב קנו "ה ח"דע(השכינה ' פי ז
  ).ו"לש(א "א ורנט ע"א ורנה ע"ג רכד ע"ח' עי ח



úéùàøá 

332 

 ,חלקם שתוביר מתעסקים כולם ,מתברכים
 חלק דוולחמ ישראל עם להתערב יבאו ולא

 לכל ברכות מושכים ישראל ולכן .שתםויר
 ולא בחלקם שיתעסקו כדי , ממוניםאותם

  .עמם יתערבו

 ïéîò øàù ãëîëøáúå ïåäìë ï ïé÷ñòúî ïåðéà
 àáøòúàì ïééúà ååä àìå ïåä÷ìåç úðñçàá
 ïåäéúðñçà ÷ìåç àãîçìå ìàøùéã åäééãäá
 ïåðéà ìëì ïàëøá ïéëùî ïåðéà ìàøùé êë ïéâáå
 ïåáøòúé àìå ïåä÷ìåçá ïå÷ñòúéã ïéâá ïðîî

åäééãäá:  
 למעלה ברכות מתמלאת וכשהלבנה

 .לבדם ממנה ויונקים באים ישראל ,כראוי
 תהיה עצרת השמיני ביום" בכתו זה ועל
 כנישו כתרגומו ,עצרת זה מה ".לכם

 ברכות מאותם שכנסו מה כל ].התכנסות[
 ,אחרים עמים ממנה יונקים לא ,עליונות

 עצרת" כתוב ולכן ,לבדם לישראל פרט
 לכם ,העמים לשאר ולא לכם ,"לכם תהיה

 מרצים הם זה ועל. ניםוהממ לשאר ולא
 שיתעסקו ברכות חלק להם לתת ,המים על
 ישראל תשמחב כך אחר יתערבו ולא ,בו

 יום אותו ועל .עליונות ברכות כשיונקים
 אחר מתערב שלא ,"לו ואני לי דודי" כתוב
 לסעודה אהובו שהזמין למלך] משל. [עמנו

 המלך אהוב .רשום ליום לו שעשה עליונה
  שהמלך יודע הרי

 à÷ãë àìéòì ïàëøá éìîúà àøäéñ ãëå
 ïééúà ìàøùé úåàé ìòå åäééãåçìá äðî ïé÷ðéå

 áéúë àã)äì èë øáãîá ( úøöò éðéîùä íåéá
 äî ìë åùéðë åîåâøúë úøöò éàî íëì äéäú
 ïéîò äéðî ïé÷ðé àì ïéàìò ïàëøá ïåðéàî åùéðëã
 áéúë êë ïéâáå åäééãåçìá ìàøùé øá ïéðøçà
 àìå íëì ïéîò øàùì àìå íëì íëì äéäú úøöò

 ïéöøî ïåðéà àã ìòå ïðîî øàùìíéîä ìòà 
 àìå äéá ïå÷ñòúéã ïàëøá ÷ìåç ïåì áäéîì
 ïé÷ðé ãë ìàøùéã àúååãçá øúáì ïåáøòúé

 ïéàìò ïàëøá] áéúë àîåé àåää ìòå)äéù" á ù
æè ( àìã åì éðàå éì éãåãéïãäá àøçà áøòú[ 

îéçø ïîæã àëìîìå ãéáòã äàìò àúãåòñá é
îéçø àä àîéùø àîåéì äéìå òãé àëìîã é

àëìîã  
  ãñ/á  

 רוצה אני כעת ,המלך אמר ,בו הרוצ
 אני שכאשר חושש ואני ,אהובי עם חולשמ

 אותם כל יכנסו ,אהובי עם בסעודה
 דולסע לשלחן עמנו וישבו ממונים פקידים
 ,עשה מה .אהובי עם השמחה סעודת
] תבשילי[ ניםלממו אהוב אותו הקדים
 אותם לפני והקריב ,וריםוש ובשר ירקות

 המלך ישב כך אחר .לולאכ ממונים פקידים
 מכל העליונה הסעודה לאותה אהובו עם

 ,המלך עם לבדו שהוא ובעוד .העולם עדוני
 המלך ושמח ,לו ונתן צרכיו כל ממנו בקש

 אחרים התערבו ולא ,לבדו אהובו עם
 .הוא ברוך הקדוש עם ישראל כך .ביניהם

 תהיה עצרת השמיני ביום" כתוב לכן
  ".לכם

 àðà àúùä àëìî øîà äéá éòøúà éòá
 àúãåòñá àðà ãëã àðìéçãå éàîéçø íò éãçîì

ïðîî éøåèñ÷ ïåðéà ìë ïåìòé éàîéçø íòá 
 äåãçã àúãåòñ ãòñîì àøåúôì àðîò ïåáéúéå

îéçø àåää íéã÷à ãáò äî éàîéçø íòéå 
éøåúã àøùáå é÷åøéã ïéøåèñå÷â åäééî÷ áéø÷àå 

÷ ïåðéàãéèåñåøãïðîî ä áéúé øúáì ìëéîì 
îéçø íò àëìîéåéääì  ìëî äàìò àúãåòñ à

 àîìòã ïéðåãò] àëìî íò éåãåçìá åäéàã ãåòáå
 äéì ìéàù>ìë <]ìò[äéì áéäéå éåëøö [å à éãç

îéçø íò àëìîååãåçìá éä ïéáøòúà àìå é
á÷ íò ìàøùé êë åäééðéá ïéðøçà" êë ïéâá ä

 áéúë)äì èë øáãîá ( úøöò éðéîùä íåéá
íëì äéäú:  

                                                           

  .יהל אור' עי א
 ).א"ד(כל אותן שלוחי המלך שהם ממונים ושוטרים על מדינתו לקיים דתו  ב
  ).א"ד(מיני ירקות ובשר שור באופן שנתן להם מאכלים גסים  ג

ã ÷éøåèñ) ôã"å.( 
 ).א"ד(לפני אותם ממונים שלוחי המלך הנזכרים  ה
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ברוך  הקדוש , יוסי ורבי חייארבי אמרו
 אותם אשרי .לפנינו הדרך תקןהוא 

 עליו קרא .ונשקוהו באו .בתורה שעוסקים
 שלום ורב 'ה למודי בניך וכל" ,יוסי רבי
 אותו אמר .ישבו ,לשדה כשהגיעו ".בניך

 על המטיר 'וה" שכתוב שונה מה ,האיש
 כתובבמבול ו ,"' וגורהועמ ועל םוסד

 ולא )למה( ,מקום בכל "אלהים" "אלהים"
 מקום בכל שנינו אלא). בכל( 'וה כתוב

 ,סתם אלהים ,דינו ובית הוא ,'וה שכתוב
 ולא דין נעשה םובסד אלא .לבדו דין

 אבל .בדין התערב הוא ולכן ,עולם להשמיד
 אותם וכל ,העולם כל שמדוה במבול

 ,תאמר ואם. בעולם )בלבדו( שנמצאו
 )הרי ,נצלו( עמו שהיה ומי ,נח )הריש(

 כל זה ועל .נראה אשל והי העין מן סתום
 זה ועל ,אותו השמיד בעולם שנמצא מה
 צריך אלהים .הכל השמיד ולא ,בגלוי 'וה

 ,משמיד הכל שהרי ,להשמר וצריך ,סתימה
 'ה" סוד וזה. היה לבדו אלהים זה ועל

 פסוק אלמלא .ישב זה מה ,"ישב למבול
 שלא ,לבדו ישב ,לאמרו יכלנו לא ,כתוב

 שם וכתוב ,"ישב" כאן כתוב .דין עם בא
 וםסת היה שנח ומשום". לבדו ישב בדד"

 שמדווה ,דין נעשה כך אחר ,העין מן
 אלהים רוויזכ" כתוב מה . רוגזוחוַנ העולם

 לא ,העולם כשהשמיד שהרי ,"' וגונח את
 ,למדנו זה וסוד .מהעין סתום שהיה נזכר

 הוא גלוי ,וגלוי וםסת הוא ברוך הקדוש
 שכל םמקו הוא וסתום ,שלמטה הדין בית

 האדם דברי כל ולכן .משם יוצאות הברכות
 וכל ,ליוע שורות ברכות ,יתוםבס שהם

 דין ביתאותם שבנגלה אותו מקום ש
 .בגלוי מקום שהוא משום ,עליו שורים
 והכל ,עליו שולט עין ,רע שנקרא ואותו

 בכה. שלמעלה דוגמאכ עליון בסוד הוא
 שמעון שרבי הדור אשרי ,ואמר יוסי רבי

 לנו הזמינה זכותו שהרי ,כובתו שרוי
 ).כאן עד( כאלה עליונים דברים בהרים

 להודיענו בא הזה האיש ,יוסי רבי אמר
 שלח הוא ברוך והקדוש ,הללו הדברים

á÷ àééç éáøå éñåé éáø åøîà" ïé÷úà ä
ùîã ïåðéà ïéàëæ ïî÷ àçøåà àúééøåàá éìãú

úàé éáø äéìò àø÷ åäå÷ùð ]éñåé[) âé ãð äéòùé (
åäé éãåîì êéðá ìëå" åèî ãë êéðá íåìù áøå ä

 àðù éàî ùð øá àåää øîà åáéúé ì÷ç éá
 áéúëã)ãë èé úéùàøá (åäéå" íåãñ ìò øéèîä ä

åâå äøåîò ìòå'ààðôåèá àðù éàîå á áéúëã 
éäìà"éäìà í" øúà ìëá í)éàîà (]å[éúë àì á

åäéå" ä)àìëá ( áéúëã øúà ìëá ïðéðú àìà
åäéå"äâéäìà åðéã úéáå àåä " àðéã íúñ í

 àìå àðéã ãéáòúà íåãñá àìà éåãåçìá
 éãäá åäéà áøòúà êë ïéâáå àîìò äàöéùì

ìë àðôåèá ìáà àðéã ïåðéà ìëå éöù àîìò 
åçëúùàãã àîéú éàå àîìòá ]àäã[ äéîòãå çð 

]åáéæúùà [íéúñ àää äåä àðéòî  éæçúà àìã
 ìòå äéì éöù àîìòá çëúùàã äî ìë àã ìòå

åäéå àã"éäìà àìë éöù àìå àéìâúàá ä" í
]éòá[ ìòå éöù àìë àäã àøîúñàì éòáå åîéúñ 

éäìà àã" àã àæøå éåä éåãåçìá í)é èë íéìäú (
åäé" áéúë àø÷ àìîìà áùé åäî áùé ìåáîì ä

 íò àéúà àìã éåãåçìá áùé øîéîì ïðéìëé àì
éúë àðéã íúä áéúëå áùé àëä á)åî âé àø÷éå (

 àðéòî íéúñ äåä çðã ïéâáå éåãåçìá áùé ããá
 äéæâåø çðå àîìò éöùå àðéã ãéáòúà ãë øúáì

 áéúë äî)à ç úéùàøá (éäìà øåëæéå" çð úà í
åâå ' àðéòî íéúñã øëãà àì àîìò éöù ãë àäã

 äåä]àæøå[ )åàã(á÷ àðôéìåà " àéìâå íéúñ ä
 àðéã éá àåä àéìâ ìëã øúà àåä íéúñ àúúìã
ïîúî é÷ôð ïàëøáå ùð øáã éåìî ìë êë ïéâáå 

 ïåðéàã ìëå éåìò ïééøù ïàëøá åîéúñá ïåðéàã
àéøù àðéã éáã øúà àåää àéìâúàáï ïéâá éåìò 

 éìâúàá øúà åäéàã] èéìù ïéò òø éø÷àã àåääå
äéìò[ àìéòìã àðååâë äàìò àæøá àåä àìëå 

 àøã äàëæ øîàå éñåé éáø äëá ïåòîù éáøã
 éøåèá ïì ïéîæà äéìéã àúåëæ àäã äéåâá àéøù

                                                           

 ).הערת הזוהר (ב” בפקודי רכז ע נדפסא
  ).א"ד(במבול  ב
 ).ה ומתחיל"ד ד"צ יב ע"א על ספד"בהגר(' החיבור היא בסוד נוק' כל תוספת ו ג

ã )éåãåçìá() ôã"å.( 
  ).א"ד(א "פקודי רכז ע ה
  ).ד"ש כז ע"הקדו(בינה  ו
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 לפני הדברים וסדרו כשבאו .אלינו אותו
  .אמר שיפה ודאי ,אמר ,שמעון רבי

 ïéìàë ïéàìò ïéìî]ïàë ãò[ éàä éñåé éáø øîà 
úà à÷ ïéìà ïéìî ïì àòãåàì ùð øáå äéøãùå 

á÷" éáøã äéî÷ ïéìî åøãñå åúà ãë ïáâì ä
øîà à÷ øéôù éàãå øîà ïåòîùà:  

 רבי לפני אחד יום יושב היה אלעזר רבי
 נהנה הזה בשר כל קץ לו אמר .אביו שמעון

 על מקריבים ישראל שהיו קרבנות מאותם
 היו כולם ,לו אמר .לא או המזבח גבי
 ובא. ולמטה למעלה כאחד פקיםתמס

 נקראים הם וישראלים ולוים כהנים ,וראה
 קדושים רצונות אותם של בוריבח אדם

 או איל או כשב אותו ,מתוכם שעולים
טרם  צריך ,שמקריבים בהמה אותה

 כל עליה לפרש המזבח על רבתקש
 להתודות הרעים הרצונות וכל החטאים

 בתוך בכל בהמה נקראת ההיא ואז ,עליה
 דוגמתכ. והרהוריםורעים  חטאים אותם
 עליו והתודה" שכתוב העזאזל של הקרבן

 .כאן גם כך ,"' וגוישראל בני תועונ כל את
 ,שנים אחד על משא המזבח על וכשעולה

 .למקומו עולה וזה למקומו עולה זה ולכן
 כמו ,בהמה בסוד וזה אדם בסוד זה

 תיןיהחב". 'ה תושיע ובהמה אדם" שנאמר
 קדושה רוח לעורר המנחות שאר וכל

 ובתפלת הלוים ושירת הכהנים ברצון
 ,שעולים וקמח ושמן עשן ובאותו .ישראל

 א"ס ,ומתפנקים א"ס( ומסתפקים ויםומתר
  )ומתפשטים

 ãç àîåé áéúé äåä øæòìà éáø éáøã äéî÷
à éåáà ïåòîù" ïåðéàî éðäúà øùá ìë õ÷ éàä ì

 àçáãî éáâ ìò ïéáø÷î ìàøùé ååäã ïéðáø÷> åà
àì<à " àúúå àìéòì àãçë é÷ôúñî ååä àìë ì

 íãà ïåø÷à ïåðéà ìàøùéå éàåéìå éðäë éæç àúå
 åäééååâî ïé÷ìñã ïéùéã÷ ïéúåòø ïåðéàã àøåáçá

éáø÷ã äîäá àéää åà àøîà åà äáùë àåää ï
 àùøôì àçáãî éáâ ìò áéø÷úé àì ãò êéøèöà
 äìò äàãåúàì ïéùéá ïéúåòø ìëå ïéàèç ìë äìò

àìëá äîäá éø÷úà àéää ïéãëåá ïåðéà åâá 
 ïéàèçå ìæàæòã àðáø÷ã àðååâë ïéøåäøäå ïéùéá

 áéúëã) àø÷éåæèàë  ( ìë úà åéìò äãåúäå
åâå ìàøùé éðá úåðåò ' à÷ìñ ãëå àëä éîð éëä

àçáãî éáâ ìòïéøú ãç ìò àìåèî â êë ïéâáå 
 àã äéøúàì à÷ìñ àãå äéøúàì à÷ìñ àã
 øîà úàã äîë äîäáã àæøá àãå íãàã àæøá

)æ åì íéìäú (åäé òéùåú äîäáå íãà" ïéúéáç ä
 àùéã÷ àçåø àøòúàì úåçðî øàù ìëå

 éðäëã àúåòøá]éàåéìã àúøéùå) [ éàåéìå
ìàøùéå(ìàøùéã àúåìöáå  [ àððú àåääáå

çî÷å àðîùå ÷éìñã à ïé÷ôúñîå ïååøúî>ñ" à
ïé÷ðôúîå ñ"ïéèùôúîå à<  

  äñ/à  
 יכולים שלא הדינים בעלי שאר כל

 והכל ,להם שנמסר הדין באותולשלוט 
 בסוד נעשה הכל , בא וראה.אחד בזמן

 למעלה ולעלות ,בזה זה להסתפק האמונה
  .סוף אין עד שצריך מי

 äàèìùì ïéìëé àìã ïéðéãã éøàî øàù ìë
éã àåääá àú àãç àðîæá àìëå ïåì øñîúàã àð

 à÷ôúñàì àúåðîéäîã àæøá ãéáòúà àìë éæç
 ãò êéøèöàã ïàî àìéòì à÷ìúñàìå àãá àã

óåñ ïéàã:  
 בתפלות ידי הרימותי ,שמעון רבי אמר
 למעלה למעלה העליון שכשרצון ,למעלה

ïåòîù éáø øîàä ïéúåìöá éàãé úîéøà 
äàìò àúåòø ãëã àìéòìà àìéòì ]àìéòì[ 

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר (ב"פקודי רסח עב נדפס א
קטרוג ולהסיר ולתקן את הפגם ואותם שאינם באים על קרבנות הבאים על חטא באים לסלק את ה ב

לקשר ולייחד את העולמות זה בזה , חטא תכליתם למתק את הדינים ולהמשיך את אור הקדושה של מעלה
 ).א"כללים סג ע(

  ).א"נ(ח "ז. שני משאות משא הבהמה ומשא העונות' פי ג
 ).א"ד(ו "ק בשער הצחצחות שער יא פ"בפרדס להרמ' א ע"פקודי רכו ע ד
בכל ' אריכות בעניין זה בכללים כלל טו ענף ח' עי). הערת הזוהר(ב ”א ורסח ע”נדפס בפקודי רכא ע ה

 .המאמר
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 נתפס ולא נודע שלא רצון אותו על עומד
 סתום היותר הראש ,לעולמים כלל

 מה מוציא הראש ואותו ,השלמעל
 הכל שמאיר מה ומאיר ,ידוע ולא ,שמוציא

 ףולרד העליונה המחשבה רצון. יתוםבס

 ììë ñôúà àìå òãéúà àìã àúåòø àåää ìò
 àùéø àåääå àìéòì øéúé íéúñã àùéø ïéîìòì

 ÷éôà]éàî) [ïàî( ÷éôàã ]àìå) [àìã( øéäðå òéãé 
]éàî) [ïàî( àìë øéäðã  åòø åîéúñá]äáùçîã [

                                                                                                                                                                                     

אמר רבי שמעון ארימת ידאי בצלותין לעילא דכד רעותא : ו"להלן הרבה פירושים מגיליונות הלש א
 קיימא על ההוא רעותא דלא  לעילא לעילא,)]ב"א כו ע"כללים ח(א "גלגלתא דא[ס " הוא הקו דא- עלאה

 הוא רישא תניינא -  ולא אתפס כלל לעלמין רישא דסתים יתיר לעילא,ק"א שבא"רדל'  הוא בחי-  אתידע
שמות ' ק הכלולה מד"ס שבא" שהוציא את הרישא תליתאה מ-  וההוא רישא אפיק מאי דאפיק,ק"אין שבא

ס אשר הוא למעלה "ב דהמ" הוא הע-  עלאה ולא ידיע ונהיר מאי דנהיר כלא בסתימו רעו דמחשבה,ב"עסמ
חד פריסו ,  מהרישא תניינא שהוא אוירא דלא אתפיס– למרדף אבתריה ולאתנהרא מניה ,מהאזניים

א והוא " הוא קד-אתפריס ומגו ההוא פריסא ברדיפו דההיא מחשבה עלאה מטי ולא מטי עד ההוא פריסא
 –  נהיר מאי דנהיר,תפיס מעתה להקרא בשםי הקרום א"ב הכללי שבקרקפתא כי ע"אשר נתפס בשם הע

 נהיר בנהירו , רישא תליתאה– איהו מחשבה עלאה) א ההוא"ס( וכדין ,שדרך הקרום נהיר האוירא
 כדין בטש האי , כי מקבלת אור האוירא רק דרך הקרום– סתים דלא ידיע וההוא מחשבה לא ידע) בסתימו(

 שהוא עומד תמיד להפסיק בין – ו דפרסא דקיימא בנהיר,ס"ב דהמ" הע– נהירו דמחשבה דלא אתיידע
 ולא ,ס" מהקו דא–  דנהיר ממה דלא ידיע,א"ס עם הנהירו דקד"ב דהמ"ס והבטישא הוא מהע"האוירא להמ

 שאותו האוירא עצמו לא אתגליא כלל שהרי נקרא אוירא דלא – ולא אתגליא, ק"א שבא" מרדל–אתיידע 
 בטש בנהירו דפריסא ונהרין ,ס"ב דהמ" הוא הע– שבה דלא אתיידעדא נהירו דמח) א האי"נ( וכדין ,אתפיס
ג הכללי והוא "א יצאו משניהם אור אחד שהוא הס"ס עם הנהירו דקד"ב דהמ" שמבטישת הע– כחדא

ס דעולם העקודים כי הכתר " הוא הט– ואתעבידו תשע היכלין ,האזניים' ס ומקומה הוא בבחי"הבינה דהמ
מאן ) איהו(ן לאו אינון נהורין ולאו אינון רוחין ולאו אינון נשמתין ולא אית והיכלי, נשאר למעלה כנודע

 כי הכתר אשר –דקיימא בהו רעותא דכל תשע נהורין דקיימי כלהו במחשבה דאיהו חד מנייהו בחושבנא 
כלהו למרדף בתרייהו , כ מכלל העקודים כי בעקודים נחשב השורש עם הענפים לחד"נשאר למעלה נחשב ג

א "נ( דקיימי במחשבה ולא מתדבקן ולא אתיידעו ואלין לא קיימי לא ברעותא ולא במחשבה עלאה בשעתא
תפסין בה ולא תפסין באלין קיימי כל רזי דמהימנותא וכל אינון נהורין מרזא דמחשבה עלאה ) עלאין

ף "ק ויוצאים מהאח"ס דא"ס דעולם העקודים שהם נמשכו מהמ"ל על כל הט" ר–) א ולתתא"דלתתא ד(
ס ומתפשטים לתתא שהוא עד הטבור ומשום שהם "שבו וזהו שאמר ולתתא כי הם נמשכים ויוצאים מהמ

   .ס"ק וגם הם עומדים כולם למעלה מהפרסא ולכן נקראו כולם א"ס דא"מהמ
עוד כללים ' ועי). ד"א מח ע"כללים ח(ס כביכול רודף אחרי האוירא כדי לקבל ממנו הארה "כלומר שמו ב

 .א"ב ל ע"ח
ס "ז נעשה המו"ועי. ס היא אך ורק דרכו"וכל קבלת המו, )א"כלומר הקד(ס " זהו המסך שבין אוירא למוג

וכמו כן נהיה , ס שורש לעולם הנקודות וכל תולדותיהם"ומזה נעשה המו, ה שורש הדינים"ה, ק"לבוצד
ב שבתיקון "ל טז עלעי' עי). ג"א צד ע"כללים ח(שכל תיקון הוא הגבלת האור וצמצומו , שורש לכל תיקון

וכאן הוא מקום הזיכוך ). ג"ב מב ע"כללים ח(והיה גילוי של האור הגנוז , דמעשה בראשית לא היה מסך
  ).א"ב עו ע"ביאורים ח(א "תמידי של קד

שכן אינו , וזהו ברצוא ושוב. ז"אריכות בד' כללים כלל טו ענף ח' וכן עי, ב"א יז ע"לעיל טו ע' עי ד
ב קי "ה ח"דע(וזה לשון של זיווג שאינו תדיר . 'ף פרק ב"ח שער אח"ע' ע). ג" סד עש"הקדו(מסתלק לגמרי 

כ יש באיכות הזיווג הזה עליות וירידות "ס הוא תדירי אעפ"ז שזיווג אוירא ומו"מכאן מתבאר שעכ). א"ע
 ).ב"א מה ע"כללים ח(
ä  óñåð øåà ìäéá)ñ"àåää à.( 
å )ð"éàä à) (ôãá óñåð"å.( 

' שזה ט, ושער מח פרק ג', ן פרק ד"א וזו"ח הולדת או"ובע, ג"א ודף נ ע"י מח ע"רי רשבשער מאמ' עי ז
 . א"א לא כולל רדל"ספירות דא

 ).א"ד) (א"א ורסט ע"עיין פקודי רכו ע(משיגים ואינם משיגים לרוב העלמתו  ח
שם גורס ח "ח על הע"שב' אמנם עי, שגורס כדרך אמת' פרק ב' ושער ב' ענף ד' ח שער א"ע' עי ט

 ". ולעילא"ד שגורס "ח יח ע"א בתז"גר' ועי". דלתתא"
 ).'פרק ב' וכן שער ב', י פרק ד"ח עגו"ע(ס דאצילות "שהן למעלה מי' כאן מוכח כי ישנן בחי י

àé  ìàòå)øåà ìäé.(  
 .א אות טו"א סג ע"אריכות בעניין זה בכללים ח' עי יב

âé  äéðéîã)øåà ìäé.( 
  .א הובא ביהל אור"ח עט ע"אריכות ביהל אור ובתז' עי יד
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 ,סנפר אחד מסך ,ממנו מואר ולהיות אחריו
 מחשבה אותה ברדיפת מסך אותו ומתוך
 ,מסך אותו עד מגיעה ולא מגיעה עליונה
 הוא) אותה( ואז .שמאירה מה מאירה

 )וםתיבס( באור מאירה עליונה מחשבה
 .ועדי לא מחשבה ואותה ,ידוע שלא סיתום

 נודע שלא הזה המחשבה אור מכה ואז
 שלא ממה שמאיר ,שעומד המסך של באור
 זה )זה( ואז .התגלה ולא נודע ולא ידוע
 של באור מכה נודע שלא המחשבה אור

 תשעה ונעשים ,כאחד ומאירים ,המסך
 רוחות ולא אורות אינם וההיכלות. היכלות

 ,בהם שעומד מי )הוא (ואין ,נשמות ולא
 שעומדים האורות תשעה כל של הרצון
 בחשבון מהם אחד שהוא ,במחשבהכולם 

 שעומדים בשעה אחריהם ףולרדכולם 
 ואלה ,נודעים ולא נדבקים ולא במחשבה

 ,במחשבה ולא ברצון לא עומדים לא
 ולא בה תופסים ,)עליונות( עליונה

 ,אמונהה סודות כל עומדים באלה ,תופסים
 המחשבה מסוד האורות אותם וכל

 נקראים כולם )ולמטה ,שלמטה( העליונה
 ולא אורות מגיעים כאן עד .סוף אין

 ולא רצון כאן אין ,נודעים ולא מגיעים
 ולא המחשבה מאירהר שאכ )אז. (מחשבה

 מתלבשת אז ,שמאירה ממי )ידוע( נודעת
 למי ומאירה ,הבינה לתוך תמונסת

 שכולם עד ,בזה זה ונכנסים ,שמאירה
 הכל ,כשעולה הקרבן ובסוד .כאחד נכללים

 עומדים אז .בזה זה ומאיר בזה זה נקשר
 אין עם מתעטרת והמחשבה ,בעליהכולם 

 המחשבה ממנו שמוארת האור אותו .סוף
 אין נקרא )כלל בה נודעת שלא( העליונה

 למי ומאיר ועומד נמצא וממנו ,סוף
 םחלק אשרי .עומד הכל זה ועל ,שמאיר

  .הבא ובעולם הזה בעולם הצדיקים של

)äáùçîá( àøäðúàìå äéøúáà óãøîì äàìò 
äéðîáñéøôúà åñéøô ãç â àñéøô àåää åâîå 

éèî àìå éèî äàìò äáùçî àéääã åôéãøáã ãò 
 øéäð àñéøô àåää]éàî) [ïàî( ïéãëå øéäðã 

)ñ"àåää à(ä øéäð äàìò äáùçî åäéà ]åøéäðá[ 
)åîéúñá ( àì äáùçî àåääå òéãé àìã íéúñ
é àìã äáùçîã åøéäð éàä ùèá ïéãë òã

 äîî øéäðã àîéé÷ã àñøôã åøéäðá òãééúà
à àìå òéãé àìãïéãëå àéìâúà àìå òãééúå àã 

 åøéäðá ùèá òãééúà àìã äáùçîã åøéäð
 ïéìëéä òùú åãéáòúàå àãçë ïéøäðå àñéøôã

ïéçåø ïåðéà åàìå ïéøåäð ïåðéà åàì ïéìëéäåæ åàìå 
àìå ïéúîùð ïåðéàå ]úéà[) åäéà ( àîéé÷ã ïàî

 åäìë éîéé÷ã ïéøåäð òùú ìëã àúåòø åäá
 åäìë àðáùåçá åäééðî ãç åäéàã äáùçîá
 àìå äáùçîá éîéé÷ã àúòùá åäééøúá óãøîì
 àì éîéé÷ àì ïéìàå åòãééúà àìå ï÷áãúî

 äàìò äáùçîá àìå àúåòøá>ð"ïéàìò à< 
 ïéñôú)ìä (>äá< ïéñôú àìå ]ð"ïéàìò à [

ïéìàáç ìë éîéé÷  ïåðéà ìëå àúåðîéäîã éæø
 äàìò äáùçîã àæøî ïéøåäð)àúúìã( 

]àúúìå[èóåñ ïéà ïåø÷à åäìåë é åèî àëä ãò 
 àúåòø àëä åàì åòãééúà àìå ïåèî àìå ïéøåäð

 äáùçî àìå)ïéãë( ]ãë[ àìå äáùçî øéäð 
]òãééúà[) òéãé ( ïàîî)ã( ùáìúà ïéãë øéäð

 øéäðå äðéá åâ íéúñàå>ì<ìéòàå øéäðã ïàîàé 
 àæøáå àãçë åäìë åìéìëúàã ãò àãá àã

àðáø÷ãáé àìë ÷éìñ ãë )å( àãá àã øù÷úà
 å÷éìñá åäìë éîéé÷ ïéãë àãá àã øéäðå
 åøéäð àåää óåñ ïéàá øèòúà äáùçîå

]øéäðúàã) [øéäðã( äáùçî äéðî ) àìã äàìò
ììë äá òãééúà ( éø÷à]óåñ ïéà[äéðîå âé 

 àã ìòå øéäðã ïàîì øéäðå àîéé÷å çëúùà
]ëàì[ àîìòá àéé÷éãöã ïåäé÷ìåç äàëæ íéà÷ 

éúàã àîìòáå ïéããé:  
 שהקשר כמו ,הזה בשר כל קץבא וראה 

 למטה כאן גם ,בשמחה למעלה נמצא
 למעלה הכל להסתפק ורצון ,השמחב

. כראוי ישראל על עומדת םוהֵא ,ולמטה
 וחדש חדש ראש בכל ,בא וראה

éàä éæç àú àøåù÷ã äîë øùá ìë õ÷ 
 àúúì éîð éëä óåà åãçá àìéòì çëúùà
 àúúå àìéòì àìë à÷ôúñàì àúåòøå àúååãçá

 àîéàå]àîéé÷[ àú úåàé à÷ãë ìàøùéã åäééìò 
 àùãçúî àøäéñ ãë àçøéå àçøé éùéø ìëá éæç
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 בשר כל לקץ נותנים ,הלבנה כשמתחדשת
 להתעסק הקרבנות על יותר אחד חלק הזה

 ישראל של צד ויהיה ,בחלקו וישתמש בו
 וזהו ,מלכם עם שיתאחדו כדי לבדם

 שכתוב ,עשו בחלק שהוא משום ,השעיר
 זה ועל ".שעיר איש אחי עשו הן" ,שעיר בו

 משתמשים וישראל ,בחלקו השתמש הוא
 יה לו בחר יעקב כי" כתוב ולכן .בחלקם
  ".לתוולסג ישראל

äéì ïéáäéà øéúé àãç à÷ìåç øùá ìë õ÷ éàäì 
 äé÷ìåçá ùîúùéå äéá à÷ñòúàì ïéðáø÷ ìò

äéå ïåãçàúéã ïéâá åäééãåçìá ìàøùéã àøèñ à
 à÷ìåçá åäéàã ïéâá øéòù åäéà àãå ïåäéëìîá

 øéòù äéá áéúëã åùòã)àé æë úéùàøá ( åùò ïä
 äé÷ìåçá ùîúùà åäéà àã ìòå øéòù ùéà éçà
 êë ïéâáå ïåäé÷ìåçá ïéùîúùî ïåðéà ìàøùéå

 áéúë)ã äì÷ íéìäú ( äé åì øçá á÷òé éë
åúìåâñì ìàøùé:  

 רצונו כל ,הזה בשר כל קץוראה בא 
 הבשר תיקון ולכן ,תמיד בבשר אלא אינו

 .בשר כל קץ נקרא ולכן ,אליו תמיד
 על ולא הגוף על שולט ,שולט וכשהוא
 והבשר ,למקומה עולה הנשמה .הנשמה

 ,בקרבן וז דוגמאכ ,הזה למקום תןינ
 למקום והבשר ,אחד למקום עולה שהרצון

 ממש קרבן הוא ,צדיק שהוא והאיש. אחד
 ,קרבן אינו צדיק שאינו ואחר ,לכפרה
 לרצון לא כי" שכתוב ,מום בו שיש משום

 העולם כפרת הם הצדיקים זה ועל ,"'וגו
  .בעולם קרבן והם

]å[ éæç àú]éàä[ åàì äéúåòø ìë øùá ìë õ÷ 
øéãú àøùáá àìà åäéàá àðå÷ú êë ïéâáå 

 øùá ìë õ÷ éø÷à àã ìòå äéáâì øéãú àøùáã
ù åäéà ãëå àúîùð ìò àìå àôåâ ìò èéìù èéì

øúàì à÷ìñ àúîùðàâ øúàì áéäéúà àøùáå 
 øúàì à÷ìñ àúåòøã àðáø÷á àã àðååâë àã
 åäéà äàëæ åäéàã ùð øáå ãç øúàì àøùáå ãç
 äàëæ åäéà åàìã àøçàå äøôëì ùîî àðáø÷
 áéúëã àîåî äéáã ïéâá àðáø÷ åäéà åàì

)ë áë àø÷éå (åâå ïåöøì àì éë 'éãö àã ìòå àé÷
ïåðéà àðáø÷å àîìòã ïåðéà äøôëàîìòì  ] ãò

ïàë[:  
 כל קץ לנח אלהים ויאמר" ,בא וראה

  פני להחשיך רשות לוטיל ,"לפני בא בשר
éäìà øîàéå éæç àú" àá øùá ìë õ÷ çðì í

åäééôà àëùçàì åùø ìèéîì éðôì  
  äñ/á  

 את משחיתם הנני" ולכן ,העולם בני
 יעצ בתית לך עשה" ,זה ועל( ".הארץ

 לשלוט יוכל לאכך ו ,בה נצלילה כדי ,"פרוג
 הולכים היו יוסי ורבי חייא רבי .עליך
 אשר ככל נח ויעש" כתוב )אמראחד  ,בדרך
 שש בן ונח" ,כתוב מהבא וראה ". 'ה צוהו

 הזה החשבון בא למה וכי ,"' וגושנה מאות
 מאות שש בן נח היה לא לויא אלא .למנות

 ,עמה יתחבר ולא בהילת יכנס לא ,שנה
 אז ,שנה מאות בשש שהשתלם כיון

 שהשתלם מיום ,כן ועל. עמה התחבר

 úà íúéçùî éððä êë éðéâáå àîìò éðáã
 õøàä)]ð"à [ øôåâ éöò úáéú êì äùò àã ìòå

)ãé å úéùàøá ( ìéëé àìå äá àáæúùàì ïéâá
 éìæà ååä éñåé éáøå àééç éáø êìò äàèìùì

ãç øîà àçøàá ( áéúë)áë íù ( ìëë çð ùòéå
åäé åäåö øùà"äãúë äî éæç àú  áé)å æ íù ( çðå

åâå äðù úåàî ùù ïá ' àðáùåç àúà éàîà éëå
 úåàî ùù ïá çð äåä àì åìéà àìà éðîîì àã
 ïåéë äãäá øáçúé àìå àúåáéúì ìåòéé àì äðù

äðù úåàî ùùá íéìúùàãä øáçúà ïéãë 

                                                           

 ).א"ד(ח "נותנים לו שעיר של ר א
 ).א"ד(ב ”א ומשפטים צו ע”שלח קע ע ב
  ).א"נ(ח "ז. הצדיק עצמו ובשרו וגופו נעשה קרבן למעלה' פי ג
  ).הערת הזוהר(מה שחסר כאן עיין בסוף הספר סימן יא  ד
 כלולות מעשר ועשר מעשר עד כיון דאשתלים בשש מאות שנה היינו התכללות היסוד בשש קצוות ה

היות כללותם עולה שש מאות כי השש קצוות נקראים שנים ועד היסוד הזה אינו נכלל מכלם ולא ייעול 
לתיבותא שהיא מלכות שצריך היסוד ליכלל בכל כללות האברים העליונים כדמיון השפע שהוא נכלל 

ונח ). ח"זה(משלים עצמו בבחינה אחת ש בסמוך לקבל שית סטרין דעלמא שבכל שנה ושנה היה "וז. מכלם
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 הקדוש להם כהיח ,העולם בני של חטאם
 מאות בשש נח שהשתלם עד הוא ברוך
 צדיק והיה ,כראוי דרגתו ונשלמה ,שנה
 דוגמאכ והכל ,בהילת נכנס ואז .שלם

 כמו "שנה מאות שש בן ונח. "שלמעלה
 מאות שש כבן נאמר לא ולכן .שאמרנו

  ).העולם צדדי ששת כנגד( שנה

 éðáã åäééáåç íéìúùàã àîåé ïî àã ìòå äãäá
á÷ ïåì êéøåà àîìò" ùùá çð íéìúùàã ãò ä

äðù úåàî úåàé à÷ãë äéâøã íéìúùàå ] äåäå
ïéãëå íéìù ÷éãö) [ïëáå( àìëå àúåáéúì ìàò

 äðù úåàî ùù ïá çðå àìéòìã àðååâë)íù (
 úåàî ùù ïáë øîúà àì êë éðéâáå ïøîàã äîë

 äðù)àîìòã ïéøèñ úéù ìéá÷ì(à:  
 את מביא הנני ואני" ,ואמר פתח עוד
 .ואני שאמר כיון ,"הנני" מהל ,"מים המבול

בא . אחד דבר הכל )הנני( אנכי ,אני אלא
 לנשמה גוף נעשה אני מקום בכל ,וראה
 נרמז ולכן ,שלמעלה ממה שמקבלת ודאי

 בריתי הנה אני" שכתוב ,הברית באות
 אני ,לדעת מנתומז בגלוי יםשקי אני ,"אתך
 נקמות שעושה אני ,שלמעלה הַמְל כסא

 .כאחד ונקבה זכר כולל ואני ,דורות לדורי
 ,דין לעשות שהזדמן ,לבדו שםנר כך אחר

 שאמר כיון, "מים המבול את מביא הנני"
 ,מים שהוא ידענו לא ,המבול את מביא
 ,המות מלאך לרבות "המבול את" אלא
 ,)בהם להשחית( מים שהיו גב על שאף

 להשמיד בעולם הולך היה המשחית
 נאמן ,שנינו כך ,"'ה אני" .המים באותם

 פרעיולה לצדיקים טוב שכר לשלם אני
 הפסוק להם הבטיח ולכן ,מהרשעים
 שלהם טוב שכר לשלם ',אני'ב לצדיקים

 מהם פרעילה לרשעים םֵיוִא ,הבא לעולם
  .'אני'ב הבא לעולם

 øîàå çúô åú)æé å úéùàøá ( àéáî éððä éðàå
 éðàå øîàã ïåéë éððä àîòè éàî íéî ìåáîä úà

 éëðà éðà àìà>ð"éððä à< àéä àãç äìî àìë 
ìëá éæç àúàôåâ ãéáòúà éðà øúà á àúîùðì 

 æéîøúà êë ïéâáå àìéòìã äîî àìá÷îã éàãå
àîéé÷ úàáâ áéúëã )ã æé íù ( éúéøá äðä éðà

 éðà òãðîì úðîåæî àéìâúàá àîéé÷ã éðà êúà
 éøãì ïéî÷åð àðãéáòã éðà àìéòìã äîì àéñøë

àá÷åðå øëã ìéìë éðàå ïéøããàãçë ä øúáì 
 ãáòîì ïîãæàã éåãåçìá íéùøúà àðéã>éððä< 

 úà àéáî øîàã ïåéë íéî ìåáîä úà àéáî
 ìåáîä úà àìà íéî åäéàã àðòãé àì ìåáîä

òàã úåîä êàìî äàâñàì"àìáçî ååä àéîã â 

)ïåäá àìáçìàìáçî  (>äåä< àîìòá ìéæà 
åäé éðà ïééî ïåðéàá äàöéùì" ïîàð ïðéðú éëä ä

 òøôúàìå àé÷éãöì áè øâà àîìùì àðà
áà êë ïéâáå àéòéùøî ïåì çè>àø÷< àé÷éãöì 

 éúàã àîìòì ïåäìã áè øâà àîìùì éðàá
 éúàã àîìòì åäééðî òøôúàì àéòéùøì íéæâàå

éðàá:  
 שזהו ,שהעמדנו כמו ".בשר כל לשחת"

 ולא" כתוב זה ועל ,העולם של המשחית
 וזה ,"ףולנג בתיכם אל לבא המשחית יתן
 בשר כל קץ של מצד ,"בשר כל לשחת" הוא
 כהישח זמן שהגיע כיון שהרי .לפני בא

 עד )להם כהיוח( הוא ברוך הקדוש להם

 øùá ìë úçùì)æé å íù ( àðîé÷åàã äîë
 áéúë àã ìòå àîìòã àìáçî àåä àãã) úåîù

âë áé ( óåâðì íëéúá ìà àáì úéçùîä ïúé àìå
 øùá ìë õ÷ã àøèñî øùá ìë úçùì àåä àãå

 éðôì àá)âé å úéùàøá( ïåéë àäã àðîæ àèîã 

                                                                                                                                                                                     

ל "י טעות דמאן דכר שמיה וצ"ל שמלת אנכ"אלא אני אנכי מלה חדא והוא במלכות ונ' בן שש מאות וגו
ר צמח ומלשון הזוהר משמע שבא לפרש שאני הוא מלכות "מוהר: (ואזיל תרווייהו אני והנני' הנני וכדמפר

כי כשפנימיות ' אלקיך ואמ' אנכי ה' ה על פ"ר הרב זלהבביאו' אנכי ועי' והיא גוף אל הנשמה הנקרא
בסוד אני אנכי וההכרח כי לא קאמר פסוק ' אנכי והנפש לבוש אל הנשמ' בתוכה נקרא אז המלכו' המלכו

 ).נ"ש) (ל שתי בחינות אני אנכי"ואני אלא אני ר
  ).א"נ(מ "א. ק וכל אחד כלול מעשר עד עשר הרי שש מאות"כנגד ו' פי א
  ).א"נ(ת המקבל השפעה מלעילא מהבינה "בוש והיכל אל הנשמה דהיינו תל' פי ב
שמשיגים בה יותר מכל ' כלו' והטעם שכמו שברית צריך שיהיה מגולה כך המ' אות ברית נקרא מ ג

  ). א"נ(ש אני דקיימא אני כרסיא "וזהו אני מזומן ומושג וז' הספי
 ).א"נ(' י נוק"דכר אנ' ו' פי ד
 ).א"נ(כ הנני "חבמה דכתיב א' פי ה
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 לשחת" אז ,שנה מאות לשש נח שהשלים
 רבי של משמו למדנו כך ,אמר ".בשר כל

 זה( לנו שאמר ,)מחוזאי יוסי רבין ב( יצחק
 לא אמרתי" ,ואמר פתח). לכם שאמרתי

 אדם אביט לא החיים בארץ יה יה אראה
 אראה לא אמרתי" ".חדל יושבי עם עוד
 שלא אדם בני הם אטומים כמה ,"יה

 אלא ,התורה בדברי יםתבוננמ ולא יודעים
 רוח מהם ונשכחת העולם בדברי מסתכלים

 הזה מהעולם מסתלק שכשאדם. חכמה
 בעולם שעשה מה מכל לרבונו חשבון ונותן
 ,כאחד וגוף רוח קיים שהוא בעוד הזה

 עולם לאותו שהולך עד ,שרואה מה ורואה
 עדן גן בשער יושב הראשון דםבא ופוגש

 רבונם מצוות את ששמרו אותם כל לראות
 לוֵא ,אדם סביב צדיקים וכמה. בהם ושמח

 ,העדן גן לדרך וסטו הגיהנם מדרך שנמנעו
 יושבי כתוב ולא ,חדל יושבי נקראים ואלה
 ומניחה שגוררת לדהוח כמו אינם כי ,חלד
 ,חדל יושבי אלא ,מניחה למי יודעת ולא
 ,"' וגוהאדם מן לכם חדלו" רשנאמ כמו

 ,הגיהנם מדרך שנמנעו )לדח יושבי אלא(
 ,אחר דבר. עדן בגן להכניסם בהם והחזיקו

 שמנעו תשובה בעלי אלו "חלד יושבי"
 ומשום .הרשעים חטאי מאותם עצמם
 ,רבונו לפני בתשובה שב הראשון שאדם
 מחטאיהם שנמנעו אותם על )עם( יושב
 חדל מה דעהא" שנאמר כמו ,חדל בני והם
 ושמח העדן גן בשער יושב הוא ולכן ".אני

  .עדן גן של דרך באותה שבאים בצדיקים

á÷ ïåì êéøåàã" ä>ð"à < íéìùàã ãò ïåì êéøåàå
 øîà øùá ìë úçùì ïéãë äðù úåàî ùùì çð

÷çöé éáøã äéîùî àðôéìåà éëäà ïì øîàã 
>ð" àïåëì éøîàã< øîàå çúô )àé çì äéòùé (

 èéáà àì íééçä õøàá äé äé äàøà àì éúøîà
 äé äàøà àì éúøîà ìãç éáùåé íò ãåò íãà

îë àìå ïéòãé àìã àùð éðá ïåðéà ïéîéèà ä
 éåìîá éìëúñî àìà àúééøåàã éìîá ïéçéâùî
 øá ãëã àúîëçã àçåø åäééðî éùðúàå àîìòã
 àðáùåç áéäéå àîìò éàäî ÷ìúñà ùð

äéøàîìá ãåòá àîìò éàäá ãáòã äî ìëî 
 éîçã äî éîçå àãçë àôåâå àçåø íéà÷ åäéàã

 àîìò àåääì ìéæàã ãòå íãàì äéì òâô ïåùàøä
 ïåðéà ìë éîçîì ïãòã àúðâã àòøúì áéúé
 àé÷éãö äîëå åäá éãçå ïåäéøàîã éãå÷ô åøèðã
 íðäéâã àçøàî åòðîúàã ïåðéà íãàã äéðøçñ
 éáùåé ïåø÷à ïéìàå ïãò ïâã àçøà éáâì åèñå

 áéúë àìå ìãç)á èî íéìäú ( ãìç éáùåé] ïéâá
 àòãé àìå àçðîå àøøâã äãìåç åîë ååä àìã

à÷áù ïàîì[ ìãç éáùåé àìà ] øîà úàã äîë
)äéòùéáë á  (ì åìãçåâå íãàä ïî íë'[ >ð" à

ìãç éáùåé àìà < íðäéâã àçøàî ïåì òðîúàã
)åôé÷úàå] (óé÷úàå[ àúðâá åäì àìòàì åäá 

 ïåäéøàî ïåðéà ìãç éáùåé øçà øáã ïãòã
 àéáééçã ïéáåç ïåðéàî åäééîøâ åòðîã äáåùúã

 àúáåéúá áú ïåùàøä íãàã ïéâáå äéøàî éî÷
áéúéâ éðá ïåðéàå ïåäéáåçî åòðîúàã ïåðéà ìò 

 øîà úàã äîë ìãç)ä èì íéìäú ( äî äòãà
 àúðâã àòøúì áéúé åäéà êë ïéâáå éðà ìãç
 àçøåà àåääá ïééúàã àé÷éãöá åäá éãçå ïãòã

ïãòã àúðâã:  
 אראה לא אמרתי" ,כתוב מהבא וראה 

 סוף אלא .יה לראות יכול מי וכי ".יה
 ".החיים בארץ יה" שכתוב ,מוכיח הכתוב

 áéúë äî éæç àú)àé çì äéòùé ( àì éúøîà
äé éîçîì ìéëé ïàî éëå äé äàøàã àôåñ àìà 

ãë éæç àú íééçä õøàá äé áéúëã çëåà àø÷ãà 

                                                                                                                                                                                     

à) øá'àæåçî éñåé é() ôã"å.( 
כאילו דמתטרפים סמוך למיתתם או מתעלפים אז הוא עת פקודת החובות כתיבתם וחתימתם ' פי ב

  ).א"נ(
â )ð"íò à() ôã"å.( 

 ).א"נ(דהיינו החכמה  ד
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 צרור למקום עולות כשהנשמות ,בא וראה
 האספקלריה של בזהר נהנים שם ,החיים

  שמאירה

ãëàééçã àøåøö øúàì ïéúîùð ïé÷ìñ áú  ïî
àøäðã äàéøì÷ôñàã àøäæá ïðäúîâøéäðã ã  

  åñ/à  
 לא לויוא .הכל של העליון מהמקום

 לא ,אחר לבוש של בזהר הנשמה התלבשה
 .האור אותו את לראות להתקרב תוכל
 לבוש לנשמה שנותנים כמו ,הדבר וסוד

 גם כך ,הזה בעולם לעמוד בו שמתלבשת
 בה לעמוד עליון זהר של לבוש לה נותנים
 אותה בתוך ולהסתכל ,עולם באותו

 ארץ אותה מתוך שמאירה אספקלריה
 להתקרב יכל לא משה ,בא וראה. החיים

 כשהתלבש אלא שהסתכל במה להסתכל
 בתוך משה ויבא" שנאמר כמו ,אחר בלבוש

 באמצעות ,ותרגום ".ההר אל ויעל הענן
 .בלבוש שמתלבש כמי בו והתלבש .הענן
 שם אשר הערפל אל נגש ומשה" ולכן
 הענן בתוך משה ויבא" וכתוב ,"להיםהא
 יום ארבעים בהר משה ויהי" ,"'וגו

 במה להסתכל ויכל ,"לילה וארבעים
 נשמות מתלבשות וז כדוגמא. שהסתכל
 כדוגמת בלבוש ,העולם באותו הצדיקים

 בלבוש אלא יתנהג שלא ,העולם אותו
 המאיר באור להסתכל ועומדים ,וזדוגמא כ

 בארץ יה יה" וזהו .החיים ארץ באותה
 אור לאותו יזכה שלא סבור שהיה ,"החיים

 השופע שהנהר משום ,הסתכלות ולאותה
 אדם אביט לא" .ולידמ ולא אותו מפסיק

 וכל. שנתבאר כמו הראשון אדם זה ,"עוד
 "אתה מת כי" ,הנביא לו אמר כי ,למה זה

 ,הבא לעולם "תחיה ולא" ,הזה בעולם
 בעולם בנים מוליד )היה( שלא שמי משום

 מה מכל אותו מגרשים ,ממנו כשיוצא ,הזה
 אור באותו לראות שורה ולא ,שאמרנו
 ולםהע לשאר שכן וכל שכן כל( .המאיר
 לו שהיתה חזקיה ומה ).האדם בני ושאר
 כל כך ,וחסיד צדיק זכאי והוא אבות זכות
 לפני וחוטא אבות זכות לו שאין מי שכן

 מה )הם( הוא שאמרנו הזה הלבוש. רבונו

 àùáìúî àì åìéàå àìëã äàìò øúàî
 ìåëéú àì àøçà àùåáìã àøäæá àúîùð

ð àåää éîçîì àáø÷úàì äîë äìîã àæøå àøåä
 í÷éîì äéá àùáìúîã àùåáì àúîùðì éáäéã

àøäæã àùåáì äì éáäé éîð éëä àîìò éàäáä 
 åâá àìëúñàìå àîìò àåääá äéá í÷éîì äàìò
 õøà àåää åâî àøäðã äàéøì÷ôñà àåää
 àìëúñàì àáø÷ì ìéëé àì äùî éæç àú íééçä
 àøçà àùåáìá ùáìúà ãë àìà ìëúñàã äîá

 øîà úàã äîë)çé ãë úåîù ( êåúá äùî àáéå
 àððò úåòéöîá íåâøúå øää ìà ìòéå ïðòä

âáå àùåáìá ùáìúàã ïàîë äá ùáìúàå" ã
)çé ë íù ( íù øùà ìôøòä ìà ùâð äùîå

éäìàä" áéúëå í)çé ãë íù ( êåúá äùî àáéå
åâå ïðòä ' íéòáøàå íåé íéòáøà øäá äùî éäéå

 àã àðååâë ìëúñàã äîá àìëúñàì ìéëéå äìéì
úî àîìò àåääá àé÷éãöã ïåäúîùð ïéùáì

 àîìò àåääã àðååâë àùåáìá> âéäðúé àìã
àã àðååâë àùåáìá àìà< àìëúñàì éîéé÷å 

 íééçä õøà àåääá øéäðã àøåäðá> äé äé åäæå
 àøåäð àåääì éëæé àìã øáñ äåäã íééçä õøàá
 ÷éñô ãéâðã àøäðã ïéâá àúåìëúñà àåääìå

ãéìåà àìå äéì<åò íãà èéáà àì  íãà àã ãå
 ïéâá äîì àã ìëå øîúàã äîë äàîã÷] øîàã

 äéçú àìå àîìò éàäá äúà úî éë äàéáð äéì
áïàîã àîìò àåää[àìã æ) äåä ( ïéðá ãéìåà

 äî ìëî äéì ïéëøúî äéðî ÷éôð ãë àîìò éàäá
 øéäðã àøåäð àåääá éîçîì àéøù àìå ïøîàã

)ë"ëå ù"ù( äîå àùð éðá øàùå àîò øàù 
äéì äåäã äé÷æç à÷éãö äàëæ åäéàå úåáà úåëæ 

                                                                                                                                                                                     

  ).הערת הזוהר(תרומה קמא  א
 ).ב"קו עלקמן '  ועי-ב "י ז ע"א על ס"בהגר(בינה ). א"נ(' היינו מ ב
  ).א"נ(ת "היינו ת ג
  ).א"נ(ח "ז. ב"ה העליון דהיינו חו"מי ד
ב "א וע"לקמן פרשת ויחי רכד ע' א ועי"ג ריד ע"ב וח"א וע"י ע"א ור"א וקנ ע"ב ורלא ע"ב דף רכט ע"ח ה

  .'ח שער כו פרק א"ע' ועי, )ו"לש(א "ב ופרשת פקודי רמז ע"ב ופרשת שלח קסט ע"ורכו ע
 .א"ב ע”לעיל ע' עי ו
 ).א"נ(מ "א. ב"ד שלא יהיה לו חלק לעוה"על חזקיה קאמר שהוא התפלל תפלה זו וקאמר דס' פי ז
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 רבנן של חלוק ,חבריםה שאמרו
 אשרי .העולם באותו בו שמתלבשים

 הקדוש להם שגנז הצדיקים של חלקם
אותו ל ועדונים טובות כמה הוא ברוך
 אלהים ראתה לא עין" כתוב עליהם ,עולם
  ".לו למחכה יעשה זולתך

 àãéñçå]êë[ úåáà úåëæ äéì úéìã ïàî ïëù ìë 
 åäéà ïøîà÷ã àùåáì éàä äéøàî éî÷ éèçå

)ïåðéà ( à÷åìç àééøáç åøîàã äî]ïðáøãà 
åùáìúàã[ )åùéáìúàã( äàëæ àîìò àåääá 

á÷ ïåì æéðâã àé÷éãöã ïåäé÷ìåç" ïéáè äîë ä
]ïéðåãéòå[ áéúë åäééìò àîìò àåääì ) ãñ äéòùé
â (éäìà äúàø àì ïéò" äëçîì äùòé êúìåæ í

åì:  
 על מים המבול את מביא הנני ואני"

 מריבה מי המה" ,פתח יהודה רבי ".הארץ
 ,"בם ויקדש 'ה את ישראל בני רבו אשר

 ,'ה את ישראל בני רבו לא אחר במקום וכי
 ולא מריבה מי המה שאמר כאן שונה מה

 ,ודאי יוה הללו המריבה מי אלא .אחרים
 ,להתחזק הדין לבעלי זקווח כח שנתנו
 יש ,מרירים ומים מתוקים מים שיש משום

 שלום יֵמ יש ,עכורים מים ויש צלולים מים
 אשר מריבה מי המה" ,זה ועל ,קטטה יוֵמ

 עליהם שהמשיכו ,"'ה את ישראל בני רבו
 שכתוב זהו ,בו ונטמאו צריך שלא מי את

 ,כך אם ,חזקיה רבי לו אמר". בם ויקדש"
 ,ויקדשו כתובל צריך היה ,"ויקדש" זה מה

 שלא מי נפגם "ויקדש" ,עלה הדבר אלא
כאן  ויקדש ,הלבנה שנפגמה כביכול ,צריך
 "המבול את מביא הנני ואני" .לשבח אינו
 כמו עליהם משחית להביא ,שבארנו כמו

  .בו נטמאו שהם

 õøàä ìò íéî ìåáîä úà àéáî éððä éðàå
)æé å úéùàøá ( éáø çúô äãåäé)âé ë øáãîá (

äáéøî éî äîäáåäé úà ìàøùé éðá åáø øùà " ä
íá ùã÷éåâ ìàøùé éðá åáø àì àøçà øúàá éëå 

åäé úà" éî äîä øîà÷ã àëä àðù éàî ä
 éàãå ååä äáéøî éî éðä àìà ïéðøçà àìå äáéøî
 àðéãã ïåäéøàîì àô÷åúå àìéç åáäéã

ìàïé÷åúî ïééî úéàã ïéâá àô÷úúã ïééî úéàå 
ïøéëò ïééî úéàå ïìéìö ïééî úéà ïøéøîä úéà 

 éî äîä àã ìòå åèè÷ ïééî úéàå íìù ïééî
åäé úà ìàøùé éðá åáø øùà äáéøî" ä

 åáéàúñàå êéøèöà àìã ïàîì åäééìò åëéùîàã
ää äéá" ã)íù (à íá ùã÷éå" éà äé÷æç éáø ì

äéì éòáî åùã÷éå ùã÷éå éàî éëäå äìî àìà 
ú÷éìúñàæïàî íâôúà ùã÷éå  êéøèöà àìã 

 àçáùì åàì ùã÷éå àøäéñ úîéâôúàã ìåëéáë
 äîë ìåáîä úà àéáî éððä éðàå àëä åäéà
 ïåðéàã äîë åäééìò àìáçî äàúééàì àðîé÷åàã

äéá åáàúñàç:  

                                                                                                                                                                                     

נ בגוף "הצלם שעל ידיה מתלבשים הנר' היינו בחי). א"ד(ב ונקרא חלוקא דרבנן "כתונת שלובשים בעה א
יהנות מזוהר ועל ידי לבושים אלו עולה הנשמה ל. וכל המצוות שלנו מתקנים את הלבושים הללו, האדם

ועל ידי לבוש ). ד"א קו ע"כללים ח(ולולא זה אי אפשר לה לעלות ולהנות כלל , אור דאספקלריא המאירה
  ).א"ב מט ע"ביאורים ח(זה יכול האור לקבל מהאור עליון 

הפגם היה , ב שם מבאר כי על אף שהשפע שהגיע לכלל ישראל היה כולו קודש"ב קלג ע"ה ח"דע' עי ב
  .במים עצמם

 ).א"ד(ת משה "ס ג
  ).ב"ב קכה ע"ה ח"דע(דהיינו בחינת בארה של מרים  ד
  ).ו"לש(א "ג יב ע"ח ה
לפירושך קשה דלמה ליה למנקט במקום טומאה לשון יחיד המורה ייחוד ' אפי' כלו. ויקדשו מבעי ליה ו

יתא רבים להורות על הייחוד ועל הקדושה אבל הכא אם א' דבשלמא במקום קדש נקט לשון יחיד במקו
 ).נ"ש(ל "דלשון טומאה הוא ויקדשו מב

 ).נ"ש(הדבר עולה אל מקום יותר עליון דהיינו השכינה ' אלא מלה אסתכלת כלו ז
כד חטי בר נש ' ג ואפי"על חוביהון לבתר ינפלון בגיהנם ה' לאתייאה מחבלא עלייהו כמה וכו ח

ג "ק ליה ואי לא גלי ליה לעיני כלא הבר נש חפי ליה ומחיל ליה ושבי' ה רחמן ואי תב לגבי"באתכסייא קב
ואפשר לישבו לא מיבעיא כד חטי ' אבל לגירסא זו נופל מלת אפי' ולגירסת הספרים אתי שפיר מלת אפי
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 שלא לרשעיםלהם  אוי ,יוסי רבי אמר
 על הוא ברוך הקדוש לפני לשוב רוצים

 שכשאדם .הזה בעולם שהם בעוד חטאיהם
 הוא ברוך הקדוש ,חטאו על ומתנחם שב

 בחטאיהם שמחזיקים אותם וכל ,לו מוחל
 על הוא ברוך הקדוש לפני לשוב וציםר ולא

 יפלו )יפל( כך אחר ,חטאיהם )חטאים(
בא . לעולמים משם יעלו ולא לגיהנם

 אותם כל לבם את שחזקו משום ,וראה
 ,בגלוי חטאם להראות ורצו נח של דורו

 באותו ןהדי עליהם הוא ברוך הקדוש הביא
 כשחוטא אפילו ,יצחק רבי אמר .צורה
 םוִא ,רחמן הוא ברוך הקדוש ,בנסתר אדם
 ,לו ומוחל עליו מכסה ,אליו האדם שב
 לעיני אותו מגלה הוא ,לא ואם ,לו רוֵתַוומ
 נמחו גם וכך. מסוטה ,לנו מנין .כל

 ,נמחו ואיך .בגלוי מהארץ הללו הרשעים
 רותחים והיו ,מים יוצאים שהיו אלא

 את מהם ומעבירים ועולים ,התהוםמ
 גם כך ,העור מהם רישהעב וכיון .עורם
 שלהם בעצמות אלא נשארו ולא ,הבשר
 מן וימחו" שכתוב מה את לקיים ,בלבד
 מזו זו נפרדו העצמות אותם וכל ".הארץ

 .מהעולם רויהעב ומהכל ,כאחד נשארו ולא
 מה זה ,"הארץ מן וימחו" ,אמר יצחק רבי

 ".חיים ספרימחו מ"אמר  כמו שנ,"וימחו"
 לעולמים תחיה להם שאין ,למדנו מכאן
  .בדין יקומו ולא

à" àáúàì ïàòá àìã àéòéùøì ïåì éåå éñåé ø
á÷ éî÷" àîìò éàäá ïåðéàã ãåòá ïåäéáåç ìò ä

á÷ éåáåç ìò íçðúàå áéúà ùð øá ãëã" ìéçî ä
îã ïåðéà ìëå äéìúåäééáåçá ïéô÷úà åòá àìå 

á÷ éî÷ àáúàì" ìò ä)çéåáå (>ð" àïåäéáåç< 
 øúáì)ìåôðé (>ð" àåìôðé< ïå÷ñé àìå íðäéâì 

 åäééáì åôé÷úàã ïéâá éæç àú ïéîìòì ïîúî äéì
 åäééáåç äàæçàì åòáå çðã àøã ïåðéà ìë

á÷ àéìâúàá" àðååâ àåääá åäééìò àðéã éúééà ä
à" àéñëúàá ùð øá éèç ãë åìéôàå ÷çöé ø

á÷" ä> éôç äéáâì ùð øá áú éàå ïîçø äéìò
àì éàå äéì ÷éáùå äéì ìéçîå< éðéòì äéì éìâ 

 ïéìà ïåçîúà éîð éëäå äèåñî ïìðî àìë
)àéáééç] (àáééç[ àòøàî ]àééìâúàá[ êéäå 

 ïî ïçéúø ååäå àééî é÷ôð ååäã àìà ïåçîúà
 ïåéëå àëùî åäééðî øáòàå é÷ìñå àîåäú
 àìå àøùá éîð éëä àëùî åäééðî øáòàã

åçì åäééîøâá àìà åøàúùà áéúëã àîéé÷ì ã
)âë æ úéùàøá ( éîøâ ïåðéà ìëå õøàä ïî åçîéå
)ïãøôúà] (åãøôúà[ åøàúùà àìå àã ïî àã 

 àîìòî åøáòúà àìëîå àãçë] øîà ÷çöé éáø
 åçîé øîà úàã äîë åçîéå éàî õøàä ïî åçîéå
 äéçú ïåì úéìã àðôéìåà ïàëî íééç øôñî

àðéãá ïåîå÷é àìå ïéîìòì[  
  åñ/á  
 רבי אמר ".אתך בריתי תא תיומיוהק"

 כקיום למעלה הברית קיום מכאן ,אלעזר
 ואמר ".אתך" שכתוב משמע ,למטה הברית

 שכשהצדיקים ,למדנו מכאן ,אלעזר רבי
 .ולמטה למעלה העולם מתקיים ,בעולם

 ,הוא סתום דבר ,שמעון רבי אמר
 מקנאכשהוא  ,לנקבה הזכר כשהתעוררות

 יש כשצדיק ,הדבר סודבא וראה . לה
 ,ממנו זזה לא השכינה מיד ,ולםבע

 השתוקקות ואז .בו והשתוקקותה
 הזכר כהשתוקקות באהבה אליה שלמעלה
 ,זה ועל .לה מקנא כשהוא לנקבתו

 ההשתוקקות ,"אתך בריתי את תיומיוהק"
 בריתי ואת" וז דוגמאכ .בגללך מתעוררת

êúà éúéøá úà éúåîé÷äåá) çé å úéùàøá( 
 øæòìà éáø øîà] àìéòì úéøáã àîåé÷ àëäî

>àîåé÷ë <]áàîåé÷[ òîùî àúúì úéøáã 
àå êúà áéúëã"øæòìà ø[ ãëã àðôéìåà ïàëî 

 àîìòá ïåðéà ïéàëæî àúúå àìéòì àîìò íéé÷ú
à" åäéà íéúñ äìî ïåòîù ø]ãë[ )á( àúåøòúà

 éæç àú äì éð÷î åäéà ãë àá÷åð éáâì àøåëãã
 àúðéëù ãéî àîìòá åäéà à÷éãö ãë äìîã àæø

éá äìéã àúáåàéúå äéðî úàéãòúà àì ïéãë ä
ìéòìã àúáåàéúà àúáåàéúë åîéçøá äáâì 

 àã ìòå äì éð÷î åäéà ãë äéá÷åðì àøåëãã
 àúáåàéú øòúà êúà éúéøá úà éúåîé÷äå

                                                                                                                                                                                     

אם יחטא ' ה רחמן איהו כיון דלא חש לכבוד הבריות כמו כבוד שמים אלא פי"בר נש באתגלייא דקב
 ).נ"ש(' ה רחמן וכו" קובז"באתכסייא דחש לכבוד הבריות ולא לכבוד שמים עכ

 ).א"ד(שמתחזקים ועומדים בטומאתם ולעבירות שעברו אינם מהרהרים בתשובה  א
  ).א"ד(ו "ז פ"פרדס שער ט ב
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 תיברי את תיומיוהק". "יצחק את אקים
 כך רואח ,בעולם בריתי אות להיות "אתך

 צדיק אינו שאלמלא ," התיבהאל ובאת"
 מתחבר לא שהרי . לתיבהיכנס לא ,)ברית(

 ," התיבהאל ובאת" ולכן .צדיק רקלתיבה 
 זמן בכל ,אלעזר רבי אמר. נתבאר זה והרי
 ו יעזובולא זו בברית יאחזו אדם שבני
 להרע שיוכלו בעולם ולשון עם אין ,אותה
 ,אותה ושמר זו בברית החזיק ונח .להם
 וכל( אותו שמר הוא ברוך הקדוש ולכן
 ,אותה שמרו לא דורו בני וכל ).לו אשר
 אותם העביר הוא ברוך הקדוש ולכן

 ממש חטא באותו ,נאמר והרי .מהעולם
  .מהעולם נמחו צורה באותו ,חטאו שהם

 àã àðååâë êðéâá)íùàë æé  ( íé÷à éúéøá úàå
 úà éåäîì êúà éúéøá úà éúåîé÷äå ÷çöé úà
 äáéúä ìà úàáå øúáìå àîìòá éúéøá

 åäéà åàì àìîìàã]÷éãö[) éøáú ( ìåòéé àì
 ÷éãö øá äáéúì øáçúà àì àäã àúåáéúì
 éáø øîà øîúà àäå äáéúä ìà úàáå êë éðéâáå

 úéøáá ïåãçàúé àùð éðáã àðîæ ìëá øæòìà àã
 ìåëééã àîìòá ïùéìå íò úéì äéì ïå÷áùé àìå

ïåì àùàáàìà äéì øèðå àã úéøáá óé÷úà çðå 
á÷ êë éðéâá" äéì øèð ä)äéìéã ìëå ( éðá ìëå

äéøãá÷ êë ïéâá äéì åøèð àì " ïåì øáòà ä
 ïåðéàã ùîî àáåç àåääá øîúà àäå àîìòî

àîìòî ïåçîúà àðååâ àåääá åáàç:  
 ,שמעון רבי לפני מצוי היה יהודה רבי

 וירפא" שכתוב הזה בפסוק עוסקים והיו
 בא ".וירפא" זה מה ".ההרוס 'ה מזבח את

 את עזבו ישראל כל אליהו בימי ,וראה
 המילה ברית את ועזבו הוא ברוך הקדוש
 בני שעזבו וראה אליהו כשבא .שלהם
 את מהם והעבירו הזו מילה ברית ישראל
 לתקן בא ,אליהו כך שראה כיון, הזו הברית

 ,למקומו דבר שהקריב כיון .במקומו דברה
 מזבח את וירפא" שכתוב זהו .התרפא הכל

 לתקן שבא( המילה ברית זו ,"ההרוס 'ה
 שנעזבה )המילה ברית ההרוס 'ה מזבח

 עשרה שתים אליהו ויקח" וכתוב .בעולם
 תיקון זהו ,"יעקב בני שבטי כמספר אבנים

 לאמר אליו 'ה דבר היה אשר. "'ה מזבח של
 ,ישראל כאן נזכר מהל ,"שמך יהיה ישראל

 ודאי שמך יהיה ישראל ודאי אלא
 המילה ברית את ולהשיב למעלה להתעלות
 בני בריתך עזבו כי" שכתוב והיינו .למקומה

בא ". הרסו תיךומזבח את"לכן ו ,"ישראל
 ,הקדוש ברית שמרו שישראל זמן כל ,וראה

 את וכשעזבו .ולמטה למעלה קיום עשו אז
 למעלה קיום נמצא לא אז ,הזאת הברית
 ולילה יומם בריתי לא אם" שכתוב ,ולמטה

 ולכן ".שמתי לא וארץ שמים קותוח
 ,פואהר זו וכי ,"ההרוס 'ה מזבח את וירפא"

 מקום אותו את מקיים שהרי ,ודאי זה כך

 ååäå ïåòîù éáøã äéî÷ çéëù äåä äãåäé éáø
 áéúëã àø÷ éàäá é÷ñò)ì çé à íéëìî ( àôøéå

åäé çáæî úà" éîéá éæç àú àôøéå éàî ñåøää ä
á÷ì äéì å÷áù åäìë ìàøùé åäéìà" å÷áùå ä

 àîçå åäéìà àúà ãë ïåäìã àîéé÷ úéøá à÷ã
øáòàå àîéé÷ úéøá éàä ìàøùé éðá å÷áù)å( 

]åäééðî[ àúà êë åäéìà àîçã ïåéë úéøá éàä 
 äìî áéø÷ã ïåéë äéúëåãì äìî àð÷úàì
 àôøéå áéúëã àåä àãä àìë éñúà äéúëåãì

åäé çáæî úà" àîéé÷ úéøá àã ñåøää ä) àúàã
åäé çáæî àð÷úàì" äåäã àîéé÷ úéøá ñåøää ä

àîìòî ÷éáù( áéúëå )íùàì  ( åäéìà ç÷éå
 øôñîì íéðáà äøùò íéúù]éèáù[ á÷òé éðá 

àåä àã åäé çáæîã àðå÷ú"äá øáã äéä øùà 
åäé" êîù äéäé ìàøùé øîàì åéìà ä)íù( ] éàî

éàãå àìà ìàøùé àëä øëãà àîòè[ ìàøùé 
êîù äéäéâ àáúàìå àìéòì à÷ìúñàì éàãå 

äéøúàì àîéé÷ úéøáã áéúëã åðééäå )é èé íù (
á åáæò éë úà êë ïéâáå ìàøùé éðá êúéø

éúåçáæîê åøèð ìàøùéã àðîæ ìë éæç àú åñøä 
 àúúå àìéòì àîåé÷ éãáò ïéãë àùéã÷ àîéé÷
 íåé÷ çëúùà àì ïéãë úéøá éàäì é÷áù ãëå

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(שיכול להרע להם  א
ב "ת פ ע"ב ולהלן בס”ביתרו פו ע' וע' ב גבולי אלכסון מאירים בעטרה בעת שמתחברת עם בעל"י' פי ב

ונסתמו הפרצות שפרצו ' נתחברו יב בקר ונתייחדו ונעשו נקודה אחת בתוך המהתיקון הוא ש' פי). א"ד(
  ).א"נ(החיצונים 

 ).א"נ(ת לקבל השפע "היינו לת ג
  ).א"נ(מ "א. היינו למלכות ד
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áéúëã àúúå àìéòì)äë âì äéîøé ( àì íà   .בו תלויה שהאמונה
 éúîù àì õøàå íéîù úå÷åç äìéìå íîåé éúéøá

åäé çáæî úà àôøéå êë ïéâáå"åøää ä éëå ñ
éëä åäéà äàåôøà øúà àåääì íéé÷î àäã éàãå 

äéá àéìú àúåðîéäîãá:  
 קנא שפנחס בשעה ןכ גם ,בא וראה

 הזו הברית את ןקית ,זמרי למעשה
 את לו תןונ הנני" כתוב ולכן ,במקומה

 שמשום דעתך על יעלה וכי ,"שלום בריתי
 לפנחס לו היתה קטטה איזו ,היה פנחס

 ,במקומו הדבר רנקש כאן אלא .הזו בברית
 ,לו אתן ומה ,"בריתי את לו תןונ הנני"
 ,)במקומו אחד כל להתחבר( ,"שלום"

 הנני" זה ועל ,במקומה הברית להתחבר
 ,)הוא (ומה ,)"שלום( בריתי את לו תןונ
 מה ,עמו להתחבר מקום שהוא ,"שלום"

 ,בו התחבר בגללו ,בחטאם ממנו שנפרד
 ,ובמקומ הדבר קןית והוא הואיל ,זה ועל

 אחריו ולזרעו לו והיתה" והלאה מכאן
" לאלהיו קנא אשר תחת עולם נתוכה ברית

 בעולם דבר לך אין ,שמעון רבי אמר. 'וגו
 חטא כמו לו מקנא הוא ברוך שהקדוש

 נקם קמתונ חרב" שנאמר כמו ,הברית
 דור חטא שלםוה לא ,וראה ובא ".ברית

 בהשחתת שחטאו משום אלא המבול
 חומסים שהיו גב לע ואף ,הארץ על דרכם

 "חמס הארץ ותמלא" ככתוב ,זה את זה
  כי" וכתוב ,)ולכן ,היה מהכל וחמס(

 éæç àú]éëä óåà[ñçðô â éð÷ã àúòùá 
úéøá éàäì ïé÷úà éøîæã àãáåòìã ]äéøúàá [

)äéøúàì( áéúë êë ïéâáå )áé äë øáãîá ( éððä
ñ éëå íåìù éúéøá úà åì ïúåð" ñçðô ïéâáã ã

 äåä àèè÷ äîå äåä úéøá éàäá ñçðôì äéì
äéúëåãá äìî øù÷úà àëä àìàä åì ïúåð éððä 

éúéøá úàíåìù å íåìù åì ïúà äîå ) àøáçúàì
äéúëåãá ãç ìë (éøúàá úéøá àøáçúàì ìòå ä

 éúéøá úà åì ïúåð éððä àãäîå íåìùæ íåìù 
 ùøôúàã äî äéãäá àøáçúàì äéøúà åäéàã

äéðîç àã ìòå äéá øáçúà äéðéâá åäééáåçá 
åä äàìäìå ïàëî äéúëåãá äìî ïé÷úà àåäå ìéà

 úçú íìåò úðåäë úéøá åéøçà åòøæìå åì äúéäå
ìàì àð÷ øùàäåéèà " äìî êì úéì ïåòîù ø

á÷ã àîìòá" äîë úéøáã àáåç åîë äì éð÷ ä
 øîà úàã)äë åë àø÷éå ( úéøá í÷ð úî÷åð áøç

 àìà àðôåèã àøãã àáåç íéìúùà àì éæç àúå
 åáçã ïéâá]á[ åìéáç]ã[òàå àòøà ìò åäééçøà" â

]ååäã[ )ã(àãì àã éçô÷îé áéúëãë ) å úéùàøá

                                                                                                                                                                                     

ààåä ) ôã"å.( 
א לשום ספירה "דמהימנותא תליא ביה כל המדות דרך כלל הנקרא מהימנותא כלם תלוים בה שא ב

 ).נ"ש( על ידה נמצאו כלם תלוים בה לפעול שום פעולה אלא
 ).נ"ש(ת "ג בכל באתריה בבי"ג אתקין להאי ברית באתריה ה"ח אוף הכי פנחס ה"ת ג
ש לקמן מה דאתפרש מיניה בחובייהו " אתקין להאי ברית שנתקלקל בטמאם אותו בבנות מואב וזד

 ).נ"ש(
 ). נ"ש(הכא אתקשר מלה בדוכתיה ברית שהיא מלכות עם שלום שהוא יסוד  ה
ד הנני נותן לו את בריתי "ברית באתריה וע' ג הנני נותן לו את בריתי ומאי אתן לו שלום לאתחבר"ה ו

בהדיה ההוא ' מי הוא זה השלום שאמרנו בו דאיהו אתריה לאתחבר' כלו. שלום ומאי שלום דאיהו אתריה
 ).נ"ש(יון דהיינו היסוד הוא מקומו של המלכות בסוד המחזיר שכינתו לצ' דאתפרש וכו

æ) ð"åäéà à() ôã"å.( 
בחובייהו דישראל על שטמאו אות ' מהיסו' המלכות שנתפרשה ונפרד. מה דאתפרש מיניה דהיינו ח

ג "ג אלא בגין דחבו בחבילו דאורחייהו על ארעא ואע"בגיניה דפנחס אתחבר ה: ברית קודש בבנות מואב
מ ותשחת הארץ "לאה הארץ חמס מפניהם מדהוו מקפחי דא לדא כדכתיב ותמלא הארץ חמס וכתיב כי מ

לא ' לפני האלקים והנני משחיתם מדה כנגד מדה בחובא דחבלותא ואית דאמרי דלא אשתלים קסטייהו פי
' ח כמה אינון וכו"דהוו מקפחין דא לדא דהוו רע לשמים ולבריות ת' נתמלאה סאתם אלא בחובה דחמ

 ).נ"ש(וחסר הוא בספרים 
èåâå ') ôãá óñåð"å.( 

  ).א"ד(י אלא בשביל זנות שהשחיתו זרעם "שגזלו וחמסו לא קינא הש י
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 ñîç) áéúëå êë ïéâáå äåä àìëî ñîçå)âé íù (
éë  

  æñ/à  
 מקום מכל ,"מפניהם חמס הארץ מלאה

 והנני" ,"האלהים לפני הארץ ותשחת"
 משחיתם הנני ,מדה כנגד מדה ,"משחיתם

 שלא אומרים ויש. ההשחתה בחטא
 שהיו החמס בחטא אלא סאתם התמלאה
 לשמים רעים שהיו ,זה את זה חומסים
 מלמעלה ממונים כמה בא וראה .ולבריות

 הדין שמוסרים ,אלו קולות על שמפקדים
 זה ועל ,להם שעשו מה על חבריהם על

 ולכן ,"מפניהם חמס הארץ מלאה כי" כתוב
  ".הארץ את משחיתם והנני" כתוב

éðôî ñîç õøàä äàìîíä( ] íå÷î ìëî
éäìàä éðôì õøàä úçùúå" íúéçùî éððäå í

 àúåìáçã àáåçá íúéçùî éððä äãî ãâðë äãî
>å< àìà åäééèñ÷ íéìúùà àìã éøîàã úéà

 ååäã àãì àã ïéçô÷î ååäã ñîçã àáåçá]íéòø [
>ïéùéá<úåéøáìå íéîùì [ ïåðéà äîë éæç àú 

 éøñîã ïåðéàã éì÷ ìò ïã÷ôúàã àìéòìî ïðîî
 ìò àðéã àã ìòå ïåì éãáòã äî ìò ïåäéøáç

 áéúë)âé å úéùàøá ( ñîç õøàä äàìî éë
 áéúë êë ïéâáå íäéðôî)íù ( úà íúéçùî éððäå

õøàä:  
 ".ביתך וכל אתה בא לנח 'ה ויאמר"
 אלהים )אמר( בכולם למה ,שמעון רבי אמר
 השם ,'ה שנאמר כאן שונה מה ,יי וכאן

 הוא סוד אלא .הרחמים של העליון
 אורח אשה שתקבל ארץ דרך אין ,שלמדנו

 נח )נח גם( כך אף. בעלה ברשות אלא עמה
 ולא ,עמה להתחבר לתיבה להכנס רצה
 לו יתן התיבה שבעל עד ראוי )לו( היה

 אתה בא" שכתוב ,)עמה( כנסילה רשות
 ,'ה כאן נקרא ולכן ". התיבהאל ביתך וכל

 והתחבר נח נכנס ואז , התיבהשל הבעל
 לאורח רשות יןשא ,למדנו וכן .עמה

 בעל ,בעלה ברשות אלא לבית כנסילה
  ."' וגונח ויבא" כך אחר שכתוב זהו ,הבית

åäé øîàéå" êúéá ìëå äúà àá çðì ä) æ íù
à (à" åäìëá éàîà ïåòîù ø)øîà (éäìà" í

åäé àëäå"åäé øîúàã àëä àðù éàî ä" àîù ä
 åàì àðôéìåàã åäéà àæø àìà éîçøã äàìò

àúúà àìá÷ì àòøà çøåà äãäá àæéôùåà 
 éëä óåà äìòáã åùøá àìà)>ð"à <çð éîð ( çð

 åàìå äãäá àøáçúàì àúåáéúá àìòàì àòá
 äåä)äéì ( åùø äéì áäé äáéúã äìòáã ãò úåàé

 äàìòàì)äãäá ( ìà êúéá ìëå äúà àá áéúëã
åäé àëä éø÷à êë ïéâáå äáéúä" äáéúã äìòá ä

 úéìã àðôéìåà ïëå äãäá øáçúàå çð ìàò ïéãëå
ì åùøá àìà àúéáì ìàòéîì àæéôùåàì åùø äé

ää àúéáã äéøàî äìòá" øúáì ã)æ íù ( àáéå
åâå çð':  

 ראיתי תךוא כי" ,כתוב מהבא וראה 
 שלא למדנו מכאן ,"הזה בדור לפני צדיק
 בו חושד הוא אם בביתו אורח אדם יקבל

 לצדיק בעיניו עומד אם אלא ,רשע שהוא
 בא" שכתוב זהו .כלל בעיניו חשוד שלא
 משום ,מהל ," התיבהאל ביתך וכל אתה

". הזה בדור לפני צדיק ראיתי תךוא כי"
 נתן ולא לבדו רשות לו נתן שאם ,ולמדנו
 יכניס לא ,עמו שבאים אותם לכל רשות
 וכל אתה בא" שכתוב זהו .לבית אותם
 רשות נתן לםולכ ," התיבהאל ביתך

 ארץ דרך סוד למדנו הזה ומפסוק .כנסילה
  )."' וגו התיבהאל ביתך כלו אתה בא("

 áéúë äî éæç àú)à íù ( éúéàø êúåà éë
 ìá÷é àìã àðôéìåà ïàëî äæä øåãá éðôì ÷éãö
 äéá ãéùç åäéà éà äéúéáá àæéôùåà ùð øá
 àìã äàëæì éåðéòá íéà÷ éà àìà àáééç åäéàã

ää ììë éåðéòá ãéùç" ã)íù ( ìëå äúà àá
 êúåà éë ïéâá àîòè éàî äáéúä ìà êúéá

àø áéäé éàã àðôéìåàå äæä øåãá éðôì ÷éãö éúé
 ïåðéà ìëì åùø áéäé àìå éåãåçìá åùø äéì

ää àúéáì ïåì ìåòéé àì äéîò ïééúàã" àá ã
 àúåùø áéäé àìëì äáéúä ìà êúéá ìëå äúà
 àòøàã éåçøåàã àæø àðôéìåà àã àø÷îå ìòéîì

)åâå äáéúä ìà êúéá ìëå äúà àá':(  
 הארץ 'לה ורמזמ לדוד" ,פתח יהודה רבי

 לדוד" ,שנינו הרי ,"בה שביווי תבל ומלואה
 äãåäé éáø çúô)à ãë íéìäú ( øåîæî ãåãì

åäéì" ïðéðú àä äá éáùåéå ìáú äàåìîå õøàä ä
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 עליו שרתה כך ואחר שירה שאמר "מזמור
 עליו ששרתה "לדוד מזמור" .רוח הקודש
. שירה) לה( אמר כך ואחר ,רוח הקודש

 על נאמר זה פסוק ,"ומלואה הארץ 'לה"
 .הקדושה ארץ שהיא ישראל ארץ

 לאַמ כי" שנאמר כמו ,השכינה זו "ומלואה"
 לאָמ 'ה וכבוד" וכתוב ,"'ה בית את 'ה כבוד
 אלא .לאִמ ולא לאָמ למה ".המשכן את

 שהתמלא ,מהכל שהתמלא ,ודאי מלא
 מלא ,הצדדים בכל מהישל הלבנה ,מהשמש

 הזה האוצר כמו ,שלמעלה טוב מכל
 זה ועל .העולם של טוב מכל שהתמלא

 ,"בה שביווי תבל ומלואה הארץ 'לה" כתוב
 הארץ 'לה" ,אחר דבר .הארצות שאר אלו

 העליונה הקדושה ארץ זו "ומלואה
 "ומלואה" ,בה רוצה הוא ברוך שהקדוש

 ממלאיםשכולם ( הצדיקים נשמות אלו
 מכח ,מהם )שמתמלאת( מתמלאת )אותה
 ואם .עליו עומד שהעולם אחד עמוד

 כתוב מהבא וראה , עומד אחד על ,תאמר
 ,הוא מי ,"הוא כי". "יסדה ימים על הוא כי"
 הוא" שנאמר כמו ,הוא ברוך הקדוש הז

". יביט הארץ לקצות הוא כי" וכתוב ,"עשנו
 אלו ,"יכוננה נהרות ועל יסדה ימים על"

 עליהם )הארץ( שעומדת עמודים שבעה
 איך .מהם מתמלאת והיא ,אותה וממלאים
 הצדיקים שמתרבים בשעה ,מהם מתמלאת

 רותיפ עושה הזו הארץ אז ,בעולם
 שמתרבים עהובש. מהכל ומתמלאת

 מני מים אזלו" כתוב אז ,בעולם הרשעים

øåîæî ãåãìàúøàù øúáìå àúøéù øîàã á 
àùã÷ çåø äéìòâ  çåø äéìò úøàùã ãåãì øåîæî

àùéã÷ãøîà øúáìå ) äì(åäéì àúøéù " õøàä ä
øîúà ìàøùéã àòøà ìò àø÷ éàä äàåìîåä 

 àúðéëù àã äàåìîå àùéã÷ àòøà éäéàã äîë
 øîà úàã)à íéëìî'àé ç  (åäé ãåáë àìî éë" ä

åäé úéá úà" áéúëå ä)ãì î úåîù (åäé ãåáëå" ä
àìî éàî ïëùîä úà àìîå àìî àìà àìéî àìå 

 àùîù ïî àéìîúàã àìëî àéìîúàã éàãå
 àáåè ìëî àìî ïéøèñ ìëá íéìù àøäéñ
 àáåè ìëî àéìîúàã àã àôå÷ñàë àìéòìã

àîìòãæåäéì áéúë àã ìòå "ä äàåìîå õøàä 
 øçà øáã ïàòøà øàù àã äá éáùåéå ìáú

åäéì" äàìò àùéã÷ àòøà àã äàåìîå õøàä ä
á÷ã" ïåäúîùð ïéìà äàåìîå äá éòøúà ä

 àé÷éãöã)]ð"à [äì ïééìî ïåäìëã(ç )åàééìîúà( 
)àééìîúàã ( àîìòã ãç àãåîòã àìéçî åäééðî

 äî éæç àú àîéé÷ ãç ìò àîéú éàå äéìò àîéé÷
 áéúë)ìäúá ãë íé (äãñé íéîé ìò àåä éëè éë 

á÷ àã àåä ïàî àåä" øîà úàã äîë ä) ÷ íù
á ( áéúëå åðùò àåä)ãë çë áåéà ( úåö÷ì àåä éë

 äððåëé úåøäð ìòå äãñé íéîé ìò èéáé õøàä
íéãåîò äòáù ïéìàé àîéé÷ã )àòøà (])ð"à [

äì ïééìîå åäééìò( êéä åäééðî àééìîúà àéä 
ã àúòùá åäééðî àéìîúà àîìòá ïéàëæ åàéâñà

 àìëî àéìîúàå ïéøéô úãáò àã àòøà ïéãë

                                                           

à ö" êôéäì ì)øåà ìäé ,òé÷øä øäåæá ïë àìå.( 
שיעורו כך לדוד היתה התעוררות לשורר שירה כדי שיבא עליו ' דאמר שירתא ולבתר שראת וכו ב

 ).נ"ש(המזמור שהוא רוח הקדש שכינה 
א ולדוד מזמור הוא שדוד היה מכין עצמו קודם ”תרומה קמ ע' מזמור דא רוח קודשא ככתוב בפ' פי ג

ז אמרו "ס פסחים קי"רמזתי שבש' ל ב"לעיל דט). א"ד(ק דהיינו מזמור "כ שורה עליו רוה"לומר שירה ואח
  ).א"נ(ן "ץ מאי"ר יעב"להפך ונעלם זה מהגאון מהר

 .זוהר הרקיע' עי ד
' א וימלא כבוד ה"ועוד מאי תבל ויושבי בה כדא יתירה דהארץ קא דרש "על ארעא דישראל איתמר ה ה

 ).נ"ש: (הרי שמלוי הבית היה השכינה אוף הכא מלוי הממלא העולם היא השכינה
ולא כתיב מלא בחירק אלא מלא ודאי דאתמלייא כלומר ). ח מלא בקמץ"ר צמ"מוהר(מאי מלא בפתח  ו

תרתי חד דמילואו של משכן ושל ל מלא בחירק ולא קאמר אלא מלא שמעינן "שמע מיניה תרתי דמדהיל
מ נמי שהמילוי הזה שהיה ממלא "בית המקדש היא השכינה ומדאפקיה בלשון מלא ולא מלא בחירק ש

 ).נ"ש) (ח"זה(המשכן היה מלא כרמון משפע וברכות 
  ).א"ד(אוצר מלא מכל טוב  ז
 מתראית לפני מליין לה היינו בזווג הקדוש כידוע ואתמליא מנייהו שהבאר נובע מלמטה כשהיא ח

 ).א"ד(לעיל ס וכדלקמן ' המלך במעשה הצדיקים ומגדלת לו בנים הגונים ועי
  ).הערת הזוהר(ז "מ' בסוף הספר סי' מה שחסר כאן עי ט
  .יהל אור' עי י
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 זו "ים מני מים אזלו" ".ויבש יחרב ונהר ים
 שנשקית שאמרנו הקדושה הארץ

 אותו ,"ויבש יחרב ונהר" .עליונה מהשקאה
 מואר להיות עליה שעומד האחד העמוד

 שנאמר כמו "ויבש יחרב ונהר" .ממנו
 זמן באותו ,יהודה רבי ואמר". אבד הצדיק"

 הקדוש ,מהעולם רשעים אותם שנאבדים
 על משתדל )מסתכל( )עצוב( הוא ברוך

 .עליו שמגן )שעומד( מי רואה ולא העולם
 על להגן לו שהיה ,נח הרי תאמר ואם

 ,לעולם תולדות ממנו ולהוציא עצמו )דורו(
 לפני צדיק ראיתי תךוא כי" שכתוב זהו

  יוסי רבי. הזה בדור דוקא ,"הזה בדור

 áéúë ïéãë àîìòá ïéáééç åàéâñàã àúòùáå
)àé ãé íù ( ùáéå áøçé øäðå íé éðî íéî åìæà

 àùéã÷ àòøà àã íé éðî íéî åìæà]ïøîàã[ 
 àåää ùáéå áøçé øäðå äàìò åé÷ùî àé÷úùàã
 øäðå äéðî àøäðúàì äìò íéà÷ã ãç àãåîò

å áøçé øîà úàã äîë ùáé)à æð äéòùé ( ÷éãöä
ãáàà åãéáàúàã àðîæ àåääá äãåäé éáø øîàå 

á÷ àîìòî ïéáééç ïåðéà" ä)áéöò (]ìëúñà[á ìò 
 ïàî àîç àìå àîìò)íéà÷ã] (ïéâàã[ äéìòâ éàå 

 ìò àðâàì äéì äåäã çð àä àîéú)äéøã (
]äéîøâ[ää àîìòì ïéãìåú äéðî à÷ôàìå " ã
)à æ úéùàøá ( êúåà éë øåãá éðôì ÷éãö éúéàø

éñåé éáø à÷ééã äæä øåãá äæä  
  æñ/á  

 שהיה שלו שבח זה ,"הזה בדור" ,אמר
 צדיק איש כך כל ונמצא רשע דור באותו
 )שלו וזהא " נאלא ,בדורו ולא ודאי( תמים

 יכול היה לא אבל ,משה של בדורואפילו ו
 עשרה נמצאו שלא משום ,העולם על להגן

 שם ימצאון ליאו" שנאמר כמו ,בעולם
 נמצאו לא כאן גם .שם נמצאו ולא ,"עשרה
 ,ונקבותיהם בניו ושלשת הוא אלא ,עשרה

  .עשרה היו ולא

 äåäã äéìéã àçáù àã äæä øåãá øîà
 ùéà éàä éìåë çëúùàå àáééç àøã àåääá

 íéîú ÷éãö)àìà äéìéã àøãá åàìå éàãå(]  éàãå
åìéôà àìà äéìéã[ ìáà äùîã àøãá åìéôàå 

 äåä àì àìã ïéâá àîìò ìò àðâàì ìéëé
 øîà úàã äîë àîìòá äøùò åçëúùà

)áì çé úéùàøá ( àìå äøùò íù ïåàöîé éìåà
 äøùò åçëúùà àì àëä óåà ïîú åçëúùà

äøùò ååä àìå åäééá÷åðå éåðá úìúå àåä àìàã:  
 ,אביו שמעון רבי את שאל אלעזר רבי

 בחטאי מתמלא שהעולם בשעה ,שנינו הרי
 צדיק לאותו אוי ,יוצא והדין אדם בני

 בחטאי נתפס שהוא ,בעולם שנמצא
 נתפס שלא נח צלינ איךו ,בתחלה הרשעים

 שרצה נאמר הרי ,לו אמר .בחטאיהם
 תולדות ממנו להוציא הוא ברוך הקדוש
 לא הדין שהרי ,ועוד . התיבהמתוך לעולם

 ונסתר טמיר שהיה משום ,עליו לשלוט יכל
  .מהעין והתכסהבתיבה 

 øæòìà éáø éåáà ïåòîù éáøì äéì ìéàù
)å( éðá éáåç àéìîúà àîìòã àúòùá ïðéðú àä

 çëúùàã äàëæ àåääì éåå ÷ôð àðéãå àùð
 àéáééçã éåáåçá ñôúà åäéàã àîìòá
 ñôúà àìã áéæúùà êéà çð àúéîã÷á

à åäééáåçá"á÷ã øîúà àä ì" à÷ôàì àòá ä
 àðéã àäã åúå àúåáéú åâî àîìòì ïéãìåú äéðî

àèìùì àìëé àì æéðâå øéîè äåäã ïéâá éåìò ä
äáéúáäàðéòî àééñëúàå :  

 בקשו צדק בקשו" כתוב ,וראה ובא
 בקש ונח ".'ה אף ביום תסתרו אולי ענוה
 אף ביום ונסתר , התיבהלתוך ונכנס ,צדק

 ולקטרג לשלוט יכל לא הדין זה ועל .'ה

 áéúë éæç àúå)â á äéðôö ( åù÷á ÷ãö åù÷á
åäé óà íåéá åøúñú éìåà äåðò" ÷ãö ù÷á çðå ä

åäé óà íåéá øúúñàå àúåáéúã äååâá ìàòå" ä

                                                                                                                                                                                     

רצונו לומר שכל זמן שיש חסרון תיקון למטה אין ). ו"לש(ב "ג קנ ע"ב ח"א נז רע"ב יא ע"ב ט ע"ח' עי א
 .ב בהערה"דברינו לעיל סוף נה ע' ועי, )ג"ב ו ע"ה ח"עד(שפע בא מלמעלה 

áìãúùà ) ôã"å.( 
âò åäì) ôã"å.( 

  ).הערת הזוהר(ב "בסוף הספר סימן י' מה שחסר כאן עי ד
 ).א"ד(א "והיה נעלם מן העין בא לח לט ולעיל סג ע ה
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 עליונים קדושים לאותם נרמז כאן .עליו
 ליונותהע הקדושות האותיות בסוד לדעת

 אותם את להכות ב"כ האותיות של פוךיהה
 ".הארץ מן וימחו"כתוב  זה ועל ,הרשעים

 ,פתח יצחק רבי". ביתך וכל אתה בא"
 בוקע תפארתו זרוע משה לימין מוליך"

 זרוע(" ".עולם שם לו לעשות מפניהם מים
 שהוא ,אברהם של זכות זו ")תפארתו

 בוקע לכןו ,משה של תפארת ,ממשה הימין
 היא אברהם של הזכות שהרי ,מפניהם מים

 שם לו לעשות ,למה זה וכל .מים בוקעת
 בני לשאר משה בין מהבא וראה . עולם

 הוא ברוך הקדוש שאמר בשעה .העולם
 אותך ואעשה ,'וגו לי הניחה ועתה" למשה

 בואעז וכי ,משה אמר מיד ,"' וגוגדול לגוי
 כל יאמרו כעת ,בשבילי ישראל של דינם

 ישראל את הרגתי שאני ולםהע בני אותם
 הקדוש לו שאמר שכיון. נח שעשה כמו

 כמו( , בתיבהאותו שיציל הוא ברוך
 את מביא הנני ואני" שכתוב )שנאמר
 כל את ומחיתי" וכתוב ,"' וגומים המבול
 ואני האדמה פני מעל עשיתי אשר היקום

 אל ובאת 'וגו בריתי את מקיים הנני
 ,ובניו הוא שינצל לו שאמר כיון ".התיבה

 לכןו .ונאבדו העולם על רחמים קשיב לאו
 שנאמר כמו ,שמו על המבול מי נקראים

 מי מעבר נשבעתי אשר לי זאת נח מי כי"
 העולם בני יאמרו כעת ,משה אמר". נח

 לי שאמר משום ,אותם הרגתי שאני
 לי טוב כעת ,גדול לגוי אותך ואעשה
 ויחל" מיד ,ישראל שמדווי ולא שאמות

÷ìå äàèìùì ìéëé àì àðéã àã ìòå äéì àâøè
æéîøúà àëäà òãðîì ïéðåéìò éùéã÷ ïåðéàì 

ë ïååúàã àëåôä ïéàìò ïéùéã÷ ïååúàã àæøá"áá 
õøàä ïî åçîéå àã ìòå àéáééç ïåðéàì éçîúàìâ 

áéúëã) à æ úéùàøá ( éáø êúéá ìëå äúà àá
 çúô ÷çöé)áé âñ äéòùé ( òåøæ äùî ïéîéì êéìåî

íìåò íù åì úåùòì íäéðôî íéî ò÷åá åúøàôú 
]åúøàôú òåøæ[ åäéàã íäøáàã àúåëæ àã 

äùîî àðéîé )åúøàôú òåøæ ( äùîã úøàôú
 àúåëæ àäã íäéðôî íéî ò÷åá êë ïéâáå
 åì úåùòì äîì àã ìëå åäéà íéî ò÷åá íäøáàã
 àîìò éðá øàùì äùî ïéá äî éæç àú íìåò íù

àã àúòùá"á÷ ì" äùîì ä)é áì úåîù ( äúòå
åâå éì äçéðä 'éåâì êúåà äùòàååâå ìåãâ  ' ãéî

ã ÷åáùà éëå äùî øîàì éðéâá ìàøùéã ïåä
 úéìè÷ àðàã àîìò éðá ïåðéà ìë ïåøîéé àúùä
 äéì øîàã ïåéëã çð ãáòã äîë ìàøùéì ïåì

á÷" àúåáéúá äéì áéæùéã ä)øîúàã äîë (
 áéúëã)æé å úéùàøá ( úà àéáî éððä éðàå

åâå íéî ìåáîä ' áéúëå)ã æ úéùàøá ( éúéçîå
å÷éä ìë úà éðàå äîãàä éðô ìòî éúéùò øùà í

åâå éúéøá úà íé÷î éððä ' ïåéë äáéúä ìà úàáå
 ïéîçø àòá àì éåðáå àåä áéæúùéã äéì øîàã
 ìåáîä éî ïåø÷à êë ïéâáå åãéáàúàå àîìò ìò

 øîà úàã äîë äéîù ìò)è ãð äéòùé ( çð éî éë
 äùî øîà çð éî øåáòî éúòáùð øùà éì úàæ

                                                                                                                                                                                     

היה ' כל העולמו' ריאכבר ידעת כי ב' ב לאתמחי לאינון חייביא וכו"הפוכא דאתוון כ' הכא אתרמיז וכו א
ב אותיות שבו "ב אותיות כי האב בעת שמוליד את בנו מחקיק כ"ב אותיות וכן בריאת האדם נברא בכ"בכ

ב אותיות מתהוה הולד ומתגדל וכן מציאות הבריאה "י כח אלו הכ"כ בעת הולדתו וע"שחקק בו אביו ג
ב אותיות וכך היו עושים "י צרוף כ"יה ערב הושעיא ברא גברא וכיוצא ה' בגמ' שהיו בוראים הקדמונים הנז

היו לוקחים עפר חדש שלא עובד בו והיו מניחים אותו עפר על הארץ בשוה והיו מחקקים באותו עפר שם 
עם ' הדבר שהם רוצים לבראת ובכל אות ואות היו מצרפים בו כל האלפא ביתות כיצד אדם היו מצרפים א

יתות וכן אות המם עם כל האלפא ביתות עם תנאים אחרים עם כל האלפא ב' כל האלפא ביתות וכן אות ד
שהיו עושים והיה נברא אותו הדבר ואם היו רוצים למחות אותו ולבטל בניינו היו מהפכים האלפא ביתות 

והיה נמחה מאליו ] ו" לש–ל עם אותיות של שם אותו דבר שבראו "צ[למפרע עם אותיות אות דבר שבראו 
וזהו שאמר לו ' כנז] ו" לש–ב "סנהדרין סה ע' זירא עי' ל לפני ר"צ[הפך האותיות חנינא ' ולזה כשבא לפני ר

ולכן כדי למחות אנשי דור המבול מן העולם הוצרך להפך ] ו"ל בשם הלש" הערה הנ–ש "ע[תוב לעפרך 
ש הכא "הם מורות דין וחרבן וז' האותיות והאלפא ביתות ולעסוק בהם למפרע כי כל הצרופים שהם למפר

) ח"זה(ב אלפא ביתות מהופכות לאתמחי לאינון חייביא "ברזא דאתוון קדישין עילאין שהם כ' מיז וכואתר
 ).נ"ש(

בסוד האלפא ביתות יכול לברוא אדם ומעשה היה והיה כתוב במצחו אמת ולפי שלא עשו כהוגן  ב
ה לצייר הצורה יציר' ס' פי). א"ד(ש לאתמחי חייביא "מאמת ונשאר מת וז' לברוא תקנתם היה למחוק א

  ).א"נ(ב "הרש. ק"ב אותיות ביושר ולמחוק הצורה יהפך סדר האותיות להפך למפרע בסדר תשר"בכ
 .זוהר הרקיע' עי ג
  .יהל אור' עי ד
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 רחמים בקש ,"אלהיו 'ה פני את משה
 רבי ואמר. העולם על רחמים ועורר עליהם
 מה עליהם רחמים כשבקש בתחלה ,יצחק
ך אמר יאו ,"בעמך אפך יחרה 'ה למה" ,אמר
 עבדו והרי ,משה אותו אמרלמה  ,זה דבר

 עגל להם עשו ,שנאמר כמו עבודה זרה
 ומשה ,"' וגואלה ויאמרו לו וישתחוו מסכה
 את שמרצה מי ,דנולמ כך אלא .למה אמר

 חטא אותו את לעשות צריך לא ,האחר
 ,לפניו אותו יקטין אלא ,לגדול )שהוא(

 ,)הרשע( האחר לפני אותו יגדיל כך ואחר
 ולא". להוגד חטאה חטאתם אתם" שכתוב

 עצמו שמסר עד הוא ברוך הקדוש את עזב
 חטאתם תשא אם ועתה" שכתוב ,למיתה

 ".כתבת אשר מספרך נא מחני אין ואם
 שכתוב ,להם מחל הוא ברוך והקדוש

 ,כן עשה לא ונח ,"' וגוהרעה על 'ה וינחם"
  .העולם כל את ועזב ,נצלילה רצה אלא

 àîìò éðá ïåøîéé àúùä ïéâá ïåì úìéè÷ àðàã
 éì áè àúùä ìåãâ éåâì êúåà äùòàå éì øîàã

 ãéî ìàøùé ïåöúùé àìå úåîéàã)àé áì úåîù( 
åäé éðô úà äùî ìçéå"ìà ää ïéîçø àòá åé

 ÷çöé éáø øîàå àîìò ìò éîçø øòúàå åäééìò
 äîì øîà÷ éàî åäééìò éîçø àòáã àúåøéù

åäé" øîà êéà àã äìî éëå êîòá êôà äøçé ä
ì úàã äîë äøæ äãåáò åãáò àäå äîì äùî ä

 åøîàéå åì ååçúùéå äëñî ìâò íäì åùò øîà
åâå äìà ' àðôéìåà éëä àìà äîì øîà äùîå

 àáåç àåää ãáòîì éòá àì àøçàì äöøîã ïàî
)åäéàã ( éâñé øúáìå äéî÷ äéì øéòæé àìà áø
ì àøçà äéî÷ äé)àáééç ( áéúëã)ì íù ( íúà

áù àìå äìåãâ äàèç íúàèçá÷ì äéì ÷é" ãò ä
 áéúëã àúåîì äéîøâ øñîã)áì íù ( íà äúòå

 øùà êøôñî àð éðçî ïéà íàå íúàèç àùú
á÷å úáúë" áéúëã ïåì ìéçî ä)ãé íù ( íçðéå

åäé"åâå äòøä ìò ä ' àòá àìà ïë ãáò àì çðå
àîìò ìë ÷éáùå àáæúùàì:  

 רוח ,העולם על שורה שהדין פעם ובכל
 ,משה כמו נמצא שלא אוי ,אומרתהקודש 
 איה )עמו משה עולם ימי( רוויזכ" שכתוב
 אל 'ה ויאמר" שכתוב ,"' וגומים המעלם

 הוא בתפלה שהרי ,"אלי תצעק מה משה
 עצמו םשֹש ומשום ,מהים אותם העלה

 )שמו על( נקרא ,בים ישראל על בתפלה
. מהים אותם העלה שהוא ,מים המעלם

 זהו ,"קדשו רוח את בקרבו השם איה"
  שהשרה משה

 çåø àîìò ìò àéøù àðéãã àðîæ ìëáå
 áéúëã äùîë çëúùà àìã éåå øîà àùãå÷

)àé âñ äéòùé(] øåëæéåàåâå '[åâå íéî íìòîä äéà  '
 áéúëã)åè ãé úåîù (åäé øîàéå" äî äùî ìà ä

 àîé ïî ïåì ÷éìñ àúåìöá åäéà àäã éìà ÷òöú
 ìàøùéã åäééìò àúåìöá äéîøâ éåùã ïéâáå

 éø÷à àîéá)äéîù ìò (]íéî íìòîä[ åäéàã 
 çåø úà åáø÷á íùä äéà àîé ïî ïåì ÷éñà

äùî åäéà àã åùã÷áéøùàã   
  çñ/à  

 ,"בתהמות מוליכם" .ישראל בין שכינה
 התהום בתוך והלכו המים כשנבקעו

 על נאמר והכל( המים שקפאו ביבשה
 משום ,)עמו משה נקרא זה ועל( )משה

 ,יהודה רבי אמר .ישראל על עצמו שמסר
 כדאיאינו  ,הוא נח היה שצדיק גב על אף

 העולם על יגן הוא ברוך שהקדוש )כדי(
  .בשבילו

 úåîåäúá íëéìåî ìàøùéã åäééðéá àúðéëù
 àúùáéá éîåäú åâá åìæàå àéî åò÷áúà ãë

 äùî ìò øîúà àìëå àéî åãéìâã]ð" àã ìòå à
åîò äùî éø÷à[ ìàøùé ìò äéîøâ øñîàã ïéâá 

äàëæã áâ ìò óà äãåäé éáø øîà åàì çð äåä 
 éàãë åäéà)ïéâá (á÷ã"äéðéâá àîìò ìò ïéâé ä:  

 ,בזכותו הדבר תלה לא משה ,בא וראה
 לנח אבל ,הראשונים האבות בזכות אלא

 .משה כמו במה שיתלה זכות לו היה לא

 àìà äéúåëæá äìî äìú àì äùî éæç àú
 ïàîá äéì äåä àì çð ìáà éàîã÷ ïäáà úåëæá
 ìë íòå ÷çöé éáø øîà äùîë àúåëæá éìúéã

                                                           

à) åîò äùî íìåò éîé) (ôãá óñåð"å.( 
  ).א"נ(מ "א. ס אותיות משה"הש ב
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 לו שאמר כיון ,זה כל ועם ,יצחק רבי אמר
 בריתי אתוהקימותי " הוא ברוך הקדוש

 .חמיםר עליהם לבקש לו היה ,"תךיא
 אותו שיקריב ,כך אחר שהקריב והקרבן

. מהעולם הכעס ישכך אולי ,לזה דםומק
 שהרי ,לעשות לו היה מה ,יהודה רבי אמר

 הקדוש לפני מכעיסים היו העולם רשעי
 נח ודאי אלא .קרבן יקריב והוא ,הוא ברוך

 בווש יפג שלא בשביל עצמו על היה מפחד
 רואה שהיה ,העולם רשעי בתוך המות
 מכעיסים ואיך יום בכל הרעים הםמעשי
  .יום כל הוא ברוך הקדוש לפני

á÷ äéì øîàã ïåéë àã" éúéøá úà éúåîé÷äå ä
 éîçø éòáîì äéì äåä êúà>åäééìò< àðáø÷å 

 áéø÷àã àðã úîã÷ ïî äéì áéø÷éã øúáì
]é àîìãêëù) [êëù( éáø øîà àîìòî àæâåø 

 àîìò éáééç àäã ãáòîì äéì äåä éàî äãåäé
 éî÷ ïéæéâøî ååä>á÷"ä< àðáø÷ áéø÷é åäéàå 

äéîøâ ìò ìéçã çð éàãå àìàà àìã ïéâá äåä 
 éîç äåäã àîìò éáééç åâá àúåî äéá òøòé

ïæâøî êéäå àîåé ìë àùéá ïåäéãáåòá÷ éî÷ " ä
àîåé ìë:  

 פעם כל ,אמר יצחק )פתח אלעזר( רבי
 שנמצא הצדיק ,העולם רשעי שמתרבים

 וממקדשי" שכתוב ,בראשונה נתפס ביניהם
 אלא דשיוממק תקרי אל ,ושנינו ".תחלו

 הוא ברוך הקדוש השאיר ואיך .ממקדשי
 כדי אלא .הרשעים אותם כל בין נח את

 יקצד שהיה ,לעולם תולדות ממנו שיצאו
 יום כל בהם התרה שהוא ,ועוד. כראוי

 את בנפשו וקיים ,ממנו קבלו ולא ויום
 רשע הזהרת כי ואתה" שכתוב הפסוק

 ,"הצלת נפשך את ואתה" וכתוב ,"'וגו
 על אף ,הרשע את שמזהיר מי שכל מכאן

 ,עצמו את מציל הוא ,ממנו בליק שלא גב
 יזהיר כמה ועד .בחטאו נתפס רשע ואותו
 פרשוה והרי ,אותו שיכה עד ,אותו

  .החברים

 éáø)çúô øæòìàøîàå  (]÷çöéøîà [ ìë 
 çëúùàã äàëæ åàéâñà àîìò éáééçã àðîæ

 áéúëã àúéîã÷á ñôúà àåä åäééðéá) è ìà÷æçé
å ( éùã÷îî éø÷ú ìà ïðéðúå åìçú éùã÷îîå

á÷ äéì áéæù êéä çðå éùãå÷îî àìà" ìë ïéá ä
éãìåú äéðî ïå÷ôéã ïéâá àìà àéáééç ïåðéà ï

 éøúà åäéàã åúå úåàé à÷ãë ÷éãö äåäã àîìòá
 íéé÷å äéðî åìéá÷ àìå àîåéå àîåé ìë åäá

 áéúëã àø÷ äéùôðá)èé â íù ( úøäæä éë äúàå
åâå òùø ' áéúëå)íù ( úìöä êùôð úà äúàå

òà àáééçì øäæàã ïàî ìë ïàëî" ìéá÷ àìã â
 àáééç àåääå äéîøâì äéì áéæù àåä äéðî

äîë ãòå äéáåçá ñôúà äéì øäæé >ãòá éçîéã 
äéì<àéøáç äåî÷åà àä :  

 יום .שמעון רבי לפני מצוי היה יוסי רבי
 הוא ברוך הקדוש ראה מה ,לו אמר ,אחד

 השמים ועוף הבר חיות כל את להשמיד
 בהמות ,חטאו האדם בני אם ,הרשעים עם

 .חטאו מה הבריות ושאר השמים ועופות
 בשר כל השחית כי" שכתוב משום ,לו אמר

 משחיתים היו כולם ,"הארץ על דרכו תא
. אחר במין ונדבקו מינם את עזבוו ,דרכיהם

 לכל כך גרמו העולם רשעי אותם ,בא וראה
 מעשה להכחיש )להשכיח( ורצו ,הבריות

 להשחית הבריות לכל גרמו והם ,בראשית

 àîåé ïåòîù éáøã äéî÷ çéëù äåä éñåé éáø
à ãç"á÷ àîç éàî ì" àøá úåéç ìë äàöéùì ä

ã ïåäîò àéîù óåòå ïàèç àùð éðá éà àéáééç
à åèç äî ïééøá øàùå àéîù éôåòå éøéòá" ïéâá ì

 áéúëã)áé å úéùàøá ( úà øùá ìë úéçùä éë
 é÷áù åäééçøà éìáçî ååä åäìë õøàä ìò åëøã

àøçà àðéæá å÷áãå åäéðéæâ éáééç ïåðéà éæç àú 
 ïåòáå ïééøá ìëì éëä åîøâ àîìò)àçëùàì (

                                                                                                                                                                                     

  ).א"נ(מ "א. כ"והוא סכנה ג. משמע דאסור להסתכל בפשע אדם א
ם אמת "בפי הרמב' דעות והאחרונים תמהו עליו וחתרו לישב ודבר ה' ו מהלכו"ם פ" פסק הרמבכן ב

  ).א"נ(ן "מאי. דהכי נקיטי תנאי להלכה
  ).א"נ(מ "א. ל"כי הדבק באינו מינו גם הוא בכלל משחית ז ג
יא ה חיות ברא ועוף שמ"ר פנחס אמאי שצי קב"א א"ס שמוסיפין ד"ג י"לאכחשא עובדא דבראשית ה ד

דנסיב לבריה אתתא ואבד ליה הלולא לבתר רגז מלכא על בריה וקטליה ' ושאר בריין עמהון דחייבא למלכ
כיון דחמא לבריה מית עאל לגו הלולא ותבר כל אינון מאנין ובזע כל אינון לבושין אמר לא עבדי לון אלא 

 ).נ"ש(חלק ' מדרש הוא בסנהדרין פו' ח ינון וכו"ליקרא דברי וכיון דמית ברי אוף הכי אינון לא יתקיימון ת
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 הקדוש אמר .השחיתו שהם כמו דרכם
 להכחיש )להשכיח( רציתם אתם ,הוא ברוך

 ומחיתי" ,רצונכם אשלים אני ,ידי מעשי
 פני מעל עשיתי אשר היקום כל את

 שהיה כמו למים העולם אחזיר ".האדמה
 מכאן .נתבאר והרי ,במים מים ,בהתחלה

  .כראוי בעולם אחרות בריות אעשה והלאה

 ïìáçî ïåðéàã äîë åäééçøåà àìáçì ïééøá ìëì
á÷ øîà" åúéòá ïåúà ä)àçëùàì (]àùçëàì[ 

 úà éúéçîå ïåëìã àúåòø íéìùà àðà éãé éãáåò
 øãäà äîãàä éðô ìòî éúéùò øùà íå÷éä ìë
 ïééîá ïééî àúéîã÷á äåäã äîë ïééîì àîìò
 ïéðøçà ïééøá ãéáòà äàìäìå ïàëî øîúà àäå

ë àîìòáúåàé à÷ã:  
 ".אתו בניו ונשי ואשתו ובניו נח ויבא"
 איש יסתר אם" ,ואמר פתח חייא רבי

 כמה ".'ה נאם אראנו לא ואני במסתרים
 שלא עינים וסתומי לב אטומיהם  אדם בני

 ,רבונם בכבוד יודעים ולא משגיחים
 הארץ ואת השמים את הלוא" בו שכתוב

 להסתתר אדם בני רוצים איך ".מלא אני
 ,יודענו ומי רואנו מי ואומרים יהםמחטא
 יחבאו לאן ,"מעשיהם במחשך והיה" וכתוב
 ועשה פלטרין שבנה למלך] משל. [מפניו
 מרדו לימים ,יםנסתר חדרים הארץ תחת

 עליהם )צער( הקיף ,במלך הארמון בני
 והחביאו נכנסו ,עשו מה .בגיסות המלך
 ,המלך אמר .לותיהמח נקבי תחת עצמם

 רוצים אתם ומלפני ,אותם עשיתי אני
 איש יסתר אם" שכתוב זהו ,להתחבא

 אני ,"'ה נאם אראנו לא ואני במסתרים
 ,ואור חושך ועשיתי לותימח שעשיתי הוא

  .מלפני להתחבא תוכלו איך ואתם

åúùàå åéðáå çð àáéåà åúà åéðá éùðå 
)æ æ úéùàøá ( øîàå çúô àééç éáø) âë äéîøé

ãë (àì éðàå íéøúñîá ùéà øúñé íà åðàøà 
åäé íàð" àáì ïéîéèà àùð éðá ïåðéà äîë ä

 àø÷éá ïéòãé àìå ïéçéâùî àìã ïéðééò ïéîéúñ
 äéá áéúëã ïåäéøàîã)íù ( íéîùä úà àìä

 àùð éðá ïåòá êéä àìî éðà õøàä úàå
 åðòãåé éîå åðàåø éî éøîàå åäééáåçî àøúúñàì

 áéúëå)åè èë äéòùé ( íäéùòî êùçîá äéäå
éî÷î ïåøîèúé ïàì ïéøèìô äðáã àëìîì ä

ïéøéöô ïéøéîè àòøà úåçú ãáòåá åãøî ïéîåéì 
 àëìîá ïéøèìô éðá]øçñà[) øòöà ( åäééìò

 åäééîøâ åøéîèå åìàò åãáò äî éåñééâá àëìî
 ïåì úéãáò àðà àëìî øîà ïéøéñô éá÷åð úåçú

ää àøîèúàì ïàòá ïåúà éàî÷îå" ã) âë äéîøé
ãë (øà àì éðàå íéøúñîá ùéà øúñé íà åðà

åäé íàð" ïéøéñô éá÷åð úéãáòã àåä àðà ä
 ïéìëé êéä ïåúàå àøåäðå àëåùç úéãáòå

éàî÷ àøîèúàì:  
 רבונו לפני חוטא כשאדם ,בא וראה

 הוא ברוך הקדוש ,להסתתר עצמו וממשיך
 ,עצמו מטהר וכשהאדם .בגלוי דין בו עושה

 שלא ,להסתירו רוצה הוא ברוך הקדוש
  לאדם לו יךשצר שודאי ,'ה אף ביום יראה

 êéùîàå äéøàî éî÷ éèç ùð øá ãë éæç àú
á÷ àéñëúàì äéîøâ" àðéã äéá ãéáò ä

àéìâúàáâá÷ äéîøâ éëãà ùð øá ãëå " éòá ä
åäé óà íåéá éæçúé àìã äéì àøúñàì" éàãåã ä

ùéðéàì äéì éòáà  
  çñ/á  

 כששורה המשחית לפני להראות שלא
 אלו כל שהרי ,בו יסתכל שלא העולם על

 וזהו. להשחית רשות לו יש ,לפניו שנראים
 ,רעה שעינו אדם כל ,שמעון רבי שאמר מה
 נקרא והוא ,עליו שורה המשחית עין

 àìáçî éî÷ éæçúé àìã>àéøù ãë <]àéøùã[ 
 ïåðéà ìë àäã äéá ìëúñé àìã àîìò ìò

 åùø äéì úéà äéî÷ ïåæçúéã]àìáçì) [àìáçîì( 
 äéðéòã ùð øá ìë ïåòîù éáø øîà÷ã åðééäå
 àìáçî åäéàå éåìò àéøù àìáçîã àðéò àùéá

                                                           

טמירין פצירין מחבואות חפורות פצירין כמו פסירין ' חייא פתח ואמר וכו' ר' ויבא נח ובניו ואשתו וגו א
 ).נ"ש(ס "ך כדלקמן ופירש הערוך שקורין למרא שחופרין בה פ"בסמ
 ).א"נ(ב "הרש. טמונים). א"ד(חדרים נסתרים וחזקים תחת הארץ  ב
 ).נ"ש) (שם(ר דקאי בקרא דאראנו קרי ביה אראנו בפתח פירוש אח ג
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 ממנו להשמר האדם וצריך .העולם משחית
 ).לפניו( ינזק שלא כדי אליו להתקרב ולא

 צריךלכן ו .בהתגלות אליו לקרב ואסור
 המות מלאך ומלפני ,עין רע מאיש להשמר

 כתוב מה )זה ועל. (וכמה כמה אחת על
 שעין ,"העין םושת הגבר םוונא" ,בבלעם

 מסתכל שהיה מקום ובכל ,לו היתה רעה
 .המשחית רוח את עליו ממשיך היה ,בו

 םלהשמיד כדי בישראל להסתכל רצה ולכן
 מה .מסתכלות היו שעיניו מקום בכל

 עין שזקף ,"עיניו את בלעם וישא" ,כתוב
 על סתכללה כדי אחת עין והנמיך אחת

 ,כתוב מהבא וראה . רעה בעין ישראל
 ראה ,"לשבטיו כןוש ישראל את וירא"

 עליהם ורובצת עליהם מכסה שהשכינה
 ,תחתיה שבטים עשר בשנים קנתומת

 איך ,אמר .עליהם לשלוט יכולות איןעיניו ו
 עליונה קדושה רוח שהרי ,להם כלאּו

 זהו .בכנפיה אותם ומכסה עליהם רובצת
 מי וכלביא כארי כבש כרע" שכתוב
 שיתגלו כדי מעליהם "יקימנו מי" ,"יקימנו
 הקדוש רצה זה ועל. העין עליהם טוותשל
 ,מהעין להסתתר ,נח את לכסות הוא ברוך
 כדי עליו רוח הטומאה לשלוט תוכל שלא

 כמו ,"נח ויבא" .נתבאר והרי ,כלהשלא י
 מי מפני" .מהעין להסתתר שנתבאר

 אמר .אותו דחקו המים )שהרי( ,"המבול
 בא שהיה המות מלאך ראה ,יוסי רבי

 לתיבה ונשמר בה שנים נכנס ולכן ,)אליו(
 ולמה שנים עשר ).השנה של(עשר חדש 

 ,יהודה ורבי יצחק רבי בה נחלקו .חדש
 דין הוא שכך חדש עשר שנים אמר אחד

 )צריך( צדיק להשלים אמר ואחד ,הרשעים
 ושאר הדרגות ,דרגות עשרה שתים

  .בהימהתוציא להשראויים 

]ã[éø÷à àîìòà àøîúñàì ùéðéàì äéì éòáìå 
àì àìå äéðî ÷æúé àìã äéãäá àáø÷ú)äéî÷ (

äéãäá áø÷îì øéñàåá àéìâúàá ] éëä íåùîå
î àøîúñàì éòá ïéò òø ùéàîé êàìî éî÷î äéð

 äîëå äîë úçà ìò úåîä>àã ìòå<äî [ áéúë 
 íòìáá)ã ãë øáãîá (ïéòä íåúù øáâä íàðåâ 

 ìëúñî äåäã øúà ìëáå äéì äåä àùéá àðéòã
 äåä äéá]êéùîà) [êéùîî(çåø äéìò  àìáçî 

 ïéâá ìàøùéá åäá àìëúñàì éòá äåä êë ïéâáå
 áéúë äî ìëúñî äåä äéðéòã øúà ìëá éöùéã

)á íù (ãç àðéò óé÷æã åéðéò úà íòìá àùéåã 
 ìàøùéá åäá àìëúñàì ïéâá ãç àðéò êéàîå

 áéúë äî éæç àú àùéá àðéòá)íù ( úà àøéå
 àéôç àúðéëùã àîç åéèáùì ïëåù ìàøùé

ìò àòéáøå åäééìò ïéèáù øñéøúá àð÷úúî åäéé
 øîà äéðéò åäééìò äàèìùì ìéëé àìå äúåçú
 äàìò àùéã÷ àçåø àäã ïåäì ìåëéà êéà

ää àäôãâá ïåì úôçå åäééìò àòéáø" ã)è íù (
 åðîé÷é éî åðîé÷é éî àéáìëå éøàë áëù òøë

ïééìâúéã ïéâá åäééìòîä àèìùå ìòå åäééìò àðéò 
á÷ àã"î àøúúñàì çðì àéôçì àòá ä àðéò
ëé àìãé àìã ïéâá äéìò àèìùì àáàñî çåø ì

 çð àáéå øîúà àäå ìáçúé)æ æ úéùàøá ( äîë
 ìåáîä éî éðôî àðéòî àøúúñàì øîúàã) àäã

ã(äéì å÷çã ïééîå êàìî àîç éñåé éáø øîà 
 éúà äåäã úåîä)äéáâì ( ìàò êë ïéâáå

 éçøé øñéøú äá øîúñàå àúåáéúì)àúù (
 ïéçøé øñéøú éàîàå]éâéìô éáøå ÷çöé éáø äá 

øîà ãç äãåäé[é " àðéã åäéà êëã ïéçøé á
 àéáééçã] àîìùàì øîà ãçå>÷éãö< ]êéøö[ 

 ïî à÷ôàì éæçúàã ïéâøã øàùå øñéøú ïéâøã
äáéú[:  

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ב ”אחרי מות סג ע א
ג דלא יתזק ואסיר למקרב בהדיה דלא ייתזק באתגלייא ומה מאיש רע עין בעי לאסתמרא מיניה "ה ב

 ).נ"ש(' ד מה כתיב בבלעם וכו"ו וע"ולא לאתקרבא בהדיה דהא אתזק קמיה מקמי דמלאך המות עאכ
 ).נ"ש(' ן דעינא בישא הוה ליה דזקיף עינא חד ומאיך עינא חד כדלקמיסתום העי ג
אומר ' ב ב"בלק ר' א וכוונתו דבזוהר פ"ד' עי). א"ד(ב ”בלק עינו כתיב ולא כן בספרינו עיין בגליון כג ע ד

 ).א"נ(ן "מאי. כ בספר מנחת שי"כ בספרינו כ"וישא בלעם עיניו עינו כתיב ומשא
מעליה וישארו גלויים כי היכי דתשלוט עליהם עינא ' מי יקום השכינ' ד כלוח"יוג ב"בגין דיתגליין ה ה

 ).נ"ש(בישא 
' ל דנח מקטני אמנה הוה שעד שדחקוהו המים לא נכנס בתיב"דהא מיין דחקו ליה מכאן נפקו להו לרז ו

 ).נ"ש(
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 במים הם חדשים ששה ,אמר יהודה רבי
 ,מים היו כאן והרי ,באש חדשים וששה
 רבי )לו( אמר .חדשים עשר שנים ולמה
 .ואש במים ,נדונו הגיהנם ידינ בשני ,יוסי

 היו מלמעלה עליהם שירדו שהמים ,במים
 שיצאו שהמים ,ובאש .כשלג צוננים

 בדין זה ועל .כאש רותחים היו מלמטה
 עשר שנים ולכן( ,ומים באש ,נדונו הגיהנם

 הרשעים דין ,אלעזר רבי שאמר ,היו חדש
 והרי ,חדשים עשר שנים הם בגיהנם
 העולם עירש אותם כל זה ועל .פרשוה
 עד )ואש במים ,הללו דינים בשני נדונים

 מסתתר היה ונח .העולם מן ושמדושה
 ולא והמשחית העין מן והתכסהבתיבה 

 כמו ,המים פני על שטה בהיוהת ,אליו קרב
 מעל ותרם התיבה את וישאו" שנאמר
  ".הארץ

 המבול ויהי" שכתוב ,לקו יום ארבעים
 זמןה שאר וכל ."' וגוהארץ על יום ארבעים

 מן וימחו" שכתוב זהו ,מהעולם נמחו
 לא שהרי ,רשעים לאותם להם אוי ".הארץ
 זהו .בדיןלעמוד ו בעולם לחיות יקומו

 מחית שמם" שנאמר כמו ,"וימחו" שכתוב
 לא בדיןאפילו לעמוד ש ,"ועד לעולם
  .יקומו

 àéîá ïåðéà éçøé àúéù øîà äãåäé éáø
àùàá éçøé àúéùåàéàîà ååä àééî àëä àäå  
 øîà éçøé øñéøú)äéì ( ïéðéã éøúá éñåé éáø

 åúçðã ïééîã àéîá àùàå àéîá åðãúà íðäéâã
àìéòìî åäééìòá ïééîã àùàá àâìúë ïéðéðö ååä 

 àðéãá àã ìòå àùàë ïçéúø ååä àúúî é÷ôðã
 àééîå àùàá åðãúà íðäéâã] øñéøú êë ïéâáå

ø øîàã ååä éçøé" íðäéâá àéáééçã àðéã à
ååä éçøé øñéøú ïåðéà ìë àã ìòå äåî÷åà àäå 

 àéîá ïéìà ïéðéã ïéøúá åðãúà àîìò éáééç
àùàå[ øúúñî äåä çðå àîìòî åàéöúùàã ãò 

 áéø÷ àì àìáçîå àðéòî éñëúàå àúåáéúá
 àéî éôðà ìò àéèù äåä éäéà àúåáéúå äéáâì
 ìòî íøúå äáéúä úà åàùéå øîà úàã äîë

 õøàä  
)æé æ úéùàøá (éúëã å÷ì íåé íéòáøà á)íù (

åâå õøàä ìò íåé íéòáøà ìåáîä éäéå ' øàù ìëå
ää àîìòî ïåçîúà àðîæ" ã)âë íù ( ïî åçîéå

 ïåîå÷é àì àäã àéáééç ïåðéàì ïåì éåå õøàä
 àîìòá àééçàìåää àðéãá í÷éîì" äîë åçîéå ã

 øîà úàã)å è íéìäú ( ãòå íìåòì úéçî íîù
ïåîå÷é àì àðéãá í÷éîì åìéôàã:  

 ".הארץ מעל ותרםה  התיבאת וישאו"
 אלהים השמים על רומה" ,פתח אבא רבי
 לרשעים להם אוי ,"כבודך הארץ כל על

 ,יום בכל רבונם את ומרגיזים שחוטאים
 ,הארץ מן השכינה את דוחים ובחטאיהם

 והשכינה .העולם מן שתסתלק וגורמים
 על רומה" כתוב ועליה ,אלהים נקראת
 ,כתוב מהבא וראה ". אלהים השמים

 .החוצה אותה שדחו ," התיבהאת אוויש"
 בעולם שורה שלא ,"הארץ מעל ותרם"

 מסתלקת וכשהיא ,ממנו והסתלקה
 ואז ,בעולם שישגיח מי אין הרי ,מהעולם

 רשעי וכשימחו .עליו )הדין( שולט הדין
 השכינה ,)מהעולם( ממנו ויסתלקו העולם

 רבי לו אמר. לעולם מדורה את מחזירה
 שנמחו שראלי ארץ הרי ,כך אם ,ייסא

 õøàä ìòî íøúå äáéúä úà åàùéå
)æé æ úéùàøá ( çúô àáà éáø)éìéäúå æð í (

éäìà íéîùä ìò äîåø"ãåáë õøàä ìë ìò í ê
 ïåäéøàîì ïéæéâøîå ïàèç ïåðéàã àéáééçì ïåì éåå
 àúðéëùì äì ïééçã åäééáåçáå àîåé ìëá

 àîìòî ÷ìúñúã ïéîøâå àòøàî]å àúðéëù
éäìà éø÷à" íéîùä ìò äîåø áéúë äìòå í

éäìà"í[ áéúë äî éæç àú )æé æ úéùàøá ( åàùéå
 õøàä ìòî íøúå øáì äì ïééçãã äáéúä úà

àééøù àìãâúñàå àîìòá  ãëå äðî ú÷ì
 àîìòá çâùéã ïàî úéì àä àîìòî ú÷ìúñà

 àèìù àðéãå)àðéãá( ]ïéãë[ )ò( ïåçîúé ãëå éåì
 äéðî ïå÷ìúñéå àîìò éáééç)àîìòã ( àúðéëù

à àîìòá äøåãî úøãäà" éëä éà àñéé éáø ì
                                                           

ע "קיום משיתא ירחי אינון במיא ושתא ירחי באשא כנגד מה שנתעצלו הרשעים בעבודת יוצרם ב א
ת "ועברו על ל' ונתקררו ולא עשאום ידונו במים שהם קרים וכנגד חימום העבירות שנתחממו בעשיית

 ).נ"ש(' אוסרי לגפן עירה וגו' ויחי בפ' ידונו באש ועיין בפ
  .יהל אור' עי ב
ח מפסוק ותנ' שכינתא אהדרת כו' ב ושם דורש מה שאמר כאן כד יתמחון חייביא וכו”ובתיקון כ מו ע ג

 ).א"ד(ש "התיבה בחדש השביעי ע
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 לא למה אז ,זמן באותו שהיו הרשעים
 ,לו אמר .כבתחלה למקומה השכינה חזרה
 ,העולם צדיקי שאר בה נשארו שלא משום
  מהוֹש ירדה ,שהלכו מקום בכל )אבל( אלא

 ååäã àéáééç ïåçîúàã ìàøùéã àòøà àä
àðîæ àåääáà àúðéëù úøãäà àì éàîà 

à àúéîã÷áãë äøúàì" åøàúùà àìã ïéâá ì
 àîìò éàëæ øàù äá]àìà[) ìáà ( øúà ìëá

úàéåùå úúçð åìæàã  
  èñ/à  

 נכריה בארץ ומה .עמהם מדורה את
 נשארו אם שכן כל ,מהם נפרדה לא אחרת
 החטאים בכל .אמרנו והרי. הקדושה בארץ

 אחד .השכינה את דוחים ,העולם רשעי של
 כמו ,הארץ על דרכו שמשחית מי מהם

 ולא שכינה פני רואה לא ולכן ,שאמרנו
 אלה על כתוב זה ועל .לפלטרין נכנס

  .מהכל שנמחו ,"הארץ מן וימחו"

 àì àøçà äàøëåð àòøàá äîå ïåäîò äøåãî
 àòøàá åøàúùà éà ïëù ìë åäééðî àùøôúà
 àîìò éáééçã ïéáåç ìëá øîúà àäå àùéã÷
 ìáçîã ïàî åäééðî ãç àúðéëùì äì ïééçã

ãë àòøà ìò äéçøåà éîç àì êë ïéâáå ïøîà
àúðéëù éôðàá áéúë àã ìòå ïéøèìôá ìàò àìå 

 ïéìàá)âë æ úéùàøá ( ïåçîúà õøàä ïî åçîéå
àìë ïî:  

 הקדוש שעתיד הזמן באותו ,בא וראה
 מתים אותם כל ,המתים להחיות הוא ברוך

 ,נכריות ארצות בשאר בחוץ שימצאו
 גופיהם להם יברא הוא ברוך הקדוש

 אחת עצם שהרי ,כראוי )בגופם יעמידם(
 עצם אותהו ,הארץ תחת באדם שנשארת

 יבנה ועליה ,סהישבע אורכֹש תעשה
 יתן ולא. הגוף כל את הוא ברוך הקדוש
 בארץ אלא נשמות להם הוא ברוך הקדוש
 את תחופ אני הנה" שכתוב ,ישראל

 מקברותיכם אתכם והעליתי קברותיכם
 ,"ישראל אדמת אל אתכם והבאתי עמי

 ,כתוב מה כך ואחר .הארץ תחת שיתגלגלו
 שהרי ,"' וגווחייתם בכם רוחי ונתתי"

כל אותם של מות נש יקבלו ישראל בארץ
 את וטמאו שנטמאו פרט לאלו ,בני העולם

 ,"הארץ מן וימחו" כתוב באלה .הארץ
 ונחלקו שהקשו גב על ואף .הארץ מן דוקא

 שנאמר כמו "וימחו" .זה על הראשונים
 ,שמעון רבי לו ראמ". חיים מספר ימחו"

 שכתוב ,הבא בעולם חלק להם שאין ודאי
 יירשו לעולם" וכתוב ,"הארץ מן וימחו"

 כתוב ועליהם ,בדין יקומו אבל ".ארץ
 עולם לחיי אלה יקיצו עפר מישני ורבים"

מחלוקת וה ".עולם לדראון לחרפות ואלה

á÷ ïéîæã àðîæ àåääá éæç àú"àì ä äàééç
 øàùá øáì ïåçëúùéã ïéúî ïåðéà ìë àééúî

á÷ ïéàøëåð ïéòøà" ïåì àøáé ä)åäééôåâ() ]ð"à [
åäééôåâá ïåì íé÷åé ( ãç àîøâ àäã éæç à÷ãë

àåää àòøà úåçú ùð øáá äéá øàúùàã  àîøâ
äñéòá àøéîçë ãéáòúéâá÷ éðáé äéìòå " ìë ä

á÷ ïåì áéäé àìå àôåâ"äã àòøàá àìà ïéúîùð 
 ìàøùéã áéúëã)é æì ìà÷æçéá ( çúåô éðà äðä

 éîò íëéúåøá÷î íëúà éúéìòäå íëéúåøá÷ úà
 ïåìâìâúéã ìàøùé úîãà ìà íëúà éúàáäå

 áéúë äî øúáìå àòøà úåçú)ãé íù ( éúúðå
åâå íúééçå íëá éçåø ' ìàøùéã àòøàá àäã

 ïéìà øá àîìò éðá ïåðéà ìë ïéúîùð ïåìá÷é
 áéúë ïéìàá àòøà åáéàñå åáàúñàã) úéùàøá

âë æ (òàå à÷ééã õøàä ïî õøàä ïî åçîéå" â
 úàã äîë åçîéå àã ìò éàîã÷ åâéìôàå åù÷àã

 øîà)èë èñ íéìäú (à íééç øôñî åçîé" éáø ì
 éúàã àîìòá à÷ìåç ïåì úéì éàãå ïåòîù

 áéúëå õøàä ïî åçîéå áéúëã)àë ñ äéòùé (
 åäééìòå ïéãá ïåîå÷é ìáà õøà åùøéé íìåòì

 áéúë) ìàéðãá áé ( øôò úîãà éðùéî íéáøå

                                                                                                                                                                                     

ל שכינה לא זזה "ע דהא באמת אחז"כשגלו ישראל ממנה למה לא שרתה שם אחר גלותם וצ' פי א
  ).א"נ) (ן"מאי. ויש ליישב(מ "א. מכותל מערבי

 ).א"ד(י כשאר נשמות טהורות "ולא נכנס בהיכל הש ב
צם הזה יתרבה להיות נבנה הגוף אותו עצם כעיסה שיש בו שאור שעולה למעלה למעלה אף כן ע ג

. א”וכן הוא לקמן במדרש הנעלם דף קלו ע. ח דהוא לוז של שדרה"י' מבואר בויקרא רבה פ). א"ד(ממנו 
 ).א"נ(ן "מאי
  ).א"נ(ן "מאי. ה נותן נשמה לעם עליה"זש ד
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úåôøçì äìàå íìåò ééçì äìà åöé÷éå ïåàøãì   .החברים שבארוה כפי הכל אבל ,בזה
 íìåò] äåî÷åàã äîë àìë ìáà àäá àúâåìôå

àééøáç[:  
 פני על אשר היקום כל את וימח"

 לולכל ")כל את(" ,אמר אבא רבי ".האדמה
 על הממונים ששולטים שליטים אותם כל

 ".האדמה פני על אשר היקום" וזהו ,הארץ
 בבני דין הוא ברוך הקדוש עושה רשכאש
 אותם את מעבירבתחילה  ,העולם

 את כך ואחר ,עליהם הממונים השליטים
 שכתוב ,כנפיהם תחת שיושבים אותם

 ואחר ,"במרום המרום צבא על 'ה דויפק"
 ואיך". האדמה על האדמה מלכי על" כך

 באש אותם מעביר אלא ,מלפניו םרימעב
 אש יךאלה 'ה כי" שכתוב זהו ,שדולקת

 שאוכלת )הוא( אש ,"קנא אל הוא כלהוא
 ,באש )עובר( מעליהם שעומד אותו .אש

לכן ו .במים תחתיהם שיושבים ואותם
 ,"האדמה פני על אשר היקום כל את וימח"

 ועד רמש עד בהמה ועד מאדם" כך ואחר
 אלו כל ,"הארץ מן וימחו השמים עוף

 שלא ,למעט "אך" ,"נח אך וישאר" .שלמטה
 . בתיבהשעמו ומי נח רק ולםבע נשארו

  .גר שהכישו אריהי שהיה ח,י יוסי אמררב

 äîãàä éðô ìò øùà íå÷éä ìë úà çîéå
)âë æ úéùàøá ( øîà àáà éáø)ìë úà (

 ìò ïðîî ïéèìùã ïéèéìù ïåðéà ìë àììëàì
 ãëã äîãàä éðô ìò øùà íå÷éä àåä àãå àòøà

á÷ ãéáò" ïåðéàì øáòà àîìò éðáá àðéã ä
îîã ïéèéìù ïåðéàì øúáìå àúéîã÷á åäééìò ïð

 áéúëã åäééôãâ úåçú éáúéã)àë ãë äéòùé (
åäé ãå÷ôé" ìòå øúáìå íåøîá íåøîä àáö ìò ä

 äîãàä éëìî>äîãàä ìò <)äîãàá( êéäå 
÷éìãã àøåðá ïåì øáòà àìà äéî÷ ïøáòúîà 

ää" ã)ãë ã íéøáã (åäé éë" äìëåà ùà êéäìà ä
 àùà àð÷ ìà àåä)àåä (àùà ìéëàã àåää 

)ãà(åäééìòã íå÷éá éáúéã ïåðéàå àùàá 
 íå÷éä ìë úà çîéå êë éðéâáå àéîá åäééúåçú
 äîäá ãò íãàî øúáìå äîãàä éðô ìò øùà
 ìë õøàä ïî åçîéå íéîùä óåò ãòå ùîø ãò
 àìã éèåòîì êà çð êà øàùéå àúúìã ïéìà
 éáø àúåáéúá äéîòãå çð øá àîìòá åøàúùà

ùéëàã äåä øéâç øîåà éñåé àäå àéøà äéì 
äåî÷åà:  

 ואת נח את אלהים רוויזכ. "פרשוה והרי
 אתו אשר הבהמה כל ואת החיה כל

 רעה האר ערום" ,פתח חייא רבי ".בתיבה
 שנכנס נח על נאמר זה פסוק ".ונסתר

 התיבה לתוך ונכנס ,בה והסתתרלתיבה 
 שעד נאמר והרי .אותו דחקו שהמים בזמן
 מותה מלאך את ראה , לתיבהנכנס שלא

 שראה כיון .אותם ומקיף ביניהם שהולך
 זהו .בתוכה והסתתר לתיבה נכנס אותו

 ראה" ,"ונסתר רעה ראה ערום" שכתוב
 ,מלפניו "ונסתר" ,המות מלאך זהו "רעה
 יוסי רבי". המבול מי מפני" שכתוב זהו

éäìà øåëæéå"çð úà íâ ìë úàå äéçä ìë úàå 
 äáéúá åúà øùà äîäáä)à ç úéùàøá ( éáø

 çúô àééç) áë éìùîâ ( øúñðå äòø äàø íåøò
ìò øîúà àø÷ éàä àúåáéúì ìàòã çð 

 àééîã àðîæá àúåáéú åâì ìàòå äá øúúñàå
 àì ãòã øîúà àäå äéì å÷çãìåòééã àúåáéúì 

 øçñàå åäééðéá ìéæàã úåîä êàìîì äéì àîç
 äåâá øúúñàå äáéúì ìàò äéì àîçã ïåéë ïåì

ää" àã äòø äàø øúñðå äòø äàø íåøò ã
ää äéî÷î øúñðå úåîä êàìî" ã)æ æ úéùàøá (

éî éðôîø ìåáîä  äòø äàø íåøò øîà éñåé éá

                                                           

  ).א"ד(בנהר דינור ' פי א
á  øáòî–øåà ìäéá óñåð . 

י מי המבול השטן נקרא מבול דאיהו הוה אז בגו ימא וזהו מפני ד מפנ"הה. 'ויזכור אלקים את נח וגו ג
 ). נ"ש(לעיל ' כנז' מי המבו

ãìàò  )ôã”å.( 
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 כתוב לא( "ונסתר רעה ראה ערום" ,אמר
 שהמות בזמן ,שנאמר מה על חזר ,)ויסתר
 דויעמ ולא יסתתר חכם אדם ,ולםבע שרוי
 משום ,המשחית לפני יתראה ולא בחוץ
 את ישחית הוא ,הרשות לו שנתנה שכיון

 לפניו ועוברים לפניו שנמצאים אותם כל
 עברו ופתאים" הפסוק וסוף .גלויב

 ,לפניו והתראו לפניו עברו ,"ונענשו
 מצוה על עברו ,"עברו" ,אחר דבר. ונענשו

 ,אחר דבר .ענשוונ )רבונם שלא " נזו(
 ופתאים" .נח זה ,"ונסתר רעה ראה ערום"

 כיון ).ונענשו( דורו בני אלו ,"ונענשו עברו
  ,זמן אותו כל שם והשתהה שהסתתר

 øúñðåøãäà áéúë àì øúñéåà øîúàã äî ìò 
 øúñé íéëç ùð øá àîìòá àéøù àúåîã àðîæá
 ïåéëã ïéâá àìáçî éî÷ éæçúé àìå øáì íå÷é àìå
 ïåçëúùéã ïåðéà ìë ìáçé åùø äéì áéäééúàã
 àø÷ã àôåñå àééìâúàá äéî÷ ïåøáòéå äéî÷

ïéøáò åùðòðå åøáò íéàúôå ïééæçúàå äéî÷ 
àãå÷ô åøáò åøáò øçà øáã åùðòðå äéî÷á  àã

 åùðòðå]ð"ïåäéøàîã àãå÷ô à [ íåøò øçà øáã
 åùðòðå åøáò íéàúôå çð àã øúñðå äòø äàø

 äéøã éðá ïéìà)åùðòðå ( éäúùàå øúúñàã ïåéë
àðîæ àåää ìë ïîú  

  èñ/á  
  :éäìà øåëæéå øúáì"çð úà í  ". נח את אלהים רוויזכ" כך אחר
 את יםויזכור אלה(" ,שמעון רבי אמר

 לא ,נעשה שהדין בשעה , בא וראה,")נח
 הדין )בו( שנעשה כיון ,זכירה בו כתוב

 .זכירה בו כתוב אז ,העולם רשעי ונאבדו
 נמצאת לא ,בעולם שרוי הדין כאשר שהרי

 כיון .העולם על שרוי והמשחית ,התחברות
 ,למקומו הכל שב , הרוגזושכך הדין שעבר

 ,"נח את יםויזכור אלה" כאן כתוב כןול
. צדיק איש נחכתוב בש ,זכור שורה שבו

 גליו בשוא הים בגאות מושל אתה" כתוב
 בגליו קופץ שהים בשעה ,"תשבחם אתה

 ברוך הקדוש ,ויורדים עולים והתהומות
 את ומושך הימין מצד אחד חוט שולח הוא
 יונה. אותו שיודע מי ואין ,זעפו ושוכך גליו
 ,אותו ובלע הדג אותו לו והזדמן םלי ירד
 .מיד פרחה ולא ממנו נשמתו יצאה לא איך

 שולט הוא ברוך שהקדוש משום אלא
 הים גאות ואותה ,הים של גאות באותה

à" ïåòîù ø)éäìà øåëæéå"çð úà í)  úéùàøá
à ç( ( áéúë àì ãéáòúà àðéãã àúòùá éæç àú

äøéëæ äéáâ ãéáòúàã ïåéë )äéá ( àðéã
ééç åãéáàúàå äøéëæ äéá áéúë ïéãë àîìò éá

 àì àúåøáçúà àîìòá àéøù àðéã ãë àäã
 øáòúàã ïåéë àîìò ìò àéøù àìáçîå çëúùà
 ïéâáå äéøúàì àìë áú àæâåø êéëúùàå àðéã

éäìà øåëæéå àëä áéúë êë" äéáã çð úà í
 áéúë äéá áéúë ÷éãö ùéà çðã øåëæ àéøù

)é èô íéìäú ( åéìâ àåùá íéä úåàâá ìùåî äúà
àúòùá íçáùú äúàã àîéãä éåìâìâá õéô÷ 

á÷ éúçðå é÷ìñ éîåäúå"äåàèåç ãç øãù æ 
>àðéîéã àøèñî<äéôòæ êéëùå éåìâìâ êéùîå ç 

 äéì ïîãæàå àîéì úçð äðåé äéì òãéã ïàî úéìå

                                                                                                                                                                                     

פסוקים הם וחד ' ראה רעה ב' פ ערו"ג וה"ה' ויסתר כתיב אהדר על מה דאתמר בזמנא דמותא וכו א
. 'נסתר ופתאים וכווקריין ו' ערום ראה רעה נסתר פתאים עברו ונענשו וחד ערום ראה רעה ויסתר כתי

שריא בעלמא בר נש ' שחוזר כלפי מה שיש לנו בהקדמה דבזמנא דמות' פי' אהדר וכו. ש ויסתר כתיב"וז
חכים יסתר ולא יקום לבר וכאלו אמר קרא ויסתר והיא אזהרה לערום הזה שראה רעה שהוא מלאך המות 

פקודא דא שנצטוו '  ואתענשו פיא עברו עברו פקודא דא"ש בסמוך ד"כשבא לעיר יסתר ממנו ויתחבא וז
ונענשו כיון דאסתתר ' שיהיו נסתרים דלא יתחזון קמי מחבלא והם לא עשו כך אלא עברו אאזהרה וכו

 ).נ"ש(ג ליה "מלת ונענשו ל
  ).א"נ(מ "א. מסתירים עצמם ונענשו' זו המצוה עצמה שאינ' פי ב
  ).א"נ(ח "זכירה יסוד ובמשך הדין אינו מתחבר עם אלקים מז' פי ג
 ).א"ד(שהיה קופץ בגליו ). א"נ(מלכות  ד
' עי). א"נ(קליפות דסלקי לגבה לשאוב הדין ונחתי לפעול הדין בתחתונים . ותהומי. 'תוקף דיני מ' פי ה

 .יהל אור
 ).א"נ(ת "ת ו
 ).א"נ(יסוד חוט מחסד ' פי ז
 ).א"נ(ד "בסוד אחד וע' החוט הזה משמש בחשאי שלא ידעו הקלי' פי ח
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 את שמעלה השמאל של אחד חוט היא
 לא ואם .מתעלה הוא ובו ,למעלה הים

 לא ,הימין מצד אליו שמגיע החוט אותו
 שאותו )ןשכיו( שכאשר .לעולמים יעלה
 אז ,בו אוחז והים לים יורד החוט

 עד ,טרף ףולטר ושואגים הגלים מתעוררים
 )אותם( אותו משיב הוא ברוך שהקדוש

 בשוא" שכתוב זהו. למקומם ושבים לאחור
 גלי אותם את תשבחם ,"תשבחם אתה גליו
 רולחז אותם תשבר ,"תשבחם" .הים

 שבח ,ממש "תשבחם" ,אחר דבר .למקומם
 לראות שעולים םמשו להם הוא

 שנכסף מי כל ,מכאן .בהשתוקקות
 ולא( יכול שלא גב על אף ,ולדעת להסתכל

 וכולם ,שלו הוא השבח )רשות לו נותנים
  .אותו משבחים

á÷ã ïéâá àìà ãéî àçøô àìå äéðî äéúîùð" ä
 àåääå àîéã àúåàâ àåääá èéìù àîéã àúåàâ

ãç àåäà àèåç >àìàîùã< àîéì äéì ÷éìñã 
 éèîã àèåç àåää åàì éàå ÷ìúñà äéáå àìéòì

 ïéîìòì à÷ìñ àì àðéîéã àøèñî äéì>ãëã< 
)ïåéëã ( ãéçàúà àîéå àîéì úéçð àèåç àåääã

 ïéãë äá]àïéøòú) [ïéáøòúà( éåìâìâ ]ïâàùå [
)ïâàùå(á÷ã ãò àôøè óøèîì " áéúà ä]äéì[ 
)ïåì (àìää åäééøúàì ïéáúå àøåç" ã)íù ( àåùá

 àîé éìâ ïåðéàì íçáùú íçáùú äúà åéìâ
 øçà øáã åäééøúàì àáúàì ïåì øáúú íçáùú
 ïé÷ìñã ïéâá ïåì àåä àçáù ùîî íçáùú
 óéñëã ïàî ìë ïàëî éîçîì àúáåàéúá

àìòà òãðîìå àìëúñ" ìéëé àìã â àçáù
]áàúåùø äéì éáäé[ ïçáùî àìëå äéìéã åäéà 

äéì:  
 היה , בתיבההיה כשנח ,יהודה רבי אמר

 אותו רויזכ לא הוא ברוך שהקדוש פוחד
 רשעי ונעברו הדין שנעשה וכיון .לעולמים

 את יםויזכור אלה" ,כתוב מה אז ,העולם
 בשעה , בא וראה,אמר אלעזר רבי". נח

 שיזכר לאדם צריך לא ,בעולם שרוי שהדין
 הוא ברוך הקדוש לפני( למעלה שמו

 )כל( נזכרים ,שמו רונזכ אם הריש ).בעולם
 ,לנו מנין .בו תבונןלה ויבואו ,חטאיו

 של טוב יום היה היום שאותו ,משונמית
 את דן הוא ברוך והקדוש ,השנה ראש

 לדבר היש" ,אלישע לה אמר ואז ,העולם
 שאז ,הוא ברוך הקדוש זה ,"המלך אל לך

 .המשפט מלך ,הקדוש מלך ,מלך נקרא
 איני ,"יושבת אנכי עמי בתוך ותאמר"

 בתוך אלא ,בי בוננווי אותי שיזכרו רוצה
 לא )לווכ( העם בין ראשו שמכניס מי .עמי

 אמרה לכן ,לרע אותו לדון עליו תבוננוי
 היה גזושהר בשעה ,בא וראה. עמי בתוך
 הדין שעבר כיון .נזכר לא נח בעולם שרוי

 עכשיו ,"נח את יםויזכור אלה" ,כתוב מה
 את יםויזכור אלה" ,אחר דבר .שמו נזכר

  ".בריתי את רוואזכ" שנאמר כמו ,"נח

 äåä ìéçã äáéúá äåä ãë çð äãåäé éáø øîà
á÷ äéì øëãé àìã" ãéáòúàã ïåéëå ïéîìòì ä

 áéúë äî ïéãë àîìò éáééç åøáòúàå àðéã
)à ç úéùàøá(éäìà øåëæéå " éáø çð úà í

 àéøù àðéãã àúòùá éæç àú øîà øæòìà
 äéì éòáéì àì àîìòá äéîù øëãéã ùéðéàì

]á÷ã éî÷"àîìòá äð "àìéòì à[ øëãà éà àäã 
 éåáåç ïåøëãé äéîù)åäìë ( äéá àçâùàì ïåúééå

áåè íåé àîåé àåääã úéîðåùî ïìðîâ  ùàøã
á÷å äåä äðùä" äì øîà ïéãëå àîìò ïéàã ä

 òùéìà)á íéëìî'âé ã  ( êìîä ìà êì øáãì ùéä
á÷ àã" êìî ùåã÷ä êìî êìî éø÷à ïéãëã ä

 úáùåé éëðà éîò êåúá øîàúå èôùîä)íù( àì 
 éîò êåúá àìà éá ïåçâùéå éì ïåøëãéã àðéòá

 àîò ïéá äéùéø ìééòã ïàî)àìë ( ïåçâùé àì
 êåúá äøîà êë éðéâá ùéáì äéì ïãéîì äéìò
 àîìòá àéøù àæâåøã àúòùá çð éæç àú éîò
 øåëæéå áéúë äî øáòúà àðéãã ïåéë øëãà àì

éäìà" àúùä çð úà í øçà øáã äéîù øëãà
éäìà øåëæéå" øåëæàå øîà úàã äîë çð úà í

 éúéøá úà)ä å úåîù:(  

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ) (ח"ז(פ "מעלה אותה להתייחד פביסוד ה א
áàìå ) ôãá óñåð”å.( 

א ושאר ”מ השייך כאן תמצא בפנחס רכו ע"ר). א"ד(א ”ב ופנחס רלא ע”א ויצא קס ע”בשלח עד ע ג
  ).א"נ(ב "הרש. ז"ז ובסוף זה הספר סימן מ"מ רמוז בדף י"מאמר ר
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 .ללוד מקפוטקיא הולך היה חזקיה רבי
 עליך תמהני ,לו אמר .ייסא רבי בו פגע

 אדם יצא שלא שנינו שהרי ,לבד שאתה
 ,עמי הלך אחד תינוק ,לו אמר .לדרך יחידי
 ,התמ אני זה ועל ,לו אמר .אחרי בא והוא
 דברי עמו תדבר שלא מי עמך הולך איך

 בדרך שהולך מי כל ,שנינו שהרי ,תורה
 אמר .בנפשו מסתכן תורה דברי עמו ואין

 אותו הגיעבינתיים . בודאי זה כך ,לו
 מקום מאיזה ,בני ,ייסא רבי לו אמר .תינוק
 שהאיש ושמעתי ,לוד מעיר ,לו אמר .אתה
 עצמי וזמנתי ,לשם הולך החכם הזה

 אתה ,בני לו אמר .עמו וללכת ולעבודת
 שהרי יודע אני ,לו אמר .תורה דברי יודע
 והרכנתי ,קרבנות בפרשת אותי מדיל אבי
 זקן שהוא ,אחי עם אומר שהיה למה אזני
  .לי רואמ ,בני ייסא רבי לו אמר .ממני

 òâô ãåìì àé÷èåô÷î ìéæà äåä äé÷æç éáø
à àñéé éáø äéá" êãåçìá úàã êìò àðäååú ì

ú àäã àçøåàá éàãéçé ùð øá ÷åôé àìã ïðéð
à" éàøúáà éúà åäéàå éàãäá ìéæà ãç àéáø ì
à" àìã ïàî êãäá ìéæà êéà àðäååú àã ìòå ì

 ïàî ìë ïðéðú àäã àúééøåàã éìî äéá éòúùú
 ïëúñà àúééøåàã éìî äéîò åàìå àçøàá ìéæàã

à äéùôðá" àåää àèî éëäãà éàãå àåä éëä ì
 àéáøà" éøá àñéé éáø ì øúà ïàîà úðà" ì

 ìéæà íéëç ùð øá éàäã àðòîùå ãåìã àúø÷î
 äéãäá êäéîìå äéðçìåôì éàîøâ àðéîæå ïîú

à" éìî úòãé éøá ìáàúééøåààà " àäã àðòãé ì
 àáà]äåä[ àðéëøàå úåðáø÷ úùøôá éì óéìåà 

éàðãåàá åäéàã éçà íò øîà äåäã éàîì 
éàðî àùéù÷âà "éì àîéà éøá àñéé éáø ì:  

 ויקח 'לה מזבח נח ויבן" ,רואמ פתח
 הטהור העוף ומכל רהוהטה הבהמה מכל

çáæî çð ïáéå øîàå çúôãåäéì " ìëî ç÷éå ä
 úåìåò ìòéå øåäèä óåòä ìëîå äøåäèä äîäáä

                                                           

à   àúééøåàã)ôã”å.( 
 ).א"ד(והטתי אזני  ב
 . )א"ד(זקן ממני  ג
כיון דאתא נח ' עד בגין דחייבי עלמא גרמו דלא קיימא האי מזבח בדוכתי' פתח ואמר ויבן נח מזבח כו ד

ח נצוצין "ש העלאת כל הבירורים דרפ"דאקרי מזבח ע' האי מזבח הוא מדת מל' פי. כ"ע' כתיב ביה ויבן כו
אור הדבר היינו מה שמבאר דוקא כי היא נקראת פתח האהל וזה שער השמים כידוע ובי' י המל"שעולין ע

הפירוד והריחוק ' הם מתהווים מאין ליש והם בתכלי' ע ממדת מל"דידוע דבי' בסמוך עולת חדא כתיב פי
שיורדת ומתרחקת למטה מטה בשביל ' ה מפני הצמצומים והירידות של מדת מל"ס ב"מאור המאציל א

לאת והתנשאות החיות של הבהמה עד היינו הע' התהוות הנבראים כידוע וכאשר יקריבו קרבן הבהמה לה
זו מן תכלית השפלות לתכלית העלוי הוא דהיינו במה שתהיה ' והרי עלי' שתעלה להיות לריח ניחח לה

פתח ' א להיות עילוי כזה לנברא אם לא שיבא במזבח עלאה תחלה שנק"וא' ריח כו' בבחי' אצי' בבחי
מוצע בין העומד חוצה לאנשים העומדים פנימה ד דוגמת הפתח שבו יכנסו אל האהל והרי הוא מ"האהל ע

אהל וחדר הפנימה וכדומה אם לא שיבא אל ' הנק' א לשום נברא להכנס ולהכלל באור האצי"כ א"כמ
' הפתח של האהל תחלה הממוצע והוא המזבח המחבר ומקשר את הנברא שיוכל להתעלות ולהכלל באצי

ממש וזהו דחייבי ' אצי' בבחי' יחה יעלה להוהוא אש המזבח שמכלה ושורף הבהמה מגשמיותה עד שר
' ח ניצוצין שנפלו כו"כל הבירורים דרפ' כח להעלות לפני ה' נפלה מדה זו ולא היה בחי' י העוונו"עלמא ע

העלאה כללית ' שנק' ש כללות מדת המל"בשלימותא והיינו עולת חדא ע' ובנח כתיב ויבן שבנה בנין המל
' זכר תמי' דכתי' נוק' דכר ולא סלק' כו' עולה הוא אש' כתי: ל"ל וד"כנשתעלה ותקשר למעלה את כל נפרד 

' מיניה דבה אתקרי' לא בעיא לאתפרש' אתקריב נוק' דכר לאתרי' אתקרי' ג דעול"אשה אלא אע' אמאי כתי
ש האש "אשה ע' הקרבן אשה לשון נקבה דידוע דהנקבה נק' נק' דלמ' א' בא לתרץ קושי' ש שפי"ע' כו

ש "דקרבן בסגול ע' אלא שאשה בקמץ ואש' א כו"אש ה' הוא מהגבורות דדכורא איש ונוק'  המלדעיקר בנין
' ל והלא עולת הקרבן עצמו זכר הוא דווקא לפי ששרשו באצי"עצמה כנ' אש של הקרבן שהוא אש המל

ש וירח ואמר לא אוסיף וכדומה ואיך יקרא בשם אשה "דדכורא שהוא ממשיך שפע החסדים דזכר כמ
ש כי "לעלות למעלה שפע החסדים דזכר דוקא וכמ' ג דלאתריה אתקריב פי"ומתרץ אע' כו' ות המלדגבור

' ל שאינה אלא מן הגבורות כי כל עליי"ז דרך הפתח צריך הוא לעבור והוא המזבח כנ"עכ' זכר חסדו וכו
דוקא ' כ יקרא אשה ואגב מתרץ למה הקדי"א בלתי הגבורות ורשפי אש ההסתלקות דוקא כידוע וע"א

ה "היינו לפי שנח באתר דדכורא עביד ליה קב' כו' לשום אישים דנוק' ג דאש"עולה שהוא זכר אע
צדיק תמים ' יסוד אבא דוקא שנק' נח שהוא איש צדיק תמים היינו בחי' לאתחברא ולאעלאה בתיבה ופי

פנימיות בינה ' ונכנס לתיבה ביסוד אימא להתעלם בתוכה כי התיבה עצמה הוא בחי' ם דבינה כו"ם י"ת
עלמא דאתכסיא עד שגם כל ההרים והמדות הגבוהים ' והמים הגבוהים הן מבחי' שמקפת מכל צד וכו

ודוגמת מדריגתה הקריב קרבן עולה זכר ' חסדים דאימא המכוסים וכו' נתעלמו בהם ונכסו לפי שהם בחי
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אשה ' המל' עיקר הטעם שנקז הוא מפרש "ל ואחר כ"וד' גלוי יסוד אבא כו' דווקא כדי לעורר למעלה בחי
עד דאחיד בה שמאלא לסלקא לה לעילא וזה עולה הוא אישה ' לפי שנתחבר שמאלא בנוקבא כו' אש ה

שמאל המשפיע נמשך מלמעלה למטה אל המקבל כדי לעורר בו חשק ותשוקה ' פי' קשירו דדכר ונוקבא כו
 דשמאל דוקא הוא המעורר את וידוע הטעם' ש שמאלו תחת לראשי כו"להתעלות ולהתדבק במשפיע וכמ

' הישינ' כ יש בכחו לעורר את האהב"גבורות רשפי אש ע' המקבל ולא הימין לפי שהשמאל הוא מבחי
מ תינוק שאינו רואה את אביו ואמו כלל יוכל לשכח עליהם ולא "וביאור הדבר יובן עד' להקיצה משנתה כו

 זמן שאינו רואה אותם אך כשנתגלו אביו ואמו כלל כל' פ שיזכרו לו שמם לא יחשוק אליה"יזכרם כלל ואע
הרי לא באה בלב התינוק ' ורואה אותם יתעורר מיד בלבבו האהבה ויצעק אבא אבא אימא אימא כו

' א מסיבת הגלוי כשנגלה אהבת האב והאם אליו הקיצו ועוררו את האהבה שהיתה בבחי"ההתעוררות כ
ואז ' ע ליתן טרף לביתה כו"יורדת להסתתר בבי' המלמ למעלה יובן ש"כ עד"כמ' שינה והעלם עד הנה כו

צריך שיומשך ' וכדי לעורר תשוקתה לבעלה כו' האצי' שינה כי נתרחקה מבחי' האהבה שלה נעלמה בבחי
קרירות וזהו ' גלוי האהבה דוקא לא אהבה נעלמת בבחי' דדכורא בבחי' גבורות העליונות דאצי' מבחי

כ כשתהיה "מ אהבה ברשפי אש שמעוררת לב זולתה אליו משא" עד'קטירו דרחימו דאחיד בה שמאלא כו
' ולהיות כן כדי לעורר את הישן ונרדם צריך תגבורת רשפי אש האהב' דמים כו' חסדי' אהבתו אליו בבחי

' פי' ולכך נקראת אשה אש ה' כדי שתתעורר בעליות לסלקא לעילא כו' כ שמאלא דוקא אחיד בנוק"דוקא ע
כ "הוא מן הגבורות ע' ולהיות כי גם כל עיקר בנין המל' ש שמאלו כו"פיע כמנמשך מן המש' אש לה

ל ודוגמת ענין זה "וד' מיני גבורות כו' בב' כ כתיב עולה הוא קשירו דדכר ונוק"ובג' נתחברו בה תרין אישי
' יעד שגם המתים יקומו ויהיה עלי' י הטל העליון כו"ע' ל דכתיב הקיצו ורננו שוכני עפר כו"יהיה לע

י שגדול כחו לעורר את הנרדם וישן "גבורות דע' לתכלית השפל והוא לפי שיהיה גלוי הטל העליון מבחי
וזהו כלל גדול בכל ' כ לאל חי מפני עוצם תגבורת הגלוי אלקו"בתכלית כמו שוכני עפר שיקיצו וירננו ג

ר נתרחק וירד מאד מאד ז יהיה עילוי גדול גם לאש"מקום שכאשר יהיה הארה וגלוי ממקום גבוה מאד עי
ד דוגמא התבוננות מהשגה נפלאת באלקות וכדומה יעורר האהבה בהתפעלות חדשה כאילו היה "ע' וכו

עליונות דדכורא למטה ' שממשיך תמיד שפע אש הגבורו' נרדם והקיץ וזהו ומקיים אמונתו לישני עפר פי
את ריח ' וירח ה: ל"ל וד"כ כנ"וירננו געד שיקיצו משינה ' בנבראים שנפלו בעמקי התהום וישנים לעפר כו

ע והעיקר ממים "העשן הגשמי ידוע סבת עלייתה מן העץ הוא לפי שהעץ מורכב מארמ' פי. 'הניחוח כו
י האש שנאחז בעץ יוצא ממנו הלחלוחית דמים ונשרף העץ ונכלה וגם יסוד העפר נכלה "ורוח ועפר וע

וגם יסוד הרוח נשרף והנה ' סודי שלא שרפו האש כוונשרף מעט שהרי האפר הוא אשר נשאר מן העפר הי
אלה מים ורוח ועפר אך מן המים יש בו יותר שהרי כל שהעץ יבש יותר לא ' העשן היוצא הוא כלול מג

א כאשר יאחז האש בעץ אז יכלל בו "כ כידוע ולית תננא בלא אשא שלא יצא העשן כ"יהיה ממנו עשן כ
ח "הרפ' ע הם מבחי"מ זה יובן למעלה בהיות ידוע דבי"ועד' ם כואלה מים ועפר ורוח ויכלה אות' את ג

ח "ש בע"ע כמ"ע הוא ארמ"מים ועפר ורוח כידוע דכללות אבי' בחי' והם בדרך כלל מג' ניצוצין שנפלו כו
ל אז הוא כמשל שריפת וכליון "ל כנ"י המ"העלאת ובירור הטוב מן הרע ע' וכאשר הבירורים עולים בבחי

' ז ענין עליית והתכללו"ועד' כו' שזוהי עלייתן במקור היסודות הרוחניי' ר שבעץ כוהמים והרוח ועפ
הר סיני והוא עשן ' הנק' ע שנתהוו ממדת מל"ע מים רוח ועפר שנאחזים בהר סיני דהיינו בי"הבירורים דבי

ל "ני המזבח כ"כאשר המה עולים למעלה ע). עשן עולם שנה נפש' הנק(ע "כולו מהעלאות ובירורי דבי
שנתעורר ממילא התשוקה של המקבל כאשר הגלות נגלית ' ל בענין שמאלו תחת לראשי כו"וכמשל הנ

י גלוי אשא של המשפיע "בתשוקתם הוא ע' כ תננא הוא עליית המל"כמ' רשפי אש המשפיע כו' אהב
באש של ' אציא ד"דז' ל והיינו מפני שירד עליו הוי"מגבורות עליונות דדכורא וזהו כשהן מחוברין כחדא כנ

מ נר קטן "והבנת ענין יובן עד. ל"וד' וכענין הסנה שראה משה כו' ל לכך הר סיני עשן כו"מעלה דדכורא כנ
הגדולה שתכלל ותבטל האור הקטן בשלהבת המדורה ויומשך הנר אליה ויוכלל במדורה ' מפני האבוק

ת שעולה היא כלפי מעלה והטעם הוא לפי שטבע האש למשוך אחר מקורו ולא להתמשך למטה כמו שלהב
להכלל באש היסודי הרוחני אך הפתילה מושכתו כלפי מטה ואין כח בפתילה או בעץ להמשיכו למטה אלא 
כשיש דבר ממשות ויש שיתאחז בו האש ויהפכנו להכלל בדקות האש וזהו שאמר בסמוך אשא נפיק מלגו 

עד ' אחר עליי' סתלקות כלפי מעלה בעליייוצא הוא ממקור הגבורות דהיינו ענין העליוי והה' ואיהו דק פי
אך סיבת ירידתו להתאחז למטה הוא דוקא במלה אחרא לבד דלאו איהו דק הכי דהיינו במלה ' אין קץ כו

ד כתיב ישימו קטורה באפיך "ל וסימנך חוטמא דנפיק תננא מגו אשא וע"וד' דרגיש וכדין תננא סלקא כו
שהן אשא ותננא כו אנו רואים בגבורות החוטם ' ונוק' באש דדכורל "וסימנך להבין דוגמת ענין הנ' פי. 'כו

מ באדם התחתון אנו "עד' ש עלה עשן באפו כו"דוגמתם ממש לפי שבחוטמא הוא מקור כל הגבורות כמ
רואים כאשר יקצוף ויכעוס על דבר שכנגד רצונו ידחוק אותו הדבר במוחו ולא יסבלנו כלל ויבער כאש 

כ עלה עשן "י מן נחירי החוטם הרי הגבורות דמות ורצון קדם לכנס בחוטם ואחחמתו ויצא כמו עשן רוחנ
תננא מקור הגבורות ' ל וזהו דנפיק בי"ז כדוגמת העשן היוצא מן העץ אחרי התאחז בו האש כנ"באפו וה

' הוא מגבורות העליונו' ויובן הנמשל מזה למעלה באדם העליון שעיקר כו: ל"וד' אשא כו' מגו' דשמאלא כו
א כידוע ונמצא יש מקור "בחוטמא דכתיב עלה עשן באפו באפו דז' שמתפשטי' ב שבמוחא דילי"בחוש

ל והנה לבטל הדינים "וד' ל וזהו וסימנך חוטמא כו"הנ' א עצמו למציאות אשא דדכורא ונוק"אמיתי דז
 קטורה ש ישימו"י הריח דוקא כמ"ל אין מיתוק הדין אלא בשרשו דוקא והיינו ע"והגבורות דחוטמא הנ

ושב ' עולה מהם הריח הטוב והריחו ה' הבשמים דקטורת מעלים עשן באש המזבח והי' כמו שהי' באפך כו
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וכדי להבין דבר זה יש להקדים עיקר ענין הריח מהו בהיות ידוע דיש כמה מיני עונג שמתענגים ' מאפו כו
ם מן תפארת הציור הנאה כמו שיתענג האד' בו בני אדם וכולם נמשכים מן מקור התענוגים שבמוח כו

בבגד וכדומה או שיתענג מן הקול הערב שהוא שומע או שיתענג מן הריח הערב שבתפוח המחומץ שיש בו 
קיוהא דווקא בהיותו חזק בוקע ועולה הריח ממנו לנחירי החוטם ועושה התחזקות גדול במוח ויערב מאד 

ד " וכח גדול בנפש מן אותו הריח כמו עהגבורות וההתחזקות דווקא דהיינו שיתוסף חיזוק' לנפש בבחי
והוא מפני שהריח שרשו ' דוגמא משאיבת הטאבאק בחוטם יתחזק המוח וירגיש גם בנפש עצמה חיזוק כו

הגבורות כטבע האש להסתלק למעלה למעלה ולהיותו חזק יעלה מלמטה למעלה מעלה יחזק ויתן ' מבחי
והנה מה שתקבל הנפש . ל"וד' מנו ולא הגוף כותוספת כח בנפש וזהו שאמר על הריח שהנשמה נהנית מ

עונג נפלא מן הריח הוא מפני תענוג המקורי שבנפש שתתענג ממנו והוא דרך ירידה והמשכה כמו שתרד 
הנפש להתענג מציור הנאה או מקול ערב אך שינוי הכלי יש כאן שלעונג הנמשך בציור העינים הם הכלים 

ובקול ערב ' כ כו"ם שבלתי הסתכלות העינים היטב לא יתענג כשבהם יתלבש העונג להיות כי אנו רואי
ולעונג הריח החוטם הוא הכלי שבו יתלבש העונג בין בירידתו בין בעלייתו אחרי ' האזנים הם הכלים כו

וכן ' נחירין ימין ושמאל כדי למאוס בריח הרע ויצטער ממנו כו' ג שהם ב"והחוטם כלול מחו(' שהריח כו
' ג ימין ושמאל ודרך כלל ראיה שמיעה ריחא דבור הן כללות הכלים שמקבלי"לולים מחוהעינים והאזנים כ

ריח שנערב ' ועל דרך זה יובן למעלה בריח הקטרת שירח ה) ל"וד' שבעצמות הנפש כו' ממקור התענוגי
ר שהוא כמשל דבר קיוהא ומחומץ אך העריבות ימצא דוקא "ד טו"שמתבררים עה' מהם היינו הבירורי

ויעלה למעלה ' א כו"חומא דז' ואל מדבר מתוק כידוע וזהו ישימו קטורה באפך שעולה הריח בבחיממנו 
עד דאת ' א ויעשה שם חיזוק גדול ועריבות נפלא כו"במקור התענוגים שבמוחין דז' למעלה לגו לגו פי

ו באפו שנמתקו כל הגבורות הראשונות שהי' פי' ואתעביד רעותא חדא כו' כו' אחיד כולא ותב לאתרי
כי אין ' ל ונח רוגזו כו"גבורות דעונג כנ' י הריח והיינו בבחי"באשא ותננא ועלו למקור הגבורות האמיתי ע

כ בכחו להמתקי "י ע"י גבורות דע'ל ולפי שהריח שרשו למעלה בבח"מיתקו הדין אלא בשרשו דוקא כנ
ל "כניש בההוא ריחא ודהגבורות דחוטמא ולהבים אל שרשם במקור התענוגים וזהו שאמר דחוטמא את

מוחין ' לפי שבתחלה יתחזק השכל והמוח והוא בחי' כ רעותא כו"והקדים לומר דאתקריב למחשבה ואח
ל "א וזהו לגו לגו וד"י וא"יחידה והוא ע' מקור העונג שבבחי' כ תתחזק ויהיה עריבות גם לבחי"א ואח"דאו

רטות ושכללותם היא המתקה אחת לבד ואמר בא לסדר כאן סדרי המתקות הגבורה בפ' פי. 'דהא תננא וכו
כ תרוויהו עיילי "ל ואח"ונמתקים באשא דדכורא כנ' ע שמתבררים ונכללי"התננא שהוא גבורות קשות דבי

ל וחוטמא אריח וכניש עד למקור התענוגים "י הריח דקטורת כנ"לגו לגו דהיינו שמתבשמים בחוטמא ע
נפש מן הריח הטוב כשיערב לנפש והוא כמאן דארח מ השבת ה"וכללותם הוא רק נייחא חדא הוא עד

י "הטעם הוא שע' ש שמנייחא דרוחא נעשה נהירו דבוצינין ונהירו דאנפין כו"ל ומ"וד' וכניש כולא כו
המתקת הגבורות דוקא חוזר האור לירד ולהתמשך והוא יתרון האור אשר מתוך החשך דוקא וזהו נהירו 

י קבלת עונג מלמטה דוקא כדוגמת הריח דקרבנות וכדומה "א עא שהוא ב"הארת פנים דא' דאנפין בחי
מ בפה האדם "פומא למעלה יובן עד' פי. 'ל ישקני מנשיקות פיהו כו"ח נצוצין כידוע וד"להם בבירורי רפ

למטה שאנו רואים הבדל והפרש גדול בין כלי הפה לשאר כלים ואברי האדם כי הנה כל אבר יש בו חיות 
 בה המזג של חיות הנפש בדם הוא הנפש שביד בבשר וגידים ועצמות והנה ודאי מן הנפש כמו היד שיש

שחיות הנפש הרוחניות שביד גדול כחה הרבה מאותה קצת החיות שממוזגת ממנה בדם שביד בבשר 
כלי להעלים ולהסתיר אור החיות עצמו כמו שהיא ' והוא מפני שהגשמיות של היד הוא בחי' וגידים כו

 מצומצם ומגושם בערכו לקבל כל החיות כמו שהוא רק אפס קצהו יקבלו והעיקר יהיה שהרי גופו של היד
כ בכלי הפה נהפוך הוא שכל "ז כל כלי ואבר מסתיר ומעלים אמיתת האור משא"ועד' בו בהעלם והסתר כו

עיקר החיות והאור מתגלה בפה לכמות שהוא ממש ואין הפה מסתירו כלל שהרי אנו רואים כשימשוך 
ל מן הלב לפה יפתח כלי הפה בפתיחת השפתים לכאן ולכאן ויצא ההבל של הלב כמות שהוא האדם הב

ש האהבה והתשוקה הנפלאה שבקרב ולב איש עמוק עמוק גם מה שאין הפה יכול לדבר ולא השכל "ומכ
כמו שאנו רואים באהבת האב אל בנו יחידו ' יתגלה בפה בנשיקה כד אתחבר פומא לנשקא כו' לחשוב כו

ב לו כנפשו ישקנו בפה ואז כל תוך נקודת האהבה שבלבבו ברשפי אש יוצאת ומתגלה בנשיקה זו שחבי
שיש לה כלים ואברים הרבה אך ' וספי' ז יובן למעלה כלל גדול בכל ספי"ועד' בלתי הסתר וצמצום כלל כו

ות כמו פומא העליונ' פה בספי' וביאור הדבר להבין בחי. ל"וד' הפרש גדול בינם ובין כלי הפה שבה כו
כמו שהיא בעצמותה בלתי תסתר ותתעלם בכלי ' פתיחת השפע וגלויי' דאימא ודאבא וכדומה היינו בחי

מצומצם ונעלם מאד ' שאור חסד דאצי' שלמעלה היינו חסד דרועא ימינא כו' ל במשל היד כו"תחלה כנ
א מכלי חסד "נבראים כל ולא יבא השפע ל"מ יד האדם התחתון כנ"יד העליון כמו עד' בכלי החסד הנק

כלי הפה באימא עלאה היינו גלוי החסדים ' כ בחי"משא' פ ידי יסדה ארץ כו"עליון המצומצם מאד כידוע ע
דבינה כמו שהן ממש בבלתי התלבשות כלל במסך הכלי מפני שהשפתים נפתחים לכאן ולכאן ונעשה פתח 

אופן פתיחת השפתים אם בקמיצה קצת וחלל ליציאת החסדים במהותם ממש אך לפי אופן הגלוי כן יהיה 
ל "כלי הפה דווקא שפנימית האהבה כמות שהיא מתגלה בה כנ' ל וזהו ישקני מנשיקות פיהו בבחי"וד' כו

ל והנה מה "והיינו תאובתא עלאה דיפוק רעותא מפומא שלא יצא דוגמת זה בשאר אברים וכלים מטעם הנ
ל "ון מעלה בנשיקה שבפה מלבד מעלת הפה עצמו הנבא לרמז עוד יתר' שאמר כד אתחבר פומא לנשקא כו

וגם ' ל ויתחבר בפומא דוקא כו"והוא אשר בנשיקה יהא גלוי רשפי אש האהבה שמקרב ולב איש עמוק כנ
פ הידוע "ז יובן ע"כ' מה שאמר כד נפיק רעותא מפומא ולא מחוטמא לפי שבפומא נפיק אשא ברעותא כו
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 זה ,"מזבח נח ויבן" ".במזבח תולוע ויעל
 .הראשון אדם בו שהקריב המזבח הוא
  נח למה

 çáæîá)ë ç úéùàøá(  åäéà àã çáæî çð ïáéå
îçð äàîã÷ íãà äéá áéø÷àã çáæ  

  ò/à  
 אלא עולה לא עולה שהרי ,עולה הקריב

 .חטא במה ונח ,) הרצוןהלב הרהור בשביל
 הוא ברוך הקדוש הרי ,ואמר הרהר נח אלא
 משום אולי ,שיחרב העולם על דין גזר

 לי תשאר ולא זכותי כל פקעה אותי שמציל
וזה ". 'לה מזבח נח ויבן" מיד ,בעולם זכות

 .הראשון אדם הקריב שבו מזבח אותוה הי
 שרשעי משום אלא ".ויבן" למה אז ,כך אם

 שבא כיון .במקומו עמד שלא גרמו העולם
 כתוב ,"ויעל עולות" ".ויבן" בו כתוב ,נח
 ריח אשה הוא להוע" כתוב .אחד ,תלׂעׂ

 àìà à÷ìñ àì äìåò àäã äìåò áéø÷ éàîà
 àøåäøä ïéâá]àáìã[) àúåòøã( áç äîá çðå 

á÷ àä øîàå øäøä çð àìà" ìò àðéã øæâ ä
àîìéã áøçúéã àîìòà ìë éì áéæùã ïéâá 

ì øàúùé àìå éì ò÷ô àúåëæ ãéî àîìòá åëæ é
çáæî çð ïáéåáåäéì " äéá áéø÷àã çáæî àåää ä

 ïéâá àìà ïáéå éàîà éëä éà äåä ïåùàøä íãà
 ïåéë äéúëåãá àîéé÷ àìã åîøâ àîìò éáééçã

 äéá áéúë çð àúàã)íù ( úìò úåìåò ìòéå ïáéå
áéúë) øñç( áéúë àãç )âé à àø÷éå ( àåä äìåò

                                                                                                                                                                                     

א בנשיקה שבפה נפיק "בי מעיו שלא יוכל לגלות גם בשכל ורצון כהעצמות והפנימיות באדם בקר' דיש בחי
תגבורת התשוקה הפנימית שבקרבים יוצא ובא באותו הרצון והאהבה הנגלית בפה ויש ' אשא ברעותא פי

העצמיות ' ואינה מבחי' א אהבה קרה כמים פי"אהבה ורעותא הנגלית בפה בלתי רשפי אש שבתוך מעיו כ
ל בענין הריח שימתיק הגבורות מלמטה למעלה בחוטמא דארח "בהיפוך ממאמר הנוהנה אמר כאן ' כ כו"כ

אלא יפוק אשא דרעותא מפומא מלמעלה למטה ולא מחוטמא מלמטה למעלה לפי שאשא ' וכניש כו
והיינו ' העצמיות והפנימיות יותר משיערב לנפש הריח כו' תאובתא עלאה היא מבחי' דרעותא שבנשיק

א שמחמת הבירורים דריח הקרבנות "דא' הפני' ל והטעם מובן שהאר"יחא ודדמסיים באתדבקותא דני
מים ' כ אשא דרעותא מצד עצמיות השעשועים דאב לבנו כו"משא' ע ההעלאה כו"מצומצם הוא לפ' וכדומ

ש "וכמ' ה מלמעלה למטה ואין לה הפסק לעולם כו"ס ב"עצמיות דאא' כי היא בבחי' רבים לא יכבוהו כו
' כו' ל באשא דרעותא דנפיק מפומ"סמיכת ענין היין למאמר הנ. 'כ כי טובים דודיך מיין כו"ל ובג"א וד"במ

בשכל וחכמה שיגלה ' הוא לפי שהיין משמח ומוציא את ההסתרה וההעלמה שבקרב ולב איש לידי גלוי אפי
 יגלה והיינו יין שבתוך תוך קרביו' ו בנקודת אהבה הפנימי"ש וק"כל מצפוני סודותיו כי נכנס יין יצא סוד וכ

ל באשא דרעותא "יועביד רעותא דהיינו שמוציאו מן העלמו וגורם סיבת הנשיקה הנ' דמחדי ונהיר אנפין כו
לפי טבעו להוציא ' כי הנה אנו רואים כשישתה האדם יין במדה וקצבה הראוי' ולא מיין דמשכר כו' כו

ולהיות מרבה להטיב גם לשונאיו וכדומה שבו לבד יהיה נמצא ממנו מקור החסדים בנהירו דאנפין ' ההעל
אך כשישתה הרבה יין יותר מכפי המדה הראויה אליו יתתהפך הטבע בו מחסדים לגבורות שיהיה בנקל 
לבא לידי כעס ורוגז על דבר קל שיעשו נגד רצונו ולא יוכל לסבול שונאיו ויהיה בחשוכא דאנפין ולהטאן 

ג וכשניתן "כי יש ביין חו' זעירא בשמחת פורים כו' לר' טיהכעס והאכזריות כמו רבה דשח' עיינין בבחי
ז יובן "והנה עד' על החסדי' במדה החסדים מתגברים וכשהוא יותר מן המדה הגבורות קשות מתגברי

והוא יין המשמח ' אם הבנים שמחה כו' ש המשמח אלקים כו"מוחין דאימא כמ' למעלה דיין הוא בחי
בא ליתן טעם ' וא מקור החסדים למעלה וזהו כי טובים דודיך מיין פיל שה"ומוציא כל העלם העצמיות כנ

ל הטובים מן היין הטוב המשמח ומוציא ההעלם ההוא חסדים דאבא "ל שהוא דודיך הנ"לסיבת נשיקה הנ
בא לפרש ' פי' ד דחמר דא טב כו"ד בג"ל וע"ל וד"שהוא הפכו ממש כנ' ולאו מיין דמשכר גבורות דאימא כו

ל שהיין כלול "י הנ"ניסוך היין שיעור רביעית ההין דוקא ולא פחות ולא יותר ואמר שעפהטעם שהוקבע 
ג מזבח "לכך הקובע בתורה שיעור לניסך היין ע' ג וכשיותן במדה מרובה יתרבו הגבורות וישברו כו"מחו

ל " הנע שזהו ענין העשן"מלאה גבורות ונאחזים בה גם גבורות קשות דנגה דבי' עילאה לפי שידוע דהמל
שנשפעת מאם ' הוא ענין השמחה שבבינה שבמל' דאצי' וכשמנסכים יין דאימא עלאה במזבח עלאה מל

א אבל צריך להיות בה שיעור קצוב ומדוד בכדי שלא יהיה היין רק מקור "ש במ"הבנים שמחה דלעילא וכמ
ומבואר ' ות כוממנו אחיזת החיצונים שבגבורות הקש' החסדים הטובים ואם יהיה ברבוי יהיו מסתעפי

ולכך גם שכר הקריבו ' פתח האהל כו' הנק' למעלה דהקרבן מעורר למעלה דוקא ורק דרך הילוכו הוא במל
א אמנם הקרבת היין הוא היפך זה אלא "ש במ"כמ' ש הסך נסך שכר לה"בשביל התעוררות שכר למעלה כמ

ין דוקא שיעור וטעם שיעור ל ולכך נקבע לי"וד' לעורר למעלה החסדים הטובים שהיו בהעלם תחלה כו
ל ומטעם זה שתה רביעית יין אל "וד' רביעית ידוע דעד שיעור זה עדיין אין מקום ליניקת הדין בבינה כו

ן "ד נלקח מן המ"ל וביאור ענין תרין שרגין שמסיים מובן בהיות המ"יורה שיכול לדון את הזכאי לחייב וד
 ). נ"ש) (ר"ביאורי הזוהר לאדמו(ל "א וד"ש במ"כמ

  ).א"נ(הרהור שאין בו חטא מביא עולה ' משמע אפי א
  ).א"נ(מ "א. הנקרא מזבח כמבואר לעיל פעמים הרבה' השכינה היא מ' פי ב
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 )אם ,זכר העוֶל הָלוע לעולם( ,"'לה חוניח
 תובשכ ,נקבה עולה ולא זכר העוֶל "הָלוע"
 ,"אשה" כתוב למה ".יקריבנו תמים זכר"

 על אף אלא. שם להמצא צריכה אש שהרי
 ,נקרבת ולמקומה זכר נקרבת שעולה גב

 עמה אלא ,ממנו פרדילה צריכה לא הנקבה
 שעולה .זה עם זה לחבר בשביל ,נקרב

 על ואף .כאחד להתחבר הזכר אל הנקבה
 צריך היה נח. אישים לשום שאשה גב

 ,הזכר של במקום שהוא ,עולה להקריב
 להתחבר הוא ברוך הקדוש אותו עשהו

 .עולה הקריב זה ועל , לתיבהכנסיולה
 )עמה( שהתחבר ,'ה אש ,אשה הוא עולה

 מצד נקבה )כל( שהרי ,בנקבה ,השמאל
 בהתדבקות הימין מצד וזכר ,באה השמאל

 .אשה נקבה )עולה( נקראת ולכן ,בזה זה
 בה שאוחז האהבה של קשר "אשה"

 ולהתקשר למעלה להעלותה להשמא
 הקשר ,"אשה הוא להוע" כתוב ולכן ,כאחד

  .זה עם זה ונקבה זכר של

åäéì ççéð çéø äùà" ä)ñ äìåò íìåòì øëã à÷ì
éà(] äì àçééð'[ à÷ìñ àìå øëã à÷ìñ äìåò 

 áéúëã àá÷åð)â íù ( éàîà åðáéø÷é íéîú øëæ
 àìà ïîú àçëúùàì éòá ùà àäã äùà áéúë

òà" äìåòã â]áéø÷úà[ )á( äéøúàìå øëã
 àìà äéðî àùøôúàì àéòá àì àá÷åð áéø÷úà
 à÷ìñã àãá àã àøáçì ïéâá áéø÷úà äá

 àøáçúàì àøåëã éáâì àá÷åðòàå àãçë" â
 áø÷îì äéì êéøèöà çð íéùéà íåùì äùàã

á÷ äéì ãáò àøåëãã øúàá åäéàã äìåò" ä
 áéø÷à àã ìòå äáéúá äàìòàìå àøáçúàì

ä ùà äùà àåä äìåò äìåò ' øáçúàã)äá (
 àäã àá÷åðá àìàîù)ìë ( àøèñî àá÷åð

 àéúà à÷ àìàîùã]ð" à àøèñî àøåëãå
àúå÷áãúàá àðéîéã) [÷áãúàã(å àãá àã  ïéâá

 éø÷à êë)äìåò ( åøéè÷ äùà äùà àá÷åð
 àìéòì äì à÷ìñì àìàîù äá ãéçàã åîéçøã

 êë ïéâáå àãçë àøù÷úàìå]áéúë[ àåä äìåò 
 åøéù÷ äùà]ã[àãá àã àá÷åðå øëã:  

 אשה" וכתוב ,"ניחוחה ריח את 'ה וירח"
 ואש עשן ,שמענו כך ,"אשה" ".ריח ניחוח

 ,אש בלא עשן אין שהרי ,כאחד בריםומח
 אשר מפני לווכ עשן סיני והר" שכתוב כמו
 יוצאת אש ,בא וראה". באש 'ה עליו ירד

 בחוץ אחד בדבר ואוחז ,דק והוא מבפנים
 עולה ואז ,בזה זה ונאחזים ,כך דק שאינו
 בדבר אוחזת שהאש משום ,מהול .העשן

 טםוהח ,לדבר וסימן , ממנוהמתפעל
 כתוב זה ועל. אש מתוך עשן בו שיוצא

 שחוזרת משום ,"באפך ורהקט ישימו"
 נאסף )מתפעל( טםווהח .למקומה האש

 הכל שנאחז עד ,ולפנים לפני ריח באותו
 המחשבה לתוך הכל ונקרב ,למקומו וחוזר

 חשָנ ,"ריח ניחוח" ואז .אחד רצון ונעשה
 נאסף העשן שהרי. נחת ונעשההרוגז 

 ,בעשן אוחזת והאש ,באש ומתקמט ונכנס
 שנח עד םולפני לפני שניהם ונכנסים

 ונח בזה זה )אוחז( נאחזים וכשהכל .הרוגז
 ונקראת אחד וקשר מנוחה הוא אז ,הרוגז

åäé çøéå" ççéðä çéø úà ä)àë ç úéùàøá (
éð çéø äùà áéúëå çç)è à úéùàøá ( éëä äùà

àðòîùà úéì àäã àãçë ïéøáåçî àùàå àððú 
 áéúëã äîë àùà àìá àððú)çé èé úåîù ( øäå

åäé åéìò ãøé øùà éðôî åìë ïùò éðéñ" ùàá ä
éæç àúá äìîá ãéçàå ÷ã åäéàå åéâìî ÷éôð ùà 

 àã ïãçàúàå éëä ÷ã åäéà åàìã øáì àøçà
 ïéâá àîòè éàî à÷ìñ àððú ïéãëå àãá
 àîèåç êéðîéñå ùéâøã äìîá àùà ãéçàúàã
 áéúë àã ìòå àùà åâî àððú äéá ÷éôðã

)é âì íéøáã (äøåè÷ åîéùéâ øãäàã ïéâá êôàá 
àîèåçå äéøúàì àùàã) ùéâøúà (]ùéðëúà[ 

 áúå àìë ãéçàúàã ãò åâì åâì àçéø àåääá
 ãéáòúàå äáùçî åâì àìë áéø÷úàå äéøúàì

ççéð çéø ïéãëå àãç àúåòøä çðã  àæâåø
 ìééòå ùéðëúà àððú àäã àçééð ãéáòúàå
 éìééòå àððúá ãéçà àùàå àùàá èéî÷å

                                                           

  ).א"ד) (דתננא איהו דינא דלתתא' בפי' ב אי”להלן ד ע(פרדס בשער מהות והנהגה  א
 ).הערת הזוהר(נשא קלז קלח  ב
  ).א"ד(חילו '  ואז ברך הה"ו כח אפו של הקב"ולא קטורת כי התי ג
 ).א"ד(מרגיש הריח ' והחוט ד
  ).א"ד(א ”פירוש ניחח תרי נייחי משמע ועיין האזינו רצד ע ה
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 הארת ,כאחד הכל חתשמ ,הרוח נחת .נחת
 'ה וירח" כתוב ולכן .הפנים הארת ,הנרות

 הכל מכניסו שמריח מיכ ,"ניחוחה ריח את
  .למקומו

 ãéçàúà ãëå àæâåø çðã ãò åâì åâì åäééååøú
)ãéçà ( àçééð àåä ïéãë àæâåø çðå àãá àã àìë

 àúååãç àçåøã àçééð àçééð éø÷úàå ãç åøéù÷å
 ïéâáå ïéôðàã åøéäð ïéðéöåáã åøéäð àãçë àìëã

éå áéúë êëåäé çø" ïàîë ççéðä çéø úà ä
äéøúà åâì àìë ùéðëå çøàã:  

 הטוב כל ומה ,אמר .ונשקו ייסא רבי בא
ר ואחז ,אמר .בו ידעתי ולא ידך תחת הזה

 רבי אמר .הלכו .עמך חברתמהדרך ונ
 שהרי ,נלך השכינה עם זו בדרך ,חזקיה

 תינוק אותו בידי אחז .לפנינו קנתומת
 אחד קפסו לנו רואמ ,לו אמר .והלכו

 התינוק אותו פתח. לך אמר שאביך מאותם
 זוהי ,"פיהו מנשיקות ישקני" ,ואמר

 רצון )שיצא( שיוצא העליונה השתוקקות
 כאשר ,טםומהח יוצא ולא )לנשק( מהפה
 ,לנשק הפה כשמתחבר שהרי ,אש יוצאת
 חתשמב ,מאירות בפנים ברצון אש יוצאת

 כי"לכן ו. מנוחה של בהתדבקות ,הכל
 המשמח )יין( יין מאותו ,"מיין דיךוד טובים
 ונעשה ,יכותימח והעינים פנים ומאיר
 )שמשכיר( המשכר מהיין ולא .הרצון
 והעינים ,פנים ומחשיך רוגז ועושה

 שיין משום ,זה ועל . רוגזשל יין ,לוהטות
 העינים ומשמח הפנים מאיר טוב זה

 מקריבים ,אהבה של השתוקקות ועושה
  ,המזבח גבי על יום כל אותו

 ïéãä ìë äîå øîà äé÷ùðå àñéé éáø àúà
 øîà äéá àðòãé àìå êãé úåçú úéà àáè
 øîà åìæà êãäá øáçúðå àçøåà ïî àðøãäà
 àäã êäð àúðéëù éãäá àã àçøà äé÷æç éáø
 åìæàå à÷åðé àåääã àãéá ãéçà ïî÷ àð÷úî
 êì øîàã ïåðéàî ãç àø÷ ïì àîéà äéì åøîà

 øîàå à÷åðé àåää çúô êåáà)á à øéù ( éð÷ùé
 äàìò àúáåàú àåä àã åäéô úå÷éùðî]÷åôéã[ 

)à÷ôðã ( àîåôî àúåòø)å à÷ùðì(àìà ÷éôð 
 àîåô øáçúà ãë àäã à÷ôð àùà ãë àîèåçî
 ïéôðàã åøéäðá àúåòøá àùà ÷éôð à÷ùðì
 éë êë ïéâáå àçééðã àúå÷áãúàá àìëã äåãçá

 ïéé àåääî ïééî êéãåã íéáåè)ïéé ( øéäðå éãçîã
éëééçå ïéôðà ïééî åàìå àúåòø ãéáòå ïéðééò ï

]øëùîã[) øéëùã ( ïéôðà êéùçàå àæâåø ãéáòå
 àã øîçã ïéâá àã ìòå àæâåøã ïéé ïéðééò ïàèäìå
 àúáåàéú ãéáòå ïéðééò éãçå ïéôðà øéäð áè

àçáãî éáâ ìò àîåé ìë äéì ïéáéø÷î åîéçøã  
  ò/á  
 משמח ,אותו ששותה שמי עורישכ

יין  ונסכו" שכתוב ,נחת לו ועושה אותו
 ,"מיין דיךוד טובים כי"לכן ו ".ההין רביעית
. והשתוקקות אהבה שמעורר היין מאותו

 אהבה מעורר שלמטה גמאודכ והכל
 האור כשדועך ,נרות שני] דוגמת[ .שלמעלה
 ,שלמטה מאותו שעולה בעשן שלמעלה

 כך ,חזקיה רבי אמר .שלמעלה אותו נדלק
 וןבתחת תלוי העליון שהעולם ,בודאי הוא

 בית שנחרב ומזמן .בעליון והתחתון
 ,ולמטה למעלה ברכות נמצאו לא המקדש

 ,יוסי רבי אמר. בזה תלוי שזה להראות כדי
 ,נמצאות וקללות ,נמצאות אין ברכות
 יוצאים צד מאותו הכל יניקת שהרי

 משום ,מהול ).יוצאות לא וברכות(
 ולא עובדים בארץ שרויים לא שישראל

 äéì ãéáòå äéì éãç äéì éúùã ïàîã àøåòù
 áéúëã àçééð)æ çë øáãîá (ëñðå úéòéáø ïéé å

 ïéé àåääî ïééî êéãåã íéáåè éë êë ïéâáå ïéää
 àúúìã äîë àìëå àúáåàéúå àúåîéçø øòúàã
 êòãúà ãë ïéâøù ïéøú àìéòìã àúåîéçø øòúà
 àúúìã àåääî ÷éìñã àððúá àìéòìã àøåäð

à àìéòìã àåää ÷éìãúà" àåä éëä äé÷æç ø
 äàúúå äàúúá àéìú äàìò àîìòã éàãå

ã àðîæîå äàìòá ïàëøá àùã÷î éá áéøçúà
 àãá àãã äàæçàì àúúå àìéòì åçëúùà àì
 ïéèååìå åçëúùà àì ïàëøá éñåé éáø øîà àéìú
 é÷ôð àøèñ àåääá àìëã å÷éðé àäã åçëúùà

]é÷ôð àì ïàëøáå[ àì ìàøùéã ïéâá àîòè éàî 
 êéøèöàã àðçìåô éçìô àìå àòøàá ïééøù

                                                           

 ).א"ד(א ”כא דף סז ע' עיין בפרדס רמונים שער ח פ א
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 ולהמצא רותנעבודה שצריך להדליק 
 ,ולמטה למעלה נמצאים לא ולכן ,ברכות

 רבי ואמר. כראוי בקיומו יושב לא והעולם
 האדמה את עוד לקלל סףוא לא" ,חזקיה
 כך ,ייסא רבי אמר .זה מהו ,"האדם בעבור

 שאש פעם כל ,שאמר שמעון מרבי שמעתי
 שהוא ,העשן ,להתחזק מוסיפה שלמעלה

 ,הכל ומשמיד הרוגז מחזק ,שלמטה דין
 הפסקה לה אין ,אש שכשיוצאת משום

 שלמטה וכשדין ,הדין שנשלם עד )לפניו(
 ,שלמעלה הדין עם להתחזק מוסיף לא

 הדין שלםוי ולא ,ופוסק דין עושה
 לתת ,"סףוא לא" כתוב ולכן ,להשמיד
  .שלמטה הדין שיתחזק תוספת

ïéðéöåá à÷ìãàìà êë ïéâáå ïàëøá àçëúùàìå 
ì áéúé àì àîìòå àúúå àìéòì éçëúùî à

 äé÷æç éáø øîà úåàé à÷ãë äéîåé÷á) úéùàøá
àë ç (ãåò ìì÷ì óéñåà àìá øåáòá äîãàä úà 

àåä éàî íãàäâà " àñéé ø]éëä) [àä( àðòîù 
 àìéòìã àùàã àðîæ ìë øîàã ïåòîù éáøî

àô÷úì óéñåàã àúúìã àðéã åäéàã àððú 
ð ãëã ïéâá àìë éöùå àæâåø óé÷úà àùà ÷éô

 úéì]äéì[ ÷ñô )äéî÷ (àðéã íéìúùéã ãòä ãëå 
 àðéãá àô÷úúàì óéñåà àì àúúìã àðéã
 àðéã íìúùé àìå ÷éñôå àðéã ãéáò àìéòìã
 áäéîì óéñåà àì áéúë êë ïéâáå äàöéùì

 úôñåú)àô÷úúàì] (àô÷úàì[àúúìã àðéã :  
 שכתוב משום שמעתי ,תינוק אותו אמר

 באותה שהרי ,"בעבורך האדמה ארורה"
 ,אדם של בחטאו הארץ שהתקללה שעה
 הנחש אותו עליה טושישל רשות נתנה
 ומשמיד העולם את משחית שהוא ,הרע
 נח שהקריב יום מאותו .העולם בני את

 נתנה ,אותו הוא ברוך הקדוש והריח קרבן
 הנחש אותו מתחת לצאת לארץ רשות
 ישראל מקריבים ולכן ,מאתהומט ויצאה
 פני להאיר כדי ,הוא ברוך לקדוש קרבן
 )והוא( ,הוא יפה ,חזקיה רבי אמר. הארץ

 הר על ישראל שעמדו עד תלוי היה וזה
 הוא ברוך הקדוש ,ייסא רבי אמר .סיני

 ,הנחש אותו טישלהו הלבנה את הקטין
 כדי התקללה אדם של חטאו משום אבל

 הארץ יצאה יום באותו .העולם את לקלל
 באותה הלבנה ועמדה קללה מאותה
 נמצאו שקרבנות לשעה פרט ,גריעות
 אמר. ארצם על יושבים וישראל בעולם

 לו אמר .שמך מה ,תינוק לאותו ייסא רבי
 בחכמה ,בכל תהיה אבא ,לו אמר .אבא

 ותגל ואמך אביך ישמח" עליו קרא .ובשנים

 áéúëã ïéâá àðòîù à÷åðé àåää øîà) â íù
æé ( àúòù àéääá àäã êøåáòá äîãàä äøåøà

èìúàã åùø áéäééúà íãàã àáåçá àòøà àé
 àìáçî åäéàã àùéá àéåç àåää äìò äàèìùì
 çð áéø÷ã àîåé àåääî àîìò éðá éöùå àîìòã

 àðáø÷)çøàå] (øîàå[ äéì )ì(á÷" áéäééúà ä
 à÷ôðå ùçð àåää úåçúî à÷ôðì àòøàì åùø

áàñîîà àðáø÷ ìàøùé ïéáéø÷î àã ìòå 
á÷ì"à àòøà éôà àøäðàì ïéâá ä"äé÷æç ø 

 àåä úåàé)àéäå (>éàäå< åîéé÷ã ãò éìú äåä 
à éðéñã àøåè ìò ìàøùé"á÷ àñéé ø" øéòæà ä

 àáåç ïéâá ìáà ùçð àåää àèìùå àøäéñì äì
 àîåé àåääá àîìò èìéîì ïéâá àééèìúà íãàã
 àøäéñ àîéé÷å äìì÷ àéääî àòøà ú÷ôð
 àðáøå÷ã àúòùá øá àúåòéøâ àéääá

çëúùà)å(ìò ïéáúé ìàøùéå àîìòá  ïåäòøà 
à êîù äî à÷åðé àåääì àñéé éáø øîà" àáà ì

à" äéìò àø÷ ïéðùáå äîëçá àìëá àäú àáà ì

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(להדליק נרות  א
הדינין  את להגביר פהבינה מוסיההוא הרי  ,כאשר האשא דלעילאו . עיקר תוקף הדינין הוא בבינהב

 וכן . פוסק רוגזיה עד דישתלים דינאלאל ש" ר, כי לית ליה הפסק, ושצי כלא, אתקיף רוגזאי אז,במלכות
הוא משום שהגבורות דהבינה הם בודאי יותר ו). ב"ש כז ע"הקדו (העולם כולוכל  שלכן נחרב ,היה במבול

 היא גדולה ממנה לאין חקר כן ש, המלכותגבי וכערך גדלות הבינה ל,גבורות דמלכותמהרבה בגדולים 
 ).ד"ש כז ע"הקדו(

 ).א"ד(ב "פרדס שער ח פי ג
ג דף י "ש בח"כמ(ל בינה עלמא עילאה כי משום שהיא בעצמה רחמי אלא מסטרהא דינין מתערין "ר ד
לכן כאשר גורם החטא שמגיעין הדינין גם שם והוא בשעתא דמהפכי ) א"ב וסה ע"ב וכן שם יא ע"סע

 ).ו"לש(ל "א אז נעשה הדין תקיף מאד ר"ש סה ע" כמחייביא רחמי לדינא
 ). א"נ(מ "א. כ"כשמלכות אינה מקבלת דין מגבורה אין הדין קשה כ ה
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  :êúãìåéà  ".יולדתך
 הוא ברוך הקדוש עתיד ,חזקיה רבי אמר
 כמו ,מהעולם רוח הטומאה להעביר

 רוח הטומאה ואת" שכתוב )שנאמר(
 לנצח המות בלע" וכתוב ,"הארץ מן אעביר
 פנים כל מעל דמעה אלהים 'ה ומחה

 'ה כי הארץ כל מעל יסיר עמו וחרפת
 את להאיר הוא ברוך הקדוש ועתיד". דבר

 אותו משוםהחושך מ ולהוציאה הלבנה
 הלבנה אור והיה" שכתוב כמו ,הרע נחש
 שבעתים יהיה החמה ואור החמה כאור
 האור אותו ,אור איזה .הימים שבעת כאור
  .בראשית במעשה הוא וךבר הקדוש שגנזו

à"á÷ ïéîæ äé÷æç ø" àáàñî çåø àøáòàì ä
 äîë àîìò ïî)øîúàã ( áéúëã)á âé äéøëæ (

 áéúëå õøàä ïî øéáòà äàîåèä çåø úàå
)ç äë äéòùé (åäé äçîå çöðì úåîä òìá" ä

éäìà" øéñé åîò úôøçå íéðô ìë ìòî äòîã í
åäé éë õøàä ìë ìòî"á÷ ïéîæå øáã ä" ä

äéñì àøäðàì ïéâá àëåùçî äì à÷ôàìå àø
 áéúëã äîë àùéá àéåç àåää)åë ì íù ( äéäå

äîçä øåàë äðáìä øåàá äéäé äîçä øåàå 
 øåà àåää øåà éàî íéîéä úòáù øåàë íéúòáù

á÷ äéì æéðâã"úéùàøáã àãáåòá ä:  
 ויאמר בניו ואת נח את אלהים ויברך"
 ,ואמר פתח אבא רבי ."' וגוורבו פרו להם

 עצב ףייוס ולא תעשיר אהי 'ה ברכת"
 נהוממ שהיא ,השכינה זו "'ה ברכת" ".עמה

 ברכות יוצאות וממנה ,העולם ברכות על
 ויאמר" ,בהתחלה כתוב מהבא וראה . לכל

 ,"' וגו התיבהאל ביתך וכל אתה בא לנח 'ה
 רשות לו נתן הבית שבעל רמשנא כמו

 .לצאת לו אמרה האשה כך אחר .להכנס
 יצא ובסוף ,הבעל ברשות נכנס בהתחלה

  שבעל למדנו מכאן .האשה ברשות

éäìà êøáéå" íäì øîàéå åéðá úàå çð úà í
åâå åáøå åøô ')à è úéùàøá (çúô àáà éáøâ 

)áë é éìùî (åäé úëøá" óéñåé àìå øéùòú àéä ä
åäé úëøá äîò áöò" éäéàã àúðéëù àã ä

 ïàëøá é÷ôð äðîå àîìòã ïàëøá ìò àã÷ôúà
á áéúë äî éæç àú àìëì àúéîã÷) æ úéùàøá

à (ååäé øîàé" ìà êúéá ìëå äúà àá çðì ä
åâå äáéúä ' áäé àúéáã äéøàîã øîúàã äîë

 äéì äøîà àúúà øúáì ìàòéîì åùø äéì
 óåñì äìòáã àúåùøá ìàò àúéîã÷á à÷ôðì

äéøàî àðôéìåà ïàëî àúúàã åùøá ÷ôð  
  àò/à  

 שכתוב זהו ,תוציא והאשה יכניס הבית
 מן צא ,לאמר חנ אל אלהים וידבר"

 את להוציא בידיה היתה שרשות ".התיבה
 לה נתן ,שיצא כיון. להכניסו ולא ,האורח
 .בידיה והבית בבית שהיא משום ,מתנות
 להרבות כדי ,לה שנתן המתנות ואותם
 ארץ דרך למדנו מכאן .בעלה אל אהבה
 נותן כשיוצא ,בעלה ביד לתת( לאורח
 נתןש כיון ,ולכן .בידה ולא ,לאשתו מתנות

 מתנות לה שנתן לאחר ,זה ועל ,)מתנות לו
 ,שיצא כיון. (בעלה עם אהבה לה להרבות

 לתת בעלה ביד ואוצרות מתנות נתן
 אהבה לה ולהרבות עמה חוולשמ לאשתו

 ויעל 'וגו מכל ויקח" שכתוב זהו .בעלה עם

ää ÷éôú àúúàå ìéòé àúéáã" ã) ç úéùàøá
è å-æè  (øîàéåãéäìà " ïî àö øîàì çð ìà í

 äéì à÷ôàì àäãéá äåä åùøã äáéúä
 ïðúî áäé ÷ôðã ïåéë äéì àìòàì àìå àæéôùåàì
 ïåðéàå àäãéá àúéáå àúéáá éäéàã ïéâá äì
 àúåîéçø äì äàâñàì ïéâá äì áäéã ïðúî
 àæéôùåàì àòøà çøåà àðôéìåà ïàëî äìòáá

) ÷éôð ãë äìòáã àãéá áäéîì>áäé< ïðúî 
 äéì áäéã ïåéë êë ïéâáå äãéá àìå äéúúàì

ïðúî (] äàâñàì ïðúî äì áäéã øúáì àã ìòå
äìòáá àúåîéçø äì[ >ð" ïðúî áäé ÷ôðã ïåéë à

 éãçîìå äéúúàì áäéîì äìòáã àãéá ïæáæáðå

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(ג "מה שחסר כאן עיין בסוף הספר סימן י א
הרי הוא האור , א יאיר באור הדעת עלאה שברישא"וז, תתעלה בכל אור הקו האמצעי' שכן הנוק ב

  ).א"ב עח ע"כללים ח(ימי בראשית ' הראשון דז
â  øîàå)ôãá óñåð”å.( 
ã  ÷åñôä çñåð'øáãéå'. 
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 של ביד שנתן מתנות אלו ,"במזבחעולות 
 .בעולם אהבה לה להרבות כדי בעלה
 מתנות שיתן לאורח ארץ דרך דנולמ ומכאן

 זה ועל .בידיה ולא לאשתו בעלה של ביד
 להרבות ,לזכר קרבן ,"במזבחויעל עולות "

 ,אותו רךיב ,]אותו רךיב בעלה עם אהבה
 בניו ואת נח את אלהים ויברך" שכתוב
 כתוב ולכן ,"' וגוורבו פרו להם ויאמר

. שנתבאר כמו ודאי ,"תעשיר היא 'ה ברכת"
 בעצבון" הכתוב סוד ,"עמה עצב יוסף ולא"

 הארת בלי גזוור עצבות "עצבון" ,"תאכלנה
 לא וברכות הלבנה כשנחשכת ,פנים

 שמונע אחר רוח של צד "בעצבון" ,נמצאות
 ,עמה עצב יוסף לא ולכן ,מהעולם ברכות

 לקלל עוד ףיסוא לא" הכתוב סוד  הואוזה
  ".האדמה את

ää äìòáá àúåîéçø äì äàâñàìå äá" ã) íù
ë (åâå ìëî ç÷éå ' ïðúî ïéìà çáæîá úåìåò ìòéå

 àãéá áäéã àúåîéçø äì äàâñàì ïéâá äìòáã
 àæéôùåàì àòøà çøåà àðôéìåà ïàëîå àîìòá
 àäãéá àìå äéúúàì äìòáã àãéá ïðúî áäéã
 àøåëãì àðáøå÷ çáæîá úìò ìòéå àã ìòå

äéì àëøá äìòáá àúåîéçø äàâñàì<àëøá  à
ì áéúëã äé)à è íù (éäìà êøáéå" úàå çð úà í

åâå åáøå åøô íäì øîàéå åéðá ' ïéâáå áéúë êë
)áë é éìùî (åäé úëøá" äîë éàãå øéùòú àéä ä

 áéúëã àæø äîò áöò óéñåé àìå øîúàã
)æé â úéùàøá ( åáéöò ïåáöò äðìëàú ïåáöòá

 àøäéñ êùçúà ãë ïéôðàã åøéäð àìá àæâåøå
 àøèñ ïåáöòá éçëúùî àì ïàëøáå)ã( àçåø

 àìå êë ïéâáå àîìòî ïàëøá òðîàã àøçà
åä àãå äîò áöò óéñåé áéúëã àæø à)íùàë ç  (

äîãàä úà ãåò ìì÷ì óéñåà àì:  
 ולהלאה מכאן ,"יהיה וחתכם ומוראכם"
 להיבתח שהרי ,אדם בני דמויות לכם יהיה

 , בא וראה.אדם בני של דמויות היו לא
 את עשה אלהים בצלם" כתוב בתחלה
 עשה אלהים בדמות" וכתוב ,"האדם

 דמותם השתנתה ,שחטאו כיון ".תווא
 לפחד התהפכו והם ,עליונה מותד מאותה
 בריות כל בהתחלה. השדה חיות מלפני

 קדושה דמות וראו ,עינים זקפו העולם
 ,שחטאו כיון ,מלפניו ופחדו וזעו עליונה

 ,אחרת לדמות עיניהםמ דמותם התהפכה
 לפני ופוחדים זעים אדם שבני והתהפך

 אדם בני אותם כל ,בא וראה. הבריות שאר
 על עוברים ולא נםרבו לפני חוטאים שלא

 משתנה לא דמותם זיו ,התורה מצוות
 בריות וכל ,העליונה הדמות ממראה
 שבני ובשעה .לפניו ופוחדים זעים העולם

 מתחלפת ,התורה דברי על עוברים אדם
 מלפני ופוחדים מזדעזעים וכולם ,דמותם
 הדמות שהתחלפה משום ,האחרות הבריות

 בהם שולטים ואז ,מהם עברההוו העליונה
 אותה בהם רואים לא שהרי ,השדה חיות
 כיון , עכשיוכך ועל. כראוי עליונה דמות

 את ברכם ,דםומק כמו התחדש שהעולם
 כמו ,הכל על אותם והשליט ,הזו הברכה
אפילו ו ,"נתנו בידכם הים דגי וכל" שנאמר

 "נתנו בידכם" ,אמר חייא רבי .הים דגי

 äéäé íëúçå íëàøåîå)á è íù ( ïàëî
 àäã àùð éðáã ïéð÷åéã ïåëì àäé äàìäìå
 éæç àú àùð éðáã ïéð÷åéã ååä àì àúéîã÷á

 áéúë àúéîã÷á)å íù (éäìà íìöá" úà äùò í
 áéúëå íãàä)à ä íù (éäìà úåîãá" äùò í
èçã ïåéë åúåà àð÷åéã àåääî åäééð÷åéã åðúùà å

 àøá ïååéç éî÷î ìçãîì ïåðéà åëôäúàå äàìò
 ïàîçå ïéðééò ïô÷æ àîìòã ïééøá ìë àúéîã÷á
 ïåéë äéî÷î ïéìçãå ïàòæå äàìò àùéã÷ àð÷åéã
 àøçà àð÷åéãì åäééðéòî åäéð÷åéã êôäúà åèçã
 ïééøá øàù éî÷ ïéìçãå ïéòæ àùð éðáã êôäúàå

ðá ïåðéà ìë éæç àú éî÷ ïàèç àìã àùð é
 åéæ àúééøåà éãå÷ô ìò ïéøáò àìå ïåäéøàî
 äàìò àð÷åéãã åæéçî éðúùà àì ïåäìã àð÷åéã
 àúòùáå äéî÷ ïéìçãå ïéòæ àîìòã ïééøá ìëå
 óìçúà àúééøåà éîâúô ìò ïéøáò àùð éðáã
 ïééøá éî÷î ïéìçãå ïéòæ åäìëå ïåäìã àð÷åéã
øáòúàå äàìò àð÷åéã óìçúàã ïéâá ïéðøçà 
 åîç àì àäã àøá úåéç åäá éèìù ïéãëå åäééðî

ë ìòå éæç÷ãë äàìò àð÷åéã àåää åäáê àúùä 
ëøá ïåì êéøá ïéîã÷ìîë ùãçúà àîìòã ïåéëä 

 éâã ìëáå øîà úàã äîë àìë ìò ïåì èéìùå àã
 åðúð íëãéá íéä)á è úéùàøá ( àîé éðåð åìéôàå

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(' ן לאברהם וגו"וית' ך וגו"ח אבימל"וראיה לזאת הנוסחא ויק א
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 את ברא הוא ברוך כשהקדוש ,לכן דםומק
 שכתוב ,הכל את בידיהם סרמ העולם

  ."' וגוהשמים ובעוף הים בדגת ורדו"

 ãëã àðã úîã÷î åðúð íëãéá øîà àééç éáø
á÷ àøá"ò ä àìë øñî àîì]ïåäãéá) [ïåëãéá( 
 áéúëã)çë à íù ( óåòáå íéä úâãá åãøå

åâå íéîùä':  
 ,פתח חזקיה רבי ".נח את אלהים ויברך"

 כסוי פשע נשוי אשרי משכיל לדוד"
 אבל פסוק זה , פסוק זה בארוהו,"החטא

 בעשרה שנינו שהרי ,החכמה בסוד רמאנ
 ,הוא ברוך הקדוש את דוד בחיש שבח מיני

 אחת דרגה והוא ,משכיל הוא מהם ואחד
 בטרם עצמו התקין ודוד .עשר מאותן

 נשוי אשרי. "הזו הדרגה עליו שתשרה
 הוא ברוך שהקדוש בשעה שהרי ,"פשע

 של אדם בני של יותווזכ חטאים שוקל
 החטאים שבצד משקל )כשאותו( אותו

 שהן יותוהזכ ,האחרים ואותם ,עולים
  הואזה ,למטה מכריעות ,אחר במשקל

 שהדין בשעה ".חטאה כסוי". "פשע נשוי"
 ישלוט שלא מכסה שיהיה ,בעולם שורה
 סהישכ לנח שהיה כמו ,המשחית עליו
אדם ש חטא מאותו הוא ברוך הקדוש אותו

 זה שחטא שכיון ,העולם עלו עליו המשיך
 הבריות שארש ,העולם על אדם השפיע

 לא והעולם ,מהם פוחד אדם ובן ,שולטות
 ,בהימהת נח כשיצא ןולכ ,בתקונו תקןנ

 ויברך" שכתוב ,הוא ברוך הקדוש ברכו
 פרו ואתם. ""' וגובניו ואת נח את אלהים

 ,נקבות נמצאו לא הללו בברכות ,"ורבו
 נקבות אבל ,"בניו ואת נח את" אלא

 "ואתם" ,שמעון רבי אמר .אמר לאהפסוק 
  הזכרים של כלל

>éäìà êøáéå"çð úà í<) à è úéùàøá(  éáø
 çúô äé÷æç)à áì íéìäú ( éøùà ìéëùî ãåãì

 ìáà äåî÷åà àø÷ éàä äàèç éåñë òùô éåùð
 ïðéðú àäã øîúà àúîëçã àæøá àã àø÷

á÷ì ãåã çáù àçáù éðéæ äøùòá" åäééðî ãçå ä
àåäå ìéëùîà ãåãå äøùò ïåðéàî ãç àâøã 

 éøùà àâøã éàä éåìò éøùé àì ãò äéîøâ ïé÷úà
á÷ã àúòùá àäã òùô éåùð"éáåç ìé÷úà ä 

 àåääã àùð éðáã ïååëæå] øáàåää[ >àåää ãë< 
 ïéðøçåà ïåðéàå ïé÷ìúñî ïéáåç øèñáã àì÷éú
 àúúì ïéòéøëî àøçà àì÷éúá ïåðéàã ïééëæ

)å( àðéãã àúòùá äàèç éåñë òùô éåùð àåä àã
 éåìò èåìùé àìã àéôçî àäéã àîìòá àéøù

á÷ äéì éñëã çðì äåäã äîë àìáçî" àåääî ä
 äéìò êéùîàã äàèç ïåéëã àîìò ìò íãà

 ïééøá øàù àîìò ìò íãà ãéâðà àã äàèçã
 ïé÷úà àì àîìòå åäééðî ìéçã ùð øáå ïàèìù

á÷ àúåáéúî çð ÷ôð ãë êë ïéâáå äéðå÷úá" ä
éäìà êøáéå áéúëã äéëøá" åéðá úàå çð úà í

åâå ' åáøå åøô íúàå)æ è úéùàøá ( ïàëøá éðäá
ìáà åéðá úàå çð úà àìà éá÷åð åçëúùà àì 

à àø÷ øîà àì éá÷åð" àììë íúàå ïåòîù ø
éøåëãã  

  àò/á  
 לרבות "נח את" ,ועוד .כאחד והנקבות

 את לרבות "בניו ואת" ,אשתו את
 ,"ורבו פרו ואתם" כתוב ולכן. נקבותיהם

 ִׁשְרצּו" והלאה מכאן ,תולדות לעשות
 הוא ברוך הקדוש להם נתן וכאן ".בארץ
 ,אחריהם הבאים ולכל התורה מצוות שבע

 כל להם ונתנו סיני בהר ישראל שעמדו עד
  .כאחד התורה מצוות

 àãçë éá÷åðå] äéá÷åð äàâñàì çð úà åúå
ïåäìã éá÷åð äàâñàì åéðá úàå[ áéúë êë ïéâáå 

)íù ( ïàëî úåãìåú ãáòîì åáøå åøô íúà
á÷ ïåì áéäé àëäå õøàá åöøù äàìäìå"òáù äá 

 ãò åäééøúáà åúàã ìëìå ïåì àúééøåà éãå÷ô
÷ã ìë ïåì áäééúàå éðéñã àøåèá ìàøùé åîéé

àãçë àúééøåà éãå÷ôâ:  
 אות זאת 'וגו לנח אלהים ויאמר"

 את 'וגו וביניכם ביני תןונ אני אשר הברית
 רבי .לכן דםומק "נתתי" ".בענן נתתי קשתי

à øîàéåéäì"åâå çðì í ' úéøáä úåà úàæ
åâå íëéðéáå éðéá ïúåð éðà øùà ' éúúð éúù÷ úà

                                                           

 ).א"ד(ב ”א ולעיל טו ע”עי משפטים קי ע א
. ג"ר הם תרי"דהז של א"ו מצות י"ר שקבלו בסיני תר"וקול התו' ל דהיינו דכתיב בקרא עת הזמיר וגו"נ ב

 ).א"נ(מ "א
  ).א"ד(מ שייך כאן "פנחס רטו ר ג
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 על אשר לרקיע וממעל" ,פתח שמעון
 מה ".כסא דמות ספיר אבן כמראה ראשם
 כנפיהם קול את ואשמע" ,למעלה כתוב
 אלו ,"בלכתן שדי כקול רבים מים כקול
 קדושות עליונות גדולות חיות ארבע

 הכנפים וכל .עליהם קןתומ הרקיע שאותו
 את לכסות בזו זו מתחברות )נפרדות(

 נשמע ,כנפיהם פורשים שהם ובשעה. גופם
 זהו .שירה שאומרים לםוכ של הכנפים קול

 ,לעולמים שוקט שלא ,"שדי כקול" שכתוב
 ".ידום ולא כבוד יזמרך למען" שנאמר כמו
 לעיני ישועתו 'ה הודיע" ,אומרים ומה

 כקול להוהמ קול". "צדקתו גלה הגוים
 כל כשמתחברים קדוש מחנה כקול ,"מחנה

 ,אומרים ומה ,למעלה העליונים הצבאות
 כל מלא צבאות 'ה קדוש קדוש קדוש"

 אומרים ,לדרום חוזרים ".כבודו הארץ
 ,קדוש אומרים ,לצפון חוזרים ,קדוש

 חוזרים ,קדוש אומרים ,למזרח חוזרים
 עומד הזה והרקיע. ברוך אומרים ,למערב

 ,הולכת שהיא מקום ובכל ,ראשיהם על
 הפנים שנכללים צד לאותו פנים מסובבים

 וכולם ,רוחות לארבעה פניו מסובב ,בו
 נחקקת שלו ברבוע .למטה מסתובבים

 ,שור פני ,נשר פני ,אריה פני ,פנים בארבע
 ה"ארי פני .אדם בכולם חקוק ,אדם פני

 ).אדם( ר"שו פני ,אדם ר"נש פני ,אדם
 פניהם ודמות" כתוב ולכן .בו כלוליםכולם 

שנחלק  [שהתרבע הזה והרקיע". אדם פני
 ארבעה ,בו כלוליםצבעים ה כל ,]לארבע

 ,ארבע בארבע חקוקים בו נראיםצבעים 
 עליונים אורות רשומים חקוקים בארבעה

 אותם שלצבעים ה כשנפרדים ,ותחתונים
 צבע , צבע ירוק.עשר שנים עולים ,ארבע

 מכל שנכללו ספיר צבע ,לבן צבע ,םואד
 אשר הקשת כמראה" שכתוב זהו .צבעיםה

 גהוהנ מראה כן הגשם ביום בענן יהיה
 המראה ,"'ה כבוד דמות מראה הוא סביב

 נתתי קשתי את" ולכן ,צבעיםה כל של
  ".בענן

 ïðòá) áé è úéùàøá-âé  ( àðã úîã÷î éúúð
 çúô ïåòîù éáø)äë à ìà÷æçé ( òé÷øì ìòîîå

 àñë úåîã øéôñ ïáà äàøîë íùàø ìò øùà
 ìå÷ë íäéôðë ìå÷ úà òîùàå àìéòì áéúë äî

úëìá éãù ìå÷ë íéáø íéîï ïéìà  ïååéç òáøà
 àåääã ïéùéã÷ ïéàìò ïáøáø]òé÷ø) [äéç( 

 åäìëå åäééìò àð÷úúî]åäééôãâ) [ ïéôãâïùéøô( 
 àúòùáå åäééôåâ àééôçì àãá àã ïàøáçúî
 åäìëã ïéôãâ ì÷ òîúùà åäééôãâ éùøô ïåðéàã

]ã[ää àúøéù éøîà" ã)ãë íù ( àìã éãù ìå÷ë
 áéúëã äîë ïéîìòì êéëúùà)âé ì íéìäú (

îæé ïòîì éøîà éàîå íåãé àìå ãåáë êø) çö íù
á (åäé òéãåä" åú÷ãö äìâ íéåâä éðéòì åúòåùé ä

 àùéã÷ àúééøùî ìå÷ë äðçî ìå÷ë äìåîä ìå÷
 ïøáçúî ãë]ìëïéìà [ )ïéìéç( àìéòì ïéàìéò 

åäé ùåã÷ ùåã÷ ùåã÷ éøîà éàîå" úåàáö ä
 åãåáë õøàä ìë àìî)â å äéòùé ( íåøãì åøãäà

ôöì åøãäà ùåã÷ åøîà åøãäà ùåã÷ åøîà ïå
 êåøá åøîà áøòîì åøãäà ùåã÷ åøîà çøæîì
 éäéàã øúà ìëáå ïåäéùéø ìò íéà÷ òé÷ø éàäå

øçñà àìæà]å[ )ïéôà] (ïéôðà[ àøèñ àéääì 
å åøçñà äéá ïéôðà åìéìëúà)ïéôðà] (éåôðà[ 

 ïéøçúñî åäìëå ïééåæ òáøàì]àúúì[ àòåáøá 
ðà äéøà éôðà ïéôðà òáøàá úôéìâúà äéìéã éô

 íãà åäìëá óéìâ íãà éôðà øåù éôðà àøùð
éøà éôðà"ùð éôðà íãà ä"åù éôðà íãà ø" ø

]íãà[ äéá ïìéìë åäìë ] áéúë êë ïéâáå) ìà÷æçé
é à (íãà éðô íäéðô úåîãåà òé÷ø éàäå 

äéá ïìéìë ïéðååâ åäìë òáøúàã[ ïéðååâ òáøà 
 òáøàá òáøà òáøàá ïéôéìâ äéá ïééæçúà

øéäè ïéîéùø ïéôéìâ ãë ïéàúúå ïéàìò ïé
 ïååâ øñéøú ïé÷ìñ òáøà ïåðéàã ïéðååâ ïàùøôúî

ìéìëúàã øéôñ ïååâ øååç ïååâ ÷îåñ ïååâ ÷åøéå 
ää ïéðååâ ìëî" ã)çë à ìà÷æçé ( úù÷ä äàøîë

 äâåðä äàøî ïë íùâä íåéá ïðòá äéäé øùà
åäé ãåáë úåîã äàøî àåä áéáñ" åæéç äã ïéðååâ

ìëãà éúúð éúù÷ úà êë ïéâáå ïðòáá:  
 ,ביוסף שנאמר כמו ,"קשתי" זה מה

 משום ,"קשתו באיתן ותשב" שכתוב
 áéúëã óñåéá øîúàã äîë éúù÷ éàî

)ãë èî úéùàøá ( ïéâá åúù÷ ïúéàá áùúå

                                                                                                                                                                                     

 .ה ועל כולהו"א ד"ז יא ע"א על ת" בהגר' עיא
  .אריכות ביהל אור' עי ב
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 ברית זו ,קשתו ולכן ,צדיק נקרא שיוסף
נאחז  שהברית ,בצדיק שנכללת הקשת של
 הברית צדיק היה שנח ומשום .זה עם זה

 האירו ".זווויפ" זה מה ".זווויפ. "קשת שלו
 מזהב הנחמדים" שנאמר כמו ,הכל בחמדת

 עליון באור הוארו ".ומתוקים בר ומפז
 .הצדיק יוסף נקרא ולכן .הברית כששמר

. בזה זה ללכנ ,ברית נקראת הקשת זה ועל
 ,המראות כל של המראה עליון נכבד הרוז

צבעים ה )טמון( טמונים כמראה מראה
 רשות ואין .התגלו שלאצבעים ה ,הטמונים
 ,בעולם כשנראית בקשת בעין להסתכל

 יצבע וכן .ינהבשכ קלון יתראה שלא
 כמראה קשור מוצק מראה הוא הקשת

 וכיון]. בו [להסתכל שלא העליון כבוד
 ברית ,הזו הקשת את ראתה שהארץ
 והיתה" זה ועל ,בקיום התקיימה ,קדושה
 שאמרנו זה ."' וגואלהים בין ברית לאות
 ביניהם שנכלל ואחדצבעים ה שלשת שאלו
 .להראות עולה הענן ובתוך ,אחד סודכולם 

 כמראה ראשם על אשר לרקיע ממעלו"
 נקודה שהיא השתיה אבן זוהי ,"ספיר אבן

 דשוק עליה ועומד העולם כל של אחת
 העליון הקדוש הכסא ,ומהי ,הקדשים

 כסא דמות ,אלה ארבעה על נהושממ
. פה שבעל תורה וזוהי ,עמודים בארבעה

 עליו אדם כמראה דמות הכסא דמות ועל"
 מכאן .שבכתב תורה זוהי ,"מלמעלה
  ישימו שבכתב שתורה

 úéøá àã åúù÷ êë ïéâáå éø÷à ÷éãö óñåéã
 àãá àã úéøáã ÷éãöá ìéìëúàã úù÷ã

>ãéçàúà< äéìéã àîéé÷ ÷éãö äåä çðã ïéâáå 
 åæåôéå úù÷)ãë èî úéùàøá ( åøéäðà åæåôéå éàî

 àìëã åãéîçá øîà úàã äîë)àé èé íéìäú (
 åøéäðúà íé÷åúîå áø æôîå áäæî íéãîçðä
 óñåé éø÷à êë ïéâáå úéøá øèð ãë äàìò åøéäðá

÷éãöäà åúéøá úù÷ä éø÷à àã ìòá àã ìéìë 
 åæéçë åæç åæéç ìëã åæéç äàìò àø÷é àøäæ àãá

ïéøéîèâã àìã ïéðååâ ïéøéîè ïéðååâ ]ïééìâúà[ úéìå 
÷á àðéòá àìëúñàì åùøúùä éæçúà ãë 

 àìã àîìòá]éæçúé) [éæçúà(å àúðéëùá àðì÷ 
úù÷ã ïéðååâ ïëåæ àøéè÷ àôéèñåñ åæéç àåä 

 àòøàã ïåéëå àìëúñàì àìã äàìò àø÷é åæéçë
 úîéé÷úà àùéã÷ àîéé÷ úù÷ éàäì úàîç

 àã ìòå àîåé÷á)âé è úéùàøá ( úåàì äúéäå
éäìà ïéá úéøá"åâå í ' úìú ïéìàã ïøîàã éàä

çå ïéðååâ ìéìëúàã ãîåäééðç åâáå àãç àæø åäìë 
 ìò øùà òé÷øì ìòîîå äàæçúàì à÷ìñ àððò

 øéôñ ïáà äàøîë íùàø)äë à ìà÷æçé ( éàä
äéúù ïáà àéäè àîìò ìëã àãç äãå÷ð éäéàã 

 àééñøë àéä éàîå íéùã÷ä ùã÷ äìò àîéé÷å
 úåîã òáøà ïéìà ìò àðîî éäéàã äàìò àùéã÷

äøåú àåä àãå ïéëîñ òáøàá àñëòáù " ìòå ô
 äìòîìî åéìò íãà äàøîë úåîã àñëä úåîã
 áúëáù äøåúã ïàëî áúëáù äøåú àåä àã

ïååùé  
  áò/à  

                                                                                                                                                                                     

  ).א"נ(דיוסף מצדיק יסוד דמקושר בו ' פי א
 ).א"נ(ברית בשם היסוד שהם כלולים ' מ ב
 ).א"נ(מראהו כמראה הנעלם היא השכינה ' ג פי"ה ג

ã) ð"éîè ààø(ôãá óñåð "å. 
 .דרוש ד ענף כב סימן אב "ה ח"דע' עי ה
  ).א"נ(ח "ז. כי כבוד אלקים הסתר דבר ו
ולכן אסור להסתכל ' מוצק ודמות הקשור במראה כבוד ה' בעולם הוא מרא' מראות הקשת המתגל ז

  ).א"ד(בתקונים תקון יח ומנחת יהודה דף עב תקונים לב ' בקשת המתגלה בעולם ועי
ç éáåäééð) ôã"å.( 

א "ז קכח ע"א על תיקו"בהגר'  עי–המסתתרת ונעלמת ביסוד כל העולם כולו ' הרי הוא שכינתו ית ט
שממנה הושתת העולם כי היא סיבת הכל ושורש הכל " אבן שתיה"והיא מכונה , )ג"א טז ע"כללים ח(
 ).ג"ב ל ע"ביאורים ח(
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 שזה משום ,פה שבעל תורה על אותה
 הדמות שהוא ,"אדם כמראה" .לזה כסא
  .עליה יושב שהוא יעקב של

äúéà àéñøë éàäã ïéâá äô ìòáù äøåú ìò 
ã á÷òéã àð÷åéã åäéàã íãà äàøîë àãì åäéà

äìò áéúé:  
 בתורה קולעס אחד לילה קם יהודה רבי
 ,מחסיא בעיר באכסניה הלילה בחצות

 שתיעם  שבא אחד יהודי בבית שם והיה
 יהודה רבי פתח .מלבושים של שקים
 מצבה שמתי אשר הזאת והאבן" ,ואמר
 השתיה אבן זוהי ,"אלהים בית יהיה

 בית נבנה ועליה ,העולם נשתל שמשם
 ,לו ואמר ראשו הרים הודיי אותו .המקדש

 טרם השתיה אבן והרי ,זה דבר אפשר איך
 נשתל וממנה ,היתה העולם שנברא
 אשר הזאת והאבן" אמרת ואתה ,העולם
 אותה שם שיעקב שמשמע ,"מצבה שמתי
 שם אשר האבן את ויקח" שכתוב ,עכשיו

 ,היה אל בבית שיעקב ,ועוד ".מראשתיו
 דהיהו רבי. בירושלים היתה הזאת והאבן

 הכון" ,ואמר פתח ,אליו ראשו בבוס לא
 הסכת" וכתוב ,"ישראל אלהיך לקראת

 ,נהוכו צריכים תורה דברי ,"ישראל ושמע
 ורצון בגוף להתקן צריכים תורה ודברי
 אצל וישב ,והתלבש יהודי אותו קם .כאחד

 הצדיקים אשריכם ,ואמר יהודה רבי
 רבי לו אמר. ולילה יומם בתורה שעוסקים

 רואמ ,עצמךהכנת את שיו ש עכ,יהודה
 תורה דברי שהרי ,כאחד שנתחבר דברך

 ולא ואם ,הלב קוןיות הגוף תיקון צריכים
 דברים אומר והייתי ,במטתי שוכב הייתי
 שיושב אחדאפילו ש ,שנינו הרי אלא .בלבי

 ומה ,עמו מתחברת השכינה ,בתורה ועוסק
 ,עוד ולא .במטתי שוכב ואני כאן שכינה

 אדם שכל ,ועוד. תצחו שצריכים אלא
 ,הלילה מחצות בתורה קולעס שקם

 ,)הלילה בחצות( צפון רוח כשמתעוררת
 עם להשתעשע בא הוא ברוך הקדוש

 הצדיקים וכל והוא .עדן בגן הצדיקים
 )ומקשיבים לו( מקשיבים כולם ,שבגן

 àúééøåàá éòìîì ãç àéìéì í÷ äãåäé éáø
]àéìéì åâìôá[ àéñçî àúîá àæéôùåà éáá 

 éøúá àúàã éàãåé ãç àúéáá ïîú äåäå
øéñ÷àáàøéôè÷ã â øîàå äãåäé éáø çúô 

)ë çë úéùàøáá ( éúîù øùà úàæä ïáàäå
éäìà úéá äéäé äáöî" íäéúù ïáà àéä àãã 

 àùã÷î éá éðáúà äìòå àîìò ìéúùà ïîúîã
 éàãåé àåää äéùéø ó÷æ]å[à" êéà äìî éàä ì

 úåä àîìò éøáúà àì ãò äéúù ïáà àäå øùôà
 úàæä ïáàäå úøîà úàå àîìò ìéúùà äðéîå
 äì éåù á÷òéã òîùîã äáöî éúîù øùà

 áéúëã àúùä)æé íù ( íù øùà ïáàä úà ç÷éå
ã åúå åéúåùàøî àðáà éàäå äåä ìà úéáá á÷òé

 äéùéø øçñà àì äãåäé éáø íìùåøéá úåä
 øîàå çúô äéáâì)áé ã ñåîò ( úàø÷ì ïåëä

 áéúëå ìàøùé êéäìà)è æë íéøáã ( òîùå úëñä
 ïéìîå äðååë ïééòá àúééøåàã éìî ìàøùé
 àúåòøå àôåâá àð÷úúàì ïàòá àúééøåàã
 äéáâì áéúéå ùáìúàå éàãåé àåää í÷ àãçë

éáøã éìãúùîã àé÷éãö ïåúà ïéàëæ øîàå äãåäé 
à éìéìå àîåé àúééøåàá" àúùä äãåäé éáø ì

 àäã àãçë øáçúðã êìéî àîéà êîøâ úðååëã
àôåâã àðå÷ú ïééòá àúééøåàã éìîä àðå÷úå 

àáìãå éàáìáå àðáéëù éàñøòá åàì éàå 
 áéúéã ãç åìéôàã ïðéðú àä àìà ïéìî àðøîà

úøáçúà àúðéëù àúééøåàá éòìå äîå äéãäá 
 ãåò àìå éàñøòá áéëù àðàå àëä àúðéëù

ùð øá ìëã åúå àúåçö ïééòáã àìàæ éòìîì í÷ã 
 ïåôö çåø øòúà ãë àéìéì åâìôî àúééøåàá

)àéìéìã åâìôá (á÷" íò àòùòúùàì éúà ä

                                                           

  ).א"נ(ב "הרש. ן"הפך כי רומז לזוס ולא יניחם ל"ד למעלה על ספרי הש"יזהר להניח ספרי הכ א
  ).א"ד(שבא בשני אמתחות מלאים מלבושים למכור ולסחור  ב
 ).א"ד(מלבושים  ג
א "ז קכח ע"א על תיקו"בהגר'  עי–המסתתרת ומתעלמת ביסוד כל העולם כולו ' הוא שכינתו ית ד

ת הכל ושורש הכל שכן היא סיב, שממנה הושתת העולם" אבן שתיה"והיא מכונה ) ג"א טז ע"כללים ח(
 ).ג"ב ל ע"ביאורים ח(

  ).א"נ(שיהיה לבוש  ה
  ).א"נ(היינו הכוונה וצריך שישב  ו
  ).הערת הזוהר(א ”אחרי מות סז ע ז
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 הקדוש ומה .מפיו שיוצאים דברים לאותם
 עולשמ שמתעדנים הצדיקים וכל הוא ברוך
 שוכב אהיה ואני ,הזו בשעה התור דברי

  .דברך רואמ כעת ,לו אמר .במטתי

ïãòã àúðâá àé÷éãö íòàé÷éãö ìëå àåäå é à
 ïéúééö åäìë àúðâáã)ïéúééöå äéì ( ïéìî ïåðéàì

äéîåôî é÷ôðãá÷ äîå " ïéðãòúî àé÷éãö ìëå ä
 àäà àðàå àã àúòùá àúééøåàã éìî òîùîì

à éàñøòá áéëù"êìéî àîéà àúùä ì:  
 בפסוק שאמרת מה על שאלתי ,לו אמר

 ,)שאמרת השתיה אבן של סוד( הזה
 בית יהיה מצבה שמתי אשר הזאת והאבן"

 שמקשיבעכשיו ( ,השתיה אבן שזו "אלהים
 טרם השתיה ןאב שהרי ,אפשר איך )לדברי

 נשתל וממנה ,היתה העולם שנברא
 ,"שמתי אשר" אמרת ואתה ,העולם

 וכתוב ,כעת אותה שם שיעקב שמשמע
". מראשתיו שם אשר האבן את ויקח"

 הזו והאבן ,אל בביתהיה  שיעקב ,ועוד
 ישראל ארץ כל ,לו אמר .בירושלים היתה

 .היתה תחתיו אבן ואותה ,תחתיו התקפלה
 וכתוב ,"שם אשר"ב כתו] אבל[ ,לו אמר

 ,לו אמר ".מצבה שמתי אשר הזאת והאבן"
 ,ואמר פתח. אותו רואמ ,הדבר ידעת אם

 בהקיץ אשבעה פניך אחזה בצדק אני"
 דוד של והדבקות החביבות ".תמונתך

 אבן" אמר ועליה ,הזאת באבן היתה המלך
 וכשרצה ".פנה לראש היתה הבונים מאסו

 זו אבן נטל ,רבונו כבוד במראה להסתכל
 שכל משום. נכנס כך ואחר ,להיבתח בידו

 נכנס לא ,רבונו לפני להראות שרוצה מי
 יבא בזאת" שכתוב ,זאת אבן עם אלא
 ,ואומר עצמו משבח ודוד ".הקדש אל אהרן

 דוד של עסקו וכל .פניך אחזה בצדק אני
  . מעלה כלפי כראוי זאת באבן להראות
 קרוהב לתיתפ קןית אברהם ,ראהבא ו
 אותה קןיות ,בעולם רבונו בטּו והודיע
 וישכם" שכתוב ,יכראו בתקוניה השעה

 ,מנחה תפלת קןית יצחק ".קרובב אברהם
 שיכול יןיד ויש דין שיש בעולם והודיע
 תפלת קןית יעקב. העולם את ולדון להציל

à"ì àã à÷åñôá úøîàã äî ìò àðìéàù 
)úøîàã äéúù ïáàã àæø ( øùà úàæä ïáàäå

éäìà úéá äéäé äáöî éúîù" äéúù ïáà àãã í
)éìîì úééöã àúùä ( ïáà àäã øùôà êéä

 ìéúùà äðîå úåä àîìò éøáúà àì ãò äéúù
 á÷òéã òîùîã éúîù øùà úøîà úàå àîìò

 àúùä äì éåù]áéúëå) [áéúëã()  çë úéùàøá
çé ( åúå åéúåùàøî íù øùà ïáàä úà ç÷éå

 íìùåøéá úåä àã àðáàå äåä ìà úéáá á÷òéã
à" àéääå éåúåçú ìôëà ìàøùéã àòøà ìë ì

à úåä äéúåçú ïáà" áéúëå áéúë íù øùà ì
)áë íù (à äáöî éúîù øùà úàæä ïáàäå" éà ì

 øîàå çúô äì àîéà äìî úòãé)åè æé íéìäú (
õé÷äá äòáùà êéðô äæçà ÷ãöá éðà êúðåîú 

 éàäá äéìéã àúå÷áãå àúåáéáç àëìî ãåã
ïáàá øîà äìòå äåä )áë çé÷ íù ( åñàî ïáà

 àìëúñàì àòá ãëå äðô ùàøì äúéä íéðåáä
äéøîã àø÷é åæéçáâ äéãéá ïáà éàäì ìèð 

 éòáã ïàî ìëã ïéâá ìééò øúáìå àúéîã÷á
 ïáà éàäá àìà ìéòà àì äéøî éî÷ äàæçúàì

 áéúëã)â æè àø÷éå ( úàæá ùãå÷ä ìà ïøäà àáé
÷ãöá éðà øîàå äéîøâ çáùî ãåãåã êéðô äæçà 

 ïáà éàäá äàæçúàì ãåãã äéúåìãúùà ìëå
 àìéòìã éáâì úåàé à÷ãë  

àøôöã àúåìö ïé÷úà íäøáà éæç àúä 
 àéää ïé÷úàå àîìòá äéøàîã åáéè òãåàå

àäðå÷úá àúòùå áéúëã úåàé à÷ãë ) úéùàøá
â áë (é÷úà ÷çöé ø÷áá íäøáà íëùéå àúåìö ï

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(ש לעיל דף סב "שהשעשוע גם בנשמות החיים וכמ' פי א
  ).א"נ(מלכות  ב
  ).א"נ(ת "ת ג
  ).א"נ(ת "אחזה פניך פני הת' אני בצדק מ ד
  .ריהל או' עי ה
תקון וקישוט ההיכלות בסוד בתולות אחריה ' פי). א"נ(תפלה ובכל תפלות בחינות שונות בה ' נק' מ ו

ש בהיכלותיה וכן יצחק אבל יעקב תקן יותר "שהוא ת' ש תקן תפלת שחרית תקן וקישוט המ"רעותיה וז
  ). א"נ(ש מה דלא אתקין בר נש אחרא "שהוא יחודא דגופא גם שמטתו שלמה וז



úéùàøá 

372 

 מה קןישת הזו התפלה ובשביל ,ערבית
 לכן .כראוי לזה דםומק אדם קןית שלא

  ואמר עצמו את בחיש

ïééã úéàå ïéã úéàã àîìòá òãåàå äçðîãà 
 àúåìö ïé÷úà á÷òé àîìò ïãéîìå àáæùì ìéëéã
 àìã äî ïé÷úàã àã àúåìö ïéâáå úéáøòã
 êë ïéâá úåàé à÷ãë àðã úîã÷î ùð øá ïé÷úà

øîàå äéîøâ çáù  
  áò/á  
 שעד ,"מצבה שמתי אשר הזאת והאבן"

. כמותו אחר אותה קןית לא שעה אותה
 מראשתיו שם אשר האבן את ויקח" ולכן

 שהיתה ,"מצבה" זה מה ".מצבה אתה וישם
 על שמן קוויצ" .אותה והקים ,נפולה
 לעשות ביעקבתלוי  הדבר שהרי ,"ראשה

 יהודה רבי בא .העולם בני מכל יותר
 אתהו )ואיך( ,ידעת זה וכל ,לו אמר .ונשקו
 ,לו אמר .עולם חיי ומניח בסחורה עוסק

 בנים שני לי ויש ,לי דחוקההשעה היתה 
 עוסק ואני ,הרב בבית היום כל ועומדים
 כדי למורם שכר להם ולתת במזונם
  .בתורה שיעסקו

 àéää ãòã äáöî éúîù øùà úàæä ïáàäå
 ç÷éå êë ïéâáå äéúååë àøçà äì éåù àì àúòù
 äúåà íùéå åéúåùàøî íù øùà ïáàä úà

åäã äáöî éàî äáöîä ÷åöéå äì íé÷åàå äìéôð 
ò ïîù ãáòîì àúìî àéìú á÷òéá àäã äùàø ì

 äé÷ùðå äãåäé éáø àúà àîìò éðá ìëî øéúé
à" úòãé éàä ìëå ì)êéäå (]å[ ìãúùî úà

à àîìò ééç çðîå àúøåçñá" éì à÷éçã äåäã ì
 éáá àîåé ìë ïéîéé÷å ïéðá ïéøú éì úéàå àúòù
 øâà ïåì áäéîìå åäééðåæî ìò àðìãúùà àðàå áø

ïåìãúùéã ïéâá åäééøåîìàúééøåàá :  
 דוד כסא על ישב ושלמה" ,ואמר פתח

 השבח הוא מה ".מאד תוומלכ ןוכיות אביו
 עליה ושם שתיה אבן שהתקין אלא .הזה
 ".מאד תוומלכ ןוכיות" ואז ,הקדשים קדש

 שהרי ,"עולם ברית רולזכ וראיתיה" וכתוב
 ומי ,תמיד בה חשקו הוא ברוך הקדוש

 ועל .רבונו לפני נכנס לא ,עמה נראה שלא
". עולם ברית רולזכ וראיתיה" כתוב זה
 ,הוא סוד ".וראיתיה" זה מה ,"וראיתיה"

" ' וגומצחות על וית והתוית" שנאמר כמו
 שםור זה ,אומרים ויש .עליהם להראות

  .שבבשר הקדוש האות

 øîàå çúô)áé á à íéëìî ( ìò áùé äîìùå
 àçáù éàî ãàî åúåëìî ïåëúå åéáà ãåã àñë

 ïé÷úàã àìà àã ùã÷ äìò éåùå äéúù ïáà
 áéúëå ãàî åúåëìî ïåëúå ïéãëå íéùã÷ä

)æè è úéùàøá (íìåò úéøá øåëæì äéúéàøåá 
á÷ àäã" àìã ïàîå øéãú äá äéìéã àúáåàéú ä

]éæçúà) [éæçúé( ìòå äéøàî éî÷ ìéòà àì äá 
 äéúéàøå íìåò úéøá øåëæì äéúéàøå áéúë àã

 øîà úàã äîë àåä àæø äéúéàøå éàî)à÷æçé ì
ã è (åâå úåçöî ìò åéú úéåúäå ' äàæçúàì

 éã àùéã÷ úàã åîéùø àã éøîàã àëéàå åäééìò
àøùáá:  

 ).כך( הוא הכל ודאי ,יהודה רבי אמר
 בסוד עומדת בעולם שנראית זו קשת אבל

 עתידה ,מהגלות ישראל וכשיצאו ,עליון
 הזו ככלהצבעים ב להתקשט זו קשת

 ,יהודי אותו לו אמר .לבעלה שמתקשטת
 ,מהעולם מסתלק כשהיה ,אבא לי אמר כך

 עד משיח לרגלי תצפה אל )לי אמר(

 àåä àìë éàãå äãåäé éáø øîà]éëä[ ìáà 
àîéé÷ äàìò àæøá àîìòá éæçúàã úù÷ éàäâ 

 úù÷ éàä àðéîæ àúåìâ ïî ìàøùé ïå÷ôé ãëå
 äìòáì àèù÷úîã àã äìëë éåðååâá àèù÷úàì

à" äåä ãë àáà éì øîà êë éàãåé àåää ì
 àîìòî ÷ìúñî)éì øîà ( éìâøì éôöú àì

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(ח "ז. ס יצחק בגבורה" עונש העובר על המצוות וזפירוש א
, גוונין' ויש לקשת ג. זיווג יסוד במלכות' הוא כינוי לבחי" קשת בענן"ו, היסוד' הוא כינוי לבחי" קשת" ב

ב "ה ח"דע(ת ומתייחד במלכות "גוונין דחג' ואז נהיר היסוד בג, ת המאירים ביסוד"הגוונין דחג' הרי הם ג
 ).א"פח ע

תובעים ' ז אין יחוד זה שלם כי בזה הקלי"ת ועכ"גוונין חג' כליל בג' מורה סוד יחוד עליון קשר המ' פי ג
תרומה ולכן בא בגוון חשוכין אבל בגאולה האי קשת אתקשטא בגוונין ' פ' ו בחשאי כנז"חלק ולזה בשכמל

  ).א"נ(ח "ז. 'וזהו תגלה ותראה מלכותו עלינו דוקא כו' בלתי התלבשות הקלי
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 שטתומק )בענן( בעולם זו קשת שתראה
 צפה ואז ,לעולם ויואר מאיריםצבעים ב

 רולזכ וראיתיה" שכתוב ,לנו מנין. למשיח
צבעים ב שנראית וכעת ".עולם ברית

 שלא )רולזכ והיא( ,לזכרון נראית ,חשוכים
צבעים ב נראית זמן באותו אבל .מבול יבא

 כלה כמו קוןיבת שטתוומק מאירים
 ברית רולזכ" ואז ,לבעלה שמתקשטת

 הברית את הוא ברוך הקדוש רוויזכ ".עולם
 זהו ,מהעפר ויקימה בגלות שהיא הזו

 דויד ואת אלהיהם 'ה את ובקשו" שכתוב
 ואת אלהיהם 'ה את ועבדו" וכתוב ,"מלכם

 אקים אשר ,"להם אקים אשר מלכם דוד
 דויד סוכת את אקים" שנאמר כמו ,מעפר

 ברית רולזכ וראיתיה" זה ועל ".פלתוהנ
 ,אבא כך ואמר. מהעפר ולהקימה ,"עולם

 .וזכרונה ישראל לתוגא בתורה נזכרהלכן ש
 נח מי רומעב נשבעתי אשר" שכתוב וזהו
 עליך ףומקצ נשבעתי כן הארץ על עוד

  ".בך ומגער

)ã(ò àçéùî àîìòá úù÷ éàä éæçúéã ã
)àððòá (éðååâá àèù÷úîàéøéäð  øéäðúéå ï

 áéúëã ïìðî çéùîì äéì éôö ïéãëå àîìòì
 àéæçúàã àúùäå íìåò úéøá øåëæì äéúéàøå

 àéæçúî ïéëåùç ïéðååâá]àðøëåãì[) øåëæì àéäå (
 àééæçúà àðîæ àéääá ìáà ìåáî éúéé àìã
 äìëë àðå÷úá àèù÷úîå ïéøéäð ïéðååâá
 íìåò úéøá øåëæì ïéãëå äìòáì àèù÷úîã

á÷ øëãéå"øá éàäì ääéàã úéå íé÷éå àúåìâá 
ää àøôòî äì" ã)ä â òùåä (åäé úà åù÷áå" ä

ìàäíëìî ãåã úàå íäéá áéúëå )èé ì äéîøé (
åäé úà åãáòå"ìà ää øùà íëìî ãåã úàå íäé

íäì íé÷àâ øîà úàã äîë øôòî íé÷à øùà 
)àé è ñåîò ( àã ìòå úìôåðä ãåã úëñ úà íé÷à

 íìåò úéøá øåëæì äéúéàøååôòî äì àî÷àì àø
 àúééøåàá øëãà êë ïéâáã àáà éëä øîàå

 äìéã àðøëåãå ìàøùéã àð÷øåô]åäàåä à [
)àãá( >àåä àãå < áéúëã)è ãð äéòùé ( øùà

 éúòáùð ïë õøàä ìò ãåò çð éî øåáòî éúòáùð
êá øòâîå êéìò óåö÷î:  

 רבי ". התיבהמן צאיםוהי נח בני ויהיו"
 ,"נח בני ויהיו" שכתוב כיון ,אמר אלעזר

 בנים וכי ," התיבהמן צאיםוהי" אמר למה
 לו אמר .בהימהת יצאו שלא לו היו אחרים

 בניו הולידו כך אחר שהרי ,כן ,אבא רבי
 והם ,"' וגושם תותולד אלה" שכתוב ,בנים

 מן צאיםוהי" כתוב ולכן .בהימהת יצאו לא
 ,אמר שמעון רבי". ויפת וחם שםהתיבה 

 הקדוש כשנתן בעולם מצוי הייתי לויא
 של וספרו בעולם חנוך של ספרו הוא ךברו

 בין ימצאו שלא מתחזק הייתי ,אדם
 החכמים כל חששו לא כי ,האנשים
 אחרים בדברים וטעו בהם להסתכל
 ,אחרת לרשות עליונה מרשות להוציא

 דברים יודעים העולם חכמי הנה וכעת
. רבונם בעבודת ומתחזקים אותם יםסותמו

 ,)תאתוספ( הסודות בסוד מצאתי זה ופסוק

 äáéúä ïî íéàöåéä çð éðá åéäéå) è úéùàøá
çé ( çð éðá åéäéå áéúëã ïåéë øîà øæòìà éáø

 ïéðøçà ïéðá éëå äáéúä ïî íéàöåéä øîà éàîà
à àúåáéú ïî é÷ôð àìã äéì ååä"ì ïéà àáà éáø 

 áéúëã ïéðá éåðá åãéìåà øúáì àäã) úéùàøá
é àé (åâå íù úåãìåú äìàå ' åâî é÷ôð àì ïåðéàå

 íù äáéúä ïî íéàöåéä áéúë êë ïéâáå àúåáéú
 çéëù àðéåä åìéà øîà ïåòîù éáø úôéå íç

á÷ áéäé ãë àîìòá" àîìòá êåðçã àøôñ ä
 ïåçëúùé àìã àðôé÷úà íãàã àøôñå)éðéá (

]éðá[ ïàîëç ìë åùééç àìã ïéâá àùðà 
ïéðøçà ïéìîá ïòèå åäá àìëúñàìã à÷ôàì 

àøçà åùøì äàìò åùøîä éîéëç àä àúùäå 
 àðçìåôá éô÷úúîå ïåì ïéîúñå ïéìî ïéòãé àîìò

 àø÷ éàäå ïåäéøàîã]àúôñåú [ àðçëùà) àæøá

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ב ”א ובתקון יח לב ע”קטז ע א
 ).ב"א טז ע"כללים ח(מידת המלכות שדוד המלך היה אחיד בה ' פי ב
  ).ו"לש(א "א ופו ע"ג פד ע"ב וח"לקמן קיב ע ג
  ).א"נ(בחכמות חיצוניות והשבעות לחפציהם כדור אנוש  ד
 ).א"נ(מהקדושה והיחוד אל מקום הפירוד  ה
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ון הטמ שמחותה כל תשמח שכשמעורר
 ,דקיק אור ממנו מאיר הזקנים זקן ,וסתום

 בשמן לימין מאיר שמחת כל השמחות
 היין שמחתב לשמאל ומאיר ,עליון משחה
 של( השמחב לאמצע מאירו ,הטוב

 מתעוררת רוח .צדדים שני של )הארגמן
 .בזה זה םידבק, ברוח תןוונ עולה ורוח
 יוצאת שלש וךמת .שלשב נכנסים שלש
 הרוח עוברת ,בברית שדבקה אחת ברית

 בשני תנתוכשנ ,ממנו ומתעברת העולה
  ברוח רוח נדבקים ,צדדים

ïéæøã( >áàúôñåú< ãëãàìëã äåãç øòúà á 
ïååãçâ ]àîéúñ àøéîèã ïéúáñã àúáñ  øéäðà

>äéðî <]äðéî[ äåãç ÷é÷ã åøéäð >ìëã <]ìòã[ 
ïååãç[ øéäðå äàìò úåáø çùîá àðéîéì øéäð 

 àúéòöîàì øéäð áè àøîçã äååãçá àìàîùì
 äååãçá]àðååâøàã[ øòúà çåø ïéøèñ ïéøúã 

 àçåøá áéäééúàå à÷ìñ çåøå)ï÷áã] (ïà÷áã[ 
 àãá àã]ãç à÷ôð úìú åâî úìúá ïéìàò úìú[ 

á à÷áãã úéøá à÷ìñã çåø úøáòúà úéøá
 ïéøèñ ïéøúá úáéäééúà ãë äéðî úøáòúî

àçåøá àçåø å÷áãúà  
  âò/à  

 בהיות ונח .בנים משלשה ומתעברות
 שלשת דוגמתכ ,שלשה מהם יצאו

 , התיבהמתוך שיצאו הם ואלה ,העליונים
 שבצד חם ,ימין שבצד שם .ויפת וחם שם

 וחם. "אותם שכולל ארגמן יפת ,שמאל
 ,סיגים תחתמ הזהב זוהמת ,"עןכנ אבי הוא

 נחש של רוח הטומאה התעוררות
 אבי הוא וחם" ,ואמר רשם ולכן ,הקדמוני

 אותו ,העולם על קללות שהביא ,"כנען
 פני שהחשיך כנען אותו ,שהתקלל כנען

 כולם מכלל יצא לא )כלם( ולכן. הבריות
 ,"כנען אבי הוא וחם" שכתוב זה אלא

 כתוב ולא ,העולם את שהחשיך אותומ
 אבי הוא יפת או כך אבי הוא ושם זה בכלל

 אבי הוא וחם" ואמר קפץ מיד אלא ,כך
 מה אברהם כשבא ,זה ועל. ודאי "כנען
 לאעדיין ש ,"בארץ אברם רוויעב" ,כתוב
 של זרע באו ולא ,האבות של קיום היה

 שם ויכנס הזה השם שיצא ,לעולם ישראל
 נקראה ,צדיקים ישראל כשהיו .קדוש עליון

 כשלאו ".ישראל ארץ" ,הזה השם על רץהא
 ארץ" ,אחר שם על הארץ נקראה ,זכו

 עבד כנען ארור ויאמר" כתוב זה ועל". כנען
 קללות הביא שהוא ,"לאחיו יהיה עבדים

 אתה ארור" ,כתוב מה ובנחש .העולם על
 עבד" שכתוב מה היינו ,"הבהמה מכל

 ,"ויפת וחם שם" כתוב זה ועל ,"עבדים
 , התיבהמן היוצאים נח בני אלה שלשת

 å÷ôð äáéúå çðå ïéðá úìúî ïàøáòúîå
 àðååâë àúìú åäééðî>àúìúã <]àúúìã[ ïéàìò 

 úôéå íçå íù àúåáéú åâî å÷ôðã ïåðéà ïéìàå
 úôé àìàîù øèñáã íç àðéîé øèñáã íù

 ïòðë éáà àåä íçå ïåì ìéìëã àðååâøà) úéùàøá
çé è (ïéôéèñ÷ úåçú àáäãã àîäåæä àúåøòúà 

 íéùø êë ïéâáå äàîã÷ ùçðã àáàñî àçåøã
 ìò ïéèååì éúééàã ïòðë éáà àåä íçå øîàå
 ïòðë àåää àéèìúàã ïòðë àåää àîìò

 êë ïéâáå ïééøá éôðà êéùçàã)åäìë(  àì]÷éôð [
)å÷ôð( íçå áéúëã àã àìà åäìëã àììë åâî 

 ïòðë éáà àåäî áéúë àìå àîìò êéùçàã àåää
ä íùå àã àììëá éáà àåä úôé åà êë éáà àå

 éàãå ïòðë éáà àåä íçå øîàå õô÷ ãéî àìà êë
]å[ áéúë äî íäøáà àúà ãë àã ìò) úéùàøá

å áé ( àîåé÷ äåä àì ãòã õøàá íøáà øåáòéå
 ÷åôéã àîìòá ìàøùéã àòøæ åúà àìå ïäáàã
 ååä ãë àùéã÷ äàìò àîù ìåòééå àã àîù
 õøà àã àîù ìò àòøà éø÷à ìàøùé ïéàëæ

é àøçà àîù ìò àòøà éø÷à åëæ àì ãë ìàøù
 áéúë àã ìòå ïòðë õøà)äë è íù ( øåøà øîàéå

 éúééà åäéàã åéçàì äéäé íéãáò ãáò ïòðë

                                                                                                                                                                                     

  ).א"נ(ם הן לטוב הן למוטב מצד התחתוני' התעוררות מ' פי א
 ).א"נ(ח "ז. שמחות והבינה הוא שמחת כל השמחות' מדות שהם ז ב
  ).א"נ(בבינה  ג
מ פירוש כל "במק' א שהם זקנים ואריך הוא זקן הזקנים ועי"הוא אריך טמיר וסתים תוך או' פי ד

  ).א"נ(ב "הרש. המאמר
  ).א"ד(ף הדין הנשפע מהגבורה העליונה זוהם הזהב שתחת הסיגין הנשפע מכור הזהב ורמז אל תוק ה
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ãé ( áéúëã åðééä äîäáä ìëî äúà øåøà) è íù  .שאמרנו כמו
äë ( úôéå íçå íù áéúë àã ìòå íéãáò ãáò

î íéàöåéä çð éðá ïéìà úìú äáéúä ï
ïðéøîà÷ãë:  

 כל של קיוםם ה ,"נח בני אלה שלשה"
 ומאלה" .עליון סוד של הקיוםו ,העולם
 שלשת של )זה( סוד היינו ,"הארץ כל נפצה

 ששופע נהר שכשאותו ,העליוניםצבעים ה
 שלשת של בכח הגן את משקה ,ויוצא

צבעים ה נפרדים ומשם ,הללו העליונים
 ,רויבחב כלול ואחד אחד כל שלמטה
 התפשט הוא ברוך הקדוש שכבוד להראות
 בעליונים אחד והוא ,ולמטה למעלה

 שלשת ,אלעזר רבי אמר. ובתחתונים
 מצד שבאים אותם בכל הללוצבעים ה

 אלו צבעים שלשת של וממראה ,שהוהקד
 הרוח מצד שבאים אותם לכל נפרדים
 תמצא הדרגות בסוד וכשתסתכל .האחרת

 ,יםהצדד אותם לכלצבעים ה נפרדים איך
 אותם של בסוד למטה שנכנסים עד

 של )הצדדים( הצנורות ושבעה עשרים
 והכל. התהומות את שמכסים הדלתות

 של חלקם אשרי .עליונים לחכמים ידוע
 בכבודם רוצה הוא ברוך שהקדוש הצדיקים

 עליהם .עליונים חכמה סתרי להם להיוג
  ".להודיעם ובריתו ליראיו 'ה סוד" כתוב

 çð éðá äìà äùìù)ùèé í ( ìëã àîåé÷
 ìë äöôð äìàîå äàìò àæøã àîåé÷ àîìò

 àæø åðééä õøàä)àãúìú  (]úìúã[ ïéàìò ïéðååâ 
 àúðâì é÷ùà ÷éôðå ãéâðã øäð àåää ãëã
 ïéðååâ ïùøôúà ïîúîå ïéàìò ïéìà úìúã àìéçá
 äàæçàì äéøáçá ìéìë ãçå ãç ìë àúúìã

á÷ã àø÷éã" ãç åäéàå àúúå àìéòì èùôúà ä
àúúå éàìòá ïéìà ïéðååâ úìú øæòìà éáø øîà é

]ïåðéà ìëá) [ìëá ïåðéà( äùåã÷ã øèñî ïééúàã 
 ïåðéà ìëì ïàùøôúî ïéìà ïéðååâ úìúã åæéçîå
 ìëúñú ãëå àøçà àçåøã àøèñî ïééúàã
 ìëì ïéðååâ ïùøôúî êéä çëùú ïéâøãã àæøá

ïåðéàã àæøá àúúì ïéìééòã ãò ïéøèñ ïåðéàà 
 ïéøåðö ïéøùòå äòáù)]ð"à( éøèñ [éùãã 

)ãøéù(á ïéîéëçì àòéãé àìëå éîåäúì ïééôçã 
á÷ã àéé÷éãöã ïåä÷ìåç äàëæ ïéðåéìò" éòøúà ä

 åäééìò àúîëçã ïéàìò ïéøúñ ïåì éìâå ïåäéø÷éá
 áéúë)ãé äë íéìäú (åäé ãåñ" åúéøáå åéàøéì ä

íòéãåäì:  
 אתה אלהי 'ה" ,ואמר אלעזר רבי פתח
 תעצו פלא עשית כי שמך אודה ארוממך

 אדםי  כמה יש לבנ".מןוא אמונה קומרח
 ולשבח הוא ברוך הקדוש בכבוד להסתכל

 את לשבח שיודע מי שכל משום ,לכבודו
 את עושה הוא ברוך הקדוש ,כראוי רבונו
 ברכות שמרבה אלא ,עוד ולא .רצונו

 לשבח שיודע מי ,כן ועל. ולמטה למעלה
 הוא חביב ,שמו את וליחד רבונו את

 הוא ברוך והקדוש ,למטה ונחמד למעלה
 ויאמר" כתוב ועליו ,)בכבודו( בו משתבח

  ".אתפאר בך אשר ישראל אתה עבדי לי

 øîàå øæòìà éáø çúô)à äë äéòùé (åäé" ä
ìàä àìô úéùò éë êîù äãåà êîîåøà äúà é

 éðáì ïåì úéà äîë ïîåà äðåîà ÷åçøî úåöò
á÷ã àø÷éá àìëúñàì àùð" äéø÷éì àçáùìå ä

ãéã ïàî ìëã ïéâáäéøàîì àçáùì òâ à÷ãë 
á÷ úåàé" àìà ãåò àìå äéúåòø äéì ãéáò ä

 òãéã ïàî àã ìòå àúúå àìéòì ïàëøá éâñàã
 àåä áéáç äéîù àãçéìå äéøàîì äéì àçáùì

á÷å àúúì ãéîçå àìéòì" äéá çáúùî ä]ð" à
äéø÷éá[ áéúë äéìòå )â èî íù ( éãáò éì øîàéå

øàôúà êá øùà ìàøùé äúà:  
 רבי ".כרם ויטע אדמהה איש נח ויחל"

 עדן מגן ,אמר אחד .יוסי ורבי יהודה
 ואחד ,כאן אותה ונטע גרשה )נתרכבה(

 ושתל אותה ועקר ,היתה בארץ ,אמר

 íøë òèéå äîãàä ùéà çð ìçéå) è úéùàøá
ë ( ïãò ïâî øîà ãç éñåé éáøå äãåäé éáø
)úáëøúà (]úëøúúà[ øîà ãçå àëä äì áéöðå 

                                                           

 ).א"ד(' ז זיני מסאבותא רברבין וכו"א כ”אחרי מות עט ע א
  ).א"נ(ב "הרש. פירוש צדדי הדלתות כי תרגום דלת דשא ב
ש דאסגי ברכאן לכל הפותח מקורי "ה עביד ליה רעותיה לפניו וז"ד המדות ולכך קב"היודע לשבח ע' פי ג

  ).א"נ(ח "ז. ג"הנביא על סדר המדות כנזכר בבלק קכזה שבח ' הברכות כלם ובפ
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 ונצנצו פירות עשתה יום ובאותו ,אותה
 ושותה אותה סוחט והיה ,וענבים לבלובים

 סוד ,אמר שמעון רבי. ומשתכר מהיין
 חנ כשרצה .הזה בפסוק כאן הוא החכמה

 ,הראשון אדם שבדק חטא באותו קולבד
 ולתקן לדעת אלא ,בו להתדבק כדי לא

 קולבד ענבים סחט ,יכל ולא ,העולם
 וישכר" )אז( ,לזה שהגיע כיון ,כרם באותו
 ולכן , לעמודכח לו היה ולא ,"ויתגל

 שהיתה העולם של פרצה להיג ,"ויתגל"
 זה ועל ,א"בה כתוב "האהבתוך " .סתומה

  בתוך ,"ביתה פתח אל קרבת ואל" כתוב

 àîåé àåääáå äì ìúùå äì ø÷òå úåä àòøàá
ïéáìáì úöéðå ïéáéà úãáòà èéçñ äåäå íéáðòå 

 àæø øîà ïåòîù éáø éåøå àøîç ïî éúùå äì
 çð àòá ãë àø÷ éàäá àëä åäéà àúîëçã

ïåùàøä íãà ÷ãáã àáåç àåääá ÷ãáîìá åàì 
 àîìò àð÷úàìå òãðîì àìà äéá à÷áãúàì

íøë àåääá ÷ãáîì ïéáðò èçñ ìéëé àìåâ ïåéë 
 éàäì àèîã]ïéãë[ äéì äåä àìå ìâúéå øëùéå 

 àîìòã äöøô éìâ ìâúéå êë ïéâáå í÷éîì àìéç
íéúñ äåäããáéúë äìäà êåúá äá " à] àã ìòå

 áéúë)ç ä éìùî (äúéá çúô ìà áø÷ú ìàå[ä 
êåúá  

  âò/á  
 בני וז דוגמאכ. כרם אותה של האה
 נתן מי וכי ,יין שתויי שהיו ששנינו אהרן
 תעלה אםו ,לשתות מקום באותו יין להם

 ,כך לא ,יין ששתו חצופים שהיו בדעתך
 ויקריבו" שכתוב ,שתו יין מאותו ודאי אלא
 ,"זרה אש" כאן כתוב ,"זרה שא 'ה לפני

 דבר והכל ,"זרה מאשה לשמרך" שם וכתוב
 וישכר היין מן וישת" ,וז דוגמאכ ןוכ. אחד

 כמו כנען אבי חם התעורר זה ועל ,"ויתגל
 ומה . לשלוטלכנען מקום תןיונ ,שנתבאר

 .אותו רסיס ,הברית בסוד צדיקה זה שהיה
 ולכן. קיום אותו ממנו שהעביר ,ושנינו

 התעוררו הקללות שהרי ,"רורא" אמר
 ויאמר" זה ועל( .בעולם ידו על להיבתח
 העולם על אוויב קללות שהרי ,"כנען ארור

äìäàå ïøäà éðá àã àðååâë íøë àåääã 
ååä ïéé ééåúù ïðéðúãæ àøîç ïåì áéäé ïàî éëå 

ñ éà éúùîì øúà àåääá" ååä ïéôéöç ïåðéàã ã
 àøîç ååøã]åàì[ àøîç àåääî éàãå àìà éëä 
 áéúëã ååø)à é àø÷éå (åäé éðôì åáéø÷éå" ùà ä

äøæç íúä áéúëå äøæ ùà àëä áéúë )îä æ éìù (
äøæ äùàî êøîùìè àðååâë ïëå äìî ãç àìëå 

 ìâúéå øëùéå ïééä ïî úùéå àã)àë è úéùàøá( 
 øîúàã äîë ïòðë éáà íç øòúà àã ìòå

 äàèìùì ïòðëì øúà áéäéúàå]]äîå [>éàîå <
 äåäã>ïéãä< åñøñ úéøáã àæøá ÷éãö >àéðúå <

]ïðéðúãë[ àîåé÷ àåää äéðéî øáòàã >êë ïéâáå <
]òå"ã[à  àúéîã÷á åøòúà ïéèååì àäã øåøà øî

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(היה מציץ ציץ ופרח מיד בלי עכוב  א
  ).ב"ב פד ע"ה ח"דע ( ובאיזה מקום נתפתה אחריהם,ר"נכשל אדהבו שנכנס לראות את המקום ' פי ב
שם  ("הכרם חמר ענו ל") 'ישעיה ה ("צבאות' כרם ה"כ "כמאמהמלכות דאצילות כינוי ל כרם הוא שכן ג

 כי הוא עטרה , ובה הוא סוד היין המשמח,קדשים דהבריאההא מתפשט ושוכן בהיכל קדש ו וה,)ז"כ
 מן החיצונים שלא ות להיות שמורכות כי הגבורות צרי,יין המשומרבחינת  ושם הוא ,דגבורה שלהבת יה

 נאחזו ,למעלהנשתרבב הרע כ "עי ש,ר"י החטא של אדה" וע,א מהגבורותי יניקתן השכן ,ןיתאחזו בה
סוד הסיגים נעשה  בסוף הגבורות שבה כ" ועי".רגליה יורדות מות" ובסוד ,התהחיצונים בסופה ובתחתי

משתה שמנים ", )ה"תהלים ע( "יין חמר מלא מסך"כ "כמאמה ,יין המשכרבחינת ושם הוא . ' וכווהשמרים
 ).ב"ב פד ע"ה ח"דע(כרם ' לבחיכ " נעשית מלכות הרשעה גויניקה הזהי " וע.)ה"ישעיה כ ("משתה שמרים

אשר  כשכן , הפרצהמה ונסת,קצת במר" הנה נתקן חטא דאדה,נעשה דין ברשעיםם  ש,י המבול" עשכן ד
ר וגלי פרצה ו חזר וניע, כאשר נכשל נח באותו היין המשכרמנם א. הקליפותות מתבטלי אז,הרשעים כלין

 ).ב"ב פד ע"ה ח"דע (דעלמא דהוה סתים
  ).ב"ב פד ע"ה ח"דע( נקראת בית ואהלמלכות הרשעה  ה
  ).א"נ(ח "א. ס הכתוב באברהם ויט אהלה שתיקן מה שפרץ נח והקים הוא"ז ו
  ).ג"ב פד ע"ה ח"דע(ל "כלומר שהם נכנסו לאותו הנסיון של נח וכנ ז
 ב"ב ונז ע"א ונו ע"ב דף ס ע"ב ולח ע"ב ולז ע"ג לג ע"א וח"ב קצג ע"ב וח"א וקמח ע"לקמן קצב ע' עי ח

 ).ו"לש(
 ).ג"ב פד ע"ה ח"דע(והשכינה התרחקה , דאצילות' כלומר במקום נוק ט
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 שנאמר כמו ,"יהיה עבדים עבד" ).כבתחלה
 קןוית הכל ,"' וגוהבהמה מכל אתה ארור"

 צאוֵי וכולם .קןוית לא והוא ,לבא לעתיד
 לאותם הוא וסוד .צאֵי לא והוא ,לחרות

  .התורה ושבילי דרכי שיודעים

àîìòá äéãé ìò[)  àäã ïòðë øåøà øîàéå àã ìòå
àúéîã÷ãë àîìò ìò ïåúéé ïéèååì ( íéãáò ãáò

 äîäáä ìëî äúà øåøà øîà úàã äîë äéäé
åâå ' ï÷úúé àì àåäå éúàã àðîæì ï÷úúé àìë

 åäéà àæøå ÷åôé àì àåäå åøéçì ïå÷ôé àìëå
éáùå éåçøà éòãéã ïåðéàìàúééøåàã éì:  

 וחטאתי אדע אני פשעי כי" ,ואמר פתח
 שמרילה אדם לבני יש כמה ,"תמיד נגדי

 שהרי ,הוא ברוך הקדוש לפני מחטאיהם
 ולא למעלה חטאו רשום ,אדם שחטא אחר

 כמו ,רבה תשובה של בכח רקאלא  ,נמחק
 לך ותרבי בנתר תכבסי אם כי" שנאמר

  ". לפני עונך נכתם ריתוב

 øîàå çúô)ìäúä àð íé ( òãà éðà éòùô éë
 àùð éðáì ïåì úéà äîë ãéîú éãâð éúàèçå

á÷ éî÷î åäééáåçî àøîúñàì" øúáì àäã ä
 àìå àìéòì äéáåç àåä íéùø ùð øá àèçã

øá ÷çîúàà ]àúáåéúã àô÷åúá[ äîë àéâñ 
 øîà úàã)áë á äéîøé ( øúðá éñáëú íà éë

úéøåá êì éáøúåáéðôì êðåò íúëð :  
 הקדוש לפני אדם שחטא כיון ,בא וראה

 .שםור עושה ,אחת פעם הוא ברוך
 אותו יותר מתחזק ,שניה פעם בו וכשחטא

 מתפשט ,שלישית פעם בו חטא .שםוהר
 כתוב ואז ,זה לצד זה מצד הכתם אותו
  .לפני עונך נכתם

 לפני המלך דוד שחטא כיון ,בא וראה
 ,שבע בת של העסק על הוא ברוך הקדוש

 ,לעולמים ועלי נרשם חטא שאותו חשב
 לא חטאתך העביר 'ה גם" ,כתוב מה

 אמר. מלפניו שםוהר אותו ריהעב ,"תמות
 היתה שבע שבת שנינו והרי ,אבא רבי לו

 למה ,העולם שנברא מיום המלך דוד של
 החתי לאוריה הוא ברוך הקדוש אותה נתן

 הקדוש של דרכו כך ,לו אמר .לזה מקדם
 אדם לבן מנתושמז גב על אף ,הוא ברוך

 עד אותה ונושא אחר מקדים ,שלו יותלה
 נדחה ,זמנו שהגיע כיון .זה של זמנו שמגיע

 שבא הזה האחר מלפני אותה שנשא זה
 לפני וקשה .מהעולם ומסתלק כך אחר

 מהעולם להעבירו הוא ברוך הקדוש
. הזה האחר מלפני זמנו הגיע לאעדיין כש

 כפי( החתי לאוריה שנתנה שבע שבת וסוד
 למה ותמצא יקיוד אצ ,בתחלה )שאמרנו

 שבאו בטרם לכנען הקדושה הארץ נתנה
 אחד סוד והכל ,זה דבר ותמצא ,ישראל

  .אחד ודבר הוא

á÷ éî÷ ùð øá áçã ïåéë éæç àú" àðîæ ä
 àðééðú àðîæ äéá áç ãëå åîéùø ãéáò àãç

øéúé åîéùø àåää ó÷úúàâ äéá áç > àðîæ
äàúéìú< àã àøèñî àîúë àåää èùôúà 

 ïéãë àã àøèñì áéúë)íù ( éðôì êðåò íúëð
á÷ éî÷ áçã ïåéë àëìî ãåã éæç àú" à÷ñò ìò ä

 äéìò íéùøúà àáåç àåääã áéùç òáù úáã
 áéúë äî ïéîìòì)âé áé á ìàåîù (åäé íâ" ä

 åîéùø àåää øáòà úåîú àì êúàèç øéáòä
à äéî÷î" òáù úáã ïðéðú àäå àáà éáø ì

 àîìò éøáúàã àîåé ïî úåä àëìî ãåãã äéìéã
àá÷ äáäé éàî" àðã úîã÷ ïî éúçä äéøåàì ä
à"á÷ã éåçøåà éëä ì"òà ä" àðéîæà àúúàã â

 áéñðå àøçà íéã÷à äéìéã éåäîì ùð øáì äéì
 äì]éàäã äéðîæ àèîã ãò[ äéðîæ àèîã ïåéë 

 áéñðã éàä àééçãúà)äì] (äéì[ éàä éî÷î 
 éî÷ éù÷å àîìòî ÷ìúñàå øúáì éúàã àøçà

á÷"ãò àîìòî äéì àøáòàì ä äéðîæ éèî àì 
 úáéäééúàã òáù úáã àæøå àøçà éàä éî÷î

 éúçä äéøåàì)ïøîàãë ( ÷åãå ÷åô àúéîã÷á
 ïòðëì àùéã÷ àòøà úáéäéúà éàîà çëùúå
 àæø àìëå àã äìî çëùúå ìàøùé ïåúéé àì ãò

àãç äìîå åäéà àãç:  
                                                           

  ).א"ד(בכח גדול התשובה  א
ל דזה אינו תשובה גמורה כיון דבלא טהרת הלב "וי. תימה שנראה אפילו בתיובתא סגי לא יתמחק ב

נ "א טהרת הלב אש בר בתוקפא דתיובתא סגי שהי"ש כבסי מרעה לבך ירושלים למען תושעי ז"מבפנים וז
 ).א"נ(ח "ז. ד נכתם"הכא קודם גמר דין אמנם אחר ג

מ דכל אחד כלול "ולק(מ "א. בזוהר דלית פגימו בנשמה' ותמיהני דהא אי. ן"רשימות כנגד נר' ח ג"ז' פ ג
 ).א"נ(ן "מאי. 'מג
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 על שהודה גב על אף ,דוד ,בא וראה
 ורצונו מלבו הסיר לא ,בתשובה ושב חטאו

 של חטא ומאותו שחטא חטאים ותםמא
 םויגר שמא תמיד עליהם פחד כי ,שבע בת

 ולכן ,הסכנה בשעת עליו ויקטרג מהם אחד
 ,אחר דבר. ומרצונו ממנו אותם שכח לא

 שתלויות הדרגות כל ,"אדע אני פשעי כי"
 וחטאתי" .אדע אני אדם בני חטאי בהם
 יצאה שלא הלבנה פגימת זו ,"תמיד נגדי
 והאירה שלמה באש עד מאתהומט

 וישבו העולם התבסם ואז ,בשלמות
 יהודה וישב" שכתוב ,לבטח ישראל

 ותחת גפנו תחת איש לבטח וישראל
 ".תמיד נגדי וחטאתי" זה כל ועם ".תאנתו

 המשיח מלך שיבא עד מהעולם נפסק ולא
 רוח ואת" שנאמר כמו ,לבא לעתיד

  ".הארץ מן אעבירהטומאה 

òà ãåã éæç àú"ç ìò éãåàã â áúå äéáå
 ïéáåç ïåðéàî äéúåòøå äéáì éãòà àì àúáåéúá
 ìéçãã ïéâá òáù úáã àáåç àåääîå áçã

 àîìéã øéãú åäééìòíéøâ âøè÷éå åäééðî ãç 
 ïåì éùðà àì êë ïéâáå äðëñã àúòùá äéìò

 äéúåòøîå äéðéî]øçà øáã) [ãë"à( ) àð íéìäú
ä (òãà éðà éòùô éëà åäá ïééìúã ïéâøã åäìë 

éðá éáåç àã ãéîú éãâð éúàèçå òãà éðà àùð 
àøäéñã åîéâôá ãò àúáåàñî à÷ôð àìã 

 ïéãëå àúåîìùàá úøéäðúàå äîìù àúàã
 áéúëã ïöçøì ìàøùé åáéúéå àîìò íñáúà

)î"ä ä à ( úçú ùéà çèáì ìàøùéå äãåäé áùéå
 éãâð éúàèçå àã ìë íòå åúðàú úçúå åðôâ
 àëìî éúééã ãò àîìòî ÷ñôúà àìå ãéîú

àçéùî øîúàã äîë éúàã àðîæì )á âé äéøëæ (
õøàä ïî øéáòà äàîåèä çåø úàå:  

 יאמר כן על 'ה לפני ציד רוביג היה הוא"
 הוא , בא וראה".'ה לפני ציד גבור דוכנמר
 אדם לבושימ והיה לובש, חזק איש היה

. בהם הבריות של צידה לצוד וידע ,הראשון
 את מפתה היה נמרוד ,אלעזר רבי אמר

 והיה ,זרה עבודה יאחר לכתל הבריות
 בני את ומנצח לבושים באותם שולט

 של שליט שהוא אומר והיה ,העולם
 ולמה .אדם בני אותו ועובדים ,העולם
 העליון במלך שמרד ,נמרוד שמו נקרא

 ומרד בעליונים שמרד ,שלמעלה
  באותם. בתחתונים

åäé éðôì ãéö øåáâ äéä àåä" øîàé ïë ìò ä
 éðôì ãéö øåáâ ãåøîðëåäé" ä)è é úéùàøá ( àú

 ïåùàøä íãàã éåùåáì óé÷ú øáâ äåä àåä éæç
 åäá àúééøáã äãéö ãöéîì òãé äåäå ùéáì äåä
 àúééøáì éúôî äåä ãåøîð øæòìà éáø øîà

òã ïçìåô øúá êäéîì" ïåðéàá èéìù äåäå æ
 àèéìù åäéàã øîà äåäå àîìò éðá çöðå ïéùåáì

 éø÷à éàîàå àùð éðá äéì ïéçìôå àîìòá äéîù
 ãøîã àìéòìã äàìò àëìîá ãøîã ãåøîð

ïåðéàá éàúúá ãøîå éàìòá  

  ãò/à  
 בני )שאר( כל על שלט הוא לבושים

 ואמר ברבונו ומרד ,בהם ומלך העולם
 את מפתה והיה ,העולם לע השליט שהוא

 לצאת אדם בני שמשך עד ,אחריו הבריות
 רבי אמר . רבונו של עולםעבודת מאחר
 בהם יודעים והלל בלבושים ,שמעון

  .עליון סוד החברים

 ìë ìò èéìù ïéùåáì)øàù ( êìîå àîìò éðá
 àîìòã àèéìù åäéàã øîàå äéøàîá ãøîå åäá
 éðá êùîã ãò äéøúáà àúééøáì éúôî éåäå

àîìò éøàîã àðçìåô øúáî ÷ôéîì àùðâà " ø
 àæø àééøáç åäá éòãé ïéùåáì ïéìéàá ïåòîù

äàìò:  

                                                           

לתקן אם לא תדעי לך שצריך לידע עונותיו באיזה מידה פגם כדי ' י בשיר השירים בפ"ש הרשב"כמ א
ש כי פשעי אני אדע מקום הפגם ומתקן "ל יחזור בגלגול וזהו צאי לך בגלגול וז"י תשובה וא"הפגם ע

  ).א"נ(' ש הרב כבסני וגו"תשובה מלמטה ואתה תטהר מלמעלה כמ
א "במלחמותיו להכניע ס' חטאתי לשון חסרון דהיינו חסרון הלבנה כי מגמת דוד להשלים המ' פי ב

ש וחטאתי נגדי תמיד כוונתי לתקן החסרון שבמדתי תקן "ז לא השלים וז"ועכ' מובשיריו מקשט ומתקן ל
  ).א"נ(ח "ז. את שלי כי כוונתי לתקן את שלך

ל דחבריא ידעי "להם אבל ברמז א' ר לא הק"ל שהיו לבושין דאדה"א דס"ק ור"י ת"כשראה הרשב' פי ג
דלבושין ' ק דהכא וא"א ות"רת רי סב"בא דחה הרשב' בהו רזא עלאה עומק הדרוש אבל לא הם כי בפ

  ).א"נ(ח "ז. נ אחרא"דאתלבשו אדם ואתתיה לא אתלבש בהו ב
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 תאח שפה הארץ כל ויהי" .משנה
 והבית" ,פתח שמעון רבי ".אחדים ודברים
 ומקבות נבנה מסע שלמה אבן בהבנתו
 בבית נשמע לא ברזל כלי כל והגרזן

 היה לא וכי ,"בהבנתו והבית" ".בהבנתו
 ,שם שהיו מניםוהא וכל שלמה אותו בונה

 כמו , הואכך אלא". בהבנתו" זה מה
 היא אם ,"המנורה עשהמקשה ת"שכתוב 

 באות הכל ודאי אלא .תעשה מהו ,מקשה
 שהתחילו כיון ,מעצמו הוא נעשה ונס

 מניםוהא את מדיל ,המעשה לעשות
 דםומק יודעים היו שלא מה אותה לעשות

 ברוך הקדוש שברכת משום ,מהול. לכן
 כתוב זה ועל ,ידם על שרתה הוא

 @שהוא ,מעצמו נבנה הוא ,"בהבנתו"
 להתחיל איך מניםולא מודיהל את מדיל

 של שםוהר מעיניהם תלקהס ולא ,לעשות
 בו ומסתכלים ,ממש המעשה אותו

  .הבית כל שנבנה עד ,ועושים

 íéøáãå úçà äôù õøàä ìë éäéå ïéúéðúî
 íéãçà)à àé úéùàøá ( çúô ïåòîù éáø)î" å à

æ ( úåá÷îå äðáð òñî äîìù ïáà åúðáäá úéáäå
 åúðáäá úéáá òîùð àì ìæøá éìë ìë ïæøâäå

äåä àì éëå åúåðáäá úéáäå äîìù äéì éðá 
 êë àìà åúåðáäá åäî ïîú ååäã ïéðîåà åäìëå

 áéúëã äîë àåä)àì äë úåîù ( äùòú äù÷î
 éàãå àìà äùòú åäî äù÷î àéä íà äøåðîä
 ïåéë äéîøâî åäéà ãéáòúà àñéðå úàá àìë
 ãáòîì ïéðîåàì óéìåà àúãéáò ãáòîì ïàøùã
 àîòè éàî àðã úîã÷î ïéòãé ååä àìã äî äá

àúëøáã ïéâáá÷ã " àã ìòå åäééãé ìò àøù ä
 áéúë)à íéëìî 'æ å ( éðáúà åäéà åúåðáäá

äã äéîøâîàà êàéä ïéðîåàì ïôìåà àôìåà 
 åîéùø åäééðéòî ÷ìúñà àìå ãáòîì ïàøù
 ãò éãáòå äéá ïàìëúñîå ùîî àúãéáò àåääã

àúéá ìë éðáúàã:  
 כתוב מהשֵל ,"נבנה מסע שלמה אבן"
 שנסעה ,מסע .ודאי שלמה אבן .ד"יו חסד

 העבודה ונעשתה עליהם ושרתה ובאה
 ).העבודה ונעשתה ידם שנסעה ,מסע(

 .מדעתם שלא לעשות ידם שהסיע ,מסע
 את ולמסע" שם וכתוב ,"מסע" כאן כתוב

 לא ברזל כלי כל והגרזן ומקבות" ".המחנות
 ולא הכל בקע שהשמיר משום ,"נשמע
 הכלים לשאר הצטרכו שלא ,דבר נשמע

  .ונס אות עם היה והכל ,לעשות

åé øñç áéúë äîìù äðáð òñî äîìù ïáà" ã
 àéøùå àééúàå ìéèðúàã òñî éàãå äîìù ïáà

 àúãéáò ãéáòúàå åäééìò) ïãé ìéèðúàã òñî
àúãéáò ãéáòå ( àìã ãáòîì ïãé ìéèðàã òñî

 íúä áéúëå òñî àëä áéúë åäééúòãî) øáãîá
á é ( éìë ìë ïæøâäå úåá÷îå úåðçîä úà òñîìå

ð àì ìæøá òîù)à íéëìî 'æ å ( òæá øéîùã ïéâá
 àìã äìî òîúùà àìå àìë]åëéøèöà [

)àëéøèöà( úàá àìëå ãáòîì ïéðàî øàùì 
äåä àñéðå:  

 דברי הם חביבים כמה ,שמעון רבי אמר
 בהם סקוע אשרי חלקו של מי ש.התורה

 והבית" .אמת בדרך )בו( ללכת ויודע
 ברוך הקדוש ברצון עלה כאשר ,"בהבנתו

 מתוך עלה ,לכבודו כבוד ותלעש הוא
 והתפשט ,להתפשט רצון המחשבה
 שאינה הסתומה המחשבה היאש מהמקום

 ,הגרון בבית ושורה שמתפשטת עד, ידועה
 רוח שהוא בסוד נובע שתמיד המקום

 ההיא המחשבה כשמתפשטת ,ואז .חיים

 éìî ïåðéà ïéáéáç äîë ïåòîù éáø øîà
 òãéå åäá ÷ñòúàã ïàî äé÷ìåç äàëæ àúééøåàã

 êäéîì)äéá ( ãë åúåðáäá úéáäå èåù÷ çøàá
á÷ã àúåòøá à÷ìñ"ì àø÷é ãáòîì ääéø÷éá 

 àèùôúàì àúåòø äáùçî åâî à÷ìñ
 àìã àîéúñ äáùçî éäéàã øúàî úèùôúàå
 øúà ïåøâ éáì àééøùå úèùôúàã ãò òãééúà
 ïéãëå íééç çåø åäéàã àæøá øéãú òéáð åäéàã
 àã øúàá àéøùå äáùçî àéää úèùôúà ãë

                                                           

à  àåäã)ôã"å.( 
א וישלח קעב "עוד בראשית כט ע' ועי, שזהו בחינת הזיווג לפני בריאת האדם', ח נקודות פרק ו"ע' עי ב

בו טמונה , ן"כאן הוא עליית מש, דהיינו עלייה" סליק"והוא בלשון . ב"א ופרשת לך לך פו ע"א ורנא ע"ע
 ).א"א יב ע"כללים ח(ן כמאליה "וכאן היתה עליית המ, התחדשות של כל מציאות
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 המחשבה נקראת ,הזה במקום ושורה
 אלהים הוא" שכתוב ,חיים אלהים ההיא
 משם ,ולהתגלות להתפשט רצה דעו". חיים
 ויוצא ,יחד כלולים ומים רוח אש יצאו
 שיוצא אחד קול והוא ,שלם איש יעקב

סתומה  שהיתה המחשבה מכאן .ונשמע
 מתפשטת עוד. בגלוי נשמעת ,בשקט

 הזה הקול ומכה ,להתגלות הזו המחשבה
 הדיבור יוצא ואז ,בשפתים ומקיש

 שהכל נשמע .הכל ומגלה הכל שמשלים
 ,בפנים שהיתה סתומה מחשבה אותה הוא

 זו התפשטות שמגיעה כיון. אחד והכל
 והבית" ,אז ,הקול אותו בכח , דיבורונעשה
 אלא נבנה כאשר כתוב לא ,"תוובהבנ
 כמו שלמה אבן ,ופעם פעם בכל ,תוובהבנ

". אמו לו שעטרה בעטרה" וכתוב .שנתבאר
 ונוסע ושורה מבפנים שיוצא ,"מסע"

 ונוסע ושורה מלמעלה יוצא .החוצה
 אלו ,"ברזל כלי כל והגרזן ומקבות" .למטה
 תלויים שכולם התחתונות הדרגות שאר

 כשהיא פנימה התקבלו ולא נשמעו ולא ,בו
 וזהו ,משם ולינוק למעלה להאחז עולה

 כולם ,יונקת כשהיא ,ואז ".תוובהבנ"
 ומתמלאים ויונקים השמחב עומדים
 בסוד עומדים העולמות כל ואז ,ברכות

 העולמות בכל בהם ואין ,אחד ביחוד ,דאח
 ,חלקם נוטלים ואחד אחד שכל אחר ,פרוד

 למה לצדיהם ונפרדים מתפשטיםכולם 
  .תמנונש

éäìà äáùçî àéää éø÷à"íà áéúëã íééç 
)é é äéîøé (éäìà àåä"àòá ãåò íééç í 

ùà å÷ôð ïîúî àéìâúàìå àèùôúàì"çåøå à" à
éîå"àãçë ïìéìë àá åäéàå íéìù øáâ á÷òé ÷ôðå 

 äåäã äáùçî àëäî òîúùàå ÷éôðã ãç ìå÷
 ãåò àéìâúàì òîúùà éàùçá àîéúñ
 éàä ùèáå àéìâúàì äáùçî éàä úèùôúà

 øåáã à÷ôð ïéãëå ïååôùá ùé÷àå ìå÷>íéìùàã <
)íéìùàå(ìëã òîúùà àìë éìâå àìë  åäéà à

 ïåéë ãç àìëå åâì úåäã àîéúñ äáùçî àéää
 àôé÷úá øåáã ãéáòúàå àã àúåèùôúà àèîã
 äðáð øùàë åúåðáäá úéáäå ïéãë àì÷ àåääã
 ïáà àðîæå àðîæ ìëá åúåðáäá àìà áéúë àì

 áéúëå øîúàã äîë äîìù)àé â øéù ( äøèòá
 ìéèðå àéøùå åâìî à÷ôðã òñî åîà åì äøèòù

å àìéòìî à÷ôð øáì úåá÷îå àúúì ìéèðå àéøù
ïéàúú ïéâøã øàù ïéìà ìæøá éìë ìë ïæøâäåâ 
ïìá÷úà àìå åòîúùà àìå äéá ïééìú åäìëãã 

 à÷ðéìå àìéòì àãçàúàì à÷ìñ éäéà ãë åâì
 à÷ðé éäéà ãë ïéãëå åúåðáäá àåä àãå ïîúî
 ïàëøá ïééìîúàå ïé÷ðéå àúååãçá éîéé÷ åäìë

á àãç àæøá åäìë ïéîìò ïéîéé÷ ïéãëå ãç àãåçé
 éìèðã øúáì àãåøô ïéîìò åäìëá åäá éåä àìå
 ïùøôúîå ïèùôúî åäìë ãçå ãç ìë ïåä÷ìåç

ïðîúàã äîì åäééøèñì:  
 אחת שפה הארץ כל ויהי" ,בא וראה

  ,"'וגו
åâå úçà äôù õøàä ìë éäéå éæç àú '

)à àé úéùàøá(  
  ãò/á  

 "מקדם בנסעם ויהי" ,כך אחר כתוב מה
 בקעה וימצאו" ,םהעול של ןקדמו מאותו
 לכל נפרדים משם שהרי ,"שנער בארץ
 המלכות ראש והוא ,הצדדים אותם

 יצא ונהר" כתוב הנה ,תאמר ואם. להתפזר
 ודאי ,"יפרד ומשם הגן את להשקות מעדן

 áéúë äî øúáì)á àé úéùàøá ( íòñðá éäéå
 íã÷î>àåääî <)åäéàî( åàöîéå àîìòã äàîã÷ 

î àäã øòðù õøàá äò÷á ìëì ïùøôúî ïîú
àøãáúàì åëìî ùéø åäéàå ïéøèñ ïåðéàä éàå 

 áéúë àä àîéú)íùé á  ( ïãòî àöåé øäðå

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(' א מסטרא דיובלא דאיהו אלקים חיים כו”קנא ע א
  ).ג"ב ה ע"ביאורים ח(דהיינו בחינת בינה  ב
 ).א"נ(חיצונים הכורתים ומשחיתים ' פי ג
ש ולא אתקבלו לא נתאספו ונתקבצו למעלה מקבות "ץ ואסיפת עם וזקיבו' כמו וישמע שאול ל' פי ד

י וירצו ליטול "והגרזן כשהיא עולה ומתיחדת כי לכך אנו אומרים ועד במקום אחד כדי שלא ירגישו הח
ח "בז). א"נ(ח "ז. ש ודא היא בהבנותו"וז' והיה המשכן א' ק כאו"חלק ביחוד שאז הוא הבנין שהיא נבנית מו

 ).הערת הזוהר(ולא אתקבלו ' ד הגי"ובק
ש ולאתבדרא תרגום להנפץ "וז' עולם הפירוד כי משם הפיצה ה' ד דקלי"פירוש בכל רישא דדהבא חב ה

  ).א"נ(ב "הרש. עולם הפירוד' ע נק"שגם בי
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 ,פרוד יש משם שנוסעים שכיון .זה שככה
 .רודיפ אין לינוק שם כנסיםתמ הם וכאשר

 עםבנס ויהי" שכתוב ,פרוד יש כשנוסעים
 ויהי. "שנתבאר כמו "בקעה וימצאו מקדם

 שאז ,"אחדים ודברים אחת שפה הארץ כל
 אחד רשווש ,קריוע ביסוד העולם הרי

 כתוב מה .הוא ברוך בקדוש אחת ואמונה
 קריע מהראשון ,"מקדם בנסעם ויהי"

 ,"בקעה וימצאו" .הכל אמונת העולם
 האמונה מתחת בה ויצאו מציאה מצאו

 כתוב מה ,בא וראה). וימצאו( העליונה
 ,"בבל ממלכתו ראשית ותהי" ,בנמרוד

 ,אחרת ברשות להאחז נסע משם שהרי
 משם ,"שנער בארץ בקעה וימצאו" ,וכאן
 לרשות העליונה מרשות לצאת בלבם נסעו

  . אחרת

 àåä éëä éàãå ãøôé íùîå ïâä úà úå÷ùäì
 ïéùéðë ïåðéà ãëå àãåøô éåä ïîúî éìèðã ïåéëã
 éåä ïéìèð ãëå àãåøô éåä àì äà÷ðéì ïîú
 äò÷á åàöîéå íã÷î íòñðá éäéå áéúëã àãåøô

ã äîë íéøáãå úçà äôù õøàä ìë éäéå øîúà
 àùøùå àø÷òå àãåñéá àîìò ïéãë àäã íéãçà

á÷á äéá àãç àúåðîéäîå àãç" áéúë äî ä
 àîìòã àø÷ò äàîã÷î íã÷î íòñðá éäéå
 åçëùà äàéöî äò÷á åàöîéå àìëã àúåðîéäî

 äàìò àúåðîéäî úåçúî äá å÷ôðå)åàöîéå ( àú
 äéá áéúë äî ãåøîð éæç)é é íù (éäúå úéùàø 

 ìèð ïîúî àäã ìáá åúëìîî)àãçàúàì (
]àãçúàì[ äò÷á åàöîéå àëäå àøçà åùøá 

 à÷ôàì åäééáìá åìèð ïîúî øòðù õøàá
àøçà åùøì äàìò àúåùøî:  

 ומגדל עיר לנו נבנה הבה ויאמרו"
 חייא רבי ".שם לנו ונעשה בשמים וראשו

 ים יש וכי ,"' וגונגרש כים והרשעים" ,פתח
 קונוימת יוצא הים רשכאש .כן .נגרש
 נגרש אז ,חובל רב בלי )הבל בלי( והולך

 ולא יין ששותה כמי ,ממקומו ומתגרש
 משום ,מהול .ויורד ועולה ריווב על יושב

 רפש מימיו ויגרשו יוכל לא השקט כי"
 הטיט אותו כל מימיו שמוציאים ,"וטיט

 וז כדוגמא, וילשפת פתוניהט וכל הים של
 תקינה ךמדר שיוצאים הרשעים אותם

 שיוצאים , תיקוןבלי יין כשתויי והולכים
 כי" משום ,מהול .מהועק לדרך ישרה מדרך

 גרם דרכיהם קוםיע שהרי ,"יוכל לא השקט
 ,עוד ולא .שקט ובלי תיקון בלי ללכת להם
 דבר שאומרים בשעה רגזם שכל אלא

 כולם ,וטיט רפש הדבר אותו ,מפיהם
 עד החוצה מפיהם עלווג פתוניט מוציאים

  שנטמאים

 åùàøå ìãâîå øéò åðì äðáð äáä åøîàéå
 íù åðì äùòðå íéîùá)ã àé íù ( çúô àééç éáø

)á æð äéòùé (åâå ùøâð íéë íéòùøäå ' íé úéà éëå
 ìéæàå äéðå÷úî à÷ôð àîé ãëã ïéà ùøâð)>ð"à <

ëàì (>àìá<àìáç à êøúúàå ùøâð ïéãë 
 äééøåá ìò áéúé àìå àøîç éåøã ïàîë äéøúàî

 à÷ìñå àì è÷ùä éë ïéâá àîòè éàî àúçðå
 ìë éåîéî å÷ôîã èéèå ùôø åéîéî åùøâéå ìëåé
 àðååâë äéúåååôùì àôåðè ìëå àîéã àðéè àåää

÷ôðã íéòùø ïåðéà àãà àçøàî ã éìæàå àð÷ú
 øùéî çøåàî é÷ôðã àðå÷ú àìá àøîç éåøë
 ìëåé àì è÷ùä éë ïéâá àîòè éàî íé÷ò çøåàì

 íéøâ åäééçøàã åîé÷ò àäã àìá êäîì ïåì
 àæâåø ìëã àìà ãåò àìå åëéëù àìáå àðå÷ú
 àåää åäééîåôî äìî éøîàã àúòùá åäãéã
 àìåòéâå àôåðè é÷ôî åäìë èéèå ùôø äìî

éáàúñîã ãò øáì åäééîåôî:  
  äøåú éøúñ  

] של העיר והמגדל[שרי הממשלה 
 השרת שמלאכי דשוהק בלשון מדברים
 בלשון מדברים היו ולא ,אותה מכירים
 מהם יבצר לא ועתה" כתוב לכן ,אחרת

 אחרת בלשון מדברים שאלמלא ,"'וגו
 ,אותה מכירים היו לא עליונים שמלאכים

àðîøäã àøåèîå÷áùã÷ä ïåùìá ïììîî â 
>éëàìîã <)éëàìîå( àìå äéá ïòãåîúùà úøùä 

 áéúë êë ïéâá àøçà ïùéìá ïéììîî ååä
)å àé úéùàøá (åâå íäî øöáé àì äúòå ' éìîìàã

                                                           

  ).א"ד(כמו רב החובל ' פי א
 ).א"נ(ב "הרש. שרים של הממשלה' פי ב
 ).א"ד(ת "א בס”לך לך פט ע ג
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 כיון .לעשות חשבו שהם החשיבות נחסרה
 אחד ברגע אלא אינו השדים שמעשה
 ,אחדים ודברים. יותר ולא אדם בני למראה

 אחת כל עליונות דרגות יודעים שהיו
 ,דרגה להם התחלפה ולא ,ריהוב על ואחת
 התיעצולכן ו ,"אחדים ודברים" כתוב ולכן

 הבה" שכתוב ,חכמה של עצה ,רעה בעצה
 בסוד הוא הכל ,"ומגדל עיר לנו נבנה

 האחר הצד את בארץ לחזק ורצו .החכמה
 יודעים שהיו משום ,עבודתו את דוולעב
 ,לעולמות משם יורדים הרעים הדינים שכל
 "ומגדל עיר. "דשוהק דרגת את לדחות ורצו

 יודעים היו )שהרי( ,העליונה החכמה זו
 בעיר אלא בארץ מתחזק לא קדוש ששם
 ציון היא דוד עיר" שכתוב "עיר" .ומגדל

 ".צוארך דוד כמגדל" שכתוב "מגדל" ."'וגו
 האחר הצד שלטון להיות עשו ובחכמה

 הארץ כל אדון את )לדחות( שדוחה בארץ
  .בארץ צד אחרל דיור ולהיות ,ממקומו

 òøâ äéá ïòãåîúùà ååä àì éàìò éëàìîã
 ãáòîì ïéáùç ïåðéàã åáéùç)å( àãáåòã ïéâá

 åàì ïéãùã àòâøá àìà åäéà]àãç[ éðá åæçì 
 íéãçà íéøáãå øéúé àìå àùðà)à íù ( ååäã

 àìå äééøåá ìò ãçå ãç ìë ïéàìò ïéâøã ïéòãé
àâøã åäì óìçúàà íéøáãå áéúë êë ïéâáå 

 àèéò àùéá àèéòá åèòéúà êë ïéâáå íéãçà
 áéúëã àúîëçã)ã íù ( øéò åðì äðáð äáä

àì åòáå àåä àúîëçã àæøá àìë ìãâîå àô÷ú
 àðçìåô çìôîìå àøçà àøèñ àòøàá]äéìéã[ 

 ïéúçð ïîúî ïéùéá ïéðéã ìë àäã ïéòãé ååäã ïéâá
îìòìàáâàùãå÷ã àâøã ééåçãì ïééòáå ãéò " ø
ãâîå" äàìò àúîëç àã ì]àäã[ )ã( éòãé ååä

 øéòá àìà àòøàá ó÷úúà àì àùéã÷ àîùã
éò ìãâîå"áéúëã ø) á ìàåîù 'æ ä( àéä ãåã øéò 

åâå ïåéö'ãâî "áéúëã ì) ã ã øéù( ãåã ìãâîë 
êøàåöä àðèìù éåäîì åãáò àúîëçáå 

>àøèñã <)àøèñî( àòøàá àøçà )àééçãã( 
]àééçãì[ àøåéã éåäîìå äéøúàî õøàä ìë ïåãà 
]àøèñì) [àøèñå(àòøàá àøçà :  

 )שאחר( שאחוז כמו ,"שם לנו ונעשה"
 בינינו אותה נחזק ,למעלה השם הוא

 שיתפזרוידעו  ,"נפוץ פן" .בארץ שם שיהיה
 לעשות חדיםימתי היו ולכן ,הארץ פני מעל

 זכר הוא האחר הצד. בחכמה זה מעשה
 וכמו .הקשה הדין זוהמת קףות ,ונקבה

 íù åðì äùòðå)ã àé úéùàøá (îëä 
)àãéçàã( ]àøçàã[ àìéòì íù åäéà åóé÷úå äì 

 ååä àòéãé õåôð ïô àòøàá íù éåäîì àððéá
 ïåøãáúéã ïéòãé ååä êë ïéâáå àòøà éôà ìòî

äîëçá àã àúãéáò ãáòîì ïéãçéúîæ àøèñ 

                                                                                                                                                                                     

' נ אחדים כמשמעו כלו"א. ן אחיזה שיודעים הדברים אחוזים ומשתלשלים זה מזהאחדים מלשו' פי א
 ).א"נ(ערבוב ' היתה הידיעה להם בל

á  ïéîìòì–ôã "å. 
ישעיה (" ואנכי בראתי משחית לחבל"ש " וכמ,הרשעיםבו את א היא הרצועה בישא לענוש את " הסטג

כן  ש,והעבירה עצמתוצאת מעשה עונש הנה הוא  שכל ,'ב דרוש ב"ה ח"ארנו בדעיפ מה שב" והוא ע.) טזנד
ירמיה כג " (וסער מתחולל על ראש רשעים יחוליצאה חמה "כ "בחינת מאמהכ ל" אחיתהעבירה גופה נעש

  ).ג"ש נג ע"הקדו) (יט
  ).ג"ש נג ע"הקדו (העבירות שבידםי "ע כדי שלא יענשו ד
הוא כינוי למלכות " עיר"א כינוי ליסוד והו "מגדל" כי ,יסוד ומלכותדהיינו ן דקדושה " והם כנגד זוה

נוגה ' ח שער קלי"ע' ועי). דורות מנח ועד אברהם' יס אבות במשנה "עוד ליקוטי הש' ועי. ג"ש נג ע"הקדו(
ורצו , נוגה שבהם היו משתמשין בדור הפלגה' ן דקלי"ה הזו"ה, ולילית' שהעיר והמגדל הם כנגד הסמ', ז

אשר אותו הכח  , כוונהו כי בכל פעולה ומעשה שהאדם עושה לאיז.תםלבנות מקום ומשכן להם לעבוד או
 והיו מכוונים בכל פעולת הבנין דעיר ומגדל . הן בקדושה והן בהטומאה נמשך ויורד,מכוון בו בפעולתו

 וא מעצמ"סטכח ל אין אך משום שידעו ש. לעשות מקום ומשכן להם לשכון בתוכם,א"ן דסט"לשם הזו
חמה וסער " שלא יהפך עליהם פשעם ומרדם לכמו כן רצו בני אותו הדור ו.לבד באלא מיניקת הקדושה

 כדי שיוכלו ,שריית המלכות דקדושהאף את  "עיר ומגדל" להמשיך בכיוונו לכן ,'וכנז) &ירמיה ( "מתחולל
  ).ד"ש נג ע"הקדו (תםוכל תאואת ז להשלים חפצם ולמלאות "עי

å  óé÷úð–ôã "å. 
 ).א"נ(ח "ז. היא דכר ונוקבא לכך עשו עיר ומגדל' א לפי שהקלי"לז. ההוקשה לו עיר ומגדל למ ז
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 על בגללו והתחזקו בהם )בו( חטא שאדם
 ,יותר שיתחזק עשו הם כאן גם ,העולם
 אדם בני ,"האדם בני בנו אשר" שכתוב

 לע האחר צד והשליט שהביא הראשון
 אין שהוהקד שצד כמו .הרע הצד ,העולם
 גם ,ומגדל בעיר אלא הזה בעולם שלטונו

 להשליט ומגדל עיר לבנות הם חשבו כאן
  .בעולם הזה הרע הצד את

 àøçà>åäéà< àîäåæã àô÷åú àá÷åðå øëã 
 áç íãàã äîëå àéù÷ àðéãã>åäá<) >ð"à <

äéá ( éëä óåà àîìò ìò äéðéâá åô÷úàå]ïåðéà[ 
ãáòåà áéúëã øéúé ó÷úúàã )ä íù ( åðá øùà

 èéìùàå éúééàã äàîã÷ íãàã éåðá íãàä éðá
 äîë àùéá àøèñ àîìò ìò àøçà àøèñ
 àìà àîìò éàäá äéðèìù åàì äùåã÷ã àøèñã
 øéò éðáîì ïåðéà éáéùç éëä óåà ìãâîå øéòá

àîìòá àùéá àøèñ éàä èìùéîì ìãâîå:  
  )åäé ãøéå" úåàøì ä)íù  ,"לראות 'ה וירד"
  äò/à  

  :ïåì éáàñîå  .אותם ומטמאים
 עיר לנו נבנה הבה ויאמרו" ,בא וראה

 אלא הבה אין ,"בשמים וראשו גדלומ
 ומגדל עיר לנו נבנה" .בעלמא הזמנה
 רעה בעצה באו כולם ,"בשמים וראשו
 ,באו בשטות ,הוא ברוך לקדוש לסרב

 לקחו שטות ,אבא רבי אמר. הלב בטפשות
 כדי באו רשעות של בחכמה אבל ,בלבם
 ,אחרת לרשות עליונה מרשות לצאת

 סוד יש םלוובכ .זר לכבוד כבודו ולהחליף
 עיר לנו נבנה הבה. "עליונה חכמה של

 הזאת לבקעה כשהגיעו , בא וראה,"ומגדל
 מקום להם והתגלה ,זרה רשות שהיא

 ,אמרו ,הים דגי בתוך תקוע זה ששלטון
 להנות הלב את @ולחזק לשבת מקום הנה

 הזה במקום נתקין ,"עיר לנו נבנה הבה" .בו
  .ומגדל עיר

ò åðì äðáð äáä åøîàéå éæç àú ìãâîå øé
 íéîùá åùàøå)ã àé úéùàøá ( àìà äáä úéì

 åùàøå ìãâîå øéò åðì äðáð àîìòá äðîæä
 äéá àáøñì åúà àùéá àèéòá åäìë íéîùá

á÷á" àúåèùá ä]åúà[) åäéà ( àáìã åùôèá
à" àúåèù àáà ø>åáéñð <)åáéöð( ìáà åäééáìá 

 äàìò åùøî à÷ôðì ïéâá åúà åòéùøã äîëçá
é àôìçàìå àøçà åùøì äàøëåð àø÷éì äéø÷

 åðì äðáð äáä äàìò àúîëçã àæø úéà àìëáå
 åäéàã äò÷á éàäì åèî ãë éæç àú ìãâîå øéò
 àã àúåðèìùã øúà åäì éìâúàå äàøëåð åùø
 áúéîì øúà àä åøîà àîé éðåð åâá òé÷ú

÷úàìåòàá äáä ãéî éàúú äéá äàðäúàì àáì 
ìãâîå øéò àã øúàá ïé÷úð øéò åðì äðáð:  

 )להם נתן( זה מקום ,"שם נול ונעשה"
 למקום ונבנה ,אחר ולא ,ליראה לנו יהיה

 למעלה לעלות לנו למה .ומגדל עיר זה
 מקום כאן הרי ,ממנו להנות נוכל שלא
עבודה [ יראה ,"שם לנו ונעשה" .קןומת
 אחרות לדרגות ,"נפוץ פן" .שם דולעב] זרה

 את לראות 'ה וירד. "העולם לצדדי ונתפזר
אותם מ אחתהיא  זו ,"להמגד ואת העיר
 מה וכי .לארץ השכינה שירדה פעמים עשר
 ,לזה דםומק יודע היה ולא ,לראות הוא
 שנאמר כמו ,בדין תבונןלה לראות אלא

 ואת העיר את" ".טווישפ עליכם 'ה ירא"
 כתוב לא שהרי ,להסתכל יש כאן ,"המגדל
 את לראות אלא ,האדם בני את לראות

 שעהב אלא ,למה ,המגדל ואת העיר

 íù åðì äùòðå)íù ( àã øúà)ïåì áéäé (] àäé
ïì[ì  øéò àã øúàì äðáðå àøçà àìå àìçã

 ìåëéð àìã àìéòì à÷ìñì ïì äîì ìãâîå
 äùòðå àð÷úî øúà àëä àä äðî äàðäúàì
 ïéâøãì õåôð ïô ïîú çìôîì àìçã íù åðì

åäé ãøéå àîìò éøèñì øãáúðå ïéðøçà" úåàøì ä
 ìãâîä úàå øéòä úà)ä íù ( ïåðéàî ãç àåä àã

úçðã ïéðîæ øùòà éëå àòøàì àúðéëù  àåä äî
 úåàøì àìà àðã úîã÷î òãé äåä àìå úåàøì

 øîà úàã äîë àðéãá àçâùàì)àë ä úåîù (
åäé àøé" ìãâîä úàå øéòä úà èåôùéå íëéìò ä

 úà úåàøì áéúë àì àäã àìëúñàì úéà àëä

                                                                                                                                                                                     

àãáò ôã ïé"å. 
á  àô÷úàìå–ôã "å. 
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 בהתחלה ,בדין הוא ברוך הקדוש תבונןשמ
 בדרגה כך ואחר ,שלמעלה בדרגה תבונןמ

 כך ואחר ,בעליונים בהתחלה ,שלמטה
 ,למעלה מגיע זה שדבר ומשום .בתחתונים

 ,בהתחלה בו היתה מעלה שלהתבוננות ה
  ".המגדל ואת העיר את לראות" שכתוב

 ìãâîä úàå øéòä úà úåàøì àìà íãàä éðá
á÷ çâùàã àúòùá àìà éàîà" àðéãá ä

å àìéòìã àâøãá çâùé àúéîã÷á àâøãá øúáì
 ïéâáå éàúúá øúáìå éàìòá àúéîã÷á àúúìã
 äåä àìéòìã àúåçâùà àìéòì àèî äìî éàäã
 úàå øéòä úà úåàøì áéúëã àúéîã÷á äéá

ìãâîä:  
 בני" זה מה ,"האדם בני בנו אשר"

 ברבונו שמרד הראשון אדם בני ,"האדם
 ,"האדם בני בנו אשר" .לעולם מות וגרם
. למעלה לבנות צוור )גרמו( אמרו ודאי בנין
 'ה אמר כה" ,)ואמר( פתח שמעון רבי

  שער אלהים

 íãàä éðá åðá øùà)ä àé úéùàøá ( éðá éàî
 íøâå äéøîá ãøîã äàîã÷ íãàã éåðá íãàä
 éàãå àðééðá íãàä éðá åðá øùà àîìòì àúåî

]åøîà[) åîøâ ( ïåòîù éáø àìéòì éðáîì åòáå
 çúô)øîàå) (à åî ìà÷æçé (åäé øîà äë" ä

ìàéä"øòù í:  
  äøåú éøúñ  

 את )על( לראות ירד הזה הקדוש השם
 מדברים היו והם .שבנו הבנין של מעשיהם

 קדושות דרגות אותם לכללשון הקודש ב
 ,שהוהקד שירדה כיון ,מצליחים והיו

 ירדו עליונים ,הללו הדרגות כל התבלבלו
 ישר בדרך עומדים היו ולא ,עלו ותחתונים

 בשבעים לשונם בלבל כך ואחר .שהיו כמו
 נהוממיש . העולם י לכל עברוהתפזרו לשון
 )אותם( כל קיימים ובו ,ברקיע אחד

 קיים והוא ,העולם מעשי של מפתחות
 היו והם .היום ורגעי השעות בכל וזמין

 הממונה של הגנוזה ,החכמה בסוד יודעים
 ומצליחים וסוגרים פותחים והיו ,הזה

 )שהסתכלו( כיון .פיהם במאמר במעשיהם
  .מהם נמנע הכל ,שלהם דיבורה שהתבלבל

ã÷ã àîù éàä úçðåùä éæçîì )>ð"à <ìò (
 ïåùìá ïììîî ååä ïåðéàå åðáã àðééðáã ïåäéãáåò
 ïéçéìöî ååäå ïéùéã÷ ïéâøã ïåðéà ìë éáâì ùã÷ä

ïéâøã ïåðéà ìë åìáìáúà äùåã÷ úúçðã ïåéëà 
 çøàá ïéîéé÷ ååä àìå å÷éìñ ïéàúúå åúçð ïéàìò

 äîë øùéîòá ïåäðùéì ìáìá øúáìå ååäã ' ïùéì
 àðîî ãç àîìò éøèñ ìëì åøãáúàåéàåäá 

 ìë ïéîéé÷ äéáå àòé÷øá)ïåðéà ( éãáåòã ïçúôî
 àîåéã éòâøå éúòùá ïéîæ àîéé÷ åäéàå àîìò
 éàäã àæðâ àúîëçã àæøá ïéòãé ååä ïåðéàå
 ïåäéãáåòá éçìöîå éøâñå éçúô ååäå àðîî

 ïåéë ïåäîåôã àøîéîá)ìëúñàãå (]ìáìáúàã[ 
 ïåäìã àøîéî]àìë) [àìã(åäééðî òðîúà :  

 צד ,בקעה באותה קןומת מקוםמצאו ו
 קןומת מקום ,"בקעה וימצאו. "הצדדים

 לחזק הם שרצו ,הרע הצד )אותו( לזה
 תלוי היה הצד אותו של )שלו( כח .ונמנעו
 משם שנטלה עד ,בקעה באותה להפרע
 עיר בנו שהם דוגמאכ ,ומחנות צבאות

 ונהרגו ,בידיה כולם )הכל( ונתנו ,דלומג
 .הימין ץשם אותם שלא רצו לצאת בק

 מקום באותו ,םץ הימיבק ונפלו נבהלו
 זה ועל .הזו בבקעה בתחלה הכח שנחלש

 והתחזקה, "עצמות מלאה והיא" כתוב
 ונשבר ,נבוכדנצר שהקים הצלם באותו

 àøèñ äò÷á àåääá åçëùà ï÷úî øúàå
äò÷á åàöîéå ïéøèñã) á àé úéùàøá( øúà 

 éàäì ï÷úî)àåää ( ïåðéà åòáã àùéá àøèñ
 àô÷åú åòðîúàå àô÷úàì)äéìéã (] àåääã

àøèñ[ ãò äò÷á àéääá àòøôúàì àéìú äåä 
 åðáã ïåðéàã àðååâë ïééøéùîå ïéìéç ïîú àìèðã

 åáéäéúàå àìãâîå àúø÷)àìë (]åäìë[ àäãéá 
÷á ÷ôéîì åòá àìã ïåðéà ïîú åìè÷úàå" õ

éîéä"ìôðå åìéäáúà ïíéîéä õ÷á åâ øúà àåääá 

                                                           

 ).א"ד(ב ”ש קמט ע"בפרשת ויצא מאיך האי סלם וסלקין אינהו ממנן ע א
ן דייקא נמי דקאמר בסיפא והוו פתחי וסגרי והכי אקרי פתחון וסגרון וכדאיתא "נראה שהוא מטטרו ב

  ).א"ד(א ועיקר ”נ סוריה כנזכר בפרשת פקודי ריג ע"ש א"ז עבתיקון נ
 .א"לעיל נד ע' עי ג
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 צלם ובאותו עצמות באותם כך אחר כחה
 על וקמו התקיימו ראשונים שאותם
 כל ידעו ואז ,נשבר צלם ואותו ,רגליהם

 הקדוש מבלעדי אלוה שאין העולם עמי
 על שמו שהתקדש ועוד .בלבדו הוא ברוך

 ,אחד ביום והכל ,ועזריה מישאל חנניה ידי
  את קדוש יעקבוהקדישו" כתוב זה ועל
  ."'וגו

áéúë àã ìòå) à æì ìà÷æçé( úåîöò äàìî àéäå 
 øöðãëåáð íé÷àã àîìåö àåääá úô÷úúàå
 àåääáå ïéîøâ ïåðéàá øúáì àô÷åú øáúàå
 ïåäéìâø ìò åî÷å åîéé÷ éàîã÷ ïåðéàã àîìåö
 àîìòã ïéîò ìë åòãé ïéãëå øáúà àîìåö àåääå

à úéìãåì"á÷ øá ä" ùã÷úàã åúå éåãåçìá ä
 ãçá àìëå äéøæòå ìàùéî äéððçã àãé ìò äéîù

 áéúë àã ìòå àîåé)âë èë äéòùé ( úà åùéã÷äå
åâå á÷òé ùåã÷'  

  äò/á  
 סגור יהיה קדים נהוהפ הפנימית החצר

 יפתח השבת וביום המעשה ימי ששת
 יש זה בפסוק ".יפתח החדש וביום

 יהיה ,שנאמר כמו סוד והוא ,בו להסתכל
 וביום(" ,למה ,המעשה ימי ששת סגור

 למה ,"' וגויפתח החדש וביום יפתח השבת
 ימי ששת של ימים אותם כל סגור יהיה

 זה ששער ימי החול אלו אלא, )המעשה
 עם לוהח להשתמש שלא סגור יהיה

 החדש וביום יפתח השבת וביום ,דשוהק
 ברוך הקדוש של( שמוש אז שהרי ,יפתח
 הלבנה מאירה ואז ,דשובק דשוק של )הוא

 לא זה שער ,בא וראה. השמש עם להתחבר
 שהרי משום , ימי החולששת באותם נפתח

 ,נזון התחתון העולם ימי החול באותם
 על ימי החול ששת אותם כל ושולטים

 ואותם. ישראל בארץ מאשר חוץ העולם
 ,הקדושה בארץ שולטים לא ,ששולטים

 השבת ביום אבל .סגור הזה שהשער משום
 ,שולטים ולא עוברים כולם ,החדש וביום
 והעולם ,פתוח הוא הזה שהשער משום

 העולם תןינ ולא ,משם ונזון השמחב הוא
 אותם שכל ,תאמר ואם. אחרת לרשות

 ,ראהו בא ,לבדם שולטים הם ימים ששה
 הוא , לשלוטיקומוטרם ש ,קדים הפונה

 לזון נפתח לא אבל ,בעולם תמיד מסתכל
 ויום השבת ליום פרט ,דשוהק מן העולם
 ביום דבקיםנ כולם הימים וכל .החדש
 ביום )אז( שהרי ,משם ונזונים השבת
 ומנוחה ,פתוחים השערים כל השבת

äéäé íéã÷ äðåôä úéîéðôä øöçäà øåâñ 
 íåéáå çúôé úáùä íåéáå äùòîä éîé úùù

çúôé ùãçäá )à åî ìà÷æçé ( úéà àø÷ éàä
 äéá àìëúñàì]åäéàå) [åäéàã( äîë àæø 

 äùòîä éîé úùù øåâñ äéäé øîúàã]éàîà[ 
)åâå çúôé ùãçä íåéáå çúôé úáùä íåéáå '

ùã ïéîåé ïåðéà ìë øåâñ äéäé éàîà éîé úù
äùòîä ( äéäé àã àòøúã ìåç éîé ïéìà àìà

 íåéáå àùãå÷á ìåç àùîúùàì àìã øåâñ
 ïéãë àäã çúôé ùãçä íåéáå çúôé úáùä

 àùåîù)á÷ã"ä (]àùãå÷á àùãå÷ã[ ïéãëå 
 éæç àú àùîùá àøáçúàì àøäéñ øéäðúà
 ìåçã éîåé àúéù ïåðéàá çúôúà àì àã àòøú

 àäã ïéâá]á[ àîìò ìåçã éîåé ïåðéà ïæúà äàúú
 øá àîìò ìò ìåçã ïéîåé úéù ïåðéà ìë ïéèìùå

 ìàøùéã àòøàáå éèìùã ïåðéà> éèìù àì
àùéã÷ àòøàá< øåâñ åäéà äæä øòùäã ïéâá 

 ïøáòúî åäìë ùãçä íåéáå úáùä íåéá ìáà
 àîìòå çåúô åäéà äæä øòùäã ïéâá ïéèìù àìå
 àîìò áéäééúà àìå ïîúî ïæúàå äåãçá åäéà

 éàå àøçà åùøì ïéîåé úéù ïåðéà ìëã àîéú
 ãò íéã÷ äðåôä éæç àú åäééãåçìá ïéèìù ïåðéà

åäéà äàèìùì ïåîå÷é àìâ àîìòá øéãú ìëúñà 
 øá àùãå÷î àîìò àðæúàì çúôúà àì ìáà
 ïéîåé åäìëå àùãçã àîåéáå àúáùã àîåéá
 ïîúî åðæúàå àúáùã àîåéá ï÷áãúà åäìë

                                                           

א ובתקון כא דף סא ”א ובתיקון נב דף נא ובתקון ו דף יח ע”י דף קפז ע"ע ובמ"בפרדס בשער אבי' עי א
 ).א"ד(ב "ע

, א"ב עש י"הקדו(לפני החטא היה עולם העשיה מקבל הארה מעולם הבריאה שלא דרך עולם היצירה  ב
 ).מקדש מלך כאן' ועי, ב"ב קיג ע"ה ח"דע

נ שלא יהיה "א. ה משגיח שלא יעשו כליה"הפונה קדים שקודם שהחיצונים ישלטו הקב' הוא פי ג
  ).א"נ(ח "ז. כפי מעשיו' וא' הפרעון בשוה אלא כל א
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 בא .ולתחתונים לעליונים ,םלכל נמצאת
 לולח דשומק ירד ,"לראות 'ה וירד" ,וראה

 מויוקי שבנו במה תבונןלה )פרוש וצעיף(
  .ותםא ליראה העולם על לעורר קיום

 àäã)ïéãë ( ïçéúô ïéòøú åäìë àúáùã àîåéá
 éæç àú éàúúå éàìòì àìëì çëúùà àçééðå

åäé ãøéå" ìåçì àùãå÷î úçð úåàøì ä) ãéãøå
àùéøô ( àîåé÷ åîéé÷å åðáã äîá àçâùàì

ïåäì àìçãì àîìò ìò àøòúàì:  
 .שמעון רבי לפני יושב היה יצחק רבי

 זו שטות שעשו אלה ראו מה ,לו אמר
 בעצה וכולם ,הוא ברוך בקדוש דולמר
 ,נתבאר הרי ,לו אמר .בזה התקיימו אחת

 הסעו ,"מקדם בנסעם ויהי" שכתוב
 וירדו ישראל מארץ נסעו ,למטה מלמעלה

. להדבק מקום כאן הרי ,אמרו .לבבל
 הסיוע ויתדבק ,"' וגושם לנו ונעשה"

 בא שכשהדין משום ,הזה במקום שלמטה
 ומכאן ,כנגדו זה מקום הרי ,בעולם לשרות

 קדח יש למעלה שהרי ,ויזון העולם יהנה
 אנו אלא ,עוד ולא .ממנו העולם את להזין
 ירד שלא מלחמה בו ונערך לרקיע נעלה

 עם הן 'ה ויאמר. "כמקדם בעולם מבול )בו(
 שכולם משום ,"לכלם אחת ושפה אחד

 ויצליחו יעשו שכולם ,ביחוד ,כאחד
 לצד אחד כל הדרגות יתפזרו ,במעשיהם

 ,שלמטה אלה כל יתפזרו זה ובגלל ,שלו
 ואם". משם תםוא 'ה יפץו" ,כתוב מה

 ובלבל פזר( לשונם התבלבלה למה ,תאמר
 משום אלא ).הוא ברוך הקדוש אותם

 לשון אותה ,דשוהק בלשון מדבריםשכולם 
שדברים הללו  משום ,סיוע להם העשנ

 ונתוכ להשיג הפה ובדבור במעשהתלוים 
 שרצו מקום לאותו סיוע עושים ובזה ,הלב

 שלא לשונם התבלבלה זה ועל. להקים
 כיון .לשון הקודשב רצונם לחזק יכלו

 ,במעשה הצליחו לא ,לשונם שהתחלפה
 ולא יודעים לא מעלה של שהצבא משום

 , לשון הקודשאת רק ,מכירים
 ונשבר כחם נחלש ,לשונם וכשהתבלבלה

  .קפםות

à ïåòîù éáøã äéî÷ áéúé äåä ÷çöé éáø" ì
 äéá àãøîì àã àúåèù åãáòã ïéìà åîç äî

á÷á" åäìëå äà àãá åîéé÷úà àãç àèéòá" ì
 áéúëã øîúà àä)á àé úéùàøá ( íòñðá éäéå

 àòøàî åìéèðúà àúúì àìéòî åìéèðúà íã÷î
 øúà àëä àä åøîà ìááì åúçðå ìàøùéã

åâå íù åðì äùòðå ÷áãîì ']÷áãúéå) [÷áãúàå( 
 éúà àðéã ãëã ïéâá àã øúàá àúúìã àòåéñ

 äéìá÷ì àã øúà àä àîìòá äàøùàì]å[ àëäî
à åäéà å÷éçã àìéòì àäã ïæúéå àîìò éðäú

 ÷ñð ïðà àìà ãåò àìå äéðî àîìò àðæúàì
úåçé àìã àáø÷ äéá çâðå àòé÷øìà àðôåè 

åäé øîàéå àúéîã÷áãë àîìòá" ãçà íò ïä ä
 íìëì úçà äôùå)å íù ( àãçë åäìëã ïéâá

 àãåçééá>ã< åäééãáåòá ïåçìöéå ïåãáòé ïåäìë
å äéøèñì ãç ìë ïéâøã ïåøãáúé ïåøãáúé êë ïéâá

 áéúë äî àúúìã éðä ìë)ç íù (åäé õôéå" ä
 éàîà ïåäðùéì àîéú éàå íùî íúåà]ìáìáúà[ 

)á÷ ïåì ìáìáå øãáúà"ä ( ïåäìëã ïéâá àìà
 ùã÷ä ïåùìá ïéììîî)å( ãéáò à÷ àðùéì àåää

 ïééìú àîåôã àìåìîáå àãáåòáã ïéâá àòåéñ ïåì
 à÷áãàì ïéìà ïéìî]àáìã äðååë) [àáìá(áå  àã

 àã ìòå àî÷àì åòáã øúà àåääì àòåéñ éãáò
 àô÷úúàì åìéëé àìã ïåäðùéì ìáìáúà
 ïåäðùéì óìçúàã ïåéë ùã÷ä ïåùìá ïåäúåòø

àãáåòá åçìöà àìá àì àìéòìã àìéçã ïéâá 
 ãëå ùã÷ä ïåùìá øá éòãåîúùà àìå éòãé

 àðùéì ìáìáúà]ïåäìã[ ïåäéìéç ùìçúà 
ïåäìã àô÷åú øáúàå:  

 שאומרים )זה( דבר שהרי ,בא וראה
 צבאות כל ,לשון הקודשב התחתונים

 ולשון ,בו ומחזיקים בו יודעים השמים
 ועל .בה מכירים ולא יודעים אינם אחרת

 ,מיד ,אלה של לשונם שהתבלבלה כיון ,זה

æç àú äìî àäã é)àã ( ïåùìá éàúú éøîàã
 äéá éô÷úúàå äéá éòãé àéîù éìéç åäìë ùã÷ä
 ìòå äéá éòãåîúùà àìå ïéòãé àì àøçà ïùéìå
 ãéî ïåäìã àðùéì ìáìáúàã ïåéë ïéìà àã

 øéòä úåðáì åìãçéå)ç àé úéùàøá ( øáúà àäã
                                                           

à) äéá( –ôã "å. 
  ).הערת הזוהר(ת "א בס”כט ע ב
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 ,כחם נשבר שהרי ,"העיר תולבנ ויחדלו"
 אלהו. "שלהם ברצון דבר לעשות יכלו ולא

 עלמא ועד עלמא מן מברךשמיה די אלהא 
 שיהיה[ ".היא לה די וגבורתא חכמתא די

 רךומב ]ה"הקב של[ האלוה שם שמו
 והגבורה שהחכמה ,העולם ועד מהעולם

 שהוריד )זה( משום שהרי ].היא שלו
 ,לעולם החכמה סודות הוא ברוך הקדוש

. בו להתגרות ורצו אדם בני בה התקלקלו
 ובאותה ,הראשון לאדם עליונה חכמה נתן

  חכמה

 ïåäìã àúåòøá éãî ãáòîì åìéëé àìå åäééìéç
äéîù éåäìà) á÷ã"ä (êøáîìò ïî  àîìò ãòå àî

éã àúøåáâå àúîëç éãìéäá àéä )ë á ìàéðã (
 ïéâá àäã)àã (]ã[á÷ úéçðà" àúîëçã éæø ä

 àøâúàì åòáå àùð éðá äéá åì÷ì÷úà àîìòì
äéáâ àéääáå ïåùàøä íãàì äàìò àúîëç áäé 

äîëç  

  åò/à  
 ביצר ונדבק דרגות ידע ,לו שהתגלתה

 ,החכמה ינותימע ממנו שהסתלקו עד ,הרע
 ,מהם לו והתגלו רבונו לפני שב כך ואחר

 הספר באותו כך אחר .דםומק כמו ולא
 אדם בני באו כך אחרו .חכמות ידע שלו

 את בה ועבד לנח חכמה נתן. לפניו והרגיזו
 ,כתוב מה כך ואחר ,הוא ברוך הקדוש

 .שנתבאר כמו "ויתגל וישכר היין מן וישת"
 הקדוש את בה ועבד לאברהם חכמה נתן

 ישמעאל ממנו יצא כך אחר ,אהו ברוך
 יצחק וכן .הוא ברוך הקדוש לפני שהרגיז

. אחיות שתי לקח יעקב .עשו ממנו יצא
 ביתי בכל" ,בו כתוב מה ,למשה חכמה נתן

 נאמן שמשמ כמשה היה ולא ".הוא נאמן
 אחד בתשוקת לבו סטה ולא ,הדרגות בכל

. כראוי עליונה באמונה עמד אלא ,מהם
 כך אחר ,המלך מהלשל עליונה חכמה נתן
 םונא המשא" ,"שלמה משלי" ,בו כתוב מה

 אמר ,"כלווא לאיתיאל לאיתיאל הגבר
 ,היא שלו והחכמה ,אל תייא שלמה

 כך אחר ,רצוני לעשות יכול ואני "כלווא"

ïéâøã òãé äéì éìâúàãã òøä øöéá ÷áãúàå 
 áú øúáìå àúîëçã éòåáî äéðî å÷ìúñàã ãò
 àúéîã÷ë àìå åäééðî äéì ïééìâúàå äéøàî éî÷

ïàîëç òãé äéìéã àøôñ àåääá øúáìä øúáìå 
 çðì àúîëç áäé äéî÷ åæéâøàå àùð éðá åúà

á÷ì äá çìôå" áéúë äî øúáì ä) è úéùàøá
àë ( ïî úùéåìâúéå øëùéå ïééäå øîúàã äîë 

íäøáàì àúîëç áäéæá÷ì äá çìôå " øúáì ä
á÷ éî÷ æéâøàã ìàòîùé äéðî ÷ôð" ÷çöé ïëå ä

åùò äéðî ÷ôðçïúçà ïéøú áñð á÷òé è áäé 
 äéá áéúë äî äùîì àúîëç)æ áé øáãîá (

 äùîë äåä àìå àåä ïîàð éúéá ìëá] ùîù
ïîéäî) [ùîù ïîäéî( àèñ àìå ïéâøã åäìëá 

ì íéà÷ àìà åäééðî ãçã àúáåàéúá äéá
úåàé à÷ãë äàìò àúåðîéäîáé àúîëç áäé 

àëìî äîìùì äàìòàé äéá áéúë äî øúáì 

                                                                                                                                                                                     

à ]àäìà éã [–ôã "å. 
áäì éã  –ôã "å. 

 ).ג"ב פא ע"ה ח"דע(בדור הפלגה  ג
 ).ד"ג וקמה ע"ב פא ע"ה ח"דע(כלומר שהסתכל והתבונן בכל מדרגות הטומאה  ד
 ).ו"לש(ב "ב ודף נה ע"לעיל לז ע' עי ה
  ).ו"לש(א "לקמן רנח ע' ב ועי"לעיל נח ע' עי ו
דחטא עץ אלא מחמת הקלקול הכללי , חסרונות אלו אינם מחמת אי העמידתם של האבות בנסיון ז

 ).א"ב פב ע"ה ח"דע(ז עד לביאת המשיח "ומני אז אי אפשר לתקן ד, הדעת אשר נעשה בכל העולמות
תרומה משמע ' דמריש פ' וק. מ כבר היה יודע שהתורה עתידה לאוסרו"ג דלא ניתנה התורה מ"ואע ח

  ).א"נ(אחיות בסוד הבריח התיכון ואיך כללו כאן בכלל העונות ' שיעקב מוכרח לישא ב
' א ועי"ב פב ע"ה ח"דע(שמידת המלכות נחלקת לשניהם , כלומר שדבר זה נצרך לשם התיקון האמיתי ט
  ).'אות ג' ש שער ז פרק ה"הקדו

  ).ג"ב פב ע"ה ח"דע(כ לא נכשל "וע' ית' בגלל ציווי ה' משה העמיק להתבונן בקלי' פי י
שם פז (והיה הדבר מרצונו הגמור ) ג"ב פה ע"ה ח"דע(היה נגד התורה ' עיונו של שלמה במהות הקלי יא

  ).ג"ע
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 ,בא וראה. "' וגולשלמה שטן 'ה ויקם"
 מאותה אלה שמצאו חכמה קצת משום
 הוא ברוך בקדוש התגרו ,הראשונים חכמת

 עד ,שעשו מה כל ועשו מגדל נווב
 בהם נשארה ולא ,הארץ פני מעל שהתפזרו

 לבא לעתיד אבל .דבר לעשות חכמה
 בעולם חכמה יעורר הוא ברוך הקדוש
 רוחי ואת" שכתוב זהו ,בה אותו ויעבדו

 כראשונים לא ,"ועשיתי בקרבכם אתן
 ועשיתי" אלא ,העולם את בה שהשחיתו

 ותשמר ומשפטי תלכו קיובח אשר את
  ".ועשיתם

 ìëåàå ìàéúéàì ìàéúéàì øáâä íàð àùîä
 äîìù øîà>àéìà éú <)ìàéúà( àúîëçå 

 øúáì éúåòø ãáòîì ìåëéàå ìëåàå àåä äéìéã
)î"ãé àé à (ååäé í÷é"åâå äîìùì ïèù ä ' éæç àú

ïéìà åçëùàã àúîëçã åøéòæ ïéâáà àåääî 
á÷á äéá åøâúà éàîã÷ã àúîëç"ä ìãâî åðáå 

 àòøà éôðàî åøãáúàã ãò åãáòã äî ìë åãáòå
 ìáà éãî ãáòîì äîëç åäá øàúùà àìå

á÷ éúàã àðîæì" àîìòá àúîëç øòúé ä
ää äá äéì ïåçìôéå" ã)åë åì ìà÷æçé (çåø úàå é

 äéá åìéáçã éàîã÷ë åàì éúéùòå íëáø÷á ïúà
 úàå åëìú é÷åçá øùà úà éúéùòå àìà àîìò

íúéùòå åøîùú éèôùî:  
 .בדרך הולכים היו חייא ורבי יוסי רבי

 בתורה נפתח ,חייא לרבי יוסי רבי לו אמר
 'ה כי" ,ואמר יוסי רבי פתח .דבר ונאמר
 ולתת להצילך מחנך בקרב מתהלך אלהיך

 יראה ולא קדוש מחניך והיה יךלפנאויביך 
 אלהיך 'ה כי" ".מאחריך ושב דבר ערות בך

 כמו אלא .מהלך כתובל צריך היה ,"מתהלך
  הוא וזה".מתהלך בגן לרוח היום" שנאמר

 מתהלך .הראשון אדם ממנו שאכל אילן
 לפני שהלךוזה הוא . זכר מהלך ,נקבה

 'וה" שכתוב ,במדבר הולכים כשהיו ישראל
 לפני שהולך והוא ."' וגוומםי לפניהם הלך

 לפניו צדק" שכתוב ,בדרך כשהולך האדם
 שהולך או הוזה ,"פעמיו לדרך וישם יהלך
 ,ולמה .זוכה שהוא בשעה האדם לפני

 אדם להציל .לפניך אויביך ולתת להצילך
 אדם צריך ולכן, אחר בו ישלוט ולא בדרך

 איזה .עצמו את טהריול מחטאיו שמרילה
 מה ".קדוש מחניך היהו" שכתוב זו ,טהרה

 אלא .קדושיםכתוב ל צריך היה ,"קדוש" זה
 שהגוף הגוף איברי אלו "קדוש מחניך"

 מחניך והיה" ולכן ,בהם ונתקן מתחבר
 זה מה, "דבר ערות בך יראה ולא" ".קדוש

 שזה ,עריות )ערוה( דבר זה ".דבר ערות"
 יותר בו מואס הוא ברוך שהקדוש דבר הוא

 ,"ערות בך יראה אול" שאמר כיון ,מהכל
 הללו העולם רשעי אלא ".דבר" למה

 בדבורם עצמם את ומטמאים שגועלים

à àçøàá éìæà ååä àééç éáøå éñåé éáø" éáø ì
 äìî àîéðå àúééøåàá çúôð àééç éáøì éñåé

 øîàå éñåé éáø çúô)åè âë íéøáã (åäé éë" ä
 úúìå êìéöäì êðçî áø÷á êìäúî êéäìà
 êá äàøé àìå ùåã÷ êéðçî äéäå êéðôì êéáéåà

øáã úåøòåäé éë êéøçàî áùå " êéäìà ä
 øîà úàã äîë àìà äéì éòáî êìäî êìäúî

)æ â úéùàøá ( àåä àãå íåéä çåøì ïâá êìäúî
 êìäúî ïåùàøä íãà äéðî ìëàã àðìéà

àá÷åðá åäééî÷ ìéæàã àåä àãå øëã êìäî 
áéúëã àøáãîá éìæà ååä ãë ìàøùéãâ)  úåîù

àë âé (åäéå"åâå íîåé íäéðôì êìåä ä 'æàã àåä ìé
 áéúëã àçøåàá ìéæà ãë ùð øáã äéî÷) íéìäú

ãé äô ( àãå åéîòô êøãì íùéå êìäé åéðôì ÷ãö
 éëæ åäéàã àúòùá ùð øáã äéî÷ ìéæàã àåä
 àáæúùàì êéðôì êéáéåà úúìå êìéöäì äîìå
 êë ïéâáå àøçà äéá èåìùé àìå àçøàá ùð øá
 äàëãìå éåáåçî àøîúñàì ùð øáì äéì éòáì

ã åéëã éàî äéîøâì áéúëã à)åè âë íéøáã (
 äéì éòáî íéùåã÷ ùåã÷ éàî ùåã÷ êéðçî äéäå
 àôåâã àôåâ éôééù ïéìà ùåã÷ êéðçî àìà
 êéðçî äéäå êë ïéâáå åäá ï÷úúàå øáçúà
 øáã úåøò éàî øáã úåøò êá äàøé àìå ùåã÷

 àã]àúìî[) àúééøò ( äìî àåä àãã ïééøòã

                                                                                                                                                                                     

 ).ג"ב פא ע"ה ח"דע(דור הפלגה  א
  ).א"נ(מלכות  ב
ח "ז. ו"ויקהל רט' בפ' עמו כנז' ת כשמתיחד"בשם הת' מ היא נק"ת מ"הוא ועיקרו בת' ג דשם הוי"אע ג

  ).א"נ) (מ"א. ד הוא מלכות"ד והב"הוא וב' כל מקום שנאמר וה' פי(
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 כך וכל". דבר ערות" וזהו ,מפיהם שיוצא
 אתה ואם ,לפניך הולך שהוא משום ,למה

 ילך שלא ,"מאחריך ושב" ,מיד ,כך עושה
 הולכים הרינו ואנו .מאחריך וישוב עמך

 ישהר ,תורה בדברי נתעסק ,בדרך לפניו
 אדם של ראשו על מתעטרת התורה

  .ממנו זזה לא והשכינה

á÷ã" ñéàî ä]äá) [äéá( øîàã ïåéë àìëî øéúé 
 éáééç éðä àìà øáã éàîà úåøò êá äàøé àìå
 ïåäìã äìîá åäééîøâ éáàñîå éìòâã àîìò
 êë ìëå øáã úåøò åäéà àäå åäééîåôî é÷ôðã
 ïéãë ãéáò úà éàå êî÷ ìéæà åäéàã ïéâá äîì
 áåúééå êãäá ìéæé àìã êéøçàî áùå ãéî
 ÷ñòúð àçøàá äéî÷ ïðéìæà àä ïðàå êéøçàî

ééøåà àäã àúééøåàã éìîá ìò àøèòúà àú
ùð øáã äéùéøàäéðî úàéãòà àì àúðéëùå :  

 עם הן 'ה ויאמר" ,ואמר חייא רבי פתח
 מה בא וראה ."' וגולכלם אחת ושפה אחד
 זה מה ,"מקדם בנסעם ויהי" ,כתוב

 ,"וימצאו" .עולם של מקדמונו ".מקדם"
 ".וימצאו" זה מה ,ויראו לכתוב צריך היה
 החכמה מסודי שם מצאו מציאה אלא

 ,המבול מבני שם שהתנערה מהקדמונים
 שעשו מעשה באותו לעשות התעסקו ובה

 בפה אומרים והיו ,הוא ברוך לקדוש לסרב
  ועושים

ä øîàéå øîàå àééç éáø çúô ' ãçà íò ïä
åâå íìëì úçà äôùå ')å àé úéùàøá ( éæç àú

 áéúë äî)á íù ( íã÷î éàî íã÷î íòñðá éäéå
åàøéå åàöîéå íìåò ìù åðåîã÷î éàî äéì éòáî 

 àúîëçã éæøî ïîú åçëùà äàéöî àìà åàöîéå
 äáå àðôåè éðá ïî ïîú øòðúàã éàîã÷î
 åãáòã àúãéáò àéääá ãáòîì åìãúùà

á÷á äéá àáøñì"éãáòå àîåôá éøîà ååäå ä  

  åò/á  
 אחד עם הן" ,כתוב מה ראה. מעשה

 אחד בלב שהם משום ,"לכלם אחת ושפה
 ועתה .ודשלשון הקב ומדברים אחד וברצון

 ואין ,לעשות יזמו אשר כל מהם יבצר לא
 ,אעשה מה אבל .מעשיהם שימנע מי

 ולשונם מעלה של הדרגות להם אבלבל
  .שלהם מעשה נמנע ואז ,שלמטה

 áéúë äî éîç àúãéáò)å àé úéùàøá ( íò ïä
 ãç àáìá ïåðéàã ïéâá íìëì úçà äôùå ãçà
 àì äúòå ùã÷ä ïåùìá éììîîå ãç àúåòøå

íäî øöáé úåùòì åîæé øùà ìë )íù ( ïàî úéìå
 ìáìáà ãéáòà éàî ìáà ïåäìã àãáåò òðîéã
 ïéãëå àúúì ïåäìã ïùéìå àìéòìã ïéâøã ïåì

àïåäìã àãáåò òðîú:  
 אחד ולב ברצון שהיו משום ומה

 יבצר לא" כתובלשון הקודש ב ומדברים
 שלמעלה ודין ,"לעשות יזמו אשר כל מהם

 בריםהח או אנו ,בהם לשלוט יכל לא
 ורצון אחד בלב ואנו ,בתורה שמתעסקים

 ,אמר רבי יוסי. וכמה כמה אחת על ,אחד
 .קיוםמחלוקת ה בעלי אותםאין למכאן ש

 אלה העולם בניש )שהללו( פעם בכל שהרי
 גב על אף ,אחד ולב אחד ברצון אלה עם

שלמעלה  הדין, הוא ברוך בקדוש שמורדים
 ויפץ" ,מיד ,שנחלקו כיון ,בהם שולט לא
 נשמע ,חייא רבי אמר ."' וגומשם 'ה תםא

 כיון שהרי ,הפה בוריבדתלוי  שהכל
 ".משם תםוא 'ה ויפץ" מיד ,שהתבלבלו

 ךואהפ אז כי" ,כתוב מה לבא לעתיד אבל

äîå éììîîå ãç àáìå àúåòøá ååäã ïéâá 
 åîæé øùà ìë íäî øöáé àì áéúë ùã÷ä ïåùìá
 ïðà åäá àèìùì ìéëé àì àìéòìã àðéãå úåùòì
 ãç àáìá ïðàå àúééøåàá ïé÷ñòúîã àééøáç åà

à äîëå äîë úçà ìò ãç àúåòøå" ïàëî éñåé ø
 ú÷åìçîã éøàî ïåðéàì]àðîæ ìë àîåé÷ ïåì úéì 

>ïéìàã < àîìò éðáã>ïéìà <ïéìà ïéìà íòá [
)ïéìàå ïéìàã àðîæ ìëã( ãç àáìå àãç àúåòøá 

òà"á÷á äéá éãøîã â" àðéã åäá àèìù àì ä
åäé õôéå ãéî åâìôúàã ïåéë àìéòìã" íúåà ä

åâå íùî ')ç íù (à" àìëã òîúùà àééç ø
 ãéî ìáìáúàã ïåéë àäã àééìú àîåôã àìîá

åäé õôéå" äî éúàã àðîæá ìáà íùî íúåà ä

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ב ”מט ע' בראשי' ה ככתוב בפכדי שימצא זכר ונקב א
á @ôãá ÷çîð ïéìà"÷.@@@ 
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 'ה בשם כולם לקרא ברורה שפה עמים אל
 למלך 'ה והיה" וכתוב ,אחד שכם לעבדוו

 אחד 'ה יהיה ההוא ביום הארץ כל על
  ".אחד ושמו

úë áé)è â äéðôö ( äôù íéîò ìà êåôäà æà éë
åäé íùá íìë àø÷ì äøåøá" ãçà íëù åãáòìå ä

 áéúëå)è ãé äéøëæ (åäé äéäå" ìë ìò êìîì ä
åäé äéäé àåää íåéá õøàä"ãçà åîùå ãçà ä:  

  :åäé êåøá"ïîàå ïîà íìåòì ä  .ואמן אמן לעולם 'ה ברוך
  êì êì úùøô:  
 תחפ אבא רבי ."' וגומארצך לך לך"

 הרחוקים לב אבירי אלי שמעו" ,ואמר
 כמה ,"לב אבירי אלי שמעו" ".מצדקה
 את שרואים ,הרשעים של לבותיהם חזקים
 ,בהם תבונניםמ ולא התורה ודרכי שבילי

 בתשובה םיחוזר שאינם חזקים ולבותיהם
 הרחוקים" .לב אבירי ונקראים ,לרבונם
  . התורה מן שמתרחקים ,"מצדקה

åâå êöøàî êì êì ')à áé úéùàøá ( àáà éáø
 øîàå çúô)áé åî äéòùé ( áì éøéáà éìà åòîù

ä÷ãöî íé÷åçøäà äîë áì éøéáà éìà åòîù 
éçøåàå éìéáù ïàîçã àéáééçã åäééáì ïéôé÷úá 

åäá ïìëúñî àìå àúééøåàãâ ïéôé÷ú åäééáìå 
 ïåø÷àå ïåäéøî éáâì àúáåéúá ïéøãäî àìã
 é÷çøúîã ä÷ãöî íé÷åçøä áì éøéáà

ééøåàî àú  
 הקדוש מן שמתרחקים ,אמר חזקיה רבי

 נקראולכן ו ,ממנו רחוקים והם ,הוא ברוך
 שאינם ,"מצדקה הרחוקים" ,"לב אבירי"

 הם לכן ,הוא ברוך הקדוש אל לקרב רוצים
 רחוקים שהם כיון .מצדקה רחוקים
 להם שאין ,משלום הם רחוקים ,מצדקה

 'ה אמר שלום אין" שכתוב ,שלום
 רחוקים שהם שוםמ ,מהול, "לרשעים
  .מצדקה

á÷î é÷çøúîã øîà äé÷æç éáø" ïåðéàå ä
äéðî ïé÷éçøã áì éøéáà ïåø÷à êë ïéâáå 

á÷ éáâì àáø÷ì ïàòá àìã ä÷ãöî íé÷åçøä" ä
ä÷ãöî íé÷åçø ïåðéà êë ïéâáä ïåðéàã ïåéë 

 ïåì úéìã íåìùî ïåðéà íé÷åçø ä÷ãöî íé÷åçø
 áéúëã íåìù)íùáë çî  (åäé øîà íåìù ïéà" ä

ìä÷ãöî íé÷åçø ïåðéàã ïéâá àîòè éàî íéòùø:  

 אל קרבהתל רצה אברהם ,בא וראה
 שכתוב זהו ,והתקרב הוא ברוך הקדוש

@á÷ì àáø÷ì éòá íäøáà éæç àú" ä
áø÷úàååää " ã)ç äî íéìäú (÷ãö úáäàæ 

                                                           

והאבירות ). אור יקר(אין אבירות הלב היותם רחוקים לבד אלא הם אבירי לב וגם רחוקים מצדקה  א
ונוסף שלא חוזר בתשובה והוא אבירות על , שרוצים דברי תורה ולא מתעמקים בזה' מחלק לשנים א

, )אור יקר] (א"זהר חלק ג דף קיא ע 'עי[ת נקראת צדקה "ו התורה שהתוצדקה היינ). אור יקר(אבירות 
 ו כאשר צונו" אלהינ'הוצדקה תהיה לנו כי נשמר לעשות את כל המצוה הזאת לפני ) דברים ו כה(ש "כמ

 ).יהל אור(
אור יקר ויהל (והאורחים הם הדברים הנגלים שבתורה , שבילי תורה הם הדברים הנסתרים בתורה ב
ל "נ[ושבבינה , ב שבילים ומסתתמין בעמודא דאמצעיתא תורה שבכתב"ב נתיבות החכמה הם ל"ל). אור

יהל (הן אורחין ומתגלין במלכות תורה שבעל פה ] ב"י ג ע"א בס"בהגר' ב נתיבות שבבינה עי"שכוונתו לל
 ). אור
רבי יהודה פתח : א"לקמן רכד ע' עי). יהל אור (והעורים הביטו לראות) ישעיה מב יח(ש "לעיין כמ ג

 החרשים שמעו אלין בני נשא דלא צייתין ,החרשים שמעו והעורים הביטו לראות) ישעיה מב יח(ואמר 
 דלא מסתכלין למנדע על מה , והעורים. ולא פקחין אודנייהו למשמע לפקודי דמאריהון,למלולי אורייתא

 ?מוסיף@.  דהא בכל יומא ויומא כרוזא נפיק וקרי ולית מאן דישגח,אינון קיימין
 ).אור יקר(ה מסלק שכינתו מהם "היינו שמתרחקים ברוע בחירתם וגם הקב ד
ה הם ,ת אמנם הם רוצים לידבק במלכות ומפני שהם מתרחקים מהקב"היינו שאינם חפצים בת ה

וצדקה היינו המלכות כאשר היא ). אור יקר(ואין המלכות רוצה להיות עמהם ") מכלות(רחוקים מצדקה 
ה נקרא צדקה "ל הקב"ור, שאין רוצין להתקרב לו). אור יקר] (א"דף רצב עג " זהר ח'עי[יסוד בחיבור עם ה

 ).יהל אור(ובינה מלכא דשלמא דיליה , ושלום יסוד, והוא בינה
 ).יהל אור(כ למעלה "הפיך מש ו
ונתקרב לה , באברהם ונתקרב לצדקה' ה ה"כ הוסיף לו הקב"ואח, ושם השער להתקרב, צדק במלכות ז

שבת (ש "ס מ"וז. ק אלא איש חסד"דלא עייל בק, עלאה' ומשם זכה לה, שהוא קרוב לבינה, לבדרגא דחסד
הוא כוכב , כי מזל צדק בתולדתו, והענין. מאי דעתיך דקאי צדק במערב אהדרא ליה למזרח) &"קנו ע
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 שאהב משום ,"רשע ותשנא צדק אהבת"
 זה ועל .לצדקה התקרב ,רשע ושנא צדק

 ,"הביוא" מהל ".הביוא אברהם" כתוב
 האהבה ,"צדק אהבת" שכתוב משום
  הוא ברוך הקדוש את אברהם שאהב

 áø÷úà òùø àðùå ÷ãö áäàã ïéâá òùø àðùúå
ä÷ãöìà áéúë àã ìòå )ç àî äéòùé ( íäøáà
éáäåàá úáäà áéúëã ïéâá éáäåà àîòè éàî 

á÷ã àúåîéçø ÷ãö" ä]íéçøã) [íéçøà(:  

  äøåú éøúñâ:  
 אחד אילן נטע ךהמל רצון תוקףב למדנו

 .העליונות הנטיעות בתוך וחזק גדול
 תחומים בתריסר הזה האילן של הנטיעה

 העולם של צדדים בארבעה ,בבתומס
 ,מסעותיו  הםפרסאות ק"ת ,רגלו פרושה

 .תלויים בו פרסות אותם שלכל הרצונות 
 אין .עמו מתעוררים כולם ,מתעורר כשזה

 ברצון כולם כך ,לחוץ מרצונו שיוצא מי
 רדוי )יורד( מלמעלה קם .עמו חדא

 )מתגלה( הים ממנו ,הים לתוך במסעותיו
 )כל שלא "נ, לכל( המקור הוא .מתמלא

 כל מימי נחלקים תחתיו ,הנובעים המים
 כל. בו תלויים הגן ת השקא,בראשית
 .ממנו פורחות העולמים של הנשמות
 לעולם לרדת לגן נכנסות הללו הנשמות

 בשבע תברכתמ היא ,נשמה כשיוצאת ,הזה
 )ולהיות( לגוף )ורם לרוח( אב להיות ברכות

 שכתוב זהו ,העליונה הדמות של( הָיִלַעְּב
 עליונה נשמה הרי ".אברם אל 'ה ויאמר"

 דמות של )בעליה לגוף )ורם לרוח( אבא
  . עליונה

  

àðàú àëìîã åðîøäã àô÷åúáã ãç áéöðà 
 óé÷úå àáø àðìéà]ïéàìéò ïòéèð åâ) [ïòéèðå( 

à òéèð øçúñà ïéîåçú øñéøúá àã àðìé
ú äéìâø àùéøô àîìòã ïéøèñ òáøàá" éñøô ÷

éåðìèîä ãë ïééìú äéá ïéñøô ïåðéàã ïéúåòø ìë 
 ÷éôðã ïàî úéì äéãäá ïéøòúî åäìë éàä øòúà

áì äéúåòøîú í÷ äéãäá àãç àúåòøá åäìë ø
 àìéòìî]úéçð[ )úéçðúà( àîé åâì éåðìèîá 
 àîé äéðî)éìâúà (]àéìîúà[à  àøå÷î åäé)ìëã( 

]ìëì[ éåîéî ìë ïéâìôúî äéúåçú ïéòáðã ïééî 
 ïéúîùð ìë ïééìú äéá àúðâã åé÷ù úéùàøáã

ïéìàò ïéìà ïéúîùð ïéçøô äéðî àîìòãå àúðâá 
 àëøáúà à÷ôð ãë àúîùð àîìò éàäì àúçðì

 àáà éåäîì ïàëøá òáùá)å àçåøìãí(>  àçåøì
íøå< àôåâì )éåäîìå ( å÷éìñá)]ð"à [ð÷åéãã à

ää äàìò" ã)à áé úéùàøá (äé øîàéåå" ìà ä
 àáà äàìò àúîùð àä íøáà)å àçåøìãí( 

>íøå àçåøì<å÷éìñá àôåâì  (éããå äàìò àð÷  

 ,הזה לעולם לרדת )הנפש( כשרוצה
 את רולשמ הוא ברוך הקדוש אותה משביע
 לה ומוסר ,רצונו ולעשות התורה מצוות

  מפתחות מאה

 àéòá ãë)àùôð (ìò éàäì àúçðì éîåà àî
 àúééøåà éãå÷ô øèéîì àåä êéøá àùãå÷ äì

ïàçúôî äàî äì øñîå äéúåòø ãáòîìåæ  

  æò/à  

                                                                                                                                                                                     

הם כידוע בסוד וכן דרגא דאבר, כ נתקרב בדרגא דחסד"ואח, י"ש בתיקונים ובס"כמ, דרגא דמלכות, אחרון
מדריגת האבות בתחלה אברהם במלכות לבנה : ב"ב לב ע"יהל אור ח' עי). יהל אור(ואנכי נטעתיך שורק 

ולגבי עליית , כ נתהפכו כידוע ולכן מלכות נקרא בת של אברהם"ת ואח"חוורא יצחק ביסוד יעקב בת
 .אברהם אבינו

 ).אור יקר (שהוא היחוד כלעיל הערה  א
ל "החילוק בין אהבת שרוצה להתקרב אבל אוהבי שכבר נתקרב ולכן אצל אהבת כתיב צדק ומנ ב

 ).יהל אור(דנתקרב לצדקה שנאמר ויחשבה לו צדקה ואז אתהדר צדק לצדקה 
  .ת"מ ולא ס"שזה רע' ז ריש תיקון ס"א בתיקו"בהגר' עי ג
באמצע שולטנות המלך שהוא ' פי). א"ד(נטוע אילן גדול וחזק כמבואר ' בתוקף ורשות ורצון המלך ית ד

  ).א"נ(ב "הרש. א"ר נטוע אילן רב הוא יסוד ז"ג
 ).ש בזעיר"א וז"צ יב ע"א על ספד"בהגר(א ונגנזת ביסוד "דהיינו ההארה היוצאת מראש ז ה

å  ïéìàòã)øåà ìäé.(  
שעל ידם נדחים ,  דאפרסמון הרי הם בינה ותבונה'מ' שם נזכר ענין ס). ו"לש(ב "תרומה קכז רע' עי ז

  .זוהר הרקיע' ועי, )ב"ב נה ע"ה ח"דע(' שער לאה ורחל פרק ז' ועי. החיצונים
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  øäæ  
 והם ,לב אבירי שהיו ,דורו בני מכל
 יוסי רבי. שנתבאר כמו ,מצדקה רחוקים

 ".צבאות 'ה משכנותיך ידידות מה" פתח
 בעבודת להסתכל אדם לבני יש כמה

 לא אדםה בני כל שהרי ,הוא ברוך הקדוש
 העולם עומד מה על מסתכלים ולא יודעים

 הקדוש ברא שכאשר . קיימיםהם מה ועל
 מאש שמים עשה ,העולם את הוא ברוך

 .קופאים היו ולא ,יחד רביםומע וממים
 ומשם ,עליונה ברוח ועמדו קפאו כך ואחר
 ,עמודים על לעמוד העולם את שתל

אותו ב אלא עומדים לא התומכים ואותם
 כולם ,עולה הרוח שאותה ובשעה ,רוחה

 זהו .רותת והעולם וזעים מתרופפים
 ועמודיה ממקומה ארץ המרגיז" שכתוב

 שכאשר ,התורה על עומד והכל ,"יתפלצון
 ,העולם מתקיים בתורה עוסקים ישראל
 במקומםקיימים ואדנים  העמודים ואותם
  .שלם בקיום

 äéì)ì( áì éøéáà ååäã äéøã éðá ìëî íäøáà
íé÷åçø ïåðéàå éñåé éáø øîúàã äîë ä÷ãöî 

 çúô)á ãô íéìäú (åäé êéúåðëùî úåãéãé äî" ä
 àìëúñàì àùð éðáì ïåì úéà äîë úåàáö

á÷ã àðçìåôá" àìå éòãé àì àùð éðá ìë àäã ä
 ïéîéé÷ äî ìò ïåðéàå àîìò íéà÷ äî ìò éìëúñî

á÷ àøá ãëã" íéîîå ùàî àéîù ãáò àîìò ä
 øúáìå éãìâ ååä àìå àãçë ïéáøòúî åãéìâà

îéé÷åå àîìò ìéúù ïîúîå äàìò àçåøá 
 àìà ïéîéé÷ àì ïéëîñ ïåðéàå ïéëîñ ìò àîéé÷ì
 ÷ìúñà àçåø àåääã àúòùáå àçåø àåääá

ää úúøà àîìòå ïéòæå ïéôôøî åäìë" ã) è áåéà
å ( àìëå ïåöìôúé äéãåîòå äîå÷îî õøà æéâøîä

 éìãúùî ìàøùé ãëã àúééøåà ìò íéà÷
àîìò íéé÷úî àúééøåàá ïéëîñå ïéîéé÷ ïåðéàå 

íéìù àîåé÷á åäééøúàá ïéîéé÷à:  
 חצות שמתעורר בשעה ,בא וראה

 העדן לגן נכנס הוא ברוך והקדוש הלילה
 של האילנות כל ,הצדיקים עם להשתעשע

 שכתוב ,לפניו ומשבחים מזמרים העדן גן
 והכרוז, "' וגו'ה מלפני היער עצי ירננו אז"

 ניםעליו קדושים ,ואומר בחיל קורא
 לאזניו רוח שנכנסה מכם מי, לכם אומרים

 פתוח ולבו לראות פקוחות ועיניו עולשמ
 הרוחות כל של שהרוח בשעה ,לדעת

 יוצא ומשם ,הנשמה התבשמות את מרימה
 התפזרו הצבאות ,הקולות של הקול

  .העולם רוחות לארבעה

á÷å àéìéì úåâìô øòúàã àúòùá éæç àú" ä
ö íò àòùòúùàì ïãòã àúðâì ìàò åäìë àé÷éã

 äéî÷ ïçáùîå ïøîæî ïãòã àúðâáã ïéðìéà
 áéúëã)äã"âì æè à ( éðôìî øòéä éöò åððøé æà

åäé"åâå ä 'ìéçá éø÷ àæåøëåá ïéøîà ïåëì øîàå 
 éåðãåàá àçåø ìééòã ïåëðî ïàî ïéðåéìò ïéùéã÷

úô äéáìå éîçîì ïéç÷ô éåðéòå òîùîìå òãðîì ç
 åîéñá íéøà ïéçåø ìëã àçåøã àúòùá

ðã ïéìéç àéì÷ã àì÷ ÷éôð ïîúîå àúîù
àîìò éøèñ òáøàì åøãáúàâ:  

 יורד אחד .ב .אחד לצד עולה אחד .א
 .ד .שנים בין נכנס אחד .ג .הצד לאותו

ãç øèñì ÷éìñ ãç àã àåääì úéçð ãç á 
øèñäâ å ïéøú ïéá ìééò ãçæïéøòúî ïéøú ã  

                                                           

  .אריכות ביהל אור' עי א
 ).א"נ(ח "ז. לפי שהוא בסוד הדין והעת והזמן מגבירו על צד הדין ולכן קורא בחיל וכח ב
 .י ויהל אור"מאמרי רשב' עי ג
ג "ע וחכמה מתעטרין בבינה ג"ע נכנס בין חכמה ובינה כ"ע כ"ה יורד לכ"ה לעילת העילות עע עול"כ ד

ק מהם יורדים לאותו צד שש נכנסין "ע מוציא שש גוונין ושש קצוות מהן לצד אחד ו"ת כ"ג נכנסין בת"בג
ים בבתיהם אוי לישנ. ס עומדים בעילת העילות"ס ע"ב אותיות ששה כלולים בי"ת ומתעטרין בכ"ב הויו"בי
ה במראות "זה הלשון בירר הרב זלה). ס"ל בי"צ' ה וא"כ ששה כלולות בי"כ מ"מראות הצובאות ג' וזהו בס(

כתר עליון הנקרא רוחא דכל רוחין כשבא ' פי). א"נ(מ באורך "במק' ועי). א"ד(הצובאות ואמר שצדקו דבריו 
  ).הערת הזוהר(להרים מתיקת הנשמה ממקום הבינה 

 ).הערת הזוהר( אתדבק ברוח פירוש הנפש ה
 ).הערת הזוהר(ב ”תיקונים עג לעיל לב ע ו
 ).הערת הזוהר(הרוח יורד למטה להתחבר עם הנפש ' פי ז
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 .ה .בשלשה )מתעטריםו( מתעוררים שנים
 מוציא אחד .ו .באחד נכנסים שלשה
 וששה אחד לצד מהם ששה .ז .צבעים

 סיםנכנ ששה .ח .הצד לאותו יורדים מהם
 מתעוררים עשר שנים .ט .עשר בשנים

 .בעשרה כלולים ששה .י .ושנים בעשרים
  .באחד עומדים עשרה .יא

)ïøèòúî(àúìúá áãçá éìééò úìú ä â ãç å 
ïéðååâ ÷éôàã ïåäðî úéùå ãç øèñì ïåäðî úéù æ 

ì éúçðøèñ àåäääøñéøúá éìééò úéù ç å è 
ïéøúå ïéøùòá ïéøòúî øñéøúæ ïìéìë úéù é 

äøùòáçãçá íéà÷ äøùò àé è:  

 ,בנחיריהם נהיוש שישנים לאותם אוי
 בדין יקומו איך מסתכלים ולא יודעים לא

  ,נמנה כשהחשבון

 éòãé àì ïåäéøåçá àúðéù éîééðã ïåðéàì éåå
 ïàìëúñî àìå>êéà <)æà(ãá ïåîå÷é  ïáùåçã àðé

ã÷ôúà:  
  äøåú éøúñ  

 את להשלים יום כל של ברכות של
 שהרי .ך"ל ך"ל כחשבון העליונות הדרגות
 הגן את בהם לתקן כדי לה נמסרוכולם 

. העדן גן זה ,"מארצך" .ולשמרה ולעבדה
 ,החיים עץ שנקרא ,הגוף זה "ומולדתך("

 ,"אביך ומבית" .עליונים שבטים ב"י שהוא
 ,הוא ברוך הקדוש זה "ךאבי" .השכינה זו

 פשע אין ואמר ואמו אביו גוזל" שנאמר
 ,הוא ברוך הקדוש אלא אביו ואין ."'וגו

 הארץ אל" .ישראל כנסת אלא אמו ואין
 א"ס( ).הזה העולם הוא זה ,"אראך אשר

 "אביך ומבית" ,החיים עץ זה "וממולדתך"
 הארץ אל" ,עליונים שבטים ,תחומים ב"י

  ).הזה העולם זהו "אראך אשר

àîåé ìëã ïàëøáãé ïéàìò ïéâøãì àîìùàì 
ïáùåçëàéì "ì ê" ïéâá äì øñîúà åäìë àäã ê

úàìú äì àøèðìå äì çìôîìå àúðâì åäá àð÷
 ïãòã àúðâ àã êöøàî)åî àôåâ àã êúãìåî

ééçã àðìéà éø÷úàãáé ïéèáù øñéøú åäéàã 
éáîå ïéàìòú àã êéáà àúðéëù àã êéáà 

 øîàðù àåä êéøá àùãå÷) éìùîãë çë ( ìæåâ
åâå òùô ïéà øîåàå åîàå åéáà ' àìà åéáà ïéàå

 ìàøùé úñðë àìà åîà ïéàå àåä êéøá àùãå÷
àîìò éàä åäéà àã êàøà øùà õøàä ìà (

] øñéøú êéáà úéáîå ééçã àðìéà àã êúãìåîå
 àã êàøà øùà õøàä ìà ïéàìò ïéèáù ïéîåçú

àîìò éàä åäéà[âé  
  æò/á  
  øäæ  

 על משוטטת הוהנשמ ,הגוף כשנטמא
 והשערים ,ויורדת ועולה שמאיר האויר פני

 éôðà ìò àéèù àúîùðå àôåâ áàúñà ãë
àøéåàããé àì ïéòøúå àúçðå à÷ìñå àøäéèã 

                                                                                                                                                                                     

à øåà ìäéá ÷çîð. 
 ).הערת הזוהר(הנשמה השוכנת בין רוח לנפש ' פי ב
 ). הערת הזוהר(שאז הרוח והנפש מתעדנין בנשמה ' פי ג
 ). הערת הזוהר(ים בבינה אז הבינה מוציא ניצוצות נפש רוח ונשמה כלם נכנס' פי ד
אותן שש ניצוצות הראשונות סובבות למקום התפארת עולם הבנין שש קצוות ושש ניצוצות ' פי ה

 ). הערת הזוהר(ל שבע היכלות ממקום שהן באות "ר. יורדות למדת מלכות
 ). הערת הזוהר(ת ב הוויו"ספירות עולם הבנין עולים לשם של י' אותן שש שהן בז' פי ו
 ). הערת הזוהר(ב אותיות "ב הוויות עולים למקום הבינה מקום מקור כ"פירוש אותן י ז
 ). הערת הזוהר(ספירות ' ל שבעה היכלות כלילן בי"ניצוצות שבמלכות ר' פירוש הו ח
ו וכלל המאמר להודיענו מעלת הנשמה ומעלת תורתנ. פירוש העשר ספירות עומדין בחד נקודה עלאה ט

  .אריכות ביהל אור' עי, )הערת הזוהר(הקדושה 
 .'ן פרק ה"ד ומ"ח שער מ"ע' עי, י"שער מאמרי רשב' עי י

àé  ïáùåçá)øåà ìäé.( 
  .א"שזהו כינוי לז', וכן שער כה פרק ג, א יד"ח שער א"ע' עי יב
  .אריכות בזוהר הרקיע וביהל אור' עי יג
 ).א"ד(מעולם הנשמות הנפש היא שוטטת על פני אויר הזך והזוהר המאיר  יד
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כף  בתוך כאבנים ומתגלגלים ,נפתחים לא
 שלא אותם יבקש מי ,להם אוי ,הקלע
 של המקומות בתוך ,הזה בתענוג יקומו
 ונמסרים ,מקומם ונפקד ,הצדיקים ענוגי
 עליהם .עולים ולא יורדים ,דומה בידי

 אל שאול יורד כן וילך ענן כלה" כתוב
 שלהבת מתעוררת השעה באותה". יעלה
 רוחות בארבעה ומכה ,הצפון מצד אחת

 ,התרנגול כנפי לבין ומגיעה ויורדת ,העולם
 ואין ,וקורא השלהבת אותה בו ומתעוררת

 האמת צדיקי לאותם פרט ,שמתעורר מי
 הקדוש ואז ,בתורה ומתעוררים שעומדים

 גן שבתוך הצדיקים אותם וכל הוא ברוך
 שנאמר כמו ,לקולם יםמקשיב העדן

 לקולך מקשיבים חברים בגנים היושבת"
  ".השמיעני

àúéôñå÷ åâá ïéðáàë ïìâìâúî ïçúôúîà ïåì éåå 
 éúëåã åâá àã àðåãòá ïåîå÷é àìã ïåì òáúé ïàî

ã÷ôúà àé÷éãöã éâåðòãåúà åäééúëåã ï ïåøñî
 áéúë åäééìò é÷ìñ àìå éúçð äîåãã àãéá) áåéà

è æ ( äìòé àì ìåàù ãøåé ïë êìéå ïðò äìë
 ïåôö øèñî ãç àáåäìù øòúà àúòù àéääá
 éôãâ ïéá éèîå úéçðå àîìò éøèñ òáøàá ùèáå
 úéìå éø÷å äéá àáåäìù àåää øòúàå àìåâðøúã
 éîéé÷ã èåù÷ éàëæ ïåðéà øá øòúàã ïàî

øòúàååúééøåàá á÷ ïéãëå à" ïåðéà ìëå ä
 äîë ïåäéì÷ì éúééö ïãòã àúðâ åâáã àéé÷éãö

 øîà úàã)âé ç øéù ( íéøáç íéðâá úáùåéä
éðòéîùä êìå÷ì íéáéù÷îá:  

 ,למעלה כתוב מה ".אברם אל 'ה ויאמר"
 איך זה ,"' וגואביו תרח פני על הרן וימת"

 אדם היה לא היום אותו עד אלא .כאן שייך
 ם וכשנזרק אבר,לזה טפר אביו בחיי שמת
 מי( .משם יצאו זה ומשום ,רןה נהרג ,לאש
 את שהשליכו כיון אלא .הרן את הרג

 הקדוש עליו התגלה ,כשדים לאור אברהם
 עומד אחיו הרן והיה ,והצילו הוא ברוך
 הרן של זכותו בשביל ,הכשדים אמרוו. שם

 ושרפה אש של שלהבת יצאה מיד .נצול
 פני על רןה וימת" שכתוב זהו .הרן את

 שולטת שאין ,שאומרים ויש ".אביו תרח
 הרן את נשליך ולכן ,תרח של בזרעו אש

 שאין ודאי נדע ,יבער לא ואם ,לאש
 הרן את השליכו מיד .בזרעו האש שולטת

 ,שם עומד אביו תרח והיה ,ונשרף לאש
". אביו תרח פני על הרן וימת" שכתוב זהו

 שלא ולשון מהוא כל ידעו היום באותו
 הוא ברוך הקדוש אלא אברהם את להצי

 את מביאים והיו ,עולם של יחידו שהוא
 ,לו ואומרים ,אברהם של למשכנו בניהם

åäé øîàéå"áà ìà ä íø)à áé úéùàøá ( äî
 àìéòì áéúë)íùçë àé  ( çøú éðô ìò ïøä úîéå

åâå åéáà 'àåää ãò àìà àëä àéøéà éàîâ àîåé 
éåáà ééçá úéîã ùð øá äåä àìã ãëå àã øá 

 àã ïéâáå ïøä ìéè÷úà àøåðì íøáà éîøúà
ïîúî å÷ôðä  åîøã ïåéë àìà ïøäì äéì ìéè÷ ïàî

á÷ äéìò éìâúà éàãùëã àøåðì íäøáà" ä
 éàãùë åøîà ïîú éà÷ éåçà ïøä äåäå äéáæùå
 àáåäìù ÷ôð ãéî áéæúùà ïøäã äéúåëæ ïéâá

ää ïøäì äéã÷åàå àùàã" éðô ìò ïøä úîéå ã
 àùà úéì çøúã àòøæ éøîàã úéàå åéáà çøú
 àì éàå àøåðì ïøäì éîøð ìáà äéá àèìù
 äéòøæá àøåð àèìù àìã éàãåá òãð ã÷åúéà

å àøåðì ïøäì äéì åîø ãéî çøú äåäå ã÷åúà
ää ïîú íéà÷ éåáà" çøú éðô ìò ïøä úîéå ã

 àìã àéðùéìå àéîåà ìë åòãé àîåé àåääá åéáà
á÷ àìà íäøáàì äéáæéù" ä]åäéàã[ éàãéçé 

 íäøáàã äéðëùîì åäééðá ïéúééî ååäå àîìòã

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(כאבן המתגלגל בתוך כף הקלע כן מתגלגלת נשמתו  א
  .אריכות ביהל אור' עי ב
. ולא שוה לי' העולם במבול קא' הקושיא מבוארת דהאיכא הבל ולמך וזה שנים עלה בדעתי שאחר חי ג

יות שמתושלח חי ר ולמך בה"פ תרח דייק שהמיתוהו בפניו לא כן הבל שלא היה בפני אדה"ל דע"עוד י
ם שנים "ו שניה"כי שם נשבע. שנים שמת למך קודם אביו לא חשו' יותר מן הכל והוסיפו לו כמה שנים בה
' ד תי"והיינו ע' ז דמתולדות נח קא"ועתה ראיתי שכתבו משם הרמ. רבות ומתושלח היה לו תוספת מכל חי

ם דבריו "א' ש ה" ואינו מחוור דמי יימר ומדלמך לא היה בפני אביו' ושם כ' ב' ח ראיתי תי"ה בז"ולמז. 'א
 ).א"נ) (ן"מאי(ק "כאן לא האירו ודו

 .יהל אור' עי ד
וכן משמעות ] י הנוסח תוספתא"ובד[שהוא לקוט ' נ מתוך הל"י ליתיה וכ"י כ"ח מה כתיב בס"עד ת ה

  ).א"נ(ח "ז. 'דכיון דחמא כו' ח וכו"ד נפקו מתמן ת"ח שייך אחר ובג"ת
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 ברוך בקדוש בוטח שאתה אותך ראינו
 בנינו את למד , רבונו של עולםשהוא ,הוא

 הכתוב אמר ועליהם .יודע שאתה מדרכך
  ").אברהם אלהי עם נאספו עמים נדיבי"

á÷á õéçø úàã êì ïðéîç äéì ïéøîàå" åäéàã ä
 àîìòã äéðåáø)å( úàã êçøåàî àððáì óéìåà

ãé àø÷ øîà åäééìòå ò)é æî íéìäú ( íéîò éáéãð
ìà íò åôñàðäéíäøáà :  

 את תרח ויקח" ,כתוב מהבא וראה 
 אתם ויצאו ,'וגו הרן בן לוט ואת בנו אברם
 צריך היה ,"אתם ויצאו" ".כשדים מאור

 ,"' וגותרח ויקח" כתוב שהרי, אותו כתובל
יצאו  ולוט תרח אלא ".אתם ויצאו" זה מה
 לצאת קריהע היו שהם ,רהוש אברהם עם

 תרח שראה שכיון ,הרשעים אותם מתוך
 לעשות חזר ,האש מתוך נצל בנו שאברהם

 תםיא ויצאולכן ו ,אברהם של רצונו את
 ללכת" ,כתוב מה שיצאו ובשעה. ולוט תרח

 .לשם ללכת היה שרצונם ".כנען ארצה
 ,טהרילה שמתעורר מי כל ,למדנו מכאן

 שכיון ,הוא שכך בא וראה .אותו יעיםימס
 'ה ויאמר" מיד ,"כנען ארצה ללכת" שכתוב

 התעורר שהוא ועד ".לך לך אברם אל
  ".לך לך" כתוב לא ,בתחלה

 áéúë äî éæç àú)àì àé úéùàøá ( ç÷éå
åâå ïøä ïá èåì úàå åðá íøáà úà çøú ' åàöéå

 äéì éòáî åúà íúà åàöéå íéãùë øåàî íúà
 çøú ç÷éå áéúë àäã]åâå'[à åàöéå éàî  àìà íú

 ååä ïåðéàã å÷ôð äøùå íäøáà íò èåìå çøú
 àîçã ïåéëã àéáééç ïåðéà åâî ÷ôéîì àø÷ò
 øãäúà àøåð åâî áéæúùà äéøá íäøáàã çøú

 äéúåòø ãáòîì]íäøáàã) [íøáàã( êë ïéâáå 
 áéúë äî å÷ôðã àúòùáå èåìå çøú íúà åàöéå

)íù ( äåä ïåäìã àúåòøã ïòðë äöøà úëìì
åà ïàëî ïîú êäéîì øòúàã ïàî ìë àðôéì

 ïåéëã àåä éëäã éæç àú äéì ïéòééñî äàëãúàì
åäé øîàéå ãéî ïòðë äöøà úëìì áéúëã" ìà ä

 êì êì íøáà)à áé úéùàøá ( øòúà åäéàã ãòå
êì êì áéúë àì àúéîã÷á:  

 מתעורר לא שלמעלה הדבר ,בא וראה
 מה על בראשונה למטה שמתעורר עד

 ,דברה וסוד .שלמעלה אותו עליו שישרה
 עד הלבן באור נאחז אינו השחור האור
 שהיא כיון .בראשונה מתעוררת שהיא

 האור עליה שורה מיד ,בראשונה מתעוררת
 אל לך דמי אל אלהים" כתוב זה ועל. הלבן

 יפסק שלא כדי ,"אל תשקט ואל תחרש
 וכן .לעולמים העולם מן הלבן האור

 לעורר כדי ,"לכם דמי אל 'ה את המזכירים"
 .להשלמע ההתעוררות שתשרה במה למטה

 ,בראשונהוכן כיון שמעיר אדם התעוררות 
 בא .שלמעלה התעוררות מתעוררת אז

 מאור אתם ויצאו" שכתוב כיון ,וראה
 אברם אל 'ה ויאמר" מיד ,"' וגוכשדים

  ."'וגו

àìéòìã äìî éæç àúà øòúàã ãò øòúà àì 
 àìéòìã àéää éøùúã äî ìò àúéîã÷á àúúì

àæøå äìîãáøåäð àîëåà àâ ãéçàúà àì 
àøååç àøåäðáã àúéîã÷á úéøòúà éäéàã ãò 

 àøåäð ãéî àúéîã÷á úéøòúà éäéàã ïåéë
 áéúë àã ìòå äìò àééøù àøååç)íéìäúá âô  (

éäìà" ìà èå÷ùú ìàå ùøçú ìà êì éîã ìà í
 ïéîìòì àîìòî àøååç àøåäð ÷ñôúé àìã ïéâá

 ïëå)å áñ äéòùé (åäé úà íéøéëæîä" éîã ìà ä
ëì éøùéã äîá àúúì àøòúàì ïéâá í

àìéòìã àúåøòúàä ùð øá øòúàã ïåéë ïëå 
 àúåøòúà øòúà ïéãë àúéîã÷á àúåøòúà

 áéúëã ïåéë éæç àú àìéòìã)àì àé úéùàøá (
åâå íéãùë øåàî íúà åàöéå ' ãéî)à áé íù (

åäé øîàéå"åâå íøáà ìà ä':  
 רבי אמר ".לך לך אברם אל 'ה ויאמר"

 ,עצמך את לתקן ,עצמךל "לך לך" אלעזר
åäé øîàéå" éáø øîà êì êì íøáà ìà ä

 êîøâ àð÷úàì êîøâì êì êì øæòìà)àô÷úàì( 

                                                           

 .יהל אור' עי א
  ).א"נ(כלומר סוד הדבר באצילות ממש ). א"ד(ב ופקודי רכו "א וע”וסוד הדבר ועיין לעיל נא ע ב
  ).א"נ(מלכות  ג
 ).א"נ(ח "ז. ת"ת ד
 ).א"ד) (ק מלמעלה"כ יערה עליהם רוה"הגהה ולכן הנביאים יתעוררו למטה תחלה ואח( ה
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 אינך "לך לך" .דרגתך את לתקן )להתחזק(
 וסוד ,הללו הרשעים בין כאן לעמוד )כדאי(

  ,"לך לך" הדבר

úðà úéì êì êì êìéã àâøã àð÷úàìà í÷éîì 
êì êì äìîã àæøå ïéìà ïéáééç ïéá àëä  

  çò/à  
  øäæ  

 לאברהם נתן הוא ברוך הקדוש שהרי
 )צנורות( ומצרף יודע והיה ,חכמה של רוח

 ושקל ,בהם והסתכל ,העולם ישוב צדדי
 על הממונים הכחות את וידע ,במשקל

 אמצע נקודת לתוך כשהגיע. הישוב צדדי
 .בידו עולה היה ולא במשקל שקל ,הישוב

 ולא ,עליה נהושממ הכח את לדעת התבונן
 פעמים כמה שקל .ברצונו להתדבק יכל

 .העולם כל נשתל משם שהנה וראה
 הכח שהנה וראה לדעת ושקל וצרף התבונן
 ,סתוםוק ו עמ, שיעורלו אין שעליה העליון
. הישוב דרגות של הצדדים כמו ואינו

הנקודה שמ כמו שהרי וידע ושקל התבונן
 נשתל ממנה ,הישוב של אמצעיתו ההיא

 שהרי ידע גם כך .וי לכל עברהעולם כל
 שאר כל יצאו משם ,עליה ששורה הכח

 ,העולם צדדי כל על הממונים הכחות
 מאור אתם ויצאו" אז .בו אחוזיםוכולם 
 תבונןה עוד". כנען ארצה ללכת כשדים
 של הדבר רוריב על לעמוד וצרף ושקל
 יכל ולא ,יודע היה ולא המקום אותו

 כחו את שראה כיון .תדבקלה עליהלעמוד 
 מיד ,עליו לעמוד יכל ולא הזה המקום של

 אברהם מהל". שם וישבו חרן עד ויבאו"
 את ומצרף יודע היה שהוא אלא]. עשה כך[

 בכל העולם מנהיגי השליטים אותם כל
 אותם ומצרף שוקל והיה ,הישוב צדדי

 הכוכבים מנהיגי הישוב בצדדי השולטים
 על אלו החזקים הם מי ,שלהם והמזלות

 ,העולם ישובי כל את שוקל והיה ,אלו
 למקום כשהגיע .בידו עולה והיה )ולא(

 יכל ולא יםעומקה זקוח את ראה ,הזה
 הוא ברוך הקדוש שראה כיון .בולעמוד 

 התגלה מיד ,ותשוקתו התעוררותו את

á÷ àäã" àçåø íäøáàì äéì áéäé ä
 óøöîå òãé äåäå àúîëçã)øåðöé (]éøèñ[ 

ãéàì÷éúá ì÷úàå åäá ìëúñàå àîìò éáåùéá 
é éøèñ ìò ïðîî éã ïéìéç òãéåé àèî ãë àáåù
àáåùéã àúéòöîàã äãå÷ð åâìâ àì÷éúá ìé÷ú 

 éã àìéç òãðîì çâùà äéãéá ÷éìñ äåä àìå
 ìé÷ú äéúåòøá à÷áãúàì ìéëé àìå äìò àðîî
 àîìò ìë ìéúùà ïîúî àäã àîçå ïéðîæ äîë

÷úå óøöå çâùà àìéç àäã àîçå òãðîì ì
 åàìå íéúñå ÷éîò àøåòù äéì úéì äìòã äàìò
 ìé÷úå çâùà àáåùéã éâøã éøèñã éðååâë åäéà
 àúéòöîà äãå÷ð àéääîã äîë àäã òãéå
 éëä éåøèñ ìëì àîìò ìë ìéúùà äéðî àáåùéã
 ìë å÷ôð ïîúî äìò éøùã àìéç àäã òãé éîð

éá åäìëå àîìò éøèñ ìë ìò ïðîîã ïéìéç øàù ä
 ïéãë ïãéçà)àì àé úéùàøá ( øåàî íúà åàöéå

 ìé÷úå çâùà ãåò ïòðë äöøà úëìì íéãùë
 àìå øúà àåääã äìîã àøéøá ìò í÷éîì óéøöå

 ìéëé àìå òãé äåä>äìò í÷éîì< ïåéë à÷áãúàì 
 äéìò í÷éîì ìéëé àìå øúà éàäã àô÷åú àîçã
 àîòè éàî íù åáùéå ïøç ãò åàáéå ãéî

äåä åäéàã àìà íäøáàã ïåðéà ìëá óéøöå òãé 
øèñ ìëá àîìò éøáãî ïéðèìùå äåäå àáåùéã 

óéøöå ìé÷úã àáåùéã éøèñá ïéèìùã ïåðéà 
ïåäéìæîå àéáëë éøáãîä ïéìà ïéôé÷ú ïåðéà ïàî 

 àîìòã éáåùé ìë ìé÷ú äåäå ïéìà ìò)àìå (
]äåäå[ àîç øúà éàäì àèî ãë éåãéá ÷éìñ 

 ïé÷éîòã åôé÷ú]àìå) [àìã( í÷éîì ìéëé  äéá

                                                                                                                                                                                     

à )ñ" àéàãë (–ôã "å. 
י כי הוא ידע כל " הוא השר וכח עליון שממונה על אוהיה שוקל במשקל הדעת לידע ולהשיג מי ב

י לשום "י לא נתן א"י למעלה לא היה יכול להשיג לפי שהש"אקלימי הישוב וממונה שלו למעלה זולת שר א
מ אתקל תקלא גלגל גלגולים "וי. 'אלקיך בה וגו' ש עיני ה"בעצמו כמ' שר וממונה לשלוט עליו רק הוא ית

למעלה והוא מלשון תקלא שהוא גלגל היוצר שמגלגל ברגליו והכל ענין ומכוון י "וצרופים לידע שר של א
 ).א"ד(' א

 ).א"ד(ב ”דישובא דייקא ולא אמצעיתא דעלמא ועיין תצוה קפה ע ג
  ).א"ד(היה מגלגל ומצרף בצירופי אותיות ומספר  ד
  ).א"ד(מנהיגי כוכבים ומזלות  ה
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 ולתקן אותך לדעת ,"לך לך" לו ואמר עליו
  .עצמך

 í÷éîìá÷ àîçã ïåéë äéá" äéìéã àúåøòúà ä
 êì äéì øîàå äéìò éìâúà ãéî äéìéã àúáåàéúå

 êì)à áé úéùàøá (êîøâ àð÷úàìå êì òãðîìà:  
 שהיית הישוב של הצד מאותו ,"מארצך"

 החכמה מאותה ,"וממולדתך" .בו נדבק
 והרגע תולדתך את ושוקל מתבונן שאתה
 הכוכב ובאותו ,בו שנולדת והזמן והשעה

 תשגיח שלא ,"אביך ומבית" .המזל אותווב
 להצליח רשוש לך יש ואם .אביך בבית

 מהחכמה לך לך לכן ,אביך מבית בעולם
 ,הוא שכךבא וראה . הזו תבוננותומה הזו

 למה .בחרן והיו כשדים מאור יצאו שהרי
 אלא ,"וממולדתך מארצך לך לך" לו יאמר

 אשר הארץ אל" שנאמר כמו הדבר קריע
 לעמוד יכלת שלא מה "אראך" ,"אראך
 ההיא הארץ כח את לדעת יכלת ולא ,עליו

  .סתוםוק ו עמשהוא

 êöøàî)íù ( úéåäã àáåùéã àøèñ àåääî
 úàã äîëç àåääî êúãìåîîå äéá ÷áãúî
 àúòùå àòâøå êìéã àúãìåú ìé÷úå çâùî
 àåääáå àáëåë àåääáå äéá úãéìééúàã àðîæå
 êåáàã àúéáá çâùú àìã êéáà úéáîå àìæî

àå àúéáî àîìòá àçìöàì àùøù êì úéà é
 àúåçâùàîå àã äîëçî êì êì êë ïéâá êåáàã
 íéãùë øåàî å÷ôð àäã àåä éëäã éæç àú àã
 êöøàî êì êì äéì àîéé éàîà ïøçá ååäå
 ìà øîúàã äîë àúìîã àø÷ò àìà êúãìåîîå
 í÷éîì úìéëé àìã äî êàøà êàøà øùà õøàä

øà àéääã àìéç òãðîì úìéëé àìå äéìò àò
íéúñå ÷éîò åäéàã:  

 משום "ואעשך" ."' וגוגדול לגוי ואעשך"
 שכתוב משום "ואברכך" ".לך לך" שכתוב

 שכתוב משום ,"שמך ואגדלה" ".מארצך"
 שכתוב משום ,"ברכה והיה" ".ממולדתך"
 ואעשך" ,אמר שמעון רבי". אביך ומבית"

 מצד "ואברכך" ,הימין מצד "גדול לגוי
 ,האמצע דמצ "שמך ואגדלה" ,השמאל

 הנה .ישראל ארץ של מצד "ברכה והיה"
 שכולם עמודים ארבעה של כסא כאן

 ברכות והלאה מכאן .באברהם כלולים
 ואברכה" שכתוב ,מכאן שנזונים לאחרים
  מברכיך

åâå ìåãâ éåâì êùòàå ')á íù ( ïéâá êùòàå
 áéúëã)à íù ( áéúëã ïéâá êëøáàå êì êì

ìåîîå áéúëã ïéâá êîù äìãâàå êöøàî êúã
 ïåòîù éáø êéáà úéáîå áéúëã ïéâá äëøá äéäå
 êëøáàå àðéîéã àøèñî ìåãâ éåâì êùòàå øîà
 àøèñî êîù äìãâàå àìàîùã àøèñî
 àòøàã àøèñî äëøá äéäå àúéòöîàã
 åäìëã ïéëîñ òáøàã àééñøë àëä àä ìàøùéã
 ïàëøá äàìäìå ïàëî íäøáàá äéá ïìéìë

 áéúëã àëäî éðæúîã éðéøçàì)â íù (àå äëøá
êéëøáî:  

  äøåú éøúñ  
 ,אחת ברכה זו ,"גדול לגוי ואעשך"

 ,שלש ,"שמך ואגדלה" ,שתים ,"ואברכך"
 ,"מברכיך ואברכה" ,ארבע "ברכה והיה"

 כל בך ונברכו" ,שש ,"רואא ומקללך" ,חמש
 כיון .שבע הנה ,"האדמה תומשפח

 ,כתוב מה ,הללו הברכות בשבע שהתברך
 לרדת ,"'ה אליו דבר כאשר אברם וילך"

 תויא וילך" מיד. שהצטוה כפי הזה לעולם
 העולם והתקלל שהתקלל הנחש זה ,"לוט

 ,לגוף להסטין לפתח עומד שהוא ,בגללו
 עד שהצטותה עבודה הנשמה תפעל ולא

 עשרה שלש הזה בעולם עליה שיעברו
 ומעלה שנים עשר משנים שהרי .שנים

 êëøáàå àãç àúëøá éàä ìåãâ éåâì êùòàå
 òáøà äëøá äéäå úìú êîù äìãâàå ïéøú
 úéù øåàà êìì÷îå ùîç êéëøáî äëøáàå
 ïåéë òáù àä äîãàä úåçôùî ìë êá åëøáðå

ëøáúàãå áéúë äî ïàëøá òáù ïéìàá )ã íù (
åäé åéìà øáã øùàë íøáà êìéå" éàäì àúçðì ä

 åúà êìéå ãéî àã÷ôúàã äîë àîìò àã èåì
 äéðéâá àîìò àéèìúàå àéèìúàã ùçð åäéà
 àìå àôåâì äàèñàì àçúôì íéà÷ åäéàã
 ïåøáòéã ãò úã÷ôúàã àðçìåô àúîùð ìåòôú

]äìò[ àîìò éàäá ]é"â[ ïéðù )éã"ã] ( àäã

                                                                                                                                                                                     

. זה תתקן גרמך שאם לא ידע זה אינו יכול ליתקןכלומר לידע שרש נשמתך מאיזה מקום נחצבה וב א
  ).א"נ(ח "ז
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 העבודה את דולעב הנשמה מתעוררת
  בזהו שכתו ,שהצטותה

 çìôîì úøòúà àúîùð àìéòìå ïéðù øñéøúî
ää úã÷ôúàã àðçìåô"ã[  

  çò/á  
  øäæ  

 תמשפח כל בך ונברכו רואא ומקללך
  ".האדמה

 úåçôùî ìë êá åëøáðå øåàà êìì÷îå
äîãàä:  

 שמעון רבי לפני יושב היה אלעזר רבי
 ורבי יצחק ורבי יהודה רבי עמו והיה ,אביו

 שמעון לרבי אלעזר רבי לו אמר .חזקיה
 מארצך לך לך" שכתוב זה ,אביו

 למה ,ללכת יצאו שכולם כיון ,"וממולדתך
 גב לע אף שהרי ,יצאו שכולם לו נאמר לא

 כיון ,זרה עבודה עובד היה שתרח
 עם לצאת טובה בהתעוררות שהתעורר

 צהמרווש ברוך הוא שהקד וראינו ,אברהם
 למה ,לצאת והתחיל ,הרשעים מתשובת

 לך" לבדו לאברהם למה ,לכם לכו כתוב לא
 ,שתרח תאמר אם ,שמעון רבי לו אמר". לך

 רולחז כדי היה זה ,כשדים מאור כשיצא
 ,להנצל יצא ,כשיצא אלא .כך לא ,בתשובה

 שראו כיון .אותו גולהר רצו ארצו בני שכל
 אתה ,לתרח אומרים היו ,אברהם שנצל
 ,הללו בפסילים אותו מטעה שהיית הוא

 כיון .תרח יצא שלהם ההפחדה ומתוך
 ,כך אחר משם יצא לא ,לחרן שהגיע
 'ה אליו דבר כאשר אברם וילך" שכתוב

 בו( תובכ לא תרח ואלו ,"לוט תויא וילך
  ").ויצא" אלא וילך

 éåáà ïåòîù éáøã äéî÷ áéúé äåä øæòìà éáø
åäåéà äé÷æç éáøå ÷çöé éáøå äãåäé éáø äéîò " ø

 éåáà ïåòîù éáøì øæòìà>áéúëã éàä <) àä
áéúë() à áé úéùàøá ( êöøàî êì êì

 àì éàîà êäéîì å÷ôð åäìëã ïåéë êúãìåîîå
òà àäã ïå÷ôé åäìëã äéì øîúà"ä çøúã â äå

òì çìô" ÷ôéîì áè àúåøòúàá øòúàã ïåéë æ
á÷ã ïðéîçå íäøáàã äéãäá" éòøúà ä
÷ôéîì àøùå àéáééçã àúáåéúáà àì éàîà 

 êì êì éåãåçìá íäøáàì éàîà íëì åëì áéúë
à" øåàî ÷ôð ãë çøúã àîéú éà ïåòîù éáø ì

 éëä åàì äåä äáåùúá àøãäàì ïéâá íéãùë
åäìë ååäã ÷ôð àáæúùàì ÷ôð ãë àìà éðá 

 áéæúùàã åæçã ïåéë äéìè÷îì ïàòá äéòøà
 úéåäã àåä úðà çøúì äéì éøîà ååä íäøáà
 ÷ôð ïåäìã àìçã åâîå ïéìéñô ïéìàá ïì éòèî
 øúáì ïîúî ÷ôð àì ïøçì àèîã ïåéë çøú

 áéúëã)ã íù ( åéìà øáã øùàë íøáà êìéå
åäé" áéúë àì çøú åìéàå èåì åúà êìéå ä) äéá

àöéå àìà êìéå:(  
 וזרוע אורם מרשעים וימנע" ,ואמר פתח

 אבל ,בארוהו הזה הפסוק ".תשבר רמה
 דורו ובני נמרוד זה "אורם מרשעים וימנע"

 וזרוע" ,אורם שהיה מהם אברהם שיצא
 וימנע" ,אחר דבר. נמרוד זה "תשבר רמה

 ,ביתו ובני ,תרח זה "אורם מרשעים
 אלא האור כתוב לא ,אברהם זה "אורם"
 ,"תשבר רמה וזרוע" .עמהם שהיה ,"אורם"

 בני כל את אחריו מטעה שהיה ,נמרוד זה
 לך להאיר כדי ,"לך לך" כתוב ולכן .העולם

 עוד. והלאה מכאן ממך שיצאו אותם ולכל
 הוא בהיר אור ראו לא ועתה" ,ואמר פתח

 לא ועתה" ".ותטהרם עברה ורוח בשחקים
 ברוך הקדוש שאמר בשעה ,מתי ,"אור ראו

 øîàå çúô)åè çì áåéà ( íéòùøî òðîéå
 ìáà äåî÷åà àø÷ éàä øáùú äîø òåøæå íøåà
 ÷ôðã äéøã éðáå ãåøîð àã íøåà íéòùøî òðîéå
 àã øáùú äîø òåøæå íøåà äåäã åäééðî íäøáà
 çøú àã íøåà íéòùøî òðîéå øçà øáã ãåøîð

íäøáà àã íøåà äéúéá éðáåáë àì øåàä  áéú
 àã øáùú äîø òåøæå ïåäîò äåäã íøåà àìà
 ïéâáå àîìò éðá ìë äéøúáà éòèî äåäã ãåøîð

 áéúë êë)à áé úéùàøá ( àøäðàì ïéâá êì êì
 åú äàìäìå ïàëî êðéî ïå÷ôéã ïåðéà ìëìå êì

 øîàå çúô)áåéààë æì  ( øåà åàø àì äúòå
 äúòå íøäèúå äøáò çåøå íé÷çùá àåä øéäá

                                                           

 ).א"ד(' ש ויצאו ללכת וגו"והתחיל ללכת כמ א
אברהם דמעת ' אך בגי. אורם עם הכולל גימטריא אברהם וכתיב אורם כי בלכתו עדיין שמו אברם ב

  ).א"נ(ן "מאי. ובכח כבר היה שמו אברהם' שיצא מאור כשדים תקן ה
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 וממולדתך מארצך לך לך" לאברהם הוא
 שרצה ,"בשחקים הוא בהיר" ".אביך ומבית
 אברהם את להדביק הוא ברוך הקדוש

 ורוח" .שם ולהאיר שלמעלה ההוא באור
 שבו כך אחר שהרי ,"ותטהרם עברה

 ).עירו בני וכל( ביתו בני וכל תרח בתשובה
 הנפש ואת" שכתוב )עירו בני( ביתו בני

 ואתה" שכתוב תרח ".בחרן עשו אשר
  ."' וגובשלום אבתיך אל ואתב

éúîéà øåà åàø àìá÷ øîàã àúòùá " ä
 êéáà úéáîå êúãìåîîå êöøàî êì êì íäøáàì

á÷ àòáã íé÷çùá àåä øéäá"à÷áãàì äà äéì 
 ïîú àøäðàìå àìéòìã øåà àåääá íäøáàì
 àúáåéúá åáú øúáì àäã íøäèúå äøáò çåøå

 äéúéá éðá ìëå çøú>ð"äéúàî éðá ìëå à< ] éðá
äéúéá[ >ð"äéúàî éðá à< áéúëã ) áé úéùàøá

ä (àå áéúëã çøú ïøçá åùò øùà ùôðä ú) íù
åè åè (åâå íåìùá êéúåáà ìà àáú äúàå':  

 אמר ".'ה אליו דבר כאשר אברם וילך"
 ויצא כתוב לא שהרי , בא וראה,אלעזר רבי

 "וילך" אלא ,'ה אליו בריד כאשר אברם
 עשו בראשונה שהרי ,"לך לך" שנאמר כמו

 כשדים מאור אתם ויצאו" שכתוב ,יציאה
 "וילך" כתובעכשיו ו ,"כנען ארצה ללכת

 ,"'ה אליו דבר כאשר. "ויצא כתוב ולא
 אתו וילך" .ההבטחות כל את לו שהבטיח

 ,ממעשיו דוללמ כדי עמו שהתחבר ,"לוט
 רבי אמר .כך כל למד לא זה כל ועם

 דרכי שלומדים הצדיקים אשרי ,אלעזר
 ולירא בהם ללכת כדי הוא ברוך הקדוש

 לתת אדם עתידש הדין יום מאותו ממנו
 ,ואמר פתח. הוא ברוך לקדוש וחשבון דין

 אנשי כל לדעת יחתום אדם כל ביד"
  אבל ,בארוהו הזה הפסוק ".מעשהו

åäé åéìà øáã øùàë íøáà êìéå" ä)ã íù( 
à" íøáà àöéå áéúë àì àäã éæç àú øæòìà ø

åäé åéìà øáã øùàë" úàã äîë êìéå àìà ä
åãáò àúéîã÷á äàéöé àäã êì êì øîà áéúëã 

)àì àé íù ( úëìì íéãùë øåàî íúà åàöéå
 àöéå áéúë àìå êìéå áéúë àúùäå ïòðë äöøà

åäé åéìà øáã øùàë" åäìëá äéì çèáàã ä
úåçèáäá ïéâá äéîò øáçúàã èåì åúà êìéå 

 éàä éìåë óéìåà àì àã ìë íòå éåãáåòî óìéîì
à" éåçøà éôìåàã àéé÷éãö ïåðéà ïéàëæ øæòìà ø

á÷ã"îì ïéâá ä àåääî äéðî àìçãìå åäá êäé
 àðáùåçå àðéã áäéîì ùð øá ïéîæã àðéãã àîåé

á÷ì" øîàå çúô ä)áåéàæ  ( íåúçé íãà ìë ãéá
ìáà äåî÷åà àø÷ éàä åäùòî éùðà ìë úòãì:  

  äøåú éøúñ  
 ,"שנה ושבעים שנים חמש בן ואברם"
 עליונים ושני( ,עשר שנים הם וחמש שבע

 ראיתנ ואז). הם עשר ארבעה ,עליהם
 מחמש באה שהיא ,הזה בעולם הנשמה

 .החיים עץ של פרסות ק"ת שהם שנים
 שהוא ,ממש אילן אותו זהו ,שנה ושבעים

 אז .שנה שבעים ונקרא ,לדרגות שביעי
 ונכנסת ,הנחש זוהמת מאותה יוצאת

 בצאתו" שכתוב זהו .הקדושה לעבודה
 חיים ספורות לא שנה שבעים ימי( ".מחרן

 כחוה הרוגז אותומ )עשרה ארבע מאותם
 עד מסית שהיה הנחש ההוא )השטן( של

 שולטת באילן. עליו ושולט גופו אתעכשיו 
 שנים עשרה שלש באדם ,שנים שלש ערלה

 äðù íéòáùå íéðù ùîç ïá íøáàå) úéùàøá
ã áé ( ïåðéà øñéøú ùîçå òáù) ïéàìò ïéøúå

ïåðéà éøñ òáøà åäééìò ( úàéæçúà ïéãëå
 íéðù ùîçî àéúà éäéàã àîìò éàäá àúîùð

ú ïåðéàã"ééçã àðìéàã éñøô ÷â äðù íéòáùå 
 äàòéáù åäéàã ùîî àðìéà àåää åäéà àã

å ïéâøãì àåääî ú÷ôð ïéãë éø÷úà äðù ïéòáù
ää àùéã÷ àðçìåôá úìàòå ùçðã àîäåæ" ã

)íù ( ïøçî åúàöá)ò éîé ' úåøåôñ àì äðù
íééçãéøñ òáøà àåääî  ( àåääî] àæâåø

å[ àåääã àô÷åú)ïèù ( ãò äéì éèñà äåäã ùçð
 àèìù àðìéàá éåìò àèìùå àôåâì àúùä

                                                                                                                                                                                     

à  à÷áãúàì)ôã"î.(@@@ 
á úåçèáä åäìëá äéì çèáàã øâä úåäâäá ÷çîð" áåúë åîå÷îáå à"äéì øäæàã åäìëá."  

  ).א"ד(ת "ב בס”ק פרסאות של עץ החיים עז ע"ת ג
ר שהוא הנחש "אינם במספר שני חיי האדם כי הם אינם חיים מאחר שהוא אז ברשות תוקף היצה ד

 ).א"ד(הקדמוני 
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 הגוף על שעברו כיון .ערלה שני שנקראים
 )והתעוררה( והתעברה השנים אותן

 היא ,דשוהק עבודת את דולעב הנשמה
 את להכניע ,טוב לרצון הגוף את מצוה

  יכול לא שהנה הנחש תואו

ìøòäà ïéðù éøñ úìú ùð øáá ïéðù úìú 
åø÷àã àôåâ ìò åøáòàã ïåéë äìøò éðù ï] ïåðéà

ïéðù[ )úãáòúàå (>úøáòúàå< ]úøòúàå[ 
 àôåâì úãé÷ô àùéã÷ àðçìåô çìôîì àúîùð

ìéëé àì àäã ùçð àåääì óåôëì àáè àúåòøì  
  èò/à  
  øäæ  

 ימי שנשלמים ההוא ביום ,בא וראה
 שהגוף ההוא היום ,העולם מן לצאת האיש
 תנתינ אז ,וממנ פרדילה רוצה והנפש נשבר
 לו היתה שלא מה לראות לאדם רשות
 על ועמד שלט שהגוף בזמן לראות רשות

 שליחים שלשה עליו עומדים ואז. ריווב
 שעשה מה וכל וחטאיו ימיו ומחשבים

 ,בפיו הכל על מודה והוא ,הזה בעולם
 שכתוב זהו .בידו עליו חותם הוא כך ואחר

 חתומים כולם ובידו ,"יחתום אדם כל ביד"
 על העולם )בזה א"ד ,באותו( אותו וןלד

 ועל חדשים על ,האחרונים ועל הראשונים
 שכתוב זהו .מהם אחד נשכח לא ,ישנים

 אותם וכל ".מעשהו אנשי כל לדעת"
 כך ,ורוח בגוף הזה בעולם שעשה המעשים

 מן יצא בטרם ורוח בגוף חשבון נותן גם
  .העולם

 ùð øáã éåîåé åîéìùàã àîåé àåääá éæç àú
ôàì øáúà àôåâã àîåé àåää àîìòî à÷

 áéäééúà ïéãë äéðî àùøôúàì àéòá àùôðå
 åùø äéì äåä àìã äî éîçîì ùð øáì åùø

äééøåá ìò íéà÷å àèìù àôåâã àðîæá éîçîìá 
 éåîåé éáùçå ïçéìù úìú äéìò éîéé÷ ïéãëå
 ìò éãåà àåäå àîìò éàäá ãáòã äî ìëå éåáåçå

á äéìò íéúç àåä øúáìå äéîåôá àìë äéãé
ää" ã)æ æì áåéà ( äéãéáå íåúçé íãà ìë ãéá

 äéì ïãéîì ïéîéúç åäìë)àåääá( ]éàäá[ àîìò 
 àì é÷éúò ìòå éúãç ìò éàøúá ìòå éàîã÷ ìò

ää åäééðî ãç éùðúà" ã)íù ( éùðà ìë úòãì
 àîìò éàäá ãáòã ïéãáåò ïåðéà ìëå åäùòî
 àôåâá àðáùåç áéäé éîð éëä àçåøå àôåâá

é àì ãò àçåøåàîìòî ÷åô:  
 עורף קשי הרשעים כמהבא וראה 

 שרוצים בשעהאפילו כמו כן  ,הזה בעולם
 לכן , עורףקשי הם הזה העולם מן לצאת
 דרכי את הזה בעולם שלומד האיש אשרי

 והרשע .בהם ללכת כדי הוא ברוך הקדוש
 )עם עוסקש( באלו שמסתכל פי על אף

 .דוללמ רוצה ולא עורף מקשה ,הצדיקים
 גב על ואף ,בו להחזיק צדיקל ישלכן ו

 ,אותו יעזוב לא ,הוא עורף מקשה שהרשע
 כי .אותו יעזוב ולא בידו להחזיק לו ויש
בא . העולם את ויחריב ילך ,אותו יעזוב אם

 וכן ,גיחזי את שדחה מאלישעוראה 
 לא ,עמו היה שלוט זמן כל ,באברהם
 ,ממנו שנפרד כיון .הרשעים עם התחבר

 ככר כל את וטל לו ויבחר" ,כתוב מה
 כתוב מה ".סדום עד ויאהל" וכתוב ,"הירדן
 'לה וחטאים רעים סדום ואנשי" ,כך אחר
 וילך" שאמרת זה ,אבא רבי אמר". מאד

 אבל .יפה זה ,אברם ויצא כתוב ולא "אברם

áééçã äîë éæç àúàìã÷ éù÷à â éàäá 
 à÷ôðì éòáã àúòùá åìéôà éîð éëä àîìò
 øá àåä äàëæ êë ïéâá ìã÷ éù÷à àîìò éàäî

á÷ã éåçøà àîìò éàäá óéìéã ùð" ïéâá ä
òà àáééçå åäá êäéîì"â éðäá ìëúñàã ]ð" à

éãäá ìãúùàã[ éòá àìå ìã÷ éù÷à àéé÷éãö 
 à÷éãöì äéì úéà êë ïéâáå óìéîì ó÷úîì]äéá[ 

òàå" äéì ÷åáùé àì àåä ìã÷ éù÷à àáééçã â
 éàã äéì ÷åáùé àìå äéãéá àô÷úàì äéì úéàå
 òùéìà ïî éæç àú àîìò áéøçéå êäé äéì ÷åáùé

 ïëå éæçâì äçããá èåì äåäã àðîæ ìë íäøáà
 ùøôúàã ïåéë àéòéùø éãäá øáçúà àì äéãäá

 áéúë äî äéðî)àé âé úéùàøá ( èåì åì øçáéå
ë úà áéúëå ïãøéä øëë ì)áé íù ( ãò ìäàéå

 äéøúá áéúë äî íåãñ)âé íù ( íåãñ éùðàå
åäéì íéàèçå íéòø"à ãàî ä" éàä àáà ø

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ב ” עא וזוהר פקודי רמד”י דף קעב ע"מ א
 ).א"ד(שהוא עומד על בריאותו במזג שוה  ב
  ).א"ד(מקשים עורף  ג
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 ".מחרן בצאתו" ,כתוב מה הפסוק בסוף
 והיציאה ,"מחרן" כתוב ,אלעזר רבי אמר

  .ונהבראש היתה מולדתו מארץ ההיא

 íøáà êìéå úøîàã)ã áé íù ( àöéå áéúë àìå
 áéúë äî àø÷ã àôåñ ìáà àåä øéôù íøáà

)íù (à ïøçî åúàöá" áéúë ïøçî øæòìà ø
]àéääå) [àäå( úåä åúãìåî õøàî äàéöé 

àúéîã÷á:  
 זה מה ".אשתו שרי את אברם ויקח"

 ,נעימים בדברים אותה משך אלא ,"ויקח"
 את להוציא לאדם רשות שאין משום
 וכן .רצונה ללא אחרת לארץ ללכת אשתו

 את קח" ,"אהרן את קח" אומר הוא
 אותה משך ,"אברם ויקח"לכן ו ".הלוים

 הדור בני דרכי את לה והודיע בדברים
 אברם ויקח"לכן ו .םרעי הם כמהההוא 

 מה ".אחיו בן לוט ואת". "אשתו שרי את
 אלא .לוט את עמו להדביק םהאבר ראה

 לצאת שעתידרוח הקודש ב שצפה משום
 ,"בחרן עשו אשר הנפש ואת" .דוד ממנו
 ,נפשותם את שתקנו רותיווהג הגרים אלו

 רתימגי ושרה אנשיםאת ה רימגי אברהם
 עשו כאלו עליהם ומעלה ,נשיםאת ה
 בני כמה ,כך אם ,אבא רבי אמר. אותם
 .עמו הלכו שכולם תאמר אם ,היו אדם
 א"ד , שכולםומשום( ,כן ,אלעזר רבי אמר

 ,עמו הולכים שהיו האנשים )כלםלכן ו
  נקראוכולם 

 åúùà éøù úà íøáà ç÷éå)ä íù(  ç÷éå åäî
 äéì úéìã ïéâá àúééìòî éìîá äì êéùîà àìà

 êäéîì äéúúà à÷ôàì ùð øáì åùø àòøàá
 øîåà àåä ïëå äìéã àúåòø àìá àøçà) øáãîá

äë ë ( ïøäà úà ç÷)äî â íù ( íéåìä úà ç÷
 äì òãåàå ïéìîá äì êéùî íøáà ç÷éå êë ïéâáå
 êë ïéâáå ïéùéá äîë àøã éðá ïåðéàã ïåäéçøà
 äî åéçà ïá èåì úàå åúùà éøù úà íøáà ç÷éå
 äôöã ïéâá àìà èåì äéîò à÷áãì íäøáà àîç

÷ä çåøáïéîæã ùãà ùôðä úàå ãåã äéðî ÷ôéîì 
ïøçá åùò øùà )ä áé úéùàøá ( íéøâ ïéìà

 ïéøáåâ øééâî íäøáà åäééùôð åðé÷úàã úåøåéâå
 åãáò åìàë ïåäéìò äìòîå ïéùð úøééâî äøùå

à ïåäì" éà ååä àùð éðá äîë éëä éà àáà ø
à äéîò åìæà åäìëã àîéú" ïéà øæòìà ø) ïéâáå

ãåäìë( ]åäìë êë ïéâáå[ ïéìæà ååäã àùð éðá 
ïåø÷à åäìë äéîò:  

  äøåú éøúñ  
 אברם ויקח" שכתוב ,שהיה כמולשלוט 

 את" ,'י זו "אברם(" ."' וגואשתו שרי את
 ,זכר והוא ,לנשמה הנשמה זו 'י ,'ה זו "שרי

 שהוא ,הגוף זה ).הנקבה של הנשמה זו 'ה
 ואת" .הזכר אצל נקבה כמו הנשמה אצל
 זז שלא הנחש )רעה יצר( זה "אחיו בן לוט
 הגוף של הדבקות משום ,הגוף מן כך כל
 אבל ,ממנו )ההוא הזמן( זזים כך כל לא

 אותו מלקה תמיד הנשמה התעוררות
 אותו ומכניעה אותו ומוכיחה בו ומתרה

  .טולשל יכול ולא ,כרחו בעל

 áéúëã éåäã äîë äàèìùì)ä áé úéùàøá (
åâå åúùà éøù úà íøáà ç÷éå ')é àã íøáà ' úà

ä àã éøù 'é 'ä øëæ àåäå àúîùðì àúîùð àã '
àá÷åð àúîùð àã (]äéàã àôåâ àãé éáâì 

àøåëã éáâì àá÷åðë àúîùð[ åéçà ïá èåì úàå 
 àã)òøä øöé (]ùçð[ ìë éãòà àìã ] àôåâ ïî êë

åéãòà àì àôåâã àúå÷áãã ïéâááêë ìë [ àðîæ 
)àåää ( é÷ìà àúîùðã àúåøòúà ìáà äéðî

 éøúàå øéãú äéì]éáä[ ìò äéì óéôëå äéì çëåàå 
äàèìùì ìéëé àìå äéçøëâ:  

 אלו ,"רכשו אשר רכושם כל ואת"
 הזה בעולם אדם שעושה הטובים המעשים

 åùëø øùà íùåëø ìë úàå)íù ( ïéãáåò ïéìà
ïéáèã àúåøòúàá àîìò éàäá ùð øá ãéáòã 

                                                           

ה ומלך המשיח דהם "מ משם יצא דהע"מ' ת לקמן דף פ"ד שרמז בס"אפשר לרמוז דלוט לשון קללה ע א
  ).א"נ) (ן"מאי(ם בסוד אדם דוד משיח "אד' ר וכן לוט גי"תיקון אדה

á  éãòà)øåà ìäé.(  
  .וראריכות ביהל א' עי ג
  .יהל אור' עי ד
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 אשר הנפש ואת" .הנשמה של בהתעוררות
 בראשונה שהיתה הנפש אותה ,"בחרן עשו

 עם ההיא הערלה של בחברות בדבקות
 אחר שהרי ,מכן לאחר אותה קןיות הגוף
 כשהנשמה ,ומעלה שנים העשר שלש

 מתקנים שניהם ,הגוף את לתקן מתעוררת
 הנחש כח עם שמשתתפת הנפש אותה את

 הנפש ואת" שכתוב זהו ,הרעה ותשוקתו
 הנשמה זה כל ועם ".בחרן עשו אשר

 חכב אותו רולשב הנחש באותו מתגברת
 ,תורה של בשעבוד( תשובה של בשעבוד

 ,מדרשות ובתי כנסיות לבתי אותו ומושך
 זהו ).כבראשונה הרוח על יתגבר שלא כדי

  ".רוויעב" שכתוב

ïøçá åùò øùà ùôðä úàå àúîùðãà )íù (
 àúå÷áãá àúéîã÷á úåäã ùôð àåää
 äì ïé÷úàå àôåâ éãäá äìøò àéääã àúåøáçá

 øúáì àäã øúáìãðù øñéìú àìéòìå ïé
 åäééååøú àôåâì àð÷úàì úøòúà àúîùðã
 ùçðã àô÷åúá àôúúùîã ùôð àåääì ïéð÷úî

ää àùéá äéúáåàúå" ã)íù ( øùà ùôðä úàå
 äéá úôé÷úà àúîùð àã ìë íòå ïøçá åùò
 àãåáòùá àô÷åúá äéì àøáúì ùçð àåääá

 äáåùúã]ð"àúééøåàã àãåáòùá àá êéùîàå 
ùøãî éúáå úåéñðë éúá éáâì äéì àìã ïéâá úå

ää àúéîã÷áãë àçåø ìò øáâúé" ã)å íù (
øåáòéå[â.  

  èò/á  
  øäæ  
 בארץ עובר והיה ".אברהם אלהי עם"
 אברם רוויעב" שכתוב ,פוחד היה ולא

 כתוב היה אם ,אבא רבי לו אמר". בארץ
 ,כך אומר הייתי ,בחרן עשו אשר והנפש

 את לרבות "את" ,"הנפש ואת" כתוב אלא
 .עמו הולכות שהיו פשותהנ כל של הזכות

 הזכות אותה ,האחר את שמזכה מי שכל
 שכתוב ,לנו מנין .ממנו זזה ולא בו תלויה

 של הזכות ,"בחרן עשו אשר הנפש ואת"
  .אברהם עם הולכת היתה הנפשות אותן

ìà íòä àìå àòøàá øáòî äåäå íäøáà é
 áéúëã ìéçã äåä)å áé úéùàøá ( íøáà øåáòéå

à õøàá" éà àáà éáø ì øùà ùôðäå áéúë äåä
 ùôðä úàå àìà éëä àðéîà äåä ïøçá åùò
 ååäã ïàùôð åäìëã àúåëæ äàâñàì úà áéúë

>éìæà< àåää àøçàì äëæîã ïàî ìëã äéîò 
 áéúëã ïìðî äéðî éãòà àìå äéá àéìú àúåëæ

)ä íù ( àúåëæ ïøçá åùò øùà ùôðä úàå
íäøáàã äéîò ìéæà äåä ïùôð ïåðéàã:  

 מהל ,שמעון רבי אמר ".לך לך"
 ברוך הקדוש שהתגלה הראשונה התגלותה

 שהרי ,"לך לך"ב פותחת אברהם על הוא
, הוא ברוך הקדוש עמו בריד לא כאן עד

 שרמז אמרו זה אלא ".לך לך"ב פתח ולמה
 לו נולד שנים למאה שהרי ,מאה בחשבונו

 הקדוש שעשה מה כל ,ראהו בא אבל. בן
 ,חכמה של סוד הוא הכל ,בארץ הוא ברוך

 ברוך בקדוש דבוק היה לא שאברהם משום
 רמז וזה ".לך לך" לו אמר ,כראוי אז הוא

 הקדוש עם להתקרב שצריך ההוא למקום
 כנסילה הראשונה הדרגה והיא ,הוא ברוך

 הזו ובדרגה". לך לך" לכן ,הוא ברוך לקדוש
 שיכנס עד בה להאחז אברהם יכול לא

 .ההיא הדרגה את יקבל ששם ,לארץ

à êì êì" äàîã÷ àéåìâã àîòè éàî ïåòîù ø
á÷ éìâúàã" àäã êì êìá çúô íäøáàã äéìò ä

á÷ äéîò ìéìî àì àëä ãò" çúô àîòè éàî ä
îà÷ àä àìà êì êì äàî äéðáùåçá æîøã åø

 éæç àú ìáà øá äéì ãéìééúà ïéðù äàîì àäã
á÷ ãéáòã äî ìë" àúîëçã àæø àìë àòøàá ä

á÷á äéá ÷éáã äåä àì íäøáàã ïéâá åäéà" ä
 àåääì æîø àãå êì êì äéì øîà éæç à÷ãë ïéãë

øúàãá÷ã äéãäá àáø÷úàì éòáã " åäéàå ä
á÷ì àìòàì äàîã÷ àâøã" êì êì êë ïéâá ä

àäå ãò äéá àãçàúàì íäøáà ìéëé àì àâøã é
 àâøã àåääì äéì ìá÷é ïîúã àòøàì ìåòééã

 áéúë àã àðååâë)á ìàåîù'à á  ( ãåã ìàùéå

                                                                                                                                                                                     

  ).'ח שער מט פרק ג"ע (גריםהיוצאין נפשות הוא שווג דוכרא דנוגה עם נוקבא יזמ א
 .יהל אור' עי ב
 ). הערת הזוהר(ו "אחר הגליון שורה ט' הכתוב בדף פ ג
 ).א"נ(ח "ז. ת"ה ת"ש לאעלה לקב"ת וז"שהוא פתח כניסת הת' היינו המ ד
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 לאמר 'בה דוד וישאל" תובכ זו דוגמאכ
אליו  'ה ויאמר יהודה מערי באחת האעלה

 ויאמר אעלה אנה דוד ויאמר עלה
 והמלכות שאול שמת כיון וכי ".חברונה
 המלכות את בליק לא למה ,לדוד ראויה

 של סוד הוא הכל אלא. ישראל כל על מיד
 מלכות לקבל ודוד אין לש משום ,חכמה
 ,חברוןב שהם האבות עם שיתחבר עד אלא
 שם התעכב כן ועל .מלכות בהם יקבל ואז

 והכל ,כראוי מלכות שיקבל כדי ,שנים שבע
 .מלכותו את שיתקן וכדי ,החכמה בסוד

 של לבריתו נכנס לא אברהם דוגמא זוכ
 ראה. לארץ שנכנס עד הוא ברוך הקדוש

 ,"רוויעב" ".בארץ אברם רוויעב" ,כתוב מה
 מזר הוא כאן אלא. כתוב וילךל צריך היה

 בשבעים העולם בו שנחתם הקדוש השם
 .הזה בשם ולןשכ חקוקות אותיות ושתים

 'הויעבור " שם וכתוב ,"ויעבור" כאן כתוב
  ".ויקרא פניו על

åäéá" úçàá äìòàä øîàì äî øîàéå äãåäé éøò
åäé" éëå äðåøáç øîàéå äìòà äðà øîàéå äìò ä

 éàîà ãåãì éæçúà àúåëìîå ìåàù úéîã ïåéë
ìò ãéî àúåëìî ìéá÷ àì àìë àìà ìàøùé ìë 

 àìá÷ì äéì úéì ãåãã ïéâá åäéà àúîëçã àæø
ãò àìà àúåëìî ïäáàá øáçúéãà ïåðéàã 

 àã ìòå àúåëìî ìá÷é åäá ïéãëå ïåøáçá
ïéðù òáù ïîú áëòúàá àúåëìî ìá÷éã ïéâá 

 ï÷úéã ïéâáå àúîëçã àæøá àìëå úåàé à÷ãë
 àîåé÷á ìàò àì íäøáà àã àðååâë äéúåëìî

á÷ã"àòã ãò ä áéúë äî éîç àòøàì ì
)å áé úéùàøá ( êìéå øåáòéå õøàá íøáà øåáòéå

 àùéã÷ àîù æîø àåä àëä àìà äéì éòáî
òá àîìò äéá íéúçúàã"ïååúà áâ åäìëã ïôéìâ 

 íúä áéúëå øåáòéå àëä áéúë àã àîùá
)å ãì úåîù (åäé øåáòéå"àø÷éå åéðô ìò ä:  

כאן  כתוב ,הזקן ייסא רבי של בספרו
 אני" שם וכתוב ,"בארץ ברםאויעבור "

 הארץ שתולקד רמז והוא ,"טובי כל אעביר
 מקום עד" .כראוי עליון ממקום שבאה
 ג"ל( זה מצד ,"מורה אלון עד שכם

 אז והכנעני" .כראוי זה לצד )שלמטה
 הנחש שולט כעת שעד נתבאר הרי ,"בארץ
 ,העולם על קללות והביא שהתקלל הרע

 יהיה עבדים עבד כנען ארור" שכתוב
 הבהמה מכל אתה ארור" וכתוב ,"לאחיו

 ברוך לקדוש אברהם התקרב ושם ,"'וגו
 כאן ,"אברם אל 'ה וירא" ,כתוב מה .הוא

 הכח אותו יודע היה שלא מה לו התגלה
  מה ,"וירא"לכן ו ,הארץ על ששולטק ועמה

 øåáòéå àëä áéúë àáñ àñéé éáøã àøôñá
 íúä áéúëå õøàá íøáà)èé âì íù ( øéáòà éðà

 øúàî éúàã àòøàã àùåã÷ì æîø àåäå éáåè ìë
 éæç à÷ãë äàìò)å áé úéùàøá ( íëù íå÷î ãò

 àã àøèñî äøåî ïåìà ãò)àúúìã ( àã àøèñì
 ãòã øîúà àä õøàá æà éðòðëäå éæç à÷ãë
 ïéèååì éúééàå àéèìúàã àùéá àéåç àèìù ïéãë

 áéúëã àîìò ìò)íùãë è  ( ãáò ïòðë øåøà
úëå åéçàì äéäé íéãáò áé)âé â íù ( äúà øåøà

åâå äîäáä ìëî ' éáâì íäøáà áéø÷úà ïîúå
á÷" áéúë äî ä)æ áé íù (åäé àøéå"äã íøáà ìà 

 àìéç àåää òãé äåä àìã äî äéì éìâúà àëä
 à÷éîò>àèìùì <)àèìùã( êë ïéâáå àòøà ìò 
äî àøéå:  

  äøåú éøúñ  
 עליונה חכמה רומז הוא ברוך הקדוש
 הנשמה זו אברהם ,וביצחק באברהם

נשמה הזו היא וה ,)ורם אב( והיא לנשמה
 לוט זה הוא הנחש ובת זוגו של .שרה

ä])ð"à [á÷" íäøáàá äàìò àúîëç æéîø ä
éäéàå àúîùðì àúîùð àã íäøáà ÷çöéáåå 

îùð"çð àåä àã èåì äøù àéä àã ä" úáå ù

                                                                                                                                                                                     

  ).א"נ(ת "שהוא רמז לדוד העליון שיתחבר בחג). א"ד) ( לא אב וארא”א ורמו ע”א וקצו ע”צט ע( א
 ).א"נ) (ח"ז(מלכות ' ת עם הז"ק הת"נגד ו ב
ב "ו אותיות וכללם ע"ב אותיות החקוקים בצירופי אותיות בסוד ויסע ויבא ויט אשר פרטם רי"בע ג

  ).א"ד(בהעלותך מענין זה ' בשלח ופ' ו ועיין לקמן פ"ב רי"ר ע"והיינו ויעבו
 .יהל אור' עי ד

ä  ïåéìâ àåä øåáòéå ãò ïàëî)øäåæä úøòä.( 
å) íøå áà() ôãá óñåð"å.( 
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 , זה יצחקהקדושה ח רו,ל ההוא"הסמא
 רוח זו הרע ר יצ.ש הקדושה זו רבקה"נפ

 מי" בחכמתו שלמה אמר זה ועל ,הבהמה
 נפש ."' וגוהיא להוהע האדם בני רוח יודע

 זה ועל. הרע היצר מצד הנפש זו הבהמית
 ,הנשמה לנשמה הזושהוא  )שההוא( אמרו

 .מעוררת את האיש ביראה ובחכמה
 זהו . מעוררת את האיש בבינה,הנשמה
היא ' ם הן יראת הלאד ויאמר" שכתוב
ה בתשוב מעוררת ה הנשמ."' וגוחכמה

 הוא ורוח ,השנקראת בינה ונקראת שר
 האיש את ומעוררים ,דעת ונקרא ,הקול

 .שבכתב התור ונקרא ,בתורה עולה שקולו
 מעשים ממנה מתעוררים השכלית והנפש
  .טובים

åø ìàîñ àåääã äéâåæ"ôð ÷çöé àã àùéã÷ ç" ù
öé ä÷áø àã àùéã÷" ìòå äîäáä çåø àã òøä ø

úîëçá äîìù øîà àã äé)àë â úìä÷ ( òãåé éî
åâå àéä äìåòä íãàä éðá çåø ' àã úéîäáä ùôð

åøîà àã ìòå òøä øöéã àøèñî ùôðàã äéà é
àøéá àøáâì àøòúà àúîùðì àúîùð" ä

úîëçáå" äðéáá ùéðéàì àøòúà àúîùð à
ää" ã)çë çë áåéà (åäé úàøé ïä íãàì øîàéå" ä

åâå äîëç àéä 'úîùð"áåùúá àøòúà à" ä
éá éø÷úàãøù éø÷àå äð"åøå ä"å÷ä àåä ç" ì

øòúàå úòã éø÷úàåé äéì÷ ÷éìñ éã ùéðéàì 
 ùôðå áúëáù äøåú éø÷úàå àúééøåàá

ïéáè ïéãáåò äéðî øòúà úéìëùä(  
  ô/à  
  øäæ  

 מזבח שם ויבן" ואז. ממנו סהומכ שהיה
 זה מה ,"'לה" שאמר כיון ".אליו הנראה 'לה

 אותה לו התגלתה כאן אלא ".אליו הנראה"
 בה ונכנס ,הארץ על ששולטת דרגהה
  .בההתקיים ו

çáæî íù ïáéå ïéãëå äéðî éñëúî äåäãá 
åäéì" ä)æ áé úéùàøá ( øîàã ïåéë åéìà äàøðä
åäéì" äéì éìâúà àëä àìà åéìà äàøðä åäî ä

 äéá ìàòå àòøà ìò àèìùã àâøã àåää
äéá íéé÷úàå:  

 'ה הר ידע משם ,"ההרה משם ויעתק"
 ויט" .הזה במקום תהנטועו הדרגות וכל

 בליוק פרישה פרש ,א"בה כתוב ,"אהלה
 ,בו שאחוזות הדרגות בכל שמים מלכות

 ,הכל על שולט הוא ברוך שהקדוש ידע ואז
 משום ,היו מזבחות ושני .מזבח בנה ואז

 הוא ברוך הקדוש שהרי לו התגלה שכאן
 מה העליונה החכמה וידע ,הכל על שולט
 שני ובנה .כן מלפני יודע היה שלא

 לדרגה ואחד הגלויה לדרגה אחד ,מזבחות
 בראשונה ,היה שכךבא וראה . הנסתרת

 אליו הנראה 'לה מזבח שם ויבן" כתוב
 "'לה מזבח שם ויבן" כתוב כך ואחר ,"'וגו

 הוא והכל ,אליו הנראה כתוב ולא ,סתם
 מדרגה אברהם התעטר ואז .חכמה של סוד

 שכתוב זהו ,לדרגתו שעלה עד לדרגה
 ,דרום זה ,"רם הלוך ונסוע הנגבהויסע אב"

 דרגה ונסוע הלוך .אברהם של חלקו שהוא
 נקשר ושם לדרום שעלה עד דרגה אחר

 כיון .הדרום של לדרגתו ועלה ,כראוי
 הקדושה בארץ בדרגתו התעטר שאברהם

 äøää íùî ÷úòéå)ç áé úéùàøá ( òãé ïîúî
ä øä ' èéå øúà éàäá ïéòéèðã ïéâøã åäìëå

äá äìäà" åëìî ìéá÷å åùéøô ùéøô áéúë à
 òãé ïéãëå äéá ïãéçàã ïéâøã åäìëá àéîù

)á÷ã"èéìù ä] (á÷"èéìùã ä[ ïéãëå àìë ìò 
 éìâúà àëäã ïéâá ååä ïçáãî ïéøúå çáæî äðá

á÷ àäã äéì"ä äàìò äîëç òãéå àìë ìò èéìù 
 ïçáãî ïéøú äðáå àðã úîã÷î òãé äåä àìã äî
 àú àéñëúàã àâøãì ãçå àéìâúàã àâøãì ãç

 áéúë àúéîã÷á äåä éëäã éæç)æ íù ( íù ïáéå
äì çáæî '>åéìà äàøðä<åâå  ' ïáéå áéúë øúáìå

äì çáæî íù ' àìëå åéìà äàøðä áéúë àìå íúñ
úà ïéãëå åäéà àúîëçã àæø íäøáà øèò

ää äéâøãì ÷éìñã ãò àâøãì àâøãî" ã)è íù (
íåøã àã äáâðä òåñðå êåìä íøáà òñéåâ àåäã 

 àâøã øúá àâøã òåñðå êåìä íäøáàã äé÷ìåç
 úåàé à÷ãë øù÷úà ïîúå íåøãì ÷éìñã ãò

                                                                                                                                                                                     

à) àåääã() ôã"å.( 
  .יהל אור' עי ב
 ).א"ב קז ע"ה ח"דע(א "כ אחיזה לסט"כלומר לצד ימין בו אין כ. ח לולב ג" פע–חסד  ג
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 מה אז ,הקדושה לדרגה )בארץ( ונכנס
 יודעים היו שלא ,"בארץ רעב ויהי" ,כתוב
  .הוא ברוך שהקדו אל להתקרב ידיעה

 àùéã÷ àòøàá éåâøãá íäøáà) ìàòãàòøàá (
] ìàòåàâøãá[ãë àùéã÷  áéúë äî ïé)é íù (

 àáø÷ì äòéãé éòãé ååä àìã õøàá áòø éäéå
á÷ã éáâì"äà:  

 היה לא כעת שעד ,"בארץ רעב ויהי"
 ,הארץ על ומזון כח נותן הארץ שעל הכח

 עמדה ולא )נתקנה( התקדשה שטרם משום
 הכח אותו את ראה שאברהם כיון .בקיום

 קדוש וכח זקוח נתן לא ,הארץ עלהממונה 
 .שם לגור מצריםאל  אברם ירדו אז ,כראוי

 את נתתי לזרעך" שכתוב ,אברהם ידע מנין
 הארץ שהנה אברהם ידע אז ,"הזאת הארץ

 בדרגות אלא ,קדוש קוןיבת נתקנה לא
 ידע ואז .ממנו שיצאו קדושות )ידועות(

 לא שהארץ ,החכמה סוד את אברהם
  .שאמרנו כפי אלא ,שהובקד קןתות

 õøàá áòø éäéå)íù ( ãòã ïòëàì àìéç äåä 
 ïéâá àòøà ìò àðåæîå àô÷åú áéäé àòøà ìòã

 úùã÷úà àì ãòã]ð" àúð÷úúà[ >å< àîéé÷ àì
 àìéç àåää àäã íäøáà àîçã ïåéë àîåé÷á
 àìéçå àô÷åú áéäé àì àòøà ìò àðîîã
 øåâì äîéøöî íøáà ãøéå ïéãë éæç÷ãë àùéã÷

 áéúëã íäøáà òãé àðî íù)çé åè íù ( êòøæì
àæä õøàä úà éúúð àäã íäøáà òãé ïéãë ú
ð÷úúà àì àòøàà àìà àùéã÷ àðå÷úá 

 ïéâøãá)>ð"à <ïòéãé(á >ïéùéã÷< äéðî ïå÷ôéã 
 àì àòøàã àúîëçã àæø íäøáà òãé ïéãëå

ïøîàãë àìà äùåã÷á ï÷úúâ:  
  äøåú éøúñ  
 מארבעה הגוף את ברא הזודוגמא וב

 דוגמאכ ,ומים ועפר ורוח אש ,יסודות
 .ונפש ורוח נשמה ,לנשמה נשמה שהוא

 של המתוקים המים וזהו ,זכר זה מים
 יצר שהם רריםוהמא מים ויש ,קדושה

 ,נכריה אש ויש ,נקבה קדושה אש יש .הרע
 עת בכל יבא ואל" כתוב זה ועל .זרה אש
 רוח .הרע מיצר נקבה שהיא ,"דשוהק אל

 יצר זה רוח טומאה ישו ,זכר היא קדושה
 ".צפע יצא נחש רשומש כי" שנאמר ,הרע

 ,זה ועל. טמא עפר ויש קדוש עפר יש
 באותו מתגברת ,תשובה שהיא הנשמה
 ,תשובה של בשעבוד אותו רולשב הנחש
 ,מדרשות ובתי כנסיות לבתי אותו ומושך
 ב"לכ מתפשטים היסודות ארבעת ואותם
 ת"דטלנ ק"גיכ ף"בומ ע"אחה ,אותיות

  .ץ"זסשר

 ùà úåãåñé òáøàî àôåâ àøá àã àîâåãáå
éîå øôòå çåøå àúîùðì àúîùð àåäã àðååâë í

 íéî àåä àãå øëã àã íéî ùôðå çåøå äîùð
÷éúîé øöé ïåðéàã íéøøàîä íéî úéàå äùåã÷ã 

 àùà úéàå àá÷åð àùéã÷ àùà úéà òøä
 áéúë àã ìòå äøæ ùà äàøëåð)á æè àø÷éå ( ìàå

 øöé ïî àúá÷åð éäéàã ùã÷ä ìà úò ìëá àáé
áàñî çåø úéà øëã åäéà àùéã÷ çåø òøä àã à

 øîàðù òøä øöé)èë ãé äéòùé ( ùçð ùøùî éë
 àáàñî øôò úéàå àùéã÷ øôò úéà òôö àöé

áåùú éäéàã àúîùð àã ìòå" äéá úôé÷úà ä
 äáåùúã àãåáòùá äéì àøáúì ùçð àåääá
 úåùøãî éúáìå úåéñðë éúáì äéì êéùîàå

ëì ïéèùôúî éãåñé òáøà ïåðéàå" ïååúà á
äçà"îåá ò"óëéâ "ðìèã ÷"øùñæ ú"õ:  

 ,"שכם מקום עד בארץ אברםויעבור "
 ,שם השכינה דיור מקום ,הכנסת בית זה

 זו ,"אחד םי נתתי לך שכ"ואנ"אמר שנ כמו
 ,צדיק ונקרא הואיל ,לו שראויה שכינה
 וזה ,צדיק עם אלא דיורה אין הצדק שהרי

 íëù íå÷î ãò õøàá íøáà øåáòéå) úéùàøá
å áé ( àúðéëùã àøåéãã øúà àúùéðë éá àã

 øîà úàã äîë ïîú)íùáë çî  ( êì éúúð éðàå
ã àúðéëù àã ãçà íëù ìéàåä äéì éæçúà

                                                                                                                                                                                     

  .אריכות ביהל אור' עי א
ת ובעוד שעדיין לא יצאו לעולם אלו אין "ת עליונים חגאבו' גרסינן דהיינו יצחק ויעקב כדי שיהיו ג ב
ז "ט שלא התפלל על הרעב לפי שהיו כל העולם שטופים אחר הע"מתתקנת ומטהרת ממקור דיליה וה' המ

 ).א"נ) (ח"ז(תשובה ' ואין ראוי להתפלל בל
 .ב"המשך הזוהר בדף פא ע ג
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 ,"מורה אלון עד" ".שכם מקום עד" אוה
 שם ומורים שלומדים מדרשות בתי אלו

 אז ,"בארץ אז והכנעני. "רביםב תורה
 ,כרחו בעל בגוף הרע יצר ונתקן נמתק

 נזכר )חזר(לכן ו ,לו יש רבים ששמות
 ,בזה ונכנע ,ודאי ,"בארץ אז" .רבים בשמות
 ממנו בטל שלא בזמן גוףוא ה שאז משום
 אז" הגוף דבקות משום ,כך כל הנחש אותו

 ,"כנעני" נקרא למה ,"בארץ אז הכנעני
 והנשמה. רעים לדינים ףהגו את שמסובב

 .בה לזכות כדי כראוי הזה בעולם עומדת
 ,זוכה אם ,הזה העולם מן יוצאת כך אחר
 אל" שכתוב ,יצאה שמשם למקומה עולה
 ,"בראשנה שם עשה אשר המזבח מקום
 אהלה שם היה אשר המקום אל" וכתוב

 עומדת היא וכעת. א"בה אהלה ,"בתחלה
 בין" ,למטה לרדת ובין למעלה לעלות בין

 אל" עולה ,זוכה אם ".העי ובין אל בית
 עשה מי ,"' וגושם עשה אשר המזבח מקום
 זה "שם עשה אשר" אלא ,מזבח ואיזה

 המזבח את שם שעשה ,הוא ברוך הקדוש
 אבנים עשרה שתים על אותו קןיות ,הזה

 אליו 'ה דבר היה אשר" ,יעקב בני מספרכ
 והמזבח. ודאי ,"שמך יהיה ישראל לאמר

 נברא כאשר בראשונה שם עשה הזה
 כל של הטמיר )עליוןה( העליון העולם

 עומד הגדול הכהן ומיכאל ,העולמות
  כיון .נשמות של קרבנות עליו ומקריב

 éãäá àìà äøåéã åàì ÷ãö àäã ÷éãö éø÷úàå
 åìà äøåî ïåìà ãò íëù íå÷î ãò àåä àãå ÷éãö

 íéøåîå ïéôìåàã úåùøãî éúá]ïîú[ äøåú 
 ï÷úúàå íñáúà ïéãë õøàá æà éðòðëäå íéáøá

äéçøë ìòá àôåâá òøä øöéà ïäîù ïéàéâñã 
 êë éðéâáå äéì úéà)øãäúà (]øëãà[ ïäîùá 

éàéâñ ïéâá éàäá àéôëúàå éàãå õøàá æà ï
 äéðî øáòúà àìã àðîæá àôåâ åäéà ïéãëã
 ïéãë àôåâã àúå÷áã ïéâá êë ìë ùçð àåää
 øçñàã éðòðë éø÷à éàîà õøàá æà éðòðëä
 àîìò éàäá àîéé÷ àúîùðå ïéùéá ïéðéãì àôåâ
 ú÷ôð ãë øúáì äá éëæîì ïéâá úåàé à÷ãë

÷ìñ úàëæ éà àîìò éàäîàôðã äøúàì ú ú÷
 áéúëã ïîúî)ã âé úéùàøá ( çáæîä íå÷î ìà

 áéúëå äðåùàøá íù äùò øùà)â íù ( ìà
 äìäà äìçúá äìäà íù äéä øùà íå÷îä

äá"îéé÷ éäéà àúùäå àà àìéòì à÷ìñì ïéá ú
 éà éòä ïéáå ìà úéá ïéá àúúì àúçðì ïéáå
åâå íù äùò øùà çáæîä íå÷î ìà à÷ìñ úàëæ '

ùò øùà àìà çáæî ïàîå äùò ïàî àã íù ä
 çáæî éàä ïîú ãáò åäéàã àåä êéøá àùãå÷

 ìò äì ïé÷úàå>øñéøú <)øñéìú( ïéðáà ìøôñîá 
åäé øáã äéä øùà á÷òé éðá" øîàì åéìà ä

êîù äéäé ìàøùé) à íéëìî 'àì çé( çáæîå éàãå 
 àîìò éøáúà ãë äðåùàøá íù äùò àã

]òéäàì[ >òéäàìò äàì< ïéîìò ìëì àøéîè 
àëéîå"à÷ àáø àðäë ì ïéðáø÷ äìò áéø÷îå íé

ïåéë ïéúîùðã  
  ô/á  
  äøåú éøúñ  

 ויקרא" ,כתוב מה נשמה םלַש שעולה
 שם קוראת הנשמה ".'ה בשם אברם שם

 צדיק אם זה כלו. החיים בצרור ונצררת
 ולהכניע כראוי הגוף לתקן הזה בעולם

 עד ,המקלל אותו של זקוהח )ףוולאס(
 עיור בין ריב ויהי" ,כתוב מה .ממנו שנפרד
 יצר זה( "לוט מקנה עיור ובין אברם מקנה
 הם הזה בעולם ויום יום שבכל ,)הרע
 והם ,הנשמה את ומנהיגים יעיםימס

ïîú à÷ìñ àúîùðã áéúë äî ) âé úéùàøá
ã (íøáà íù àø÷éåâåäé íùá " éøà÷ àúîùð ä

àëæ éà àã ìëå ééçã àøåøöá àøéøöàå ïîúä 
 àîìò éàäá]àð÷úàì) [àð÷úúàì( à÷ãë àôåâ 

 àéôëàìå úåàé)àéôñàìå ( àééèì àåääã àô÷åú
 áéúë äî äéðî àùøôúàã ãò)æ íù ( áéø éäéå

 èåì äð÷î éòåø ïéáå íøáà äð÷î éòåø ïéá) àã

                                                                                                                                                                                     

 .זוהר הרקיע' עי א
á  éèáù)ôã"å.( 

 .יהל אור' עי ג
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 הם ,הרע היצר את ומנהיגים עיםימסי
 וכל ,אלו עם אלו בקטרוג מקטרגים
 בין ,ביניהם בצער הגוף של האיברים

 בכל בקרב שנלחמים הנחש לאותו הנשמה
  .יום

 ïéâéäðîå ïòéñ ïåðéà] ïòéñ ïåðéàå àúîùðã
ïéâéäðîå[ ïéâøè÷î àâåøè÷á ïåðéà òøä øöéã 

 åäééðéá àøòöá àôåâã ïéôééù ìëå ïéìàá ïéìà
 ìëá àáø÷ ïéçéâî à÷ã ùçð àåääå àúîùð ïéá

àîåé:  
 ,"לוט אל אברם ויאמר" ,כתוב מה

 אל" ,לו ואומרת הרע ליצר חוזרת הנשמה
 ובין עיור ובין ובינך ביני מריבה תהי נא

 כי" ,שלך והצדדים שלי הצדדים ,"רועיך
 הרע ויצר הטוב יצר ,"אנחנו אחים אנשים
. לשמאל וזה לימין זה ,זה עם זה קרובים

 ,"מעלי נא הפרד לפניך הארץ כל הלא"
 אחריהם ושוטט לך ,בעולם הרשעים רבים

 ."' וגוואימנה שמאלה אם" .מִעמי פרדיוה
 קרבות בכמה לו ומציק אותו ומוכיח
 ויפרדו" שכתוב עד ,יום בכל עמו שעושה

 מה מזה זה שנפרדים כיון". אחיו מעל איש
הנשמה  ,"כנען בארץ שבוי אברם" ,כתוב

 טוב בישוב הצדיקים אותם עם מתישבת
 אותו ,"הככר בערי שבוי ולוט" .בשלום
 חברולהת לקטרג הולך המקטרג המקלל
 עד ויאהל" שכתוב ,שם שהרשעים במקום

 סדום ואנשי" ,אחריו כתוב מה ".סדום
 םוֹשָ שרוי םָׁש ,"מאד 'לה וחטאים רעים
 להסיט עמהם להתחבר ביניהם דיורו
 במעשים ואברהם( .אותם ולאבד אותם
 במעשים( )חסר( )ובתורה בתשובה טובים
 מקטרג בלי הנשמה שנשארת כיון). רעים

 הקדוש מיד ,אזוהמה ותהמא הגוף ונטהר
 ויורש עמו דיורו את משרה הוא ברוך
 בין נחת לו ויש ,ותחתונה עליונה נחלה

 אותם בין ההוא והמקלל ,הצדיקים
 פדות שאין עד ,עמו חוטאים הרשעים

  .לחטאיהם

 áéúë äî)ç íù ( èåì ìà íøáà øîàéå
 àð ìà äéì øîàå òøä øöé éáâì àøãäà àúîùð

êéðéáå éðéá äáéøî éäú êéòåø ïéáå éòåø ïéáå 
)ç âé úéùàøá ( éë êìéã ïéøèñå éìéã ïéøèñ

 ïéáéø÷ òøä øöéå áåè øöé åðçðà íéçà íéùðà
 ìë àìä àìàîùì àãå àðéîéì àã àãá àã

 éìòî àð ãøôä êéðôì õøàä)è íù ( ïéàéâñ
 åäééøúáà èåùå ìéæ àîìòá ïåðéà àéáééç

åâå äðéîéàå ìàîùä íà éîòî ùøôúàå ' çëåàå
äéì ìëá äéãäá ãéáòã ïéáø÷ äîëá äéì ÷éòàå 

 áéúëã ãò àîåé)àé íù (] åéçà ìòî ùéà åãøôéå
áéúë äî àã ïî àã ïéùøôúîã ïåéë[) áé íù (

 ïòðë õøàá áùé íøáà] àúîùð úáùéúà
÷éãö ïåðéàáé àé]ãàáåùé [>àáåùéá<íìùá áè [ 

 øëëä éøòá áùé èåìå)á âé íù ( àéèì àåää
 àâøè÷î]àâøè÷ì ìéæà[  øúàá àøáçúàìå

 áéúëã ïîú àéáééçã)íù ( äî íåãñ ãò ìäàéå
 äéøúá áéúë)âé íù ( íéàèçå íéòø íåãñ éùðàå

åäéì" åäééðéá äéøåéã éåùå àéøù ïîú ãàî ä
 åäá àøáçúàì)å(äàèñàì ïåì àãáåàìå ïåì 

 àúééøåàá äáåùúá ïéáè ïéãáåòá íäøáàå
]øñç [>ð" úøàúùàã ïåéë ïéùéá ïéãáåòá à

ìá àúîùð àåääî àôåâ éëãúàå àâøè÷î à
 äéøåéã éøùà àåä êéøá àùãå÷ ãéî àîäåæ
 äéì úéàå äàúúå äàìò àúðñçà úéøéå äéãäá

éì àåääå àéé÷éãö ïéá àçééðè ïåðéà ïéá à
éòéùøé àð÷øåô äåä àìã ãò äéãäá ïàèç à

åäééáåçì<:  
כי נשבה  אברם וישמע" ,כתוב מה
 שנשארה הנשמה זו" וישמע אברם", "אחיו

 הרע יצר זה ,"אחיו נשבה כי" .גוףב הרובט
 .רבים בחטאים הרשעים אותם בין שנשבה

 הם אלו ,"ביתו ילידי חניכיו אתירק ו"
 האיברים שהם ,בתורה שעוסקים הצדיקים

 עשר שמנה .עמו ללכת הזריזים הגוף של
 ,הגוף איברי ח"רמ אלו ,מאות ושלש

 ,משם שיוצאת הנשמה סוד של ושבעים
 הרשעים לאותם לשם כתלל מזדרז בכל

> áéúë äî)ãé ãé úéùàøá ( éë íøáà òîùéå
 àúîùð àã íøáà òîùéå åéçà äáùð
 øöé àã åéçà äáùð éë àôåâá åéëãá úøàúùàã
 ïéàéâñ ïéáåçá àéáééç ïåðéà ïéá äáùðã òøä
 àé÷éãö ïåðéà ïéìà åúéá éãéìé åéëéðç úà ÷øéå
 ïéæéøæ àôåâã éôééù ïåðéàã àúééøåàá ïàòìã

é äéãäá êäéîì"ùå çîø ïéìà úåàî ùì" ç
 à÷ôðã àúîùðã àæøã ïéòáùå àôåâã ïéôééù

ïîúî< ïåðéà éáâì ïîú êäîì æøãæà àìëá 



úéùàøá 

408 

 מה. מחטאיהם )מחטאם( אותם להשיב
 אחריהם רודף ,"דן עד ףווירד" ,כתוב

 נשווע ההוא העולם דין את להם ומודיע
 ביום וילעינ נהיש נותן ולא ,הגיהנם
 אותם את אותם שמוכיח עד ובלילה

 לקדוש בתשובה אותם ומשיב ,הרשעים
 כל את וישב" ,כתוב מה .הוא ברוך
 שלמה בתשובה אותם שיבה ,"שוהרכ

 את אפילו ,"'וגו אחיו לוט את וגם. "כראוי
 שמכניעו עד ,עמו מחזיק הרע יצר אותו
 והכל .כראוי אותו וממתיק )ולא( כרחו בעל

 שלא מכיון .כראוי שלמה בתשובה משיב
 אותם שמוכיח עד ,ולילה יומם ישקט
 עד ,שחטאו החטא אותו על אותם ורודף

  .ויכרא שלמה בתשובה ששבים

 ïåì àáúàì àéáééç)éåáåçî (]ïåäéáåçî[ äî 
 áéúë)ãé ãé úéùàøá ( óéãø ïã ãò óåãøéå

 àùðåòå àîìò àåääã àðéã ïåì òãåàå åäééøúáà
 àéìéìáå àîîéá äéðéòì åëéîã áéäé àìå íðäéâã
 ïåì áéúàå ïéáééç ïåðéàì ïåì çëåàã ãò

 áéúë äî àåä êéøá àùãå÷ éáâì àúáåéúá) íù
æè ( àúáåéúá ïåì áéúà ùåëøä ìë úà áùéå

åâå åéçà èåì úà íâå úåàé à÷ãë àîéìù ' åìéôà
 äééôëàã ãò äéãäá óé÷úà òøä øöé àåääì

 äéçøë ìòá>ð" ààìå< > éæç à÷ãë äéì ÷éúîàå
àìë <)ç ãë äéì ïéúîààìã éæ( àúáåéúá áéúà 

 àìã ïéâá úåàé à÷ãë àúîéìù]êëúùà [
)çëúùà( ïåì óãøå ïåì çëåàã ãò àéìéìå àîîé 

 àúáåéúá åáàúã ãò åáàçã àáåç àåää ìò
éæç÷ãë àúîéìù:  

 .הפרשה של הראשונים לדברים חזרנו
 בעיר בביםוהס מריםוהש מצאוני" כתוב

 באברהם שרמוזדוגמא כ ,שנינו( ."'וגו
 הזודוגמא כ ,ה"יהו ורבקה ושרה ויצחק
 ושם אלימלך האיש ושם" הזה בפסוק רמוז

 וכליון מחלון בניו שני ושם נעמי אשתו
, לנשמה הנשמה זו "ך"אלימל" ".אפרתים

 ,נעמי נקראת ולמה ,הנשמה זו "י"נעמ"
 זו "מחלון" ".אלהינו 'ה עםונ ויהי" משום

 שמחל ,"מחלון" נקרא ולמה ,רוח הקודש
 הנפש זו "ת"רו" .הוא וךבר הקדוש לו

 על שם ,"ת"רו" נקראת ולמה ,הקדושה
 אמר זה ועל ,ה זו רוח הבהמ"ן"כליו" .ר"תו

 זה ,"הבהמה רוח" ,השלום עליו שלמה
 בת ,השמאל נפש זו "ה"ערפ" .ע"הר ר"יצ

 ,"ערפה" נקראת ולמה .הרע היצר של זוגו
 זכה אם". הוא עורף קשה עם כי" משום
 ,לא ואם ,ונההעלי הנשמה עולה ,אדם

 ,והרוח הנשמה דוברי אותם מסתלקים
 .השכלית והנפש העליונה הנשמה ונשארת

 היתה אשר המקום מן ותצא" ,כתוב מה
 נעמי ותאמר .עמה תיהוכל ושתי שמה
 אל רות ותאמר .'וגו תיובנ בנהוש תיהולכל

 לעמה שבה וערפה .'וגו בי תפגעי
  ").ולאלהיה

  

 áéúë àúùøôã éàîã÷ éìîì àðøãäà) øéù
â â (åâå øéòá íéááåñä íéøîåùä éðåàöî'à)  ïðú

îâåãëú ä÷áøå äøùå ÷çöéå íäøáàá æéîøã 
åäé" àø÷ éàäá æéîø àã àîâåãë ä)á à úåø (

 éðù íùå éîòð åúùà íùå êìîéìà ùéàä íùå
ìîéìà íéúøôà ïåéìëå ïåìçî åéðá" àúîùð àã ê

îòð àúîùðì" éîòð éø÷úà éàîàå äîùð àã é
 íåùî) íéìäúæé ö (åäé íòåð éäéå"ðéäìà ä" å

 ïåìçî éø÷úà äîìå àùéã÷ àçåø àã ïåìçî
åø àåä êéøá àùãå÷ äéì ìçîã" ùôð àã ú

åø éø÷úà äîìå àùéã÷"åú íù ìò ú"åéìë ø"ïá 
çåø àã"øéòáã à"ò äîìù øîà àã ìòå à" ä

)àë â úìä÷ (öé àã äîäáä çåø"øä ø"ôøò ò" ä
òøä øöé ìù äéâåæ úá àìàîùã àùôð àã äîìå 

 àåä óøåò äù÷ íò éë íåùî äôøò éø÷úà
)â âì úåîù ( äàìò àúîùð à÷ìñ ùð øá äëæ éà

 àçåøå àúîùð éøáåã ïåðéà é÷ìúñî åàì éàå
àúîùð øàúùàåäàìò  äî úéìëùä ùôðå 

 áéúë)æ à úåø ( äúéä øùà íå÷îä ïî àöúå
 äéúåìëì éîòð øîàúå äîò äéúåìë éúùå äîù

åâå éúåðá äðáåù 'åø øîàúååâå éá éòâôú ìà ú '
äéäìàìå äîòì äáù äôøòå (  

àìéòì íìùåøé àåä êéøá àùãå÷ ãáò ïðú  ירושלים הוא ברוך הקדוש עשה ,שנינו

                                                           

  ).א"נ(ש "זה והוא הגיהו ותקנו ע' ח כתב הגדילו התערובות בל"ובז. ב"רש. הציון גליוןוכל  א
כ נפש קדושה נקרא רוח ”כידוע וא' והרוח חייב לעסוק בתורה כו. אפשר שרומז דהנפש חייב במצות ב

 ).א"נ) (ן"מאי(ד "הכוללות לכל ובמקומו הארכתי בס' ו מצות שנצטוית חוץ מז"ר תר"ש תו"ע
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 ,מטה של ירושלים דוגמתכ מעלה של
 ואותן ,פתוחים ופתחים ומגדלים בחומות
  שומרים עליהם יש ששם החומות

ìùåøéã àðååâëé í>ã< ïéìãâîå ïéøåùá àúúì
ô ïéçúôå åäééìò úéà ïîúã úåîåç ïåðéàå ïéçéú

ïéøèð  
  àô/à  
  äøåú éøúñ  

 אותן של השערים את ששומרים
 ירושלים תיךוחומ על" שכתוב ,החומות
 גדול כהן ומיכאל ."' וגומריםוש הפקדתי

 אלו של פתחים שומר , מכולםעליון
 ,)ישנקראת נעמ(ה הנשמ. החומות

 נכנסת ,זוכה אם ,הזה העולם מן כשיוצאת
 ברוך הקדוש שנטע הארץ של העדן גןל

 עדן גן אותו דוגמתכ הצדיקים לרוחות הוא
. העולם של הצדיקים כל ושם ,שלמעלה

 נכנסת ,הזה העולם מן יוצאת וכשהנשמה
 ,העדן גן פתח הוא ששם המכפלה למערת

 האבות ובאותם הראשון באדם פוגשתו
 ופותחים הב שמחים ,זוכה היא אם .ששם

 אותה דוחים ,לא ואם .ונכנסת פתחים לה
 אותה כשדוחים אומרת היא ומה( .החוצה
 .והולכת ,"' וגומריםוהש מצאוני" ,החוצה

 לעולם שבאה לפניו שםמ שהולכת אחרל
 נרו בהלו" שנאמר הראש על נר נתון ,הזה
 אותה שרואים מי כל ".ראשי עלי

 היאו. נעמי הזאת ואומרים מזדעזעים
 נעמי לי תקראנה אל" ,ואומרת משיבה

 "הלכתימלאה  אני" ."' וגומרא לי קראן
 בלי" 'וריקם השיבני ה" ,מקום באותו
 אותי שהכניס ,טובים מעשים ובלי תורה
 ענה 'וה נעמי לי תקראנה למה" .רע לגוף

 כיון ,עדן לגן נכנסת ,זוכה ואם ").בי
 עם תמזדווגו( בגן שם יושבת ,שנכנסת
 עם מזדווג הרוח שזה ,מחלון זה אלימלך

 א"ד ,והתלבשו( ).השכלית הנפש ושז ,רות
 של הדמות של בלבוש שם )ומתלבשת

  .מתעדנת ושם הזה העולם

 éòøú éøèðã]ã[ áéúëã úåîåç ïåðéà) äéòùé
å áñ (åâå íéøîåù éúã÷ôä íìùåøé êéúåîåç ìò '

>å< éòøú éøèð åäìëî äàìò àáø àðäë ìàëéî
îùð úåîåç ïåðéàã" ä)îòð éø÷úàã"é ( ú÷ôð ãë

à àîìò éàäî ïãòã àúðâá úìàò úàëæ é
]àòøàã[ ïåäéçåøì àåä êéøá àùãå÷ òèðã 

 àìéòìã ïãòã àúðâ àåääã àðååâë àé÷éãöã
 ú÷ôð àúîùð ãëå àîìòã àé÷éãö ìë ïîúå
 ïîúã àúìôëã àúøòîá úìàò àîìò éàäî

ïãò ïâã àçúô åäéàà ïåùàøä íãàá úòâô 
 äá ïàãç éäéà úàëæ éà ïîúã ïäáà ïåðéàáå

çúô äì ïéçúôåàá øáì äì ïééçã àì éàå úìàòå 
)]ð"à [ øáì äì ïééçã ãë äøîà àéä äîå) â øéù
â (åâå íéøîåùä éðåàöî ' úìæàã øúáì úìæà

 ìò øð úáéäéå àã àîìòì àéúàã éî÷î ïîú
 øîàðù äéùéø)â èë áåéà ( éùàø éìò åøð åìäá

 éîòð úàæä éøîàå ïéòæòãæî äì ïåæçã ïàî ìë
 äøîàå àéä úáéúà)ë à úåø( éì ïàø÷ú ìà 
åâå äøî éì ïàø÷ éîòð ' àåääá éúëìä äàìî éðà

åäé éðáéùä í÷éøå øúà" àìáå äøåú àìá ä
 äîì àùéá àôåâá éì ìéòàã íéáåè íéùòî

åäéå éîòð éì ïàø÷ú"éá äðò äúàëæ  (]ëæ éàåéúà 
ð" à çåø àãã ïåìçî àã êìîéìàá úâååãæàå

úéìëùä ùôð àãã úåøá âååãæà[ àúðâì úìééò 
ïãòã àúðâá ïîú àáúé úìééòã ïåéë ) úâååãæàå

 àãã úåøá âååãæà çåø àãã ïåìçî àã êìîéìàá
úéìëùä ùôð åùéáìúàå( ]úùáìúàå[ ïîú 

 àîìò éàäã àð÷åéãã àùåáìá]ïîú úðãòúàå[:  
 ,הלב לחכמי נמסר הסתרים סתר

 ,בזו זו שאחוזות הן דרגות שלש )ארבע(
 הנשמה ,לנשמה נשמה( נפש הן ואלו

 ,ונשמה ח"רו )ד"יו שנקראת העליונה
 ,ממנו נבנה שהגוף הכח היא הנפש ,)ש"נפ(

 הזה בעולם מתעורר האדם שכאשר
 מסכימים איבריו כל ,נקבתו עםלהזדווג 

úñ àáì éîéëçì ïéøúñã àø)øñîúà òáøà (
] éøñîúàúìú[ ïéâøã )àãá àã ïãéçàã ïåðéà( 

 ïåðéà ïéìàå]ùôð[) ]ð"à [ àúîùðì àúîùð
åé éø÷úàã äàìò àúîùð"ã (åø" ç]äîùðå[ 

)ôð"ù ( ãëã äéðî éðáúà àôåâã àìéç åäéà ùôð
ååãæàì àîìò éàäá øòúà ùð øá äéá÷åðá àâ

                                                           

 .א עג שהיינו נקב הטבור"ש גדלות דז"פת' עי א
á  ïéçúô)ôã"å.( 
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 .שם )לנשמה( להנות ונתקנים )מתכנסים(
 אותו עם מסכים שלו והרצון הנפש ואותה

 הנפש אותה את ומושך ,)ממש( המעשה
. ששופך עהזר באותו שם אותה ומכניס
 ,לשם שמושך הנפש והמשכת רצון ומתוך
 הדרגות מאותן לשם אחר כח נמשך

 במשיכת נכנס והכל ,ם"אישי שנקראות
 או הוזה .הגוף ממנו ונבנה ההוא הזרע
 )ארבע( אותם של התחתון הראשון הכח
 הנפש )לנשמה נשמה( שזאת ומשום. שלש

 הקרבן ,הגוף של והיסוד בדבקות נקרבת
 חלק נתתונ ,הנשמה על לכפר שנקרב
 רוח שנקראו( אישים של הדרגות לאותם

 של החלק שמשיכת משום ,)השכלית ונפש
 והיינו .מהם באה הנפש )נשמה( אותה

 מהו( ".לאשי לחמי קרבני את" שכתוב
 שפע וזהו ,לאשי מזון שנותן ,"לאשי לחמי"

 משום ,)השכינה מזיו נהנים שהם מאור
 תוכשמ .חלקם נוטלים הנפש כפרת שהוא
 מן זזה לא הנפש אותה ,הזה בעולם אדם

 המתים יודעים הזה ובכח ,לעולמים הקבר
 מתישמקי היא הרוח. זה עם זה ומספרים

 שכתומ והיא ,הזה בעולם הנפש את
 בתשוקה כשהם לזכר הנקבה התעוררות

 לרוח בתשוקתה לזכר מתעוררת ואז ,אחת
 בתשוקה זרע שופכת שהנקבה גמאודכ ,הזו

 כשנשפך( הזה והסתר .רהזכ אל מטה כלפי
 והרוח" )סוד וכאן ,לנקבה בתשוקה שפע

 הזו ח"והרו". נתנה אשר האלהים אל תשוב
 )כאשר לנשמה ה"ונשמ ה"ונשמ ש"ונפ(

 ,הנפש מן ונפרדת הזה העולם מן כשיוצאת
 בשמים עדן לגן מסתלק ה"י נפרדים(

 עליונה בדמות ומתלבש ,העליונים
 ןהעד לגן נכנס )צבעיםה מכל קמתומר

 שם ומתלבש ,)התחתון( הזה שבעולם
 שמתלבשים כמו הגן של האויר בתוך

 ,הזה לעולם כשיורדים העליונים המלאכים
 שכתוב ,הרוח מאותההיו  שהם משום

 הרוח כמו כן. "' וגורוחות מלאכיו שהוע"
 בדמות הארץ של העדן בגן מתלבשת

 .העדונים בכל מתעדנת ושם ,הזה העולם
 שלדמויות ו םציורי יש הזה העדן בגן

 שלדמויות ו ציורים ויש ,הזה העולם
 הצדיקים אותם כל ושם ,העליון העולם

 éîëúñî éôééù ìë]ð" àùðëúîé[ éð÷úúîå 
)äàðäúàì äîùðì] (äàðúàì[ ùôð àåääå ïîú 

 àãáåò àåääá äéá íëúñà äéìéã àúåòøå
)ùîî ( ïîú äéì ìéòàå ùôð àåääì äéì êéùîå

 åëéùîå àúåòø åâîå ãéùåàã àòøæ àåääá
 ïîú àøçåà àìéç êùîúà ïîú êéùîã àùôðã

éùéà ïåø÷úàã ïéâøã ïåðéàî" àìë ìàòå í
úàå àòøæ àåääã åëéùîá àãå àôåâ äéðî éðá

 ïåðéàã äàúú äàîã÷ àìéç åäéà)òáøà  ïéâáå
àúîùðì àúîùð éàäã (]éàäã ïéâáå úìú  ùôð

áéø÷à[ àðáø÷ àôåâã àãåñéå àúå÷áãá 
 àúîùð ìò àøôëì áéø÷úàã]äéúàéúá) [áäé( 

 ïéâøã ïåðéàì à÷ìåç]ãíéùðà) [íéùéà( ïåø÷úàã 
úéìëùä ùôðå çåøà ]ïéâá[ à÷ìåçã åëéùîã 

åääã à)äîùð (]ùôð[ åäééðî éúà ]ð" à åäî
 òôù àåä àãå éùàì àðåæî áéäéã éùàì éîçì

äðéëùä åéæî ïðäúî ïåðéàã øåàî [ áéúëã åðééäå
)á çë øáãîá ( éùàì éîçì éðáø÷ úà) åäî

 òôù àåä àãå éùàì àðåæî áéäéã éùàì éîçì
äðéëùä åéæî ïðäúî ïåðéàã øåàî àåä äîã ïéâá 

ïåäé÷ìåç éìèð (]éâá éìèð ùôðã äøôë àåäã ï
 àéää àîìò éàäá ùð øá úéî ãëå ïåäé÷ìåç
 àã àìéçáå ïéîìòì àøá÷ ïî éãòúà àì ùôð

àã íò àã åòúùîå àééúî éòãé[ åäéà çåø 
 åëéùî åäéàå àîìò éàäá ùôðì íéé÷îã
 ïåðéà ãë àøåëã éáâì àá÷åðã àúåøòúàã
 àøåëã éáâì úøòúà ïéãëå àãç àúáåàéúá

 äìéã àúáåàéúá]ì[ çåø éàä] àá÷åðã àðååâë
 éáâì àúáåàéúá àòøæ úàéãùà àúúìã

àøåëã[ àã àøúñå )]ð"à [ òôù úàéãùà ãë
àæø àëäå àá÷åð éáâì äéúáåàéúá) (æ áé úìä÷ (

éäìàä ìà áåùú çåøäå"åø éàäå äðúð øùà í" ç
)]ð"à [ôðå"îùðå ù"úîùðå ä"ãë àúîùðì à (

 àîìò éàäî à÷ôð]ùôðî úùøôúàå[)  ïùøôúà
é" äàìò àéîùá ïãòã àúðâì ÷ìúñà ä

ïéðååâ ìëá àî÷øî äàìò àð÷åéãá ùáìúîå 
å"äá ( àîìò éàäáã ïãòã àúðâì ìàò)äàúú (

                                                                                                                                                                                     

àúéìëùä ùôðå çåø ïåø÷úàã  –ôãá øâñåî "ôãá ïëå ÷"å. 
á å"ôãá ÷çîð ä"÷@. 
âàôåâá ïîú úøàúùà àùôðå  -ôãá øâñåî "÷@.  
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 חדשים ובראשי ,ומתעדנים הולכים
 הדמות( .למעלה לעלות רוצים הם ושבתות

 ובדמות .הזה העולם של ש"וא ח"מרו הזו
 ובכל ,העדונים בכל מתעדנים הזו

 מסתלקים תם והשבתווהחדשי המועדים
 הזה מהגוף ומתפשטים ש"והנפ ח"הרו

 העדן בגן עליונה בדמות ומתלבשים
 באיזה .צבעיםה בכל קםומר שלמעלה

 יחד יםמזדווגו ,בלבושו ,ה"י הוא מקום
 ובאמצע). השכינה מאור נהנים והם ,ה"יהו
 ,צבעיםה בכל קםומר אחד עמוד יש הגן

 מתפשטת ,לעלות רוצה הרוח וכשאותה
 שם נשארת והנפש( ההוא מהלבוש שם
 )ועולה( ,העמוד אותו לתוך ונכנסת )ףבגו

 שיצאה המקום אותו לתוך למעלה ועולה
 ונוטל. "' וגותשוב והרוח" ככתוב ,ממנו
 אותה ומקריב ,הגדול הכהן מיכאל אותה
 ,הוא ברוך הקדוש לפני בשמים קרבן

 צרור באותו ומתעדנת ,שם ויושבת )ובאה(
 זולתך אלהים ראתה לא עין"ש ,החיים

  אחר ."'וגו

 àúðâã àøéåà åâ ïîú ùáìúàå>äîë <)äîá( 
 àîìò éàäì ïéúçð ãë éàìò éëàìî éùáìúîã

 áéúëã ååä çåø àåääî ïåðéàã ïéâá) ã÷ íéìäú
ã (åâå úåçåø åéëàìî äùåò '] óåàçåø éëäã  à

 àîìò éàäã àð÷åéãá àòøàã ïãò ïâá ùáìúî
 úéà àã ïãò ïâá ïéðåãéò ìëá úðãòúà ïîúå
 ïéð÷åéãå ïéøåéö úéàå àîìò éàäã ïéð÷åéãå ïéøåéö
 ïéìæà àéé÷éãö ïåðéà ìë ïîúå äàìò àîìòã
 ïàòá ïåðéà éúáùå éçøé ùéøáå ïîú ïéðãòúîå

àìéòì à÷ìñì[) åøî àã àð÷åéã"àå ç" éàäáã ù
 ìëáå ïéðåãò ìëá åðãòúà àã àð÷åéãáå àîìò

ðîæ"çøéå é"úáùå é"åø å÷ìúñà é"ôðå ç" ù
 äàìò àð÷åéãá éùáìúîå àôåâ éàäî éèùôúîå
 øúà ïàá ïéðååâ ìëá àî÷øî àìéòìã ïãò ïâá

é àåä"åäé àãçë åâååãæàå äéìéã àùåáìá ä" ä
äðéëùä øåàî ïéðäð ïåðéàå ( úéà àúðâ úåòéöîáå

î÷øî àãç àãåîò ãë çåø àåääå ïéðååâ ìëá à
á àùåáì àåääî ïîú èùôúà à÷ìñì àò

àôåâá ïîú úøàúùà àùôðåâ àåää åâ ìàòå 
 àãåîò)ú÷ìñå (]÷éìñå[ øúà àåää åâ àìéòì 

î ú÷ôðãé äéð] áéúëãë)æ áé úìä÷ ( çåøäå
åâå áåùú 'äì ìéèðå[ áéø÷îå àáø àðäë ìàëéî 

 àåä êéøá àùãå÷ éî÷ ïéîñåá ïáø÷ äì)úúàå (
]àáúéå[ ééçã àøåøö àåääá àðãòúîå ïîú 
)â ãñ äéòùé (éäìà äúàø àì ïéòã"åâå êúìåæ í '

øúáì  
  àô/á  
  äøåú éøúñ  
 ומתעדנת הארץ של הגן לתוך יורדת כך
 ההוא בלבוש ומתלבשת ,העדונים בכל

 בהר שם ויושבת ,)נפשו עם תמזדווגו(
 שהיתה מהמְכ שנים פיאחד  שלבעיטור 
 של לישיבות ועולה .חול בוזהו( .בראשונה

 ראשי ובכל .בתורה ומתעסקת העדן גן
 להזדווג יורדת ושבתות ומועדים חדשים

 כל על עליון כח היא הנשמה). הנפש עם
 .החיים עץ של הסוד ,הזכר מכח והיא ,אלו
 שלש )אותן( אלו וכל ,מיד למעלה עולה וזו

 ,זה עם זה יחד נקשרות הדרגות
 לאותו תושבו עולות כולן ,וכשנפרדות

  .ממנו שיצאו מקום

)ã( ìëá àðãòúîå àòøàã àúðâ åâì àúçð
 ïéðåãò]àùåáì àåääá úùáìúàå[ àâååãæàå 

 äéãéã ùôðá)á ïîú àáúéåòàøåèà( ïéøú ãç ìò 
]àúéîã÷á úåäã äîëî[) ]ð"à [ ìåçá àåä àãå

 àúééøåàá ÷ñòúîå ïãò ïâã úåáéùéá à÷ìúñàå
ãæàå àúçð éúáùå éðîæå éçøé éùéø ìëáå úâåå

ùôðá (å ïéìà ìë ìò äàìò àìéç àéä äîùð
 àãå ééçã àðìéàã àæø àøåëãã àìéçî éäéàå

 ìëå ãéî àìéòì à÷ìñ)éðä( ]úìú ïåðéà[ ïéâøã 
 ïùøôúî ãëå àãá àã àãçë ïéøù÷úî]åäìåë[ 

 ïé÷ìñ>ïéáúå <)ïéáàúå( å÷ôðã øúà àåääì 

                                                           

à  àøåèá)ôã"å.( 
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äéðî:  
 הזה העולם מן יוצאת הזו כשהרוח

] הראשון[ אדם ששם למערה ונכנסת
 ,סימן פנקס לה נותנים הם ,והאבות
 ומוצאת ,לשם בהוקרה ,העדן לגן ונכנסת

 .המתהפכת החרב להט ואותה הכרובים
 לה ופותחים ,הסימן פנקס רואים ,זוכה אם

 אותה דוחים ,לא ואם ,ונכנסת פתח
 הזמן אותו כל ,שם ויושבת, החוצה

 העולם של בדמות שם מתלבשת שיושבת
 כשרוצה ושבתות חדשים ובראשי .הזה

 לה נותנים עדן שבגן הצדיקים ,לעלות
 ופוגשת ,ההוא בעמוד ועולה סימן פנקס

 אם ,ירושלים חומות שומרי אותם את
 ,לא ואם ,ונכנסת פתח לה פותחים ,זוכה

 אותה ודוחים הפנקס אותו ממנה נוטלים
 מצאוני" ,ואומרת לגן שבה היא .החוצה

 את אונש ,'וגו בעיר בביםוהס השמרים
 ממנו שנטלו הסימן פנקס זהו ,"מעלי רדידי

 אותם אלו ,"החומות שומרי). "ממנה(
 ,הזודוגמא כ( .ירושלים חומות שומרי

 הלבוש מאותו מתפשטת לנשמה הנשמה
 ונהנית למעלה למעלה ומסתלקת שלמעלה

 נשארת )והנפש( והנשמה .השכינה מאור
 והמועדים החדשים ראשי ובכל ,בגוף

 תמזדווגו לנשמה נשמה יורדת והשבתות
 עם תמזדווגו בגוף שנשארה הנשמה עם

 שלמעלה העדן גן של והדמות ,הנשמה
 וסוד ,למעלה כרישנ והעפר הרוח מן היתה
 לבוש ה"י מתלבש זה ובלבוש .הוא חשוב

 שנאמר ,ומים אש הוא ,שלמטה עדן גן של
 היורדת השמאל של הרוח כאן עד ".שמים"

 נשארת ונפשה ,לדרגתה והולכת ,למטה
 עליו בשרו אך" שכתוב ,הארץ של בגוף
 יודעים שהמתים אמרו זה ועל ."' וגויכאב

 ומהעולם הצדיקים מכבוד הבא בעולם
 כאן עד ).זה עם זה ומספרים התחתון

  .תורה סתרי

çåø éàä ãëàúìàòå àîìò éàäî ú÷ôð à åâá 
 ïîú ïäáàå íãàã àúøòî)å( äì ïéáäé ïåðéà

ðâ éáâì úìàòå àðîéñ ñ÷ðô úáéø÷ ïãòã àú
 áøçä èäì àåääå íéáåøë úçëùàå ïîú
 ïéçúôå àðîéñ ñ÷ðô ïàîç úàëæ éà úëôäúîä

 øáì äì ïééçã àì éàå úìàòå àçúô äì)å( àáúé
 ïîú]ìë[ )àåää( ïîú àùáìúî àáúéã àðîæ 

 ãë éúáùå éçøé ùéøáå àîìò éàäã àð÷åéãá
 äì ïéáäé ïãòã àúðâáã àéé÷éãö à÷ìñì úàòá

å àðîéñ ñ÷ðô úòâôå àãåîò àåääá ú÷ìñ
 äì ïéçúô äàëæ éà íìùåøé úåîåç éøèð ïåðéàá
 ñ÷ðô àåää äðéî ïéìèð àì éàå úìàòå àçúô

 äøîàå àúðâì úáú øáì äì ïééçãå)â â øéù (
åâå øéòá íéááåñä íéøîåùä éðåàöî ' úà åàùð

 éìèðã àðîéñ ñ÷ðô åäéà àã éìòî éãéãø)äéðî( 
]äðéî[ðéà ïéìà úåîåçä éøîåù  úåîåç éøèð ïå

 íìùåøé)]ð"à [ àúîùðì àúîùð àã àîâåãë
 ÷ìúñîå àìéòìã àùåáì àåääî èùôúà

ìéòì àìéòì äðéëùä øåàî éðäúàå à)äîùðå (
>äîùå<áàôåâá úøàúùà â éçøé éùéø ìëáå 

 àúçð éúáùå éðîæå>äîùðì äîùð< àâååãæîå 
>àâååãæîå àôåâá úøàúùàã äîùðì< äîùðá 

ìã ïãòã àúðâã àð÷åéãååä àìéòä øôòå çåø ïî 
 àåä àøé÷é àæøå àìéò éáâì òãåîúùàã àåää

é ùáìúî àã àùåáìáå" ïãòã àúðâã àùåáì ä
 àëä ãò íéîù øîàðù íéîå ùàî àåä àúúìã
 àâøãì úìæà äèîì úãøåéä àìàîùã àçåø
 àòøàã àôåâá àøàúùà äéìéã ùôðå äéìéã

 áéúëã)áë ãé áåéà (åâå áàëé åéìò åøùá êà' 
à àã ìòå àø÷éî éúàã àîìòá éòãé àéúîã åøî

àã íò àã ïééòúùîå äàúú àîìòîå àé÷éãöã:(  

  øäæ  
 מהל ".שם לגור מצרימה אברם וירד"

 ,'ה לגן ששקול משום אלא .למצרים
íù øåâì äîéøöî íøáà ãøéåã)  áé úéùàøá

é(ïéâá àìà íéøöîì àîòè éàî  ïâì ìé÷ùã 

                                                           

à  úìàò)ôã"î.(@@@ 
á )àùôðå() ôã"å.( 

 ).הערת הזוהר(ב ”שמות קמא ע ג
ב בשם "לקמן פב ע' ועי, )ד"ב פג ע"ה ח"דע(ת הסכים עמו "כ השי"ואח, ה זה שלא ברשותבתחילה הי ד
 .ב שם"ה וכן פג ע"הדע
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לוקח  ששם ,"מצרים כארץ 'ה כגן" שכתוב
 שם" שכתוב ,לימין שהוא אחד נהר רדווי

 ארץ כל את בבוהס הוא פישון האחד
 כיון ואברהם ".הזהב שם אשר החוילה

 לדעת רצה ,השלמה באמונה ונכנס שידע
 ומצרים .למטה שנאחזו הדרגות אותן כל

 .למצרים ירדלכן ו ,)לימין( מימין נוסע היה
 אלא בארץ נמצא לא הרעב ,וראה ובא

  .הדין מן רחמים מסתלקים כאשר

åäé" áéúëã ä)é âé íù (åäé ïâë" íéøöî õøàë ä
àøäð ãç úéçðå ìé÷ù ïîúãà àðéîéì åäéàã 

 áéúëã)íùàé á  (àåä ïåùéô ãçàä íù  ááåñä
 íäøáàå áäæä íù øùà äìéåçä õøà ìë úà
 àòá àúîéìù àúåðîéäá ìàòå òãéã ïåéë
 íéøöîå àúúì ïãçàúàã ïéâøã ïåðéà ìë òãðîì

 ìéèð äåä)éîàðéî( ]àðéîéì[ úçð êë ïéâáå 
 àòøàá çëúùà àì àðôë éæç àúå íéøöîì

àðéã ïî éîçø é÷ìúñî ãë àìà:  
 אמר ".מצרימה לבא הקריב כאשר ויהי"
 צריך היה ,"הקריב כאשר" ,אלעזר רבי

 ".הקריב כאשר" זה מה ,קרב כאשרכתוב ל
 קרב שהוא ,"הקריב ופרעה" ככתוב אלא
 ,ריבהק כאן אף ,לתשובה ישראל את

 .כראוי הוא ברוך לקדוש עצמו את שהקריב
 הדרגות באותן להתבונן ,"מצרימה לבא"

. מצרים ממעשי ולהתרחק ,מהן ולהתרחק
 )משום( כיון , בא וראה,יהודה רבי אמר

 השתעבדו ,רשות בלי למצרים םשירד אבר
 שהרי ,שנה מאות ארבע במצרים בניו

 רד כתוב ולא ,"מצרימה אברם וירד" כתוב
 בשביל ההוא הלילה כל והצטער .מצרים

 ידעתי נא הנה אשתו שרי אל יאמרו. "שרה
 עתה עד וכי ,"את מראה יפת אשה כי

 אשה שהיתה אברהם יודע היה לא ההיא
 השעה שעד ,פרשוה זה אלא .מראה יפת

 בומר שרה בדמות הסתכל לא ההיא
 וכשקרב ,ביניהם שהיתה הצניעות
 דבר. אותה וראה התגלתה היא ,למצרים

 הדרך רחוט ידי על אלא .ידע במה ,אחר
 ולא פיהובי עמדה והיא ,מתבזה אדם

 ,"ידעתי נא הנה" ,אחר דבר .השתנתה
 אברהם בטחלכן ו ,השכינה את עמה שראה
 לשני עולה הדבר וזה ,את תיואח ואמר

 רואמ" ככתוב ואחד ,כמשמעו אחד ,צבעים
אמרי נא "וכתוב  ".את תיואח לחכמה

 ".אלינו תדבר אתו" וכתוב, "אחותי את
 ,אמר שכינה כלפי ,"בעבורך לי ייטב למען"

 וחיתה" .הוא ברוך הקדוש לי ייטיב בעבורך
 אדם יתעלה שבזה משום ,"בגללך נפשי
 נא אמרי. "החיים לדרך להתעלות ויזכה

היה  אברהם ,אמר ייסא רבי ."' וגותיואח

å äîéøöî àáì áéø÷ä øùàë éäé)àé áé íù (
 áø÷ øùàë áéø÷ä øùàë øæòìà éáø øîà
 áéúëãë àìà áéø÷ä øùàë éàî äéì éòáî

)å ãé úåîù ( åäì áéø÷à åäéàã áéø÷ä äòøôå
 áéø÷àã áéø÷ä àëä óåà àúáåéúì ìàøùéì

á÷ì äéîøâ" äîéøöî àáì úåàé à÷ãë ä
 åäééðî à÷çøúàìå ïéâøã ïåðéàá àçâùàì

øúàìåî éãáåòî à÷çà íéøö" éæç àú äãåäé ø
 ïåéë>ð" àïéâá< åùø àìá íéøöîì íäøáà úçðã 

 àäã ïéðù äàî òáøà íéøöîá éåðá åãéáòúùà
 áéúë)é áé úéùàøá ( àìå äîéøöî íøáà ãøéå

 äðéâá àéìéì àåää ìë øòèöàå íéøöî ãø áéúë
äøùãá éë éúòãé àð äðä åúùà éøù ìà øîàéå 

 éëå úà äàøî úôé äùà àì àúòù àéää ãò
 àìà úåä äàøî úôé äùàã íäøáà òãé äåä
 ìëúñà àì àúòù àéää ãòã äåî÷åà àä

 äøùã àð÷åéãáá ïåäéðéá úåäã àúåòéðö úåàéâñ
 øáã äá àîçå éäéà àééìâúà íéøöîì áéø÷ ãëå
 øá àçøåà çøåèã àãé ìò àìà òãé äîá øçà
 àìå äìéã åøéôùá àîéé÷ àéäå äæáúî ùð

 øçà øáã éðúùà äîò àîçã éúòãé àð äðä
çøúà êë ïéâáå àúðéëùé éúåçà øîàå íäøáà õ

 åòîùîë ãç ïéðååâ éøúì ÷ìúñà àã äìîå àéä
 áéúëãë ãçå)ã æ éìùî ( éúåçà äîëçì øåîà

 áéúëå úà)âé áé úéùàøá ( úà éúåçà àð éøîà
 áéúëå)ãë ä íéøáã ( ïòîì åðéìà øáãú úàå

øåáòá øîà äðéëù éôìë êøåáòá éì áèéé ê
á÷ éì áèéé" àãáã ïéâá êììâá éùôð äúéçå ä

                                                                                                                                                                                     

 ).ו"לש(א "לקמן קכה ע' עי א
יהודה כאן בזה הוא ' ש וכל דברי ר"א שמבואר שם כי לא היה מצטער כלל עיי"ג נב ע"לקמן ח' עי ב

ש שמבואר כי "ע' כו' ב לבתר ידע כו"ש וכן שם ע" עא"י אשר לקמן פג ע"קודם ששמע את כל דברי רשב
 ).ו"לש(ה ותמצא "י עש"כ לכל דברי הרשב"יהודה ג' הסכים ר
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 ,מהיבז הם שטופים יםיהמצר שכל יודע
  ,זה כלהוא ידע ש וכיון

 ééçã àçøåàì à÷ìúñàì äëæéå ùð øá ÷ìúñé
åâå éúåçà àð éøîà ' äåä òãé øîà àñéé éáø

 ïåéëå äîæá ïåðéà ïéôéèù éàøöî åäìëã íäøáà
éàä ìëã  

  áô/à  
 מן חזר לאו ,אשתו על פחד לא למה

 שראה משום אלא .לשם יכנס לאש הדרך
  .שכינה עמה

òãé øãäà àìã äéúúà ìò ìéçã àì éàîà 
 àîçã ïéâá àìà ïîúì ìåòéé àìå àçøàî

 àúðéëù]äîò[à:  
 ויראו מצרימה אברם כבוא ויהי"

 ".מאד הוא יפה כי האשה את יםיהמצר
 , בתיבהאותה הכניס ,יהודה רבי אמר

 כיון .מכס ממנה לקחת אותה ופתחו
 שכתוב זהו .השמש כאור אור היה ,שנפתח

 אלא ,"מאד" זה מה ".מאד איה יפה כי"
 הוציאו ,אחרת )אור( דמות בתיבה שראו
 שכתוב זהו .להיכבתח אותה וראו אותה

 שכתוב כיון ".פרעה שרי תהוא ויראו"
 ויראו" זה מה ,"האשה את המצרים ויראו"
 אותה שהוציאו אלא ".פרעה שרי תהוא

 תהוא ויהללו" ואז ,להיכבתח אותה וראו
  ."' וגופרעה אל

àáë éäéå úà íéøöîä åàøéå äîéøöî íøáà 
 ãàî àéä äôé éë äùàä)ãé áé úéùàøá (à" ø

äðî áñéîì äì åçúôå äì ìéòà äáéúá äãåäéá 
èñå÷å àøåäðë àøåäð äåä çúôúàã ïåéë àð

ää àùîùã" àìà ãàî éàî ãàî àéä äôé éë ã
 àð÷åéã äáéúá åîçã]ð" ààøåäð[ å÷éôà àøçà 

ää ïéîã÷ìîë äì åîçå äì" ã)åè íù( åàøéå 
 áéúëã ïåéë äòøô éøù äúåà)ãé íù ( åàøéå

 äòøô éøù äúåà åàøéå éàî äùàä úà íéøöîä
 ïéãëå ïéîã÷ìîë äì åîçå äì å÷éôàã àìà

åâå äòøô ìà äúåà åììäéå'â:  
 רשעי לאותם אוי ,יצחק רבי אמר
 במעשי תבונניםמ ולא יודעים שלא העולם
 )בכל( מסתכלים לא והם ,הוא ברוך הקדוש

 הקדוש מעם הוא בעולם שיש מה שכל
 שיהיה מה בתחלה יודע שהוא ,הוא ברוך
 ,"אחרית מראשית מגיד" שכתוב ,בסוף
 כדי בראשונה מעשים ועושה צופה והוא

 אלמלא ,בא וראה. ימים לאחר להעלותם
 ,לקהנ היה לא הוא ,לפרעה שרי שנטלה

 ,מכן לאחר הלקאה גרמה הזו וההלקאה
 כאן כתוב .גדולים בנגעים מצרים שילקו

 תואות 'ה ויתן" שם וכתוב ,"ליםוגד נגעים"
 להלן מה ".במצרים ורעים ליםוגד פתיםוומ

 כמו .מכות עשר כאן אף ,מכות עשר
 וגבורות נסים הוא ברוך הקדוש שעשה

 ברוך הקדוש עשה כאן אף ,בלילה לישראל
 יוסי רבי. בלילה וגבורות נסים לשרה הוא
 ודיכב בעדי מגן 'ה ואתה" ,ואמר פתח

 שכל גב על אף ,דוד אמר ".ראשי ומרים
 ,מלחמה עמי ךולער יבואו העולם בני

 מגן, כתוב , בא וראה".בעדי מגן 'ה ואתה"
 רבונו ,הוא ברוך לקדוש דוד אמר ,"בעדי

à" àìã àîìòã àéáééç ïåðéàì éåå ÷çöé ø
á÷ã äéúãéáòá ïéçéâùî àìå ïéòãé" àì ïåðéàå ä

 éìëúñî)àìëá ( íòî àîìòá éåäã äî ìëã
á÷" äî àúéîã÷á òãé åäéàã åäéà ä]éåäì [

)éåäã( áéúëã àôåñá )é åî äéòùé ( ãéâî
éàå úéøçà úéùàøî ïãéáò ãéáòå éëúñà åä

 éæç àú ïéîåé øúáì ïåì à÷ìñì ïéâá àúéîã÷á
 úáéñðàã àìîìà]øùä) [éøù( àì äòøô éáâì 

 øúáì àúåà÷ìà íéøâ àã àúåà÷ìàå àåä é÷ìà
 àëä áéúë íéìåãâ íéòâðá íéøöî ïå÷ìéã ïë

)æé áé úéùàøá ( íúä áéúëå íéìåãâ íéòâð
)áë å íéøáã (åäé ïúéå"â íéúôåîå úåúåà ä íéìåã

 ïàë óà úåëî øùò ïìäì äî íéøöîá íéòøå
á÷ ãéáòã äîë úåëî øùò" ïøåáâå ïéñð ä

á÷ äì ãáò àëä óåà àéìéì ìàøùéì" äøùì ä
 øîàå çúô éñåé éáø àéìéì ïàøåáâå ïéñð) íéìäú

ã â (åäé äúàå" éùàø íéøîå éãåáë éãòá ïâî ä
òà ãåã øîà" éá àçâàì ïåúéé àîìò éðá ìëã â

äé äúàå àáø÷å" ïâî áéúë éæç àú éãòá ïâî ä

                                                           

  ).הערת הזוהר(ד "י' מה שחסר כאן עיין בסוף הספר בסי א
  ).א"ד(מכס ' פי ב
 ).הערת הזוהר(ב "ח דף לח ע"כאן שייך מה שבז ג
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 של חתימה בי עושים לא מהל ,עולם של
 ,באברהם ברכה שחותמים כמו ברכה

 מגן" ואומרים ,"לך מגן אנכי" שכתוב
 ,לדוד הוא ברוך הקדוש ראמ". אברהם
 לפני ועומד ,וצרפתיו בחנתיו כבר אברהם
 'ה בחנני" כך אם ,דוד לו אמר .שלם בקיום
 אותו שעשה כיון ".ולבי כליותי צרפה ונסני
 מה על לפניו דוד נזכר ,שבע בת של הדבר

 לילה פקדת לבי בחנת" אמרו ,שאמר
 אמר". פי יעבר בל זמתי תמצא בל צרפתני

 בחנת" ואתה ,"ונסני 'ה חנניב" אמרתי אני
 ואתה "כליותי צרפה" אמרתי אני ".לבי

 אותי מצאת לא ,"תמצא בל צרפתני"
 והדבר יתן מי ,"פי יעבר בל תיוזמ" .כראוי

 כל ועם ,פי את רויעב שלא ,שחשבתי הזה
 מגן אומרים שאנו ,הברכה בו חותמים זה

 בעדי מגן 'ה ואתה" ,דוד אמרלכן ו .דוד
 זו דרגה ודאי )וזה( ".שירא ומרים כבודי
  .בו מתעטר שאני שלי הכבוד

á÷ì ãåã øîà éãòá"ùáø ä" àì äî éðôî ò
äëøáã äîéúç éá éãáòà äëøá éîúçã äîë 

 áéúëã íäøáàá)à åè úéùàøá ( êì ïâî éëðà
à íäøáà ïâî éøîàå"á÷ ì" øáë íäøáà ãåãì ä

à íéìù àîåé÷á éàî÷ íéà÷å åéúôøöå åéúðçá" ì
 éëä éà ãåã)éìäúá åë í (åäé éððçá" éðñðå ä

 úáã äìî àéää ãáòã ïåéë éáìå éúåéìë äôøö
 øîà øîàã äî ìò äéî÷ ãåã øëãà òáù) æé íù

â ( àöîú ìá éðúôøö äìéì úã÷ô éáì úðçá
åäé éððçá àðéîà àðà øîà éô øáòé ìá éúåîæ" ä

 éúåéìë äôøö àðéîà àðà éáì úðçá úðàå éðñðå
 à÷ãë éì úçëùà àì àöîú ìá éðúôøö úàå

éúåîæ úåàé äìî éàäå ïúé ïàî éô øáòé ìá 
ì øáòé àìã úéáùçã é ïéîúç àã ìë íòå éàîåô

 ãåã øîà êë ïéâáå ãåã ïâî ïøîà÷ã äëøá äéá
åäé äúàå" éùàø íéøîå éãåáë éãòá ïâî ä)éàäå (

]éàãå[ àâøã ]àã[ àðøèòúî àðàã éìéã àø÷é 
äéá:  

 ".תווא וישלחו אנשים פרעה עליו ויצו"
 לצדיקים מגן הוא ברוך הקדוש ,בא וראה

 ברוך והקדוש ,אדם בני בהם ישלטו שלא
 בו ישלטו שלא אברהם על ןִגֶה הוא

 משרה זזה לא השכינה ,בא וראה. ובאשתו
 בא ,אליה לקרב פרעה בא .ההוא הלילה כל

 שרה שאמרה פעם כל .אותו הכוה המלאך
 מחזיק היה ואברהם .הכמ היה ,הכה

 זהו . לשלוטיכלו לא שרה על שהרי ,ברבונו
 וכאן ".יבטח ככפיר וצדיקים" שכתוב
. הוא ברוך הקדוש אחר הרהר שלא הנסיון

 צוה לאלכן ש בא וראה ,יצחק רבי אמר
 הוא אלא ,למצרים לרדת הוא ברוך הקדוש

 פתחון יהיה שלא כדי ,ירד מעצמו עצמו
 כך ואחר ,כן לו שאמר העולם לבני פה

  .אשתו על הצטער

 åçìùéå íéùðà äòøô åéìò åöéåéæç àú åúåà 
]íù øñç[á÷ " àìã àéé÷éãöì ïâî åäéà ä

á÷å àùð éðá åäá ïåèìùé" íäøáà ìò ïéâà ä
 àì àúðéëù éæç àú äéúúàáå äéá ïåèìùé àìã
 äòøô àúà àéìéì àåää ìë äøùã äðéî éãòúà
 úîéà ìë äéì é÷ìàå êàìî àúà äãäá áø÷îì
 äåä íäøáàå é÷ìî äåä é÷ìà äøù äøîàã

 àäã äéøàîá óé÷úî äàèìùì ïéìëé àì äøù
ää äìò" ã)çë éìùîà  ( çèáé øéôëë íé÷éãöå

á÷ã äéøúáà øäøä àìã àåä àðåéñð àëäå" ä
à"êë ïéâáã éæç àú ÷çöé øáá÷ ãé÷ô àì " ä

 úçð äéîøâî åîöò àåä àìà íéøöîì àúçðì
 äéì øîàã àîìò éðáì äô ïåçúô àäé àìã ïéâá

äéúúà ìò øòèöà øúáìå ïëâ:  
 כתמר צדיק" ,אמרו פתח יצחק רבי
 כתמר צדיק" ".ישגה בלבנון כארז יפרח
 תמר מה .לתמר צדיק הקיש מהל ,"יפרח
 אף ,רב זמן עד עולה לא אותו שגוזרים כיון
 עולה לא ,העולם מן אבדנש כיון ,צדיק כך

 øîàå çúô ÷çöé éáø)âé áö íéìäú ( ÷éãö
çøôé øîúëã øîúë ÷éãö äâùé ïåðáìá æøàë 

äî éðôî çøôé ïåéë øîú äî øîúì ÷éãö ùé÷à 
 óåà àéâñ ïîæ ãò ÷éìñ àì äéì ïéøæâã] éëä

                                                                                                                                                                                     

 ).ו”לש(ב "פסחים קיז ע' א ועי"סנהדרין קז רע' עי א
 ).ד"ב פג ע"ה ח"דע(ת הסכים עמו "כ השי"בתחילה היה זה שלא ברשות ואח ב

â ôãá ÷çîð åæ à÷ñéô ìë"î@@@ 
ב סה "וביאורים ח', ח שער מו פרק ג"ע(ן "היסוד כלול מדו). א"ד(י "שד' א בגי"ק ישג"יצח' בגי”ארז ע ד

  ).ב"ע
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 בלבנון כארז" .רב זמן עד תחתיו אחר
 לא תמר מה ,יפרח כתמר גם כמו כן ,"ישגה
 לא הצדיק מו כןכ ,ונקבה זכר אלא עולה
 והנקבה צדיק הזכר .ונקבה זכר אלא עולה
 כארז" .ושרה שאברהם דוגמאכ ,צדקת
 על עליון בלבנון הארז מה ,"ישגה בלבנון

 הצדיק כמו כן, תחתיו יושבים והכל הכל
 .תחתיו יושבים והכל הכל על עליון הוא

 ,אחד צדיק על אלא עומד אינו והעולם
 העולם יוועל ,"עולם יסוד וצדיק" שכתוב

 יהודה רבי. נשתל ועליו נסמך ובגללו ,עומד
 עמודים שבעה שעל שנינו והרי ,אמר

 עמודיה חצבה" ככתוב ,עומד העולם
 ,ודאי הוא כך ,יוסי רבי לו אמר ".שבעה

  האחרים כל )כאן( אבל

÷éãö) [÷éãöä( ÷éìñ àì àîìòî ãéáàúàã ïåéë 
øçàààéâñ ïîæ ãò éåúåçú á ] äâùé ïåðáìá æøàë

éîð éëä óåà[ ÷éìñ àì øîú äî çøôé øîúë 
àá÷åðå øëã àìàâ àìà ÷éìñ àì ÷éãö éëä óåà 

á÷åðå ÷éãö øëã àá÷åðå øëã àðååâë ú÷ãö à
>íäøáàã <)íøáàã( äâùé ïåðáìá æøàë äøùå 

 éáúé àìëå àìë ìò äàìò ïåðáìá æøà äî
 àìëå àìë ìò äàìò àåä ÷éãö éëä óåà éåúåçú
 ÷éãö ìò àìà àîéé÷ àì àîìòå éåúåçú éáúé

éúëã ãçá) äë é éìùî ( äéìòå íìåò ãåñé ÷éãöå
 éáø ìéúùà äéìòå êéîúñà äéðéâáå àîìò íéà÷

åäé àîìò ïéëîñ äòáù ìòã ïðéðú àäå øîà äã
 áéúëã àîéé÷)à è íù ( äòáù äéãåîò äáöç

à" ìáà éàãå àåä éëä éñåé éáø ì)àëä(  åäìë
äàòéáùá ïéðøçà  

  áô/á  
 של עמוד שהוא ,בשביעי עומדים הם
 )העולם את( משקה וזה ,צדיק והוא העולם
 ועליו .לכל וזן )הכל מן( העולם את ומרוה
 מעלליהם פרי כי טוב כי צדיק אמרו" כתוב
 כל על ורחמיו לכל 'ה טוב" וכתוב ,"יאכלו
  ".מעשיו

àãå ÷éãö åäéàå àîìòã àëîñ åäéàã éîéé÷ã 
 é÷ùà)àîìòì(àîìò éåøå ä áéúë äéìòå àìë ïæå 

)é â äéòùé ( íäéììòî éøô éë áåè éë ÷éãö åøîà
 áéúëå åìëàé)è äî÷ íéìäú (åäé áåè" ìëì ä

òî ìë ìò åéîçøååéù:  
 צאוי ונהר" כתוב הרי ,יצחק רבי אמר

 העמוד הוא זה ,"הגן את להשקות מעדן
 לגן משקה והוא עליו עומד שהעולם

 עושה וממנו ,ממנו נשקה והגן )העדן(
 והם ,בעולם פורחים רותיהפ וכל .פירות
 ומי .התורה של הקיוםו ,העולם של הקיום

 של מעשיו פרי שהם הצדיקים נשמות .הם
 ולילה לילה בכללכן ו .הוא ךברו הקדוש
 הלילה וכשנחלק. עולות הצדיקים נשמות
 להשתעשע העדן לגן בא הוא ברוך הקדוש

 אותם בין , בכולםיוסי רבי אמר .במי .בהם
 אותם ובין ,ההוא בעולם שמדורם
 בכולם ,הזה בעולם במדורם שיושבים
  .הלילה בחצות הוא ברוך הקדוש משתעשע

 áéúë àä ÷çöé éáø øîà)øáé á úéùà ( øäðå
 àëîñ àåä àã ïâä úà úå÷ùäì ïãòî àöåé

 àúðâì é÷ùà åäéàå äéìò íéà÷ àîìòã)ïãòã (
 åäìåëå ïéøéô àãéáò äéðîå äéðî é÷úùà àúðâå
 àîåé÷ àîìòã àîåé÷ ïåðéàå àîìòá ïéçøô ïéøéô
 àéé÷éãöã ïåäúîùð åäðéð ïàîå àúééøåàã

á÷ã éåãáåò éøô ïåðéàã" àéìéì ìëá êë ïéâáå ä
 âìôúà ãëå ï÷ìñ àéé÷éãöã ïåäúîùð àéìéìå

á÷ àéìéì" åäá àòùòúùàì ïãòã àúðâì éúà ä
 ïåäéøåãîã ïåðéà ïéá åäìëá éñåé éáø øîà ïàîá
 éàäá ïåäéøåãîá éáúéã ïåðéà ïéá àîìò àåääá

á÷ åäá òùòúùî åäìëá àîìò" úåâìôá ä
àéìéì:  

                                                                                                                                                                                     

ד עד שלא מת הצדיק אבל אינו עדיין כי אמת שהצדיק נול' ל עד שלא מת וכו"ולא קשיא מה שארז א
 ).א"ד(במעלותיו למלאות מקומו עד זמן רב 

 .זוהר הרקיע' עי ב
 ).ו"לש(ב "ר קלה ע"אד' עי ג
לבושין דגלות עשיה לבושין דשבת ' בסוד לבושין דשכינה דכמה לבושין אית לה לבושין דחול יצי ד

  ).א"נ(ח "ז. וזהו ורוי עלמא בשובע גדול' ט בריא"ויו
ä )àìë ïî( –ôã "å. 
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 את צריך העליון העולם ,בא וראה
 .תחתוןה העולם של התעוררותו
 העולם מן יוצאות הצדיקים וכשנשמות

 באור מתלבשות כולן ,למעלה ועולות הזה
 הוא ברוך והקדוש ,נכבדה בדמות שלמעלה

 פרי שהם ,להם ותאב בהם משתעשע
 להם שיש ,ישראל נקראו זה ועל ,מעשיו
 .הוא ברוך לקדוש בנים ,קדושות נשמות

 ,"אלהיכם 'לה אתם בנים" שנאמר כמו
 ,ייסא רבי אמר. מעשיו ריפ ,ודאי בנים

 ).הארץ של( הזה שבעולם אותםאפילו 
 כל הלילה שבחצות משום ,לו אמר .איך

 לקרא מתעוררים כולם ,אמת צדיקי אותם
 והרי .התורה תשבחות את עוולשמ בתורה
 אותם וכל הוא ברוך שהקדוש נתבאר

 מקשיבים כולם העדן גן שבתוך הצדיקים
 ,ביום עליהם נמשך חסד של וחוט ,לקולם
 שירה ובלילה חסדו 'ה יצוה יומם" שכתוב

 בלילה שעולות התשבחות כן ועל". עמי
 בשעה , בא וראה.השלמ תשבחת זו ,לפניו

 כשהרג בבתיהם סגורים היו שישראל
 היו ,מצרים בבכורי הוא ברוך הקדוש

  .לפניו ותשבחות הלל אומרים

 àúåøòúàì êéøèöà àìéòìã àîìò éæç àú
ùð ãëå äàúú àîìòã é÷ôð àéé÷éãöã ïåäúî

 éùáìúî åäìë àìéòì é÷ìñå àîìò éàäî
á÷ åäáå ø÷é àð÷åéãá àìéòìã àøåäðá" ä

 àã ìòå éåãáåò éøô åäðàã ïåì áéàúå òùòúùî
 ïéðá ïéùéã÷ ïéúîùð ïåì úéàã ìàøùé ïåø÷à

á÷ì" øîà úàã äîë ä)à ãé íéøáã ( íúà íéðá
åäéì"ìà ää éåãáåòã àáéà éàãå íéðá íëé

>øîà<áø àñéé é) øîà( ïåðéà åìéôàå ] éàäáã
àîìò[) àòøàã (à êàéä" úåâìôá éã ïéâá ì

 éø÷îì éøòúî åäìë èåù÷ éàëæ ïåðéà ìë àéìéì
 àäå àúééøåàã ïçáùåú òîùîìå àúééøåàá

á÷ã øîúà" àúðâ åâáã àé÷éãö ïåðéà ìëå ä
 ãñçã àèåçå ïåäéì÷ì ïéúééö åäìë ïãòã

 áéúëã àîîéá åäééìò êùîúà)î íéìäúè á (
åäé äåöé íîåé" àã ìòå éîò äøéù äìéìáå åãñç ä

äéî÷ àéìéìá ïé÷ìñã ïçáùåúà àçáùåú àã 
 ïéøéâñ ååä ìàøùéã àúòùá éæç àú íéìù

á÷ ìè÷ ãë ïåäéúáá"á äë ååä éàøöîã ïåäéøå
äéî÷ ïçáùúå àìéìä éøîà:  

 בחצות קם היה המלך שדודבא וראה 
 שוכב או יושב שהיה תאמר שאם ,הלילה
 ,לא ,ותשבחות שירות אומר והיה ובמטת

 אקום לילה חצות" שכתוב כמו אלא
 להתעסק בעמידה ודאי אקום ".לך להודות
 דודלכן ו .התורה של ותשבחות בשירות

 מלך בימיאפילו ו .לעולמים חי המלך
 מלך ,שנינו שהרי ,מלך הוא המשיח
 ואם ,שמו דוד ,הוא החיים מן אם ,המשיח

 היה הואו .שמו דוד ,הוא המתים מן
 ,]הבוקר [יבא בטרם קרובב מתעורר
 וכנור הנבל עורה כבודי עורה" שכתוב
 הלילה אותו כל ,בא וראה". שחר אעירה
 המלאכים באו ,פרעה אצל היתה ששרה

 בשירות הוא ברוך לקדוש לזמר העליונים
 ,הוא ברוך הקדוש להם אמר .ותשבחות

 ,במצרים גדולות מכות ועשו לכו לכםוכ

 àéìéì úåâìôá í÷ äåä àëìî ãåãã éæç àú
 éàã)àîéúäåä ( ] àöîúäåäã[ áéëù åà áéúé 

 àìà àì ïçáùåúå ïéøéù øîà äåäå äéñøòá
 áéúëã äîë)áñ èé÷ íù ( íå÷à äìéì úåöç

 à÷ñòúàì äãéîòá éàãå íå÷à êì úåãåäì
úå ïéøéùáàúééøåàã ïçáùåá ãåã êë ïéâáå 

 àëìî]éç[ïéîìòì â àçéùî àëìî éîåéá åìéôàå 
 àééç ïî éà àçéùî àëìî ïðú àäã àëìî åäéà
 äéîù ãåã àåä àééúî ïî éàå äéîù ãåã àåä
 áéúëã éúéé àì ãò àøôöá øòúà äåä åäéàå

)è æð íù ( äøéòà øåðëå ìáðä äøåò éãåáë äøåò
øçùãàéìéì àåää ìë éæç àú  äéáâì úåä äøùã 

á÷ì äéì àøîæì éàìò éëàìî åúà äòøôã" ä
à ïçáùåúå ïéøéùá"á÷ ì" åãéáòå åìéæ åëìåë ä

                                                           

ב הרב "כ(ם "א. ח מחוייבים לעמוד מחצות לילה לומר שירות ותשבחות"אותם שאינם ת' משמע אפי א
 ).א"נ) (ן"מאי(ק "ח לאפוקי מהרב מז"ר

  ).א"נ(מ "א. מכאן נראה לעמוד בעמידה כשאומר תהלים ושארי שירים ב
 ).א"נ(קיימת ' לכמו שלא הפסיק בשינה סוד המות לכך לא נפסקה מלכותו ולעו ג
ז לא היה ישן בפנות בקר כדרך מי שאינו ישן "דהוה קם בחצות לילה גם לא היה ישן כל הלילה ועכ' פ ד

 ).א"נ(ח "ז. בלילה דבבקר שינה חוטפתו
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 )זה( .כך אחר לעשות עתיד ישאנ למי סימן
 נגעים פרעה את 'ה וינגע" שכתוב מה
 ויקרא" ,כתוב מהבא וראה . "' וגוליםוגד

 שהרי ,יודע היה מנין ."' וגולאברם פרעה
 ,באבימלך שנאמר כמו כאן כתוב לא

 נביא כי האיש אשת השב ועתה" שכתוב
 רבי אמר. דבר לו אמר לא וכאן ,"' וגוהוא

 אשת שרי דבר על" כתוב הרי ,יצחק
 שרי דבר על" ,לו אומרים היו שכך ,"אברם
 כמו עמו מדבר היה לא שהרי ,"אברם אשת

 רמנא זה בדבר אלא ,אבימלך עם שמדבר
 שרי דבר על היא הזו המכה .יותר ולא

 אז .עמו )זה( מדבר היה ולא ,אברם אשת
 .אברהם של אשתושהרי היא  )הוא(ידע 
. "'ו וגויאמר לאברם פרעה ויקרא" ,מיד

 שלא כדי .למה ".אנשים פרעה עליו ויצו"
 וישלחו" .להם להרע להם אדם יקרב

 אמר .מצרים ארץ בכל לו עשו לויה ,"תווא
 לעשות עתיד אתה כך ,הוא ברוך הקדוש לו

 שכתוב ,מארצך אותם תלוה אתה ,לבניו
 אותם והשִל ,"העם את פרעה בשלח ויהי"

 למה כך כל ,אבא רבי אמר. ארצו מכל
 כדי אלא .הצטרך ולמה לאברהם הזדמן
  ,בעולם ושרה אברהם של שמם את לגדל

ïéîæ àðàãà øúáì ãáòîì )àã ( áéúë äî
)æé áé úéùàøá (åäé òâðéå" íéòâð äòøô úà ä

åâå íéìåãâ ' áéúë äî éæç àú)çé íù ( àø÷éå
å íøáàì äòøôåâ ' áéúë àì àäã òãé äåä àðî

 áéúëã êìîéáàá øîúàã äîë àëä)æ ë íù (
åâå àåä àéáð éë ùéàä úùà áùä äúòå ' àëäå

à àì" áéúë àä ÷çöé éáø øîà éãî ì)æé áé íù (
 ìò äéì éøîà ååä éëäã íøáà úùà éøù øáã ìò
 äéîò ìéìîî äåä àì àäã íøáà úùà éøù øáã

 äîë)ìéìîîã] (ìéìîã[êìîéáàá  àìà )äìîë (
]äìî [>äìîá< àã àùúëî øéúé àìå øîúà àã 

 àìå éäéà íøáà úùà éøù øáã ìò)äåä äìî 
àã( ]ìéìî[äéîò á òãé ïéãë )àåä ( äéúúà àäã

 øîàéå íøáàì äòøô àø÷éå ãéî éäéà íäøáàã
åâå ' áø÷é àìã ïéâá äîì íéùðà äòøô åéìò åöéå

 äééåì åúåà åçìùéå ïåì àùàáàì åäá ùð øá
ãáòà íéøöîã àòøà ìëá äéì å"á÷ ì" éëä ä

 êòøàî ïåì óéæåú úà éåðáì ãáòîì ïéîæ úðà
 áéúëã)æé âé úåîù (íòä úà äòøô çìùá éäéåâ 

à äéòøà ìëî ïåì óéæåàã" äîì êë ìë àáà ø
íäøáàì äéì ïîãæàã ïéâá àìà êéøèöà éàîìå 

àîìòá äøùå íäøáàã äéîù àìãâì  
  âô/à  
 ,העולם מכשפי שהם במצריםאפילו ש

 התגדל ,מהם להנצל יכולהיה  לאאדם ו
 ויעל" שכתוב זהו .למעלה והתעלה אברהם
 ".הנגבה" .מקום לאיזה ".ממצרים אברם

 אלא ".לו אשר וכל ואשתו הוא" זה ומה(
 מתנות מאותן דבר ממנו גזלו שלא להודיע
  ).למלך שתהיה שרה בשביל לו שנתנו

äåä àìå àîìò éùøç ïåðéàã íéøöîá åìéôàã 
 íäøáà ìãâúà åäééðî áéæúùàì ùð øá ìéëé

ää àìéòì ÷éìúñàå" ã)à âé úéùàøá ( ìòéå
äáâðä øúà ïàì íéøöîî íøáàä) ]ð"à [ éàîå

 åìæâ àìã àòãåàì àìà åì øùà ìëå åúùàå àåä
 äøù ìéãá äéì åáäéã ïðúî ïåðéàî íòãî äéðî

àëìîì àäúã(å:  
 הוא הכל , בא וראה,שמעון רבי אמר

 והדרגות בחכמה כאן ורמז ,חכמה של סוד
 àúîëçã àæø àìë éæç àú ïåòîù éáø øîà
 àúúìã ïéâøãå àúîëçá àëä æîø à÷å åäéà

                                                                                                                                                                                     

à "ïéîæ àðàã ïàîì åîéùø íéøöîá" øâä úåäâäá ÷çîð"à , àúéà åîå÷îáå" ïåðéàã ïàîì åîéùø äòøôì

ïéîæ." 
  ).א"נ( קול אומר כן ולא אליו נראה ששמע פרעה ב
  ).א"נ(מ "א. משמע שפרעה עשה לויה לישראל ג
 ).ד"ב פא ע"ה ח"דע(כאן נכנס אברהם לנסיון של ידיעת הצד הרע  ד
  .ה"א בשם ספר הדע"לעיל פ ע' עי ה
' בשכלו לחקור הנהגתם וממשלתם כנז' וירד אברם ויעל אברם וכיוצא רזא דחכמתא שירד לקלי' פי ו

  ).א"נ(ח "ז. 'תה ועלה בשלום וצוה עליו פרעה ראש הקליפה שלא יגעו וכוולא נתפ



úéùàøá 

419 

 אותם וידע םעומקל ירד שאברהם שלמטה
 ולא ,רבונו לפני ושב ,בהם נדבק ולא

 לדרגה הגיע שכאשר כאדם בהם התפתה
 ולא .לעולם מות וגרם בנחש התפתה ההיא

 לדרגה והגיע ירד שכאשר ,נח כמו התפתה
 וישכר היין מן וישת" ,כתוב מה ההיא
. א"בה כתוב "אהלה" ,"אהלה בתוך ויתגל
 אברם ויעל" .כתוב מה באברהם אבל

ב למקומו וש .ירד ולא שעלה ,"ממצרים
 .בראשונהלדרגה עליונה שנדבק בה 

 החכמה להראות כדי היה הזה והמעשה
 ולא לו כראוי שלם בקיוםהתקיים ש

 .למקומו ושב מובקיו ועמד התפתה
 העליונה הדרגה ,הדרום זה ,"הנגבה"

 ונסוע הלוך" בשכתו ,כבראשונה בה שנאחז
 בו שנדבק מקום ,"הנגבה" כאן אף ,"הנגבה

  .בראשונה

íäøáà úéçð à÷ãà ïåì òãéå ïåäìã àéé÷îåòì 
 àúôúà àìå äéøî éî÷ì áúå åäá ÷áãúà àìå
 àúôúà àâøã àåääì àèî ãëã íãàë åäá

íéøâå ùçðá çðë àúôúà àìå àîìòì àúåî 
 áéúë äî àâøã àåääì àèîå úçð ãëã)íù è 

àë ( äìäà êåúá ìâúéå øëùéå ïééä ïî úùéå
äá áéúë äìäà"àá áéúë äî íäøáàá ìáà 

)à âé íù ( úéçð àìå ÷éìñã íéøöîî íøáà ìòéå
 äéá ÷áãúàã äàìò àâøãì äéøúàì áúå

 àãáåòå àúéîã÷á]àã[ äàæçàì ïéâá äåä 
ã àúîëç äéì éæç à÷ãë íéìù àîåé÷á íéé÷úà

îåé÷á í÷å àúôúà àìåà äáâðä äéøúàì áúå 
 àúéîã÷á äéá ãéçàúàã äàìò àâøã íåøã àã

 áéúëã)è áé íù ( àëä óåà äáâðä òåñðå êåìä
]äáâðä[àúéîã÷á äéá ÷áãúàã øúà :  

 ירד לא אברם אם ,הדבר סודבא וראה 
 לא ,בראשונה שם יצטרף ולא למצרים

דוגמא כ .הוא ברוך בקדוש גורלו חלק יהיה
 לעשות הוא ברוך הקדוש כשרצה ,לבניו זו
 ,אליו ולקרבם ,שלם עם ,אחד עם )להם( לו

 יזדככו ולא למצרים בראשונה ירדו לא אם
 ,כדוגמא זו .שלו היחידי העם היו לא ,שם
 לכנען הקדושה הארץ נתנה לא אם

 הארץ היתה לא ,בה וטוישל בראשונה
 והכל ,הוא ברוך קדושה של וגורלו חלקו
  .אחד סוד

 úåçéé àì íøáà éà äìîã àæø éæç àú
 àäé àì àúéîã÷á ïîú óøèöé àìå íéøöîì

á÷á äéáãò ÷ìåç" àòá ãë éåðáì àã àðååâë ä
á÷" ãáòîì ä)äéì( ]ïåì[ íéìù àîò àãç àîò 

 àúéîã÷á åúçð àì éà äéáâì ïåì àáø÷ìå
 àãéçé àîò ååä àì ïîú ïåôøèöé àìå íéøöîì

éãäéìâ àòøà úáéäééúà àì éà àã àðååâë 
 úåä àì äá èåìùéå àúéîã÷á ïòðëì àùéã÷

á÷ã äéáãòå äé÷ìåç àòøà"àãç àæø àìëå ä:  

 עמו והיה ,בדרך הולך היה שמעון רבי
 .יהודה ורבי אבא ורבי ,בנו אלעזר רבי

 תמהני ,שמעון רבי אמר ,הולכים בעודם
 דברי לדעת משגיחים לא העולם בני איך

 נפשי" ,ואמר פתח .עומדים מה ועל ,תורה
 ".אשחרך בקרבי רוחי אף בלילה ךיאוית

 בא אבל. אותו ובארנו ,בארוהו הזה הפסוק
 ,למטתו עולה כשהוא ,האדם נפש ,וראה

 תאמר ואם .למעלה ועולה ממנו יוצאת
 את רואה ואחד אחד כל אין ,עולות לןושכ
 בה נשאר ולא עולה הנפש אלא ,המלך פני
 של המדה של )נשימה( שםור רק הגוף עם

ù éáø éáø äéîò äåäå àçøàá ìéæà äåä ïåòî
 ååäã ãò äãåäé éáøå àáà éáøå äéøá øæòìà

à éìæà" àì àîìò éðá êéä àðäååú ïåòîù ø
 éîéé÷ äî ìòå àúééøåàã éìî òãðîì ïéçéâùî

 øîàå çúô)è åë äéòùé ( äìéìá êéúéåà éùôð
 äåî÷åà àø÷ éàä êøçùà éáø÷á éçåø óà

ã àùôð éæç àú ìáà äéì àðîé÷åàå ãë ùð øá
 éàå àìéòì à÷ìñå äéðî ú÷ôð äéñøòì ÷éìñ
 éôà éîç ãçå ãç ìë åàì ïà÷ìñ åäìëã àîéú
 éãäá äá øàúùà àìå à÷ìñ àùôð àìà àëìî

åîéùø ãç øá àôåâã) åîéùð( àúåéçã àèñ÷ãà 

                                                                                                                                                                                     

 .ב"ב ופב ע"ה לקמן פג ע"דע' עי א
ה "דע(מ נחש אשת זנונים "דס' הרי הוא נוק) ל"ק וכתבי האריז"הנזכר ברמ" (יין המשכר"שהוא כרם מ ב

  ).ד"ב פא ע"ח
 ).הערת הזוהר(א ”סא ע ג
  ).א"ד(ם הכלי שחיות הלב והנפש בו תמיד נשאר אצלו בעת שינתו רשימת מקו ד
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 .לעלות ורוצה הולכת והנפש. הלב חיות
 היאו .לעלות לדרגות דרגות וכמה

 אורות שלקליפות ב ופוגשת משוטטת
 נטמאה שלא ,טהורה היא אםו .מאהוהט

 ,טהורה לאהיא  ואם .למעלה עולה ,ביום
 עולה ולא בהם ונדבקת ביניהם נטמאת

 תונדבק ,דברים לה מודיעים ושם .יותר
 ולפעמים .קרוב זמן של דברים מאותם

 דברים לה ומודיעים עליה שצוחקים
 הלילה כל וז כדוגמא הולכת ואז ,כוזבים

 אשרי .למקומה ושבה ,האיש שיתעורר עד
 מגלה הוא ברוך שהקדושהללו  הצדיקים

 .הדין מן שישמרו כדי בחלום סודותיו להם
 עצמם שמטמאים העולם רשעי לאותם אוי

  .ונפשם

 ïéâøã äîëå à÷ìñì àéòáå àìæà àùôðå àáìã
 éðäá úòøòúà àéäå úàèù à÷ìñì ïéâøãì

áàñîã ïéøéäè ïéøîå÷àúåá àìã úàéëã àéä éà 
 úàéëã åàì éàå àìéòì à÷ìñ àîîéá úáàúñà
 à÷ìñ àìå åäá ú÷áãúàå åäééðéá úáàúñà

 ïéìî äì éòãåî ïîúå øéúé]éäéàå[ )å( ú÷áãúà
äá ïéëééçã ïéðîæìå áéø÷ ïîæã ïéìî ïåðéàîâ 

 àðååâ éàäë àìæà ïéãëå ïéáéãë ïéìî äì ïéòãåîå
ì úáàúå ùð øá øòúéã ãò àéìéì ìë äøúà

]á÷ ïåì éìâã àéé÷éãö ïåðéà ïéàëæ" äéìéã ïéæø ä
àðéã ïî ïåøîúñéã ïéâá àîìçá[ éáééç ïåðéàì éåå 

åäééùôðå åäééîøâ ïéáàñîã àîìò:  

 כשעולים ,נטמאו שלא אותםבא וראה 
 אותן כל בין ונכנסת עולה הנפש ,למטתם
 .בהן נדבקת ולא ועולה ,בראשונה הדרגות

 כפי עולהו ומשוטטת הולכת כך אחר
 נראית ,לעלות שזוכה הנפש אותה. דרכה

 ברצון ונדבקת ,יםִמהָי יֵנְפ רֶבֶס יֵנְפִל
 עםובנ לראות עליונה בתשוקה להראות

 שיש האיש הוא וזה .בהיכלו ולבקר המלך
 הנפש היא וזו. הבא בעולם תמיד חלק לו

 הוא ברוך בקדוש כשעולה שלה רצוןשה
 ותאור הללו במינים נדבקת ולא )תמיד(

 קדוש מין אחר הולכת והיא .האחרים
לכן ו .משם שיוצאת )מקום אחר( במקום

 ףולרד כדי ,"בלילה ךיאוית נפשי" כתוב
  .נכרי אחר מין אחר להתפתות ולא אחריך

 é÷ìñ ãë åáàúñà àìã ïåðéà éæç àú
ïéâøã éðä ìë ïéá úìàòå à÷ìñ àùôð åäééñøòá 

)ïéâøãå( åäá ú÷áãúà àìå à÷ìñå àúéîã÷á 
áìå àéää äçøåà íåôë à÷ìñå úàèùå àìæà øú

 éôà øáñã éî÷ úàéæçúà à÷ìñì úëæã àùôð
 àúáåàéúá äàæçúàì àúåòøá ú÷áãúàå ïéîåé
 äéìëéäá àø÷áìå àëìî íòåðá éîçîì äàìò
 àîìòá øéãú à÷ìåç äéì úéàã ùð øá àåä àãå

 àùôð àéä àãå éúàã)àôéñëã] (àôåñëã[ã 
 äìéã]à÷ìñ ãë[á÷á " ä)øéãú (àìå ú÷áãúà 

 àðéæ øúá úìæà àéäå ïéðøçà ïéøéäè ïéðéæ éðäá
 àùéã÷)àøúàá( ]àøúà øúá[ ïîúî ú÷ôðã 

 áéúë êë ïéâáå)è åë äéòùé ( êéúéåà éùôð
 øúá äàúôúàì àìå êøúá óãøîì ïéâá äìéìá

äàøëåð àøçà àðéæä:  
 ששולטת הנפש זו "נפשי" ,בא וראה

 ]שולטת [הרוח .הדרגה אחר ורודפת בלילה
  אויתך נפשי" שכתוב ,םביו

 äìéìá àèìù éäéàã ùôð àã éùôð éæç àú
 éùôð áéúëã íåéá çåø àâøã øúá óãøîì

êéúéåà  
  âô/á  

 אף" .בלילה ששולטת הנפש זו ,"בלילה
 ששולטת הרוח זו ,"אשחרך בקרבי רוחי
 הן] האלה[ דרגות ששתי תאמר ואם. ביום

 óà äìéìá àèìù éäéàã ùôð àã äìéìá
 àèìù åäéàã çåø àã êøçùà éáø÷á éçåø
 àãåøôá ïåðéà ïéâøã ïéøúã àîéú éàå àîîéá
                                                                                                                                                                                     

' מדה קטנה דחיות האדם בלב כמו הבלא דגרמי והנפש פוגעת בכחות הטומאה ופי). א"ד(מדה וכלי  א
 ).א"נ(ב "הרש. הטמונים ומכוסים באויר כמו ביב הקמור' קימרין קלי

כסויים שהם ' ן פיעליונות ומלת קומרי' כוחות חיצונות שהם מכסה וקליפה לטהירין שהם האורו ב
  ).א"ד(ש סכתה בענן "מכסים האורות בעת תגבורתם כמ

 ).א"ד(שהם משחקים עם אותה הנשמה ומודיעים לה דברים כזבים  ג
  ).א"ד(שתאותה  ד
  ).א"ד(' מיני אורות אחרים שהם צד הקליפה חיצוני ה
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 והן ,אחת דרגה הן שהרי ,כך לא ,רודיבפ
 עליונה אחת] ועוד[ ,אחד בוריבח שתים

 ,בה והן בהן ונדבקת עליהן ששולטת
 הדרגות וכל .נשמה ונקראת )ונקראים(

 מסתכליםר שאשכ ,החכמה בסוד עולות
 בחכמה האדם יסתכל ,הדרגות אלו ]על[

 בהם נכנסת הזו והנשמה ,העליונה
 האיש אותו אז ,שולט וכשזה .בה ונדבקים

 דאח רצון ,הכל מן שלם ,קדוש נקרא
  .הוא ברוך לקדוש

 ïéøú ïåðéàå ïåðéà ãç àâøã àäã éëä åàì
 ÷áãúàå åäééìò àèìùã äàìò ãçå ãç àøåáçá

 äéá ïåðéàå åäá)ïåø÷àå (]úàéø÷úàå[ äîùð 
ñ ïéâøã åäìëå ãëã àúîëçã àæøá ïà÷ì

 äîëçá ùð øá ìëúñé ïéâøã ïéìà ïìëúñî
 ãëå äá ï÷áãúîå åäá ìééò äîùð éàäå äàìò
 íéìù ùåã÷ éø÷à ùð øá àåää ïéãë àèìù éàä

á÷ éáâì àãç àúåòø àìëî"ä:  

 היאו ,תחתונה התעוררות היא הנפש
 בה אוחז והגוף ,אותו וזנה בגוף סמוכה

 ונעשית קנתנת כך אחר .בגוף אחוזה והיא
 הנפש בהתעוררות רוח עליה להשרות כסא

 יערה עד" ככתוב ,בגוף שנאחזת הזאת
 את שמתקנים לאחר". ממרום רוח עלינו

 הרוח שהרי ,נשמה לקבל עתידים ,שניהם
 ,עליה להשרות לנשמה כסא נעשית

 הכל על עליונה סתימה היא הזו והנשמה
 כסא )לה( שיש נמצא .הטמונים כל טמונת
 וכשתסתכל .עליהם לעליון סאוכ ,לכסא

 ,הזה בדבר החכמה סוד תמצא ,בדרגות
 והזדוגמא  בלהדביק חכמה היא והכל

  .יםומסת דברים

ôð" àëéîñ àãå äàúú àúåøòúà éäéà ù
 úãçàúà àéäå äá ãéçà àôåâå äéì úðæå àôåâá
 àééñøë úãéáòúàå úð÷úúà øúáì àôåâá
 ùôð éàäã àúåøòúàá çåø äìò äàøùàì

á úãéçàúàã áéúëã äîë àôåâ)åè áì äéòùé (
 éð÷úîã øúáì íåøîî çåø åðéìò äøòé ãò
 ãéáòúà çåø àäã äîùð àìá÷ì ïéðéîæ åäééååøú
 äîùð éàäå äéìò äàøùàì äîùð éáâì àééñøë

äàìò àîéúñ éäéàà ìëã àøéîè àìë ìò 
 úéàã çëúùà ïéøéîè)äì (àééñøëá àééñøëì 

ãá ìëúñú ãëå åäééìò äàìò éáâì àééñøëå ïéâø
 àåä àìëå äìî éàäá àúîëçã àæø çëùú

 à÷áãúàì àúîëç]éàäá) [éàäë( ïéìî àðååâ 
ïéîéúñ:  

 התעוררות היא הנפש ,בא וראה
 של האור כצורת ,בגוף שנדבקת תחתונה

 נדבק שחור שהוא התחתון שהאור ,רנה
 אלא נתקן ולא ממנה נפרד ולא בפתילה

 לאור כסא נעשה ,בפתילה וכשנתקן .בה
 האור אותו על ששורה הלבן העליון

 נעשה ,יםנתקנ כששניהם כך אחר. רוהשח
 שאינו וםסתאותו אור לבן כסא לאור ה

 האור אותו על ששרה מה נודע ואינו נראה
 שהוא האדם וכך .שלם האור ואז ,הלבן
 שנאמר כמו ,קדוש נקרא ואז ,בכל שלם

כדוגמא  ,"' וגוהמה בארץ אשר לקדושים"
  .עליון בסוד זו

éæç àúâ ùôð )ã( äàúú àúåøòúà éäéà
 àðéöåáã àøåäðã àðååâë àôåâá äéá à÷áãúàã

àîëåà éäéàã äàúú àøåäðãã ú÷áãúà 
äìéúôá) àééñøåë úãéáòúà( äðî ùøôúà àìå 

úð÷úúà àìåä äìéúôá úð÷úúà ãëå äá àìà 
àøååç äàìò àøåäðì àééñøë úãéáòúàå 

 ãë øúáì àîëåà àøåäð àåää ìò àééøùã
ééååøú ïð÷úúî àøååç àøåäð àåää úãéáòúà åä

äàîéúñ àøåäðì àééñøëæ àìå éæçúà àìã 
 ïéãëå àøååç àøåäð àåää ìò àøùã äî òãééúà
 àìëá íéìù åäéàã ùð øá àåä êëå íéìù àøåäð

 øîà úàã äîë ùåã÷ éø÷à ïéãëå)â æè íéìäú (

                                                           

 ).א"נ(לפי שמקורה מהבינה  א
 ).א"נ(ח כסא לנשמה הנפש היא כסא לרוח והגוף הוא כסא לכסא והרו ב
 ).הערת הזוהר(ב ”לעיל עז ע ג
 ).א"נ(מלכות  ד
 ).א"נ(א במצות ומעשה התחתונים "תיקון וקשוט כ' אין למ ה
 ).א"נ(ת "ת ו
  ).א"נ(ח "ז. כסא לבינה' ת והמ"הבינה והת ז



úéùàøá 

422 

 äîä õøàá øùà íéùåã÷ì>åâå' <) ìë éøéãàå
íá éôöç(äàìò àæøá àã àðååâë :  

 ,לארץ נכנס שאברהם בשעה ,בא וראה
 שנאמר כמו ,הוא ברוך הקדוש לו נראה

 ובנה נפש שם בליוק ,"אליו הנראה 'לה"
 ונסוע הלוך" כך אחר .ההיא לדרגה מזבח

 שעלה )עד( כך אחר .רוח בלישק ,"הנגבה
 מזבח שם ויבן" אז ,הנשמה תוך להתדבק

 כל רנסת שהיא הנשמה היא זו .סתם ,"'לה
 להצרף שצריך ידע כך אחר. יםרסתנה

 אברם וירד" ,מיד ,בדרגות ולהתעטר
 תוך התפתה ולא ,משם צליונ ".מצרימה

 כיון .למקומו ושב ונצרף ,האורות אותם
 ,"ממצרים אברם ויעל" ,מיד ,ונצרף שירד
 באמונה ונדבק למקומו ושב ודאי עלה

 והלאה מכאן". הנגבה" שכתוב ,העליונה
 דבקונ העליונה החכמה אברהם ידע

 .העולם של הימין ונעשה ,הוא ברוך בקדוש
 ,"ובזהב בכסף במקנה מאד כבד ואברם" אז
 בצד "במקנה" ,המזרח בצד "מאד כבד"

 מצד "בזהב" ,הדרום מצד "בכסף" ,המערב
 וכל אבא ורבי אלעזר רבי באו. הצפון

 אבא רבי בכה .ידו את ונשקו החברים
 יאיר מי ,העולם מן כשתסתלק ,וי וי ,ואמר

 החברים של חלקם אשרי .התורה אור את
  .מפיך הללו תורה דברי ששומעים

 àòøàì íäøáà ìàòã àúòùá éæç àú
á÷ äéì éæçúà" áéúëã øîúàã äîë ä

)æ áé úéùàøá (åäéì" ïîú ìéá÷å åéìà äàøðä ä
 òåñðå êåìä øúáì àâøã àåääì çáæî äðáå ùôð

äáâðäà )è íù ( çåø ìéá÷ã>øúáì<) >ð"à <ãò (
úàì ÷éìñãäîùð åâ à÷áãá ïéãë )æ íù ( ïáéå

åäéì çáæî íù" éäéàã äîùð àéä àã íúñ ä
 éòáã òãé øúáì ïéîéúñ ìëã àîéúñ

)àôøèöàì] (àôøúàì[ïéâøãá àøèòúàìå â ãéî 
 äîéøöî íøáà ãøéå)é áé úéùàøá ( áéæúùàå

ïéøéäè ïåðéà åâ àúôúà àìå ïîúîã óéøöúàå 
 ìòéå ãéî óéøöúàå úçðã ïåéë äéøúàì áúå

 íéøöîî íøáà)à âé úéùàøá ( áúå éàãå ÷éìñ
 áéúëã äàìò àúåðîéäîá ÷áãúàå äéøúàì

)àøáùè áé úé (äáâðää òãé äàìäìå ïàëî 
á÷á ÷áãúàå äàìò àúîëç íäøáà" ä

 ãàî ãáë íøáàå ïéãë àîìòã àðéîé ãéáòúàå
 áäæáå óñëá äð÷îá)áé âé úéùàøá ( ãàî ãáë

 óñëá áøòîã àøèñá äð÷îá çøæîã àøèñá
 éáø åúà ïåôöã àøèñî áäæá íåøãã àøèñî
 äëá éåãé å÷ùðå àéøáç åäìëå àáà éáøå øæòìà
 ïàî àîìò ïî ÷ìúñú ãë éåå éåå øîàå àáà éáø
 àééøáçã ïåä÷ìåç äàëæ àúééøåàã àøåäð øéäðé

êîåôî ïéìà àúééøåàã ïéìî ïéòîùã:  
 ,כתוב מה בא וראה ,שמעון רבי אמר

 .ודרגתו מומקו את דולפק ,"למסעיו וילך"
 זו ,המסעו מי ,למסעו כתוב, "למסעיו"

 .בראשונה לו שראויה הראשונה הדרגה
 שלמה אבן" שם וכתוב ,"מסעו" כאן כתוב

úë äî éæç àú ïåòîù éáø øîà áé)â âé íù (
åéòñîì éåâøãå äéøúà ã÷ôîì åéòñîì êìéåå 

 äàîã÷ àâøã àã åòñî ïàî áéúë åòñîì
 áéúëå åòñî àëä áéúë àúéîã÷á äéì éæçúàã

                                                           

ב ”עהכתוב משמו בפנחס ריז ' א בגי”דרגין ארזי לבנון ביה עיין עד ע' ה ומה שאמר חמש"עיין בשל א
  ).א"ד(א "ת ז"ולפי דרכנו למדנו שקורא לת

 .זוהר הרקיע' עי ב
, להתבונן בהם ולהכיר את כולם, והחיצונים' לרדת בכל מדרגות הקלי, דהיינו שצריך להתנסות גם בזה ג
ב "ה ח"דע(ויכנס לשלום וייצא לשלום , שלא יהנה מהם מאומה, כך, ז לא ידבק בידו מאומה מן החרם"ועכ

 ).ד"פא ע
  ).א"ד(תוך אותן אורות כוחות חיצונות כנזכר  ד
ואחר שירד אברהם אליהם ועלה לא ' מטמטמים הלב לבל יכנס פנימה להשיג ידיעתו יתב' שהקליפו ה

  ).א"נ(ח "ז. 'היה בהם כח לטמטמו אלא ידע וכו
 ו כתיב ובמתיבתא"ב ומגבעות אמר רב מתיבתא מלא וא”תימה כי אינו כתוב כך ובפרשת בלק רג ע ו

אמת ). א"ד(כ וכן ויהי ריב "ג' ו וכן אל תירא אותו וכן עד דרוש אחיך אותו וכן כלת ואחרי"עילאה חסר וא
' קו' ד א"למסעיו כתיב וכן ויהי ריב דלקמן וכמוהו רבים ועל קבלתם רב כתיב הדרשה תדרש ועיין פנחס רנ

  ).א"נ(ב "הרש. מ על כלת משה"זו ותירוצה בר
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 ,ודאי שלמה אבן בארנו והרי ".נבנה מסע
 כל ,"למסעיו וילך. "שנתבאר כמו מסע
 כמו ,דרגה אחר דרגה הדרגות אותן

  מנגב" ,שנאמר

 íúä)î"æ å à ( àäå äðáð òñî äîìù ïáà
 øîúàã äîë òñî éàãå äîìù ïáà àðîé÷åà

åéòñîì êìéåà àâøã øúá àâøã ïéâøã ïåðéà ìë 
áâðî øîúàã äîë  

  ãô/à  
 ולחברם מקומו את לתקן ,"אל בית ועד
 "אל בית ועד מנגב" שהרי ,שלם ביחוד
 המקום אל. "כראוי החכמה סוד נמצא
 "אהלה" ,"בתחלה אהלה שם היה אשר

 ,שלמה אבן .אל בית זה ,אהלה מי .א"בה
 מקום אל" ,ואמר רשם עוד .שאמרנו כמו

 שכתוב ,"בראשנה שם עשה אשר המזבח
 אברם שם ויקרא" ואז ,"אליו הנראה 'לה"

  .השלמה באמונה נדבק אז ,"'ה בשם

ìà úéá ãòåá )â âé úéùàøá ( äéøúà àð÷úàì
íéìù àãåçéá ïåì àøáçìåâ úéá ãòå áâðî àäã 

àúîëçã àæø çëúùà ìàã ìà úåàé à÷ãë 
 äìçúá äìäà íù äéä øùà íå÷îä)íù ( äìäà

äá" äîìù ïáà ìà úéá àã äìäà ïàî à
øîàå íéùø åú ïøîàãë øùà çáæîä íå÷î ìà 

 áéúëã äðåùàøá íù äùò)æ áé úéùàøá (
åäéì"àø÷éå ïéãëå åéìà äàøðä ää íøáà íù 

åäé íùá" ä)ã âé úéùàøá ( ÷áãúà ïéãë
àúîéìù àúåðîéäîá:  

 ,למעלה ממטה עלה בראשונה ,בא וראה
 'לה" וכתוב ,"אברם אל 'ה וירא" שכתוב
 כמו הראשונה הדרגה וזו ,"אליו הנראה
 וכתוב ,נבנה מסע( שלמה אבן ושאמרנ
 ,"הנגבה ונסוע הלוך" כך ואחר ,)למסעו

 ,בדרום שהתעטר עד .דרגה אחר דרגה
 כשעלה הדבר סתם כך אחר .וגורלו חלקו
 ומשם .העליון העולם זה ,סתם 'לה ואמר
 והכל ,למטה ממעלה וירד בדרגות נסע

 כשתסתכל וכאן. כראוי במקומו נדבק
 .העליונה ההחכמ סוד את תמצא ,בדרגות

 ,הימין מצד ,"מנגב למסעיו וילך" ,כתוב מה
עומק ה וםהסת העליון העולם ראשית
 דרגה אחר דרגה וירד .סוף אין עד למעלה

. למטה ממעלה ,"אל בית ועד מנגב" )עד(
 נדבק ,"'ה בשם אברם שם ויקרא" וכתוב
 מקום אל" שכתוב ,כראוי במקומו היחוד

 הז מה ".נהובראש שם עשה אשר המזבח
 ממטה אותה שהעלה ,"שם עשה אשר"

 àìéòì àúúî ÷éìñ àúéîã÷á éæç àú
 áéúëã)æ áé úéùàøá (åäé àøéå" íøáà ìà ä
 áéúëå)íù (åäéì" àâøã àåä àãå åéìà äàøðä ä

÷ äîìù ïáà ïøîàãë äàîã)]ð"à [ äðáð òñî
åòñîì áéúëå (äáâðä òåñðå êåìä øúáìåå àâøã 

 äéáãòå äé÷ìåç íåøãá øèòúàã ãò àâøã øúá
äìî íéúñ øúáìæåäéì øîàå ÷éìñ ãë " íúñ ä

 úéçðå ïéâøãá ìéèð ïîúîå äàìò àîìò àã
 à÷ãë äéøúàá àìë ÷áãúàå àúúì àìéòî

ùú ïéâøãá ìëúñú ãë àëäå úåàé àæø çë
 áéúë äî äàìò àúîëçã)â âé úéùàøá ( êìéå

 àîìòã àúåøéù àðéîéã àøèñî áâðî åòñîì
 úéçðå óåñ ïéà ãò àìéòì à÷éîò àîéúñ äàìò

 àâøã øúá àâøã)ãò ( ìà úéá ãòå áâðî)íù (
 áéúëå àúúì àìéòî)ã íù ( íøáà íù àø÷éå

åäé íùá" úåàé à÷ãë äéøúàá àãåçé ÷áãà ä

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(' ו' ג סוף פ"לים דף ו סעהגלגו' פירושו בס' עי א
' ז כיון לקשר העליונות במ"וזהו וילך למסעיו רבים דרגא בתר דרגא עד שהגיע למדתו מדת החסד ואח ב

כ מנגב ועד בית אל לאתקנא אתריה ולחברא לעליונות ביחודא שלים "וליחד וזהו הלוך ונסוע הנגבה ואח
 ).א"נ(' עם המ

רזא . א היינו סוד הבינה המעלים את החכמה" אשתכח רזא דחכמתא דזר"פירוש גם שלא זכר ג ג
 ).א"נ(דחכמתא והיחוד שלים 

  ).א"נ(רמז לכתר  ד
קיים ' מ מג"ת אל חסד עולם בינה ג"ת' אל עולם ה' השפיע בשם זה ה. וקרא זה אל זה' ויקרא מל ה

  ).א"נ(
 .ה"לעיל פ עא בשם הדע' עי ו
 ).א"נ( סתם בינה ומתמן נחית 'סתם ויבן שם מזבח לה' אמר לה ז
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 למטה ממעלה בדרגות ירדעכשיו ו ,למעלה
 העליונות הדרגות מאותן תזוז שלא כדי
 ביחוד הכל יחדיוית ,ממנה יזוזו לא והם
 לחלק והיה אברהם התעטר אז. כראוי אחד
 אשריהם .ודאי הוא ברוך הקדוש של גורלו

 הוא ברוך בקדוש שמתעטרים הצדיקים
 הזה בעולם אשריהם .בהם מתעטר והוא

 ועמך" כתוב עליהם .הבא בעולם ואשריהם
 וכתוב ,"ארץ יירשו לעולם צדיקיםכולם 

 עד ואור הולךאור נוגה כ צדיקים רחווא"
  ".היום נכון

 áéúëã)íù (å÷î ìà íù äùò øùà çáæîä í
 àúúî äì ÷éìñã íù äùò øùà éàî äðåùàøá
 ïéâá àúúì àìéòî ïéâøãá úéçð àúùäå àìéòì

äãé àì ïåðéàå ïéàìò ïéâøã ïåðéàî éãòú àì à
 úåàé à÷ãë àãç àãåçéá àìë ãçéúéå äðî ïåãòé

á÷ã äéáãò ÷ìåç äåäå íäøáà øèòúà ïéãë" ä
 äéá éøèòúîã àéé÷éãö ïåðéà ïéàëæ éàãåá÷á" ä

 ïéàëæå ïéã àîìòá ïåðéà ïéàëæ ïåäá øèòúî àåäå
 áéúë åäééìò éúàã àîìòá ïåðéà)àë ñ äéòùé (

 áéúëå õøà åùøéé íìåòì íé÷éãö íìë êîòå
)çé ã éìùî ( êìåä äâåð øåàë íé÷éãö çøåàå

íåéä ïåëð ãò øåàå:  
 פתח .ישבו אחד לשדה כשהגיעו .הלכו

 בפסוק ,"וחנני אלי פנה" ,ואמר שמעון רבי
 אותו בארנו והרי ,בו להסתכל יש הזה

יש בו  הזה בפסוק אבל ,מקומות בכמה
 אמר דוד וכי ".אלי פנה" .יםומסת דברים

 שהוא דרגתו בעבור אלא ".וחנני אלי פנה"
 ,"לעבדך עזך תנה" ,אמר הוא בה מתעטר

 עז ויתן" ככתוב ,העליון העז זה ,"עזך תנה"
 ךמל ,סתם מלך זה ,מלכו מי ".למלכו

 ,המשיח מלך זה ,לעבדך כאן אף .המשיח
 לבן והושיעה. "סתם מלך שאמרנו כמו

שהוא  עד ,הוא ישי בן היה לא וכי ,"אמתך
 .אביו של בשם ולא אמו של בשם אמר
 לקבל אדם יבא שכאשר ,בארנו הנה אלא
 שהוא בדבר ללכת צריך ,להזכיר עליון דבר
 .אביו את ולא אמו את הזכיר כן ועל ,ודאי
 כפי מלך שזה )שהרי( שנינו הנה ,ועוד

  .שאמרנו

 éáø çúô åáúé ì÷ç éá ãçá åèî ãë åìæà
 øîàå ïåòîù)æè åô íéìäú (åâå éððçå éìà äðô '

 äéì àðîé÷åà àäå äéá àìëúñàì úéà àø÷ éàä
 úéà ïéîéúñ ïéìî àø÷ éàäá ìáà øúà äîëá
 àìà éððçå éìà äðô øîà ãåã éëå éìà äðô äéá

ïéâáàã äéìéã àâøã  øîà÷ äéá øèòúà åäéà
 êãáòì êæò äðú)æè åô íéìäú (æò àã êæò äðúá 
 áéúëãë äàìò)ù"é á à ( ïàî åëìîì æò ïúéå

 àëä óåà àçéùî àëìî íúñ êìî àã åëìî
 íúñ êìî ïøîàãë àçéùî àëìî àã êãáòì

 êúîà ïáì äòéùåäå)íù íéìäú ( äåä àì éëå
 äéîàã àîùá øîà åäéàã ãò åäéà éùéã äéøá

á àìå éúéé ãëã àðîé÷åà àä àìà éåáàã àîù
 êäîì éòá àøëãàì äàìò äìî ìá÷ì ùð øá
 àìå äéîàì øëãà àã ìòå éàãå åäéàã äìîá

 ïðéðú àä åúå éåáàì)àäã (]àãã[ êìî 
ïøîà÷ãë:  

 ,כתוב מה בא וראה ,שמעון רבי אמר
 כתוב בִר ,"אברם מקנה עיור בין ריב ויהי"

 הזרה לעבודה רולחז לוט שרצה ,ד"יו חסר
 ,מוכיח הכתוב וסוף ,הארץ יושבי שעובדים

 ".בארץ שבוי אז זייוהפר והכנעני" שכתוב
 לעבודה הרע לסורו חזר שלוט לנו ומנין
 מהו ,"מקדם לוט ויסע" שכתוב ,זרה

 כאן כתוב .עולם של מקדמונו ,"מקדם"
 בנסעם ויהי" וכתוב ,"מקדם לוט ויסע"

 áéúë äî éæç àú ïåòîù éáø øîà) úéùàøá
æ âé (äéåíøáà äð÷î éòø ïéá áéø éâ áéúë áø 

åé øñç" äàøëåð àðçìåôì øãäîì èåì àòáã ã
 áéúëã çëåà àø÷ã äéôåñå àòøà éáúé éçìôã

)íù ( ïìðîå õøàá áùåé æà éæéøôäå éðòðëäå
äàøëåð àðçìåôì äéðçøñì øãäà èåìã)  àãä

àåä( áéúëã )àé íù (éàî íã÷î èåì òñéåã 

                                                           

 ). א"נ(זעירא שבזה תחונני ' שהיא מדת י' ל י"ל א"ומלת אלי ר א
 ).א"נ(משפע ותוקף הבינה שהיא בעלת רחמים ' דעז סתם גבורה פי' בי ב
וכן דרשו נתן . ואינו נכנס שם רמז אין כאן קדושה' שלא נדרוש דכשראוי ליכנס אות מאותיות שם הוי ג

  ).א"נ(ח "ז. חסר שמסר להם שמות הטומאהאברהם מתנות 
  ).הערת הזוהר(ב ”לעיל עד ע ד
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 של מקדמונו נסיעה להלן מה ,"מקדם
 שלכך אברהם שידע כיון. כן כאן אף ,עולם
 אל אברם ויאמר" ,מיד ,לוט של לבו נטה
 כדאי אינך ,"מעלי נא הפרד 'וגו לוט

 ולא אברהם ממנו נפרד אז .עמי להתחבר
 מי שכל ,עמו ולהתחבר ללכת רצה

 אחריו ללכת סופו ,לרשע שמתחבר
  .בגללו ולהענש

àëä áéúë íìåò ìù åðåîã÷î íã÷î èåì òñéå 
 áéúëå íã÷î)á àé íù ( äî íã÷î íòñðá éäéå

 ïåéë ïë àëä óåà íìåò ìù åðåîã÷î åìéèð ïìäì
 øîàéå ãéî äéáì éèð éëäì èåìã íäøáà òãéã

 èåì ìà íøáà]åâå'[ úðà úéì éìòî àð ãøôä 
ãëøáà ùøôúà ïéãë éàãäá àøáçúàì éàíà 

 ìëã äéîò àøáçúàìå êäéîì àòá àìå äéðî
øáçúéã ïàî äéøúáà êäéîì äéôåñ àáééçì 

ùðòúàìå  
  ãô/á  

 ,אחאב עם שהתחבר מיהושפט ,לנו מנין
 שכתוב ,שם נענש אבות זכות לאוול
 שכתוב ,צלינ ואז ,"יהושפט ויזעק"
 רצה לא כן ועל ".ממנו אלהים ויסיתם"

 רצה לא זה כל ועם .לוט עם ללכת אברם
 לוט לו ויבחר" אלא ,הרע מסורו רולחז לוט
 נסע ,"מקדם לוט ויסע הירדן כרכ כל את

 לדבק רצה ולא ,העולם של מקדמונו
 ישב אברם. "אברהם כמו השלמה באמונה

 ולדעת האמונה במקום להדבק "כנען בארץ
 בערי ישב ולוט" .ברבונו להדבק החכמה

 הרשעים אותם עם ," סדוםעד ויאהל הככר
 שכתוב ,האמונה מתוך שיצאו העולם של

 כל ,"מאד 'לה יםוחטא רעים סדום ואנשי"
 אשריהם לכן .כראוי לדרכו נפרד אחד

 ולילה יומם בתורה יםעוסקש החברים
 ,הוא ברוך הקדוש עם שלהם והחברות

 אלהיכם 'בה הדבקים ואתם" כתוב ועליהם
  ".היום כלכם חיים

 áàçà íò øáçúàã èôùåäéî ïìðî äéðéâá
 áéúëã ïîú ùðòúà ïäáàã åëæ àìîìàå)ã" á ä

àì çé (éåöäé ÷ò áéúëã áéæúùà ïéãëå èôùå
)íù (éäìà íúéñéå" àòá àì àã ìòå åðîî í

 àòá àì àã ìë íòå èåìã äéãäá êäéîì íøáà
 úà èåì åì øçáéå àìà äéðçøåñî øãäîì èåì
 ïî ìéèðúà íã÷î èåì òñéå ïãøéä øëë ìë
 à÷áãúàì àòá àìå àîìòã äàîã÷
 áùé íøáà íäøáàë àúîéìù àúåðîéäîá

 ïòðë õøàá) úéùàøááé âé ( àøúàá à÷áãúàì
 à÷áãúàì àúîëç òãðîìå àúåðîéäîã
 íåãñ ãò ìäàéå øëëä éøòá áùé èåìå äéøàîá

)íù ( åâî å÷ôðã àîìòã ïéáééç ïåðéà íò
 áéúëã àúåðîéäî)âé íù ( íéòø íåãñ éùðàå

åäéì íéàèçå" äéçøàì ùøôúà ãç ìë ãàî ä
 àééøáç ïåðéà ïéàëæ êë ïéâá úåàé à÷ãë

ééøåàá éìãúùîã àúåøáçå àéìéìå àîîé àú
á÷á ïåäìã" áéúë åäééìòå ä)ã ã íéøáã ( íúàå

åäéá íé÷áãä"ìà ääíåéä íëìë íééç íëé:  
 לוט הפרד אחרי אברם אל אמר 'וה"

 יונה ויקם" ,פתח אבא רבי ."' וגומעמו
 למי אוי ."' וגו'ה מלפני תרשישה חולבר

 שכתוב ,הוא ברוך הקדוש מלפני שמסתתר
 מלא אני הארץ ואת מיםהש את הלוא" בו

 אלא. מלפניו חולבר בא והוא ,"'ה נאם
 ".המדרגה בסתר הסלע בחגוי יונתי" כתוב

 זו ,"הסלע בחגוי" ,ישראל כנסת זו ,"יונתי"
 מה .העולם כל על עולה שהיא ,ירושלים

 אף ,הכל על וחזק עליון הוא הסלע
 .הכל על וחזקה עליונה היא ירושלים

 המקום )המקדש בית( זה ,"המדרגה בסתר"

åäéå" åîòî èåì ãøôä éøçà íøáà ìà øîà ä
åâå ')ãé âé úéùàøá ( çúô àáà éáø)â à äðåé (

åäé éðôìî äùéùøú çåøáì äðåé í÷éå"åâå ä ' éåå
á÷ éî÷î øúúñàã ïàîì" äéá áéúëã ä) äéîøé

ãë âë (ä úà àìä àìî éðà õøàä úàå íéîù
åäé íàð" áéúë àìà äéî÷î ÷øòîì éúà àåäå ä

)ãé á øéù ( äâøãîä øúñá òìñä éåâçá éúðåé
 íìùåøé àã òìñä éåâçá ìàøùé úñðë àã éúðåé
 äàìò éäéà òìñ äî àîìò ìë ìò à÷ìñ éäéàã
 äàìò éäéà íìùåøé óåà àìë ìò àôé÷úå
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 כל של הלב ,הקדשים קדשי בית שנקרא
 משום ,"המדרגה בסתר" כתובלכן ו. העולם
 אשה כמו ,נסתרת השכינה היתה ששם
 מביתה יוצאת ואין לבעלה צנועה שהיא

 פוריה כגפן אשתך" שנאמר כמו .החוצה
 אינה ישראל כנסת כך ,"' וגוביתך בירכתי

 אלא המדרגה בסתר למקומה מחוץ שורה
 ומשום ,הגלות בתוך שהיא הגלות של ןבזמ

 טובה יש העמים לשאר ,בגלות שהיא
  .יותר ושלוה

 àã äâøãîä øúñá àìë ìò àôé÷úå)]ð"à [úéá 
ùã÷îä ( íéùã÷ä ùã÷ úéá éø÷àã øúà

)á( øúñá áéúë êë ïéâáå àîìò ìëã àáì
 àøúúñî àúðéëù úåä ïîúã ïéâá äâøãîä
 àúéáî à÷ôð àìå äìòáì äòåðö éäéàã àúúàë

 øîà úàã äîë øáì)â çë÷ íéìäú ( êúùà
åâå êúéá éúëøéá äéøåô ïôâë ' ìàøùé úñðë êë

 àìà àâøãã åøéúñá àäøúàî øáì àééøù àì
äéàã àúåìâã àðîæáå éäéàã ïéâáå àúåìâ åâá 

øéúé äåìùå åáéè ïåì úéà ïéîò øàù àúåìâá:  
 בארץ שורים שישראל בזמן ,בא וראה

 והכסא ,כראוי קןומת היה הכל ,הקדושה
 ובוקע ,העבודה את ועושים ,עליהם שלם

 עולה העבודה ואותה .העולם של האוירים
 תקנהנ לא שהארץ משום ,מקומהל למעלה

 שארלכן ו .לבדם לישראל אלא עבודהל
 שלא ,מתרחקים היו ם"עכו עובדי העמים

 שלא משום , עכשיוכמו בה שולטים היו
 הרי ,תאמר ואם. מהתמצית אלא נזונו

 שבית בזמן ששלטו היו מלכים כמה ראינו
 בבית , בא וראה.העולם על קיים המקדש
 לא ,הארץ את ישראל טמאוש טרם ,ראשון

 ,ם"עכו עובדי עמיםה שאר שולטים היו
 שולטים היו ובה ,התמצית מן נזונו אלא
 את וטמאו ישראל שחטאו כיון .כך כל ולא

 השכינה את דחו כביכול אז ,הארץ
 ואז ,האחר למקום והתקרבה ,ממקומה

 הרשות להם ונתנה העמים שאר שלטו
  .טולשל

 àòøà ìò ïééøù ìàøùéã àðîæá éæç àú
å úåàé à÷ãë ï÷úúî äåä àìë àùéã÷ àéñøë

 àîìòã ïéøéåà ò÷áå àðçìåô éãáòå åäééìò íéìù
 ïéâá äéøúàì àìéòì àðçìåô àåää ÷éìñå
 ìàøùéì àìà àðçìåôì úð÷úúà àì àòøàã

åëòò ïéîò øàù êë ïéâáå åäééãåçìá" ååä í
 àìã ïéâá àúùäãë äá ïéèìù ååä àìã é÷çøúî
 äîë ïðéîç àä àîéú éàå úéöîúî àìà åðæúà

 ïéèéìùã ååä ïéëìî íéé÷ ùã÷îä úéáã àðîæá
 åáéàñ àì ãò ïåùàø úéáá éæç àú àîìò ìò

åëòò ïéîò øàù ïéèìù ååä àì àòøà ìàøùé" í
 êë ìë åàìå ïéèìù ååä äáå úéöîúî åðæúà àìà
 ìåëéáë ïéãë àòøà åáéàñå ìàøùé åáçã ïåéë
 àúëåãì úáø÷úàå äøúàî àúðéëùì äì åçã

ïåì áéäééúàå ïéîò øàù ïéèìù ïéãëå àøçà åùø 
äàèìùì:  

 שולט לא ישראל ארץ על ,בא וראה
 .לבדו הוא ברוך קדושחוץ מה אחר נהוממ

 מקטרים והיו ישראל שחטאו ובשעה
 כביכול ,הארץ שבתוך אלהים אחריםל

 ומושכים ,ממקומה השכינה נדחתה
 ,השכינה לתוך זרה עבודה לקשר ומקטרים

 רתושקט משום ,השליטה להם נתנה ואז
 שאר שלטו ואז ,להתקשר קשר היא

 הדרגות אותן וכל ,נביאים ובטלו העמים
 את הסירו ולא, בארץ שלטו לא העליונות

 משכו שהם משום ,העמים שאר שליטת
 שני בבית הנה זה ועל .אליהם השכינה את

 àðîî äìò èéìù àì ìàøùéã àòøà éæç àú
á÷ øá àøçà" åáàçã àúòùáå éåãåçìá ä

 àòøà åâá ïéðøçà ïååòèì ïéøè÷î ååäå ìàøùé
 éëùîå äøúàî àúðéëù àééçãà ìåëéáë
 àúðéëù åâ ïøçà ïååòè àøù÷úàì éøè÷îå
 úøè÷ã ïéâá àúåðèìù ïåì áéäééúà ïéãëå

àøè÷àä  ïéîò øàù åèìù ïéãëå àøè÷úàì àå
 åèìù àì ïéàìò ïéâøã ïåðéà ìëå íéàéáð åìèáå
 ïéâá ïéîò øàùã àúåðèìåù åéãòà àìå àòøàá
 úéáá àã ìòå åäééáâì àúðéëùì åëùî ïåðéàã
 ìëå åéãòà àì ïéîò øàùî àúåðèìåù àä éðù

                                                           

). א"ד(קשור בלשון תרגום ' לפי שהקטרת הוא מקשר המדרגות יחד ולכן נקרא בשם קטרת שהוא ל א
  ).א"נ(ב "הרש. ומקשרים טעוון אחרנין בהקטרת זרות תוך השכינה
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 שכן וכל ,העמים משאר השליטה סרה לא
 המקום ,העמים בשאר ששכינה ,בגלות
לכן כולם ו . הממוניםשאר שולטים ששם

  ועל. אליהם שנקרבת השכינה מן קיםיונ

ïéîò øàùá àúðéëùã àúåìâá ïëùà øúà 
åäìë êë ïéâáå ïéèìù ïðîî øàùã ïî ïé÷ðé 

ìòå åäééáâ úáéø÷úàã àúðéëù  

  äô/à  
 הארץ על שרויים היו שישראל בזמן ,זה

 ,הוא ברוך הקדוש עבודת את ועובדים
 יצאה ולא ,ביניהם צנועה היתה השכינה

 אותם כללכן ו .בגלוי החוצה ביתה מתוך
 נטלו לא ,הזמן באותו שהיו הנביאים

לכן ו ,שאמרנו כפי ,במקומה אלא נבואה
 כדי ,השוהקד לארץ מחוץ בורח היה יונה
 ילך ולא ,הנבואה עליו תתגלה שלא

  . הוא ברוך הקדוש של בשליחות

 àòøà ìò ïàøù ååä ìàøùéã àðîæá àã
á÷ã àðçìåô éçìôå" äòåðö úåä àúðéëù ä

 àééìâúàá øáì àúéá åâî ú÷ôð àìå åäééðéá
 àì àðîæ àåääá ååäã íéàéáð ïåðéà ìë êë ïéâáå

ìà äàåáð åìèð êë ïéâáå ïøîà÷ãë äøúàá à
 éìâúé àìã àùéã÷ àòøàî øáì ÷øò äåä äðåé

á÷ã àúåçéìùá êäé àìå äàåáð äéìò"ä:  

 שהתגלתה ראינו הרי ,תאמר ואם
 פרשנו הנה ,בחוץ שהיא בבבל השכינה
 היה שלא מה שהיה ,"היה היה" שכתוב
 ,המקדש בית שנבנה מיום כן מלפני

 על" וכתוב .לשעתה היתה ההיא והנבואה
 היום מן היה שכבר הנהר ,"כבר נהר

 התגלתה תמיד והשכינה ,העולם שנברא
 להשקות מעדן צאוי ונהר" שכתוב ,עליו
 האחד שם(" ,"' וגויפרד ומשם הגן את
 השכינה נגלתה ושם. מהם אחד ווזה ,)"'וגו
 לפי אותה הצטרכוישראל ש שעה לפי

 ,לכןו .התגלתה לא אחר בזמן אבל .צערם
 תתגלה ולא השכינה עליו תשרה שלא כדי

 זהו ,וברח השוהקד מארץ יונה הלך ,עליו
 ידעו כי" וכתוב ,"'ה מלפני" שכתוב

  ".ברח הוא 'ה מלפני כי האנשים

 àúðéëù àééìâúàã ïðéîç àä àîéú éàå
 áéúëã àðîé÷åà àä øáì åäéàã ìááá) ìà÷æçé

â à ( àðã úîã÷ ïî äåä àìã äî äåäã äéä äéä
ã÷î éá éðáúàã àîåéî äàåáð àéääå àù

 áéúëå úåä àúòùì)à íù (øäð øáë øäð ìòá 
 àúðéëùå àîìò éøáúàã àîåéî äåä øáëã

 áéúëã äéìò øéãú àééìâúà)é á úéùàøá ( øäðå
åâå ãøôé íùîå ïâä úà úå÷ùäì ïãòî àöåé '

)]ð"à [åâå ãçàä íù' ( ïîúå åäééðéî ãç åäéà àãå
 äì åëéøèöàã àúòù íåôì àúðéëù àééìâúà

øùé àì àøçà àðîæá ìáà åäééøòö íåôì ìà
 éåìò éøùú àìã ïéâá äðåé êë ïéâáå àééìâúà
 àùéã÷ àòøàî ìæà äéìò éìâúú àìå àúðéëù

ää ÷øòå" ã)â à äðåé (åäé éðôìî" áéúëå ä)é íù (
åäé éðôìî éë íéùðàä åòãé éë"çøåá àåä ä:  

 מתגלה לא שהשכינה כמו ,בא וראה
 יתראנ  אינהכמו כן, לה הראוי במקום אלא
 שהרי .לה שראוי באדם אלא מתגלה ולא

 להתהפך לוט של רצונו על שעלה מיום
 רוח הקודש הסתלקה ,הרע לסורו

 מיד ,ממנו הסתלקר לוט שאוכ .מאברהם
 שכתוב זהו .במקומה רוח הקודש שרתה

 מעמו לוט הפרד אחרי אברם אל אמר 'וה"
 שלוט אברהם שראה כיון ,בא וראה. "'וגו

 ,חדופ היהאברהם  ,הרע ורולס שב היה

 àìà àéìâúà àì àúðéëùã äîë éæç àú
 àìå éæçúà àì éëä óåà äì éæçúàã àøúàá

åé ïî àäã äì éæçúàã ùð øáá àìà àéìâúà àî
 äéðçøñá àëôäúàì èåìã äéúåòø ìò ÷éìñã
 ÷ìúñà ãëå íäøáàî àùéã÷ àçåø ú÷ìúñà

ää äéúëåãá àùãå÷ çåø àøù ãéî äéðî èåì" ã
)ãé âé úéùàøá (åäéå" éøçà íøáà ìà øîà ä

åâå åîòî èåì ãøôä ' íäøáà àîçã ïåéë éæç àú

                                                                                                                                                                                     

האומות ולא תחת יד שר אחד כדי שלא תהיה השפעת הקדושה ל כי נתפזרו ישראל בגלות לכל "נ א
כ כשהיה השפעה לישראל היה כולה להם ומדריגה רבה ירדו ישראל שמתחילה "כולה לאומה אחת משא

כ עתה נוטלים ישראל מתמצית האומות ולא מתמצית "נטלו השרים של אומות מתמצית ישראל משא
ס "ואפשר שנתפזרו לברר ע. ם"א. פ"ד מטה מטה בש ואתה תר"מדרגות וז' השרים וירדו ישראל ב

 ).א"נ) (ן"מאי(העקביים והרגלים ואז תבא הגאולה 
דימינא נקרא נהר פלגיו ' מסט, ל כל החיותלט כו"נהר הוא מט, ל"ד וז"ז ע" כח"א על תז"בבהגר' יע ב

 .ל"עכ, א נהר כבר"דעד' דשמאלא נהר דינור ומסט' ומסט
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 עם החברות משום ושלום חס אולי ,אמרו
 שעטר הקדוש החלק את בגללו אבדתי זה

 ,ממנו שנפרד כיון .הוא ברוך הקדוש אותי
 המקום מן וראה עיניך נא שא" ,לו אמר
 אשר המקום מן" זה מה". שם אתה אשר
 והתעטרת בתחלה בו שנדבקת ,"שם אתה

 וקדמה גבהונ נהוצפ" .השלמה באמונה
 ,בתחלה שהיו מסעיו הם אלו ,"וימה

 ונסוע הלוך" וכתוב ,"למסעיו וילך" שכתוב
 שהתעטר העליונות הדרגות אלו ".הנגבה

 שלא התבשר ואז. בתחלה השלמה באמונה
 את כי" שכתוב ,לעולמים ומבניו ממנו תזוז

 אשר" זה מה ".אהור אתה אשר הארץ כל
 הראשונה הדרגה זו ,"אהור אתה

 הנראה 'לה" שנאמר כמו ,לו תהשהתגל
 משום ,ראה אתה אשרלכן ו ".אליו

 מכל נכללת הזו הראשונה שהדרגה
 כל את כי"לכן ו .בה נראות וכלן ,הדרגות

  ."' וגוראה אתה אשר הארץ

 øîà íäøáà ìéçã äåä äéðçøñì áú äåä èåìã
ç àîìéã"àúåøáç ïéâá å äéðéâá àðãéáà àãã 

á÷ éì øèòàã àùéã÷ à÷ìåç" ùøôúàã ïåéë ä
à äéðî" øùà íå÷îä ïî äàøå êéðéò àð àù ì

 íù äúà øùà íå÷îä ïî éàî íù äúà
 úøèòúàå àúéîã÷á äéá ú÷áãúàã

áîäðåôö àúîéìù àúåðîéäàäáâðå áäîã÷å â 
äîéåã áéúëã àúéîã÷á ååäã åéòñî ïåðéà ïéìà 

)â íù (ëå åéòñîì êìéå áéú)è áé íù ( êåìä
 øèòúàã ïéàìò ïéâøã ïéìà äáâðä òåñðå
 øùáúà ïéãëå àúéîã÷á àúîéìù àúåðîéäîá

 áéúëã ïéîìòì éåðá ïîå äéðî éãòé àìã) âé íù
åè ( øùà éàî äàåø äúà øùà õøàä ìë úà éë

 äéì àéìâúàã äàîã÷ àâøã àã äàåø äúà
åäéì øîà úàã äîë" êë ïéâáå åéìà äàøðä ä

 äúà øùàäàåøä äàîã÷ àã àâøãã ïéâá 
 ïéâáå äéá ïåæçúà åäìëå ïéâøã åäìëî ìéìëúà

åâå äàåø äúà øùà õøàä ìë úà éë êë':  
 ,בלוד אכסניה לבית נקלע אלעזר רבי

 בלילה] א"ר[ קם .חזקיה רבי עמו והיה
 אמר .אליו חזקיה רבי קם .בתורה קולעס

בכפר  נמצאים החברים ,אלעזר רבי לו
 כתפוח" ,ואמר אלעזר רבי פתח. רחוק
 ברוך הקדוש זה ,"כתפוח" ."' וגוהיער בעצי
 מכל יוצבעב ומתעטר נחמד שהוא ,הוא
 רשום .לו שדומה מי שאין האילנות שאר
 ,כמותו אחר שאין הוא רשום ,הכל מן הוא

 של בצל ולא בצלו ,"חמדתי לויבצ"לכן 
 . הממוניםשאר של בצל ולא בצלו ,אחר

 אברהם היהש היום מן ,מתי ,"חמדתי"
 ברוך הקדוש את ואהב נחמד שהוא ,בעולם

 äåäå ãåìá àæéôùåà éáá òøòà øæòìà éáø
ééøåàá éòìîì àéìéìá í÷ äé÷æç éáø äéîò àú

à äéáâ äé÷æç éáø í÷" àøèñé÷á øæòìà éáø ì
àèñå÷ãå øîàå øæòìà éáø çúô éçéëù àééøáç 

)â á øéù (åâå øòéä éöòá çåôúë ' àã çåôúë
á÷"øèòúîå ãéîç åäéàã äæ øàù ìëî éåðååâá 

 àìëî åäéà íéùø äéì éîãã úéà àìã ïéðìéà
 åìöá êë éðéâá äéúååë àøçà úéìã àåä íéùø

àìå åìöá éúãîç àìöá àìå åìöá àøçà àìöá 
 äåäã àîåé ïî éúîéà éúãîç ïðîî øàùã

á÷ì äéì íéçøå ãéîç åäéàã àîìòá íäøáà" ä

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(קו שמאל גבורה  א
  ).א"נ(ו ימין חסד ק ב
  ).א"נ(ת "מזרח קו אמצעי ת ג
  ).א"נ(מערב המסע האחרון מלכות  ד
כלומר בזה נתן את ' א בגין וכו"כ מה הועיל במסעיו מאחר שלא נתן לו אלא זאת לז"הוקשה לו א ה

 ).א"נ(ח "ז. כולם כי המדה הזאת כלם נכללים בה
וים תמיד חברים אשר הם עוברים ושבים  באהל שלנים בו האורחים ונמכר להם הכל במדה שם מצו

ג ופירש בקשר האשכול קיסטרא הוא מלשון "דקיטפא ה ).א"ד(בלוד כמבואר ' שכן הם באו לאושפיזא א
' ש שהיו מתקשרים יחד במ"קשר כמו קסטר חד חויא ברגלוי פרשה שמיני קיטפא אשכול בערבי והכונה ע

ה בקוסטא "א ד"י תענית כד ע"רש' אמנם עי). א"נ(י עסקם בתורה וזהו חברייא שכיחי "אשכול ע' הנק
לכן , ויש בו סכנת דרכים, הוא מקום רחוק" קיסטרא"ש, ה היה לו"א ד"ק צח ע"י ב"רש' ועי, שפירושו כפר

  .ע"וצ, נראה שהוא לשון של גלות
' יהיינו סוד תרין עטרין מתרין גוונין חיור וסומק חד עטרא מצד אבא הנקרא חסד וחד עטרא מצד א ז

 ).א"נ) (ח"ז(א "הנקרא גבורה כנזכר בהאזינו דף רצ
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 ".הביוא אברהם" שנאמר כמו ,באהבה הוא
 שהוא ,יצחק הוא זה ,"לחכי מתוק ופריו"

 חמדתי לויבצ" ,אחר דבר. קדוש פרי
 זה ,"לחכי מתוק ופריו" ,יעקב זה ,"וישבתי

 .בעולם קדושים פירות שעשה ,הצדיק יוסף
 ,"יוסף יעקב לדותות אלה" כתוב זה ועל
 שהוא יוסף( יעקב של התולדות אותם שכל

 הם הצדיק ביוסף א"נ ,תולדות שעושה
 א"ד לםוכ כעין תולדות שעושה ,עומדים
 שם על ישראל נקראולכן ו ,)שבטים
  ."' וגואפרים לי יקיר הבן" שכתוב ,אפרים

 øîà úàã äîë äáäàá)ç àî äéòùé ( íäøáà
 åäéàã ÷çöé àåä àã éëçì ÷åúî åéøôå éáäåà
 éúáùéå éúãîç åìöá øçà øáã àùéã÷ àáéà
 ÷éãöä óñåé àã éëçì ÷åúî åéøôå á÷òé àã

 ãáòã àîìòá ïéùéã÷ ïéøéô>àã ìòå< )å( áéúë
)á æì úéùàøá (òé úåãìåú äìà ìëã óñåé á÷

 á÷òéã úåãìåú ïåðéà úåãìåú ãéáòã åäéà óñåé
]ð"úåãìåú ãéáòã éîéé÷ ÷éãöä óñåéá à  ïéòë

åäìë íéèáù[ )åäìë ïéòë íéèáù( êë ïéâáå 
 áéúëã íéøôàã àîù ìò ìàøùé ïåø÷à) äéîøé

ë àì (ôà éì øé÷é ïáäåâå íéø':  
 זה ,"היער בעצי כתפוח" ,אחר דבר
  ,ריחות שמעלה לתפוח שדומה אברהם

 íäøáà àã øòéä éöòá çåôúë øçà øáã
ïéçéø ÷éìñã çåôúì äéì éîãã  

  äô/á  
 ,דורו בני כל על שלמה באמונה נרשםו

 ,למטה אחד ונרשם למעלה אחד ונרשם
 ,אחד היה מהל ".אברהם היה אחד" שכתוב

 לאמונת שעלה עולםב אחר היה שלא
 רבי לו אמר .חוץ ממנו הוא ברוך הקדוש
 עשו אשר הנפש ואת" כתוב והרי ,חזקיה
 היו לא הם כעת עד ,לו אמר ".בחרן

. אברהם בהם שהתעטר עליונות בדרגות
 נקרא שלא ,שמעתי עוד ,לו אמר כך אחר

 .ויעקב ביצחק שהתעלה עד אחד אברהם
 והיו) והרי( ויעקב ביצחק שהתעלה כיון

 נקרא אז ,העולם אבות שלשתםכולם 
 יןומצ בעולם תפוח הוא ואז ,אחד אברהם

  .אמרת יפה ,לו אמר .העולם בני מכל

 éðá ìë ìò àúîéìù àúåðîéäîá íéùøúàå
 íéùøúàå äéøã]ãç[ ãç íéùøúàå àìéòì 

 áéúëã àúúì)ãë âì ìà÷æçé ( íäøáà äéä ãçà
 éã àîìòá àøçà äåä àìã ãçà äåä àîòè éàî

ì ÷éìñá÷ã àúåðîéäî"à åäéà øá ä" éáø ì
 áéúë àäå äé÷æç)å áé úéùàøá ( ùôðä úàå

à ïøçá åùò øùà" ïéâøãá ååä àì ïåðéà ïòë ãò ì
ïéàìòàà øúáì íäøáà åäá øèòúàã " åú ì

 ÷ìúñàã ãò ãçà íäøáà éø÷à àìã àðòîù
òéå ÷çöéáá÷òéå ÷çöéá ÷ìúñàã ïåéë á÷á ååäå 

÷à ïéãë àîìòã ïäáà ïåäúìú åäìë íäøáà éø
åä ïéãëå ãçàà éðá ìëî íéùø àîìòá çåôú 

à àîìò"úøîà à÷ øéôù ìâ:  
 זה "היער בעצי כתפוח" ,אחר דבר
 הקדוש זה "דודי כן" ,הוא ברוך הקדוש

 .הוא ברוך הקדוש זה "בצלו" ,הוא ברוך
 הקדוש שנגלה ביום ,"וישבתי חמדתי"

 תורה ישראל וקבלו סיני הר על הוא ברוך

á÷ àã øòéä éöòá çåôúë øçà øáã" ïë ä
éãåããá÷ àã "á÷ àã åìöá ä" éúáùéå éúãîç ä

á÷ éìâúàã àîåéá" åìéá÷å éðéñã àøåè ìò ä
 åøîàå àúééøåà ìàøùé)æ ãë úåîù ( äùòð

òîùðåäïéìî ïéìà éëçì ÷åúî åéøôå  àúééøåàã 
                                                           

ל ואם אברהם לא זכה בהם עדיין איך "כלומר לא נתקשרו במדות כאברהם דכתיב וילך למסעיו כנז א
  ).א"נ(יזכו הם 

á) àäå( –ôã "å. 
 חולק על חבירו הכל' פ שא"י בשיר השירים שכל פשטי ורזי התורה קישוטין לשכינה ואע"לימדנו רשב ג

כי אלו ואלו דברי אלקים חיים כפשטו שהם אמת (ח "ז. 'ח כו"עושים קשוט וזהו אמרם שפיר קאמר אבל ת
  ).א"נ) (ן"מאי. ק דעירובין ולכן הכל קישוט לשכינה"א פ"ש רבני צרפת הביאם הריטב"כמ

א ת בהיותו בעלמ"ש כתפוח בעצי היער פירוש כמו שהת"לא סלקא בשמא וז' היכא דדכורא שריא נוק ד
ת רשום "כן דודי ת' לא סלקא בשמא כנז' דנוקבא עולה סנדלפון שהוא בגימטריא יער כי שם לפניו נוק

מיצל באופן שהוא היער היה אבל לשעבר הייתי יושב ' והמ' ק ואני בצל צלו שהוא מיצל במ"מכל הבנים ו
 ). א"נ(ח "ז. בצלו ממש

  ).א"ד(ב ”לעיל פב ע ה
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 ,"לחכי מתוק ופריו". "נשמעו נעשה" ואמרו
 ומתוקים" בהם שכתוב התורה דברי אלו

 ופריו" ,אחר דבר ".צופים פתוונ מדבש
 לןושכ הצדיקים נשמות אלו ,"לחכי מתוק

 ועומדות ,הוא ברוך הקדוש של מעשיו פרי
 העולם נשמות כל ,בא וראה. למעלה עמו
 כולן ,הוא ברוך הקדוש של מעשיו פרי שהן
 כולן ,לעולם כשיורדותו .אחד בסוד אחד

 ונקבה זכר והן ,ונקבה זכרצבעים כ נפרדות
  .יחד מחוברין

 åäá áéúëã)àé èé íéìäú ( ùáãî íé÷åúîå
 ïéìà éëçì ÷åúî åéøôå øçà øáã íéôåö úôåðå

 àáéà åäìëã àé÷éãöã ïåäúîùð]éåãáåòã[ 
á÷ã" ïéúîùð ìë éæç àú àìéòì äéîò éîéé÷å ä

àáéà ïåðéàã àîìòãàá÷ã éåãáåòã " ãç åäìë ä
ãç àæøáá ïéùøôúî åäìë àîìòì éúçð ãëå 

ë ïéðååâ)ã(ã àá÷åðå øëã ïåðéàå àá÷åðå øë
àãçë ïéøáåçî:  

 עושה לזכר הנקבה תשוקת ,וראה ובא
 .נפש עושה לנקבה הזכר ותשוקת ,נפש

 לנקבה הזכר תשוקת של והרצון
 וכולל ,נפש מוציאה בה והתדבקותו

 ,אותה ונוטל הנקבה )תשוקתו( תשוקת
 בתשוקה התחתונה התשוקה ונכללת

. רודיפ בלי אחד רצון ונעשית ,שלמעלה
 מן ומתעברת הכל כולל )נוטל(הנקבה  ואז

 ,יחד נדבקות שניהם של והתשוקות ,הזכר
 וכשהנשמות .זה עם זה כלול הכל כן ועל

 אחר .ונקבה זכר יחד יוצאות הן ,יוצאות
 וזו זה לצד זו נפרדות ,שיורדות כיון ,כך

 אותן גומזו הוא ברוך והקדוש ,זה לצד
 אלא ,לאחר תןינ לא והזווג .כך אחר

 את יודע שהוא ,לבדו הוא ברוך לקדוש
 האיש אשרי. כראוי אותם לחבר זווגם

 כדי האמת בדרך והולך במעשיו שזוכה
 .להיבתח שהיה כמו בנפש נפש שתתחבר

 אדם זהו ,במעשיו זוכה הוא אם שהרי
 מתוק ופריו" כתובלכן ו .כראוי שלם
 ממנו שיתברך רךוקון מביבת שהוא ,"לחכי

 האדם במעשי תלוי שהכל משום ,העולם
  .זוכה לא ואם זוכה אם

 ãéáò àøåëã éáâì àá÷åðã àúáåàéú éæç àúå
 ùôð]àúáåàéúå) [àúáåàéúã úåòøå( àøåëãã 

 àá÷åð éáâì] àúáåàéúã àúåòøå ùôð ãéáò
àá÷åð éáâì àøåëãã[äéìéã àúå÷áãúàå  äá 

 àúáåàéú ìéìëå ùôð ÷éôà]ð" àäéúáåàéú[ 
àéú ìéìëúàå äì ìéèðå àá÷åðã äàúú àúáå

 àãç àúåòø åãéáòúàå àìéòìã àúáåàéúá
 ïéãëå àãåøô àìá)ìéèð (]ìéìë[ àá÷åð àìë 

 ïéúáåàéúå àøåëã ïî úøáòúàå>ã< åäéååøú
 ãëå àãá àã ìéìë àìë àã ìòå àãçë ï÷áãúî
 øúáì ïé÷ôð àãçë àá÷åðå øëã ïé÷ôð ïéúîùð
 àãå àã àøèñì àã ïùøôúî éúçðã ïåéë

á÷å àã àøèñì"âååæî ä áéäééúà àìå øúáì ïåì 
á÷ì àìà àøçàì àâååæ" òãé åäéàã éåãåçìá ä

 àåä äàëæ úåàé à÷ãë ïåì àøáçì ïåäìã àâååæ
 ïéâá èåù÷ çøåàá ìéæàå éåãáåòá éëæã ùð øá
 éà àäã àø÷òî ååäã äîë ùôðá ùôð øáçúàã
 úåàé à÷ãë íéìù ùð øá àåä àã éåãáåòá éëæ

 áéúë êë ïéâáå)äéù"â á ù (úî åéøôå éëçì ÷å
àðå÷úá àåäãâ ê Çø Çá Àî àîìò äéðî àëøáúàì 

 àì éà éëæ éà àéìú ùð øáã ïéãáåòá àìëã ïéâá
éëæ:  

 שכתוב ,שמעתי כך ,חזקיה רבי אמר
 אמר הוא ברוך הקדוש ".נמצא פריך ממני"

 לא .נמצא פריך ממני ודאי ,ישראל לכנסת
 תשוקת אותה ,פריך אלא נמצא פריי כתוב

 ,הזכר בכח ללתונכ נפש שעושה הנקבה
 זו כוללת אחת תיונעש ,בנפש נפש ונכללת

 נמצאים מכן לאחר .שאמרנו כפי ,בזה
 פרי נמצא הזכר בכח זהו ,בעולם שניהם

à"òîù éëä äé÷æç ø áéúëã àð)è ãé òùåä (
á÷ àöîð êéøô éðîî" ìàøùé úñðëì äì øîà ä

 áéúë àì àöîð ééøô àöîð êéøô éàãå éðîî
 ùôð ãéáòã àá÷åðã àúáåàéú àåää êéøô àìà
 ùôðá ùôð ìéìëúàå àøåëãã àô÷åúá ìéìëúàå
 øúáì ïøîàãë àãá àã ìéìë ãç åãéáòúàå
 àøåëãã àìéçá àãå àîìòá åäééååøú åçëúùà
                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(א ”ר ח פרק כב ופקודי רמו עק שע"עיין בפרדס רמונים מהרמ א
 .זוהר הרקיע' עי ב
וזווגין שאינם עולים יפה . י"פירוש מתוק שהוא מתוקן כמה גדול תיקון הנפש שמתברכות העולמות ע ג

 ).א"נ(ח "ז. אינהו דאפסידו אנפשייהו
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 נמצא הנקבה בתשוקת ,אחר דבר. הנקבה
 ,לזכר הנקבה תשוקת לא שאם ,הזכר פרי
 שכתוב זהו .לעולמים פירות נעשו לא

  ".נמצא פריך ממני"

çëúùà àúáåàéúá øçà øáã àá÷åðã àáéà 
 åàì éàã àøåëãã àáéà çëúùà àá÷åðã
 åãéáòúà àì àøåëã éáâì àá÷åðã àúáåàéú

ää ïéîìòì ïéøéô"àöîð êéøô éðîî ã:  
 רבי ."' וגושנער מלך אמרפל בימי ויהי"
 יקראהו צדק ממזרח העיר מי" ,פתח יוסי

 ,החברים בארו הזה הפסוק את ,"' וגולרגלו
 ,החכמה של בסוד הוא הזה הפסוק אבל

 הקדוש עשה רקיעים שבעה ,שנינו שהרי
 כבוד את להודיע וכולם ,למעלה הוא ברוך

 להודיע עומדים וכולם ,הוא ברוך הקדוש
 יש ,בא וראה. העליונה האמונה סוד את

 ,השבעה מאותם למעלה וםסת עליון רקיע
 וזה ,לםולכ ומאיר שמנהיגם הרקיע ווזה

 ,ידועה שלא אלהבש ועומד ,נודע אינו
 תמהים וכולם ,עומקו וםסת שהוא משום

 שכתוב שפרשוה כמו .י"מ נקראלכן ו .עליו
 הוא זה ,ונאמר ,"הקרח יצא מי מבטן"

  העליון הרקיע

åâå øòðù êìî ìôøîà éîéá éäéå ') úéùàøá
à ãé ( çúô éñåé éáø)á àî äéòùé ( øéòä éî

åâå åìâøì åäàø÷é ÷ãö çøæîî ' äåî÷åà àø÷ éàä
ç åäéà àúîëçã àæøá àø÷ éàä ìáà àééøá

á÷ ãáò ïéòé÷ø äòáù ïðéðú àäã" àìéòì ä
á÷ã àø÷é òãåîúùàì åäìëå" ïéîéé÷ åäìëå ä

 úéà éæç àú äàìò àúåðîéäîã àæø àòãåàì
 äòáù ïåðéàã åäééðî àìéòì íéúñ äàìò àòé÷ø

àòé÷ø àåä àãåà àãå åäìëì ïåì øéäðå ïåì øáãã 
àúìàùá àîéé÷å òãééúà àì ïéâá àòéãé àìã 

ïéäååú àìëå ÷éîòå íéúñ åäéàãá  êë ïéâáå äéìò
î éø÷à" áéúëã äåî÷åàã äîë é)èë çì áåéà (

øîúàå çø÷ä àöé éî ïèáîâ àòé÷ø àåä éàäå 
äàìò  

  åô/à  
 ויש. השבעה אותם כל על שעומד

 ולא מכולם תחתון שהוא רקיע למטה
 ,מאיר שלא תחתון שהוא ומשום ,מאיר
 ושתי ,עמו מתחבר עליהםש הרקיע אותו

 ונקרא ,בתוכו כוללם הוא הללו האותיות
. י"מ שנקרא העליון הרקיע שאותו ,ים

 האחרים הרקיעים אותם שכל משום
 הים הוא ואז ,אליו ונכנסים נחלים נעשים
 ועל .למיניהם ודגים פירות ועושה ,העליון

 שם ידים ורחב גדול הים זה" דוד אמר זה
, "לותוגד עם נותקט חיות מספר ואין רמש
 צדק ממזרח העיר מי" כתוב זה ועל

 זה ,"ממזרח העיר מי" ".לרגלו יקראהו
 .שרה זו( ,"לרגלו יקראהו צדק" ,אברהם

 הוא זה )"' וגולרגלו יקראהו צדק" א"ד
 שנעשה הרקיעים כל של התחתון הרקיע

 הרקיע הוא .זה מי ,"גוים לפניו יתן. "ים
 ילומפ נקמות שעושה ,שאמרנו התחתון
 יביווא" ואמר דוד השתבח ובזה .שונאים

 יתן" ".אצמיתם ומשנאי עורף לי נתתה

 àúúì úéàå äòáù ïåðéà ìë ìò àîéé÷ã
 ïéâáå øéäð àìå åäìëî äàúú åäéàã àòé÷ø
 åäééìòã àòé÷ø àåää øéäð àìã äàúú åäéàã
 äéåâá ïåì ìéìë ïååúà ïéøú ïéìàå äéá øáçúà

ìò àòé÷ø àåääã íé éø÷àåî éø÷àã äà" ïéâá é
 ïéìàòå ïéìçð åãéáòúà ïéðøçà ïéòé÷ø ïåðéà ìëã

ïéáéà ãáòå äàìò íé åäéà ïéãëå äéáâìã ïéðåðå 
 ãåã øîà àã ìòå åäééðæì)äë ã÷ íéìäú ( íéä äæ

 úåéç øôñî ïéàå ùîø íù íéãé áçøå ìåãâ
 áéúë àã ìòå úåìåãâ íò úåðè÷)á àî äéòùé (

øì åäàø÷é ÷ãö çøæîî øéòä éî øéòä éî åìâ
çøæîî åìâøì åäàø÷é ÷ãö íäøáà àã ]ð" à àã

ã äøù"åâå åìâøì åäàø÷é ÷ãö à'[ àåä àã 
 ïúé íé ãéáòúàã ïéòé÷ø åäìëã äàúú àòé÷ø

 íéåâ åéðôì)á àî äéòùé ( àòé÷ø àåä éàä ïàî
 ïéàðù ìéôàå ïéî÷åð ãéáòã ïøîàã äàúú

 øîàå ãåã çáúùà éàäáå)àî çé íéìäú (

                                                           

 ).א"נ(ב "הרש. י"מ' רקיעים ובינה נק' ם שהם ז"ת נהי"בינה המנהגת לחג' פי א
  ).א"ד(מיהים כלם מת ב
  ).א"ד(ב ”ויחי רלז ע' ב ופ”א ע”בהקדמה ע ג
' ל אינון נונין אינון שליחן בעלמין וכו"וארא ר' פ' כדפי). א"נ(שמשפעת לעולם ' היינו נשמות הצדיקי ד

  ).א"נ(כדגים רצים ושבים לעשות רצון קונם 
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 אברהם שהיה העמים הם אלו ,"גוים לפניו
 הורג היה הוא ברוך והקדוש ,אחריהם רודף

 )אלא ,"ירד" זה מה( ,"ירד ומלכים(" .אותם
 .עליהם למעלה ניםושממ המלכים אלו

 ).שלמטה העמים אלו ,"גוים לפניו יתן"
 הגדולים הממונים אלו ,"ירד ומלכים"

 עושה הוא ברוך הקדוש שכאשר ,שלמעלה
 ,בכל דין עושה הוא ,)בעם( בעולם דין

 רחוא שלום יעבור ירדפם. "ובמטה במעלה
 ,אברהם זה ,"ירדפם" ".יבוא לא ברגליו

 ברוך והקדוש ,אותם רודף היה שאברהם
 שכתוב ,אותם והורג לפניו עובר היה הוא

 הוא ברוך הקדוש זה ,"שלום" ".יעבור"
 וכי ,"יבוא לא ברגליו רחוא. "שלום שנקרא

 בתוך הולך היה שאברהם דעתך על עולה
 אלא ,ומרכבות סוסים בתוך או העננים

 הולך היה שלא ,"יבוא לא ברגליו רחוא"
 אלא ,שליח ולא מלאך לא אברהם לפני

 רחוא" שכתוב ,לבדו הוא ברוך הקדוש
 המלאכים אלו ,"רגליו" זה מי ".ברגליו

 כמו ,הוא ברוך הקדוש של שתחתיו
  ."' וגוההוא ביום רגליו ועמדו" שנאמר

éì äúúð éáéåàå ïúé íúéîöà éàðùîå óøåò 
 ïåäéìò óéãø äåäã ïéîò ïåðéà ïéìà íéåâ åéðôì

á÷å íäøáà" ïåì ìéè÷ äåä ä)]ð"à [å ãøé íéëìî
)>ð" ààìà ãøé éàî( àìéòì ïðîîã ïéëìî ïéìà 

àúúìã ïéîò ïéìà íéåâ åéðôì ïúé åäééìò (
àìéòìã ïáøáø ïðîî ïéìà ãøé íéëìîåà ãëã 

á÷ ãéáò" àðéã ä)àîìòá( ]áàîò[ ãéáò àìëá 
 çøåà íåìù øåáòé íôãøé àúúå àìéòá àðéã

 àáé àì åéìâøá)â íù ( íäøáà àã íôãøé
á÷å ïåì óéãø äåä íäøáàã" äéî÷ øáò äåä ä

 áéúëã ïåì ìéè÷å)íù (á÷ àã íåìù øåáòé" ä
 à÷ìñ éëå àáé àì åéìâøá çøåà íåìù éø÷àã
 ïååñåñ åâá åà éððò åâá ìéæà íäøáà äåäã êúòã

ëéúøå äåä àìã àáé àì åéìâøá çøåà àìà ïé
]ìéæà[ àì íäøáàã äéî÷ ]àëàìî) [àëìî( àìå 

àçéìùáá÷ àìà "éåãåçìá äâ áéúëã )íù ( çøåà
 éåúåçú ïåðéàã ïéëàìî ïéìà åéìâø ïàî åéìâøá

á÷ã" øîà úàã äîë ä)ã ãé äéøëæ ( åéìâø åãîòå
åâå àåää íåéá':  

 , בא וראה,"ממזרח העיר מי" ,אחר דבר
 העולם את העיר הוא ברוך שהקדוש עהבש

 ,אליו אותו ולקרב אברהם את להביא
 היה שעתיד משום] היתה[ הזו ההתעוררות

 עשר שנים ולהעמיד יעקב ממנו לצאת
 ברוך הקדוש לפני צדיקים כולם שבטים

 ברוך שהקדוש ,"לרגלו יקראהו צדק" .הוא
 שנברא מיום לו קורא תמיד היה הוא

 רותוהד ראוק" שנאמר כמו ,העולם
 ,לרגלו ודאי יקראהו צדקלכן ו ,"מראש

 ,אליו אותו ולקרב ,בעבודתו בו להתחבר
  ".ברגליך אשר העם" שנאמר כמו

 øçà øáã)á àî äéòùé ( àú çøæîî øéòä éî
á÷ã àúòùá éæç" äàúééàì àîìò øòúà ä

 àúåøòúà éàä äéáâì äéì àáø÷ìå íäøáàì
ñéøú àîéé÷ìå äéðî ÷ôéîì á÷òé ïéîæã ïéâá ø

á÷ã äéî÷ ïéàëæ åäìë ïéèáù" åäàø÷é ÷ãö ä
á÷ã åìâøì" àîåé ïî øéãú äéì éø÷ äåä ä

 øîà úàã äîë àîìò éøáúàã)íùã  ( àøå÷
 éàãå åäàø÷é ÷ãö êë ïéâáå ùàøî úåøåãä
 äéì àáø÷ìå äéðçìåôá äéá àøáçúàì åìâøì

 øîà úàã äîë äéáâì)ç àé úåîù ( øùà íòä
êéìâøá:  

 שמשם ,"זרחממ העיר מי" ,אחר דבר
 ,שהדרום משום ,להאיר האור ראשית

 ,המזרח מן הוא שלו האור של חכה אותו
 ,הדרום של האור אותו "העיר מי" ,כן ועל

 ונזון נוסע שהוא משום "ממזרח"
 הרקיע אותו של ותשוקתו ,בראשונה

 ,"לרגלו יקראהו צדק. "למזרח לתת העליון

 øçà øáã)á àî äéòùé ( çøæîî øéòä éî
 íåøãã ïéâá àøäðàì àøåäðã àúåøù ïîúîã

äéìéã àøåäðã àô÷åú àåää ìòå åäéà çøæî åâî 
 ïéâá çøæîî íåøãã àøåäð àåää øéòä éî àã
 àåääã àúáåàéúå àúéîã÷á ïæúàå ìéèð åäéàã

äàìò àòé÷øãçøæîì äéì áäéîì à åäàø÷é ÷ãö 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(אלו שרי מעלה משבעים אומות שבעולם  א
ה ולא בא שום מלאך שהם רגליו לעבור עמו וכאלו אמר רגליו באורח "א קבפ ירדפס יעבר שלום ד"וה ב

  ).א"נ(ח "ז. לא יבא
  .זוהר הרקיע' עי ג
  ).א"נ(פירוש בינה  ד
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 ולא לו קורא תמיד שהוא ,המערב זה
 אל לך דמי אל אלהים" נאמרש כמו ,שוקט
 שהמערב משום ".ל"א טותשק ואל תחרש
 גוים לפניו יתן" .אליו מתעורר תמיד

ח כה את מקבל ממנו שהרי ,"ירד ומלכים
  .העולם של העמים אותם כל את להכניע

 êéëù àìå øéãú äéì éø÷ åäéàã áøòî àã åìâøì
 øîà úàã äîë)á âô íéìäú (éäìà" éîã ìà í

 áøòîã ïéâá ìà èå÷ùú ìàå ùøçú ìà êì
úà ãøé íéëìîå íéåâ åéðôì ïúé äéáâì øéãú øò

 ïéîò ïåðéà ìë àòðëàì àô÷åú ìéá÷ äéðî àäã
àîìòã:  

 זה ,"ממזרח העיר מי" ,אמר יהודה רבי
 הקדוש אל התעוררות נטל שלא ,אברהם

 את שראה משום .ממזרח אלא הוא ברוך
 נטל ,המזרח מצד קרובב שיוצאת השמש

 .אהו ברוך הקדוש שהוא לנפשו התעוררות
 לו עבד .אותי שברא המלך הוא זה ,אמר

 שנאסף השמש ראה לערב .ההוא היום כל
 זה ,אמר .מאירה והלבנה )יוצאת והלבנה(

 העבודה אותה על ששולט ודאי הוא
 לפניו נחשך שהנה ,הזה היום כל שעבדתי

 קרולב. ההוא הלילה כל לו עבד .מאיר ולא
 .המזרח צד והאיר כהיהחש שהלכה ראה
 טיושל מלך עליהם יש אלו כל ודאי ,אמר

 ברוך הקדוש שראה כיון .אותם שמנהיג
 אזי ,אליו אברהם של תשוקתו את הוא

 צדק" שכתוב ,עמו בריוד אליו התגלה
  .עליו והתגלה עמו ברישד ,"לרגלו יקראהו

 øîà äãåäé éáø)á àî äéòùé ( øéòä éî
 íäøáà àã çøæîî]àìã) [àìå( àúåøòúà ìéèð 

á÷ éáâì"æîî àìà ä àùîù àîçã ïéâá çø
 àúåøòúà ìéèð çøæîã àøèñî àøôöá ÷éôðã

á÷ åäéàã äéùôðì" àøáã àëìî àåä àã øîà ä
 çìô éúé]äéì) [àçøéì(ää ìë  àùîøì àîåé àå

 ùéðëúàã àùîù àîç ú÷ôð àçøéå] àøäéñå
àøäð[ àåää ìò èéìùã éàãå àåä àã øîà 

 êùçúà àäã àîåé éàä ìë úéçìôã àðçìåô
øéäð àìå äéî÷ àéìéì àåää ìë äéì çìô 

 àøèñ øéäðúàå àëåùç àìæàã àîç àøôöì
 åäééìò úéà àëìî ïéìà ìë éàãå øîà çøæîã

á÷ àîçã ïåéë ïåì âéäðàã èéìùå" àúáåàéú ä
 äéîò ìéìîå éåìò éìâúà ïéãë äéáâì íäøáàã

 áéúëã)íù ( äéîò ìéìîã åìâøì åäàø÷é ÷ãö
äéìò éìâúàå:  

 ידמג צדק ברוד" ,פתח יצחק רבי
  ".מישרים

 çúô ÷çöé éáø)èé äî íù ( ãéâî ÷ãö øáåã
íéøùéî  

  åô/á  
 אמת הם הוא ברוך הקדוש דברי כל

 ,מישרים עושה הוא במה .מישרים ועושה
 את הוא ברוך הקדוש ברא שכאשר משום
 לכאן מתמוטט והיה ,עומד היה לא ,העולם
 מה ,לעולם הוא ברוך הקדוש אמר .ולכאן

 של רבונו ,לו אמר .מתמוטט שאתה לך
 על יסוד בי שאין , לעמודיכול איני ,עולם

 עתיד אני הרי ,לו אמר .םישאתקי מה
 אברהם שהוא אחד צדיק בך להעמיד
 זהו .בקיומו העולם עמד מיד .אותי שיאהב
 והארץ השמים תולדות אלה, שכתוב

á÷" íéøùéî ãéáòå àèùå÷á ïåðéà éåìî ìë ä
á÷ àøá ãëã ïéâá íéøùéî ãéáò äîá" àîìò ä

íéà÷ äåä àìáà àëäìå àëäì èèåîúî äåäå " ì
á÷"à èèåîúî úàã êì äî àîìòì ä" åðåáø ì

ìåò ìù ìò àãåñé éá úéìã í÷éîì àðìéëé àì í
à íéé÷úàã äî" ãç êá í÷éîì ïéîæ àðà àä ì

 íéà÷ ãéî éì íéçøé éã íäøáà åäéàã ÷éãö
ää äéîåé÷á àîìò" ã)ã á úéùàøá ( äìà

íàøáäá õøàäå íéîùä úåãìåúâ éø÷ú ìà 
 íéé÷úî íäøáàá íäøáàá àìà íàøáäá

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(מ "א. ת"פירוש ת א
ד זהו "ל תחלה עלה ברצונו לברוא העולם במדה"ש משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה ר"ל דז"נ ב

ו "ל שיש בו רי"ב כנ"ה מדת החסד שהוא שם ע"כ בהצטרף הקב"ץ ואחב ואז מוט מתמוטטה אר"שם מ
  ).א"נ(מ "א. אותיות כמנין יראה אז שקטה

 ).א"ד(א ”ב וכה ע”לעיל ג ע ג
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 אלא בהבראם תקרי אל ,"בהבראם
 אמר. העולם מתקיים באברהם ,באברהם

 השיב שהנה ,"מישרים גידמ" ,חייא רבי
 אברהם אותו ,הוא ברוך לקדוש העולם

 את שיחריבו בנים וממנ שיצאו הוא עתיד
 ממנו לצאת( ,התורה את וישרפו המקדש
 ,לו אמר .יצחק הנה ,לו אמר .ישמעאל

 את שיחריב הרשע עשו ממנו לצאת עתיד
 ,לו אמר ).התורה ףווישר המקדש בית

 ,עקבי שהוא ממנו לצאת אחד אדם עתיד
 כולם שבטים עשר שנים ממנו ויצאו

 זהו .בשבילו העולם התקיים מיד .צדיקים
  ".מישרים מגיד" שכתוב

ãéâî àééç éáø øîà àîìòà áéúà àäã íéøùéî 
éìá÷ì àîìò ä" àåä ïéîæ íäøáà àåää ä

 åãé÷åéå àùã÷î åáéøçéã ïéðá äéðî ïå÷ôéã
 àúééøåà]]÷ôéîì [>à÷ôðì<à ìàòîùé äéðî " ì

à ÷çöé àä" ïéîæ ì]à÷ôðì [>÷ôéîì< åùò äéðî 
>àáééç<àúééøåà ãé÷åéå àùã÷î éá áøçéã [ 

 åäéàã äéðî ÷ôéîì ùð øá ãç ïéîæ äéì øîà
 øñéøú äéðî ïå÷ôéå á÷òé ãéî ïéàëæ åäìë ïéèáù
ää äéðéâá àîìò íéé÷úà"íéøùéî ãéâî ãá:  

 ,וידבר ,הערנו הרי ,אומר אלעזר רבי
 .מתפרשים לטעמם כולם ,ויאמר ,ויגד

 שאינה חיצונה דרגה ,בגלוי הוא וידבר
 ,העליונות הדרגות אותן כמו תפנימי דרגה

 ויגד הוא רמז לדרגה ".בר צדקוד" הווז
 הווז , הדיבורעל ששולטת עליונה תפנימי

 הדרגה וז ,מישרים מי ".מישרים מגיד"
 שכתוב זהו ,בה שרוי שיעקב העליונה

 ,"מגיד" כתובלכן ו ,"מישרים כוננת אתה"
 כתוב והרי ,יצחק רבי אמר. דובר כתוב ולא

 הוא כך ,לו אמר ".בריתו את לכם ויגד"
 התחתונה על ששולטת הדרגה היא ,ודאי

 לולשת( הוא )בה( והכל , דובר צדקשהיא
 , בא וראה).בא (כאן כלתסלה) יש( )הפרי
 אל ,תחתון הוא בורישהד גב על שאף

 הוא הדיבור ודאי אלא ,עליון שאינו תאמר
 וסימן ,עליונה דרגה והוא הכל מן מלא
  ".מכם הוא קיר דבר לא כי" לדבר

 ãâéå øáãéå àðøòúà àä øîà øæòìà éáø
åäéà øáãéå ïùøôúî åäééîòèì åäìë øîàéå 
 äàîéðô àâøã åäéà àìã øáì àâøã àéìâúàá

 åäéà àãå ïéàìò ïéâøã ïåðéàë)èé äî äéòùé (
 äàìò äàîéðô àâøãì æîø åäéà ãâéå ÷ãö øáåã

íéøùéî ãéâî àåä àãå øåáã ìò äàèìùãâ ïàî 
 äéá àééøù á÷òéã äàìò àâøã àã íéøùéî

ää" ã)ã èö íéìäú ( ïéâáå íéøùéî úððåë äúà
ãéâî êëãàìå áéúë à øáåã áéúë " àäå ÷çöé ø

 áéúë)âé ã íéøáã (åúéøá úà íëì ãâéåäà " ì
 äàúú ìò àèìùã àâøã åäéà éàãå àåä éëä

 àìëå ÷ãö øáåã åäéàã)äá (]åäéà[å àìëúñàì 
)àëéà (]àëä[ >ð"àéúà à<òàã éæç àú " â

 åäéà äàìò åàìã àîéú àì äàúú åäéà øåáãã
 éàãå àìà>øåáã<àâøãå àìëî åäéà àééìî  

 êéðîéñå åäéà äàìò)åî áì íù ( ÷ø øáã àì éë
íëî àåä:  

 והיו ,חמיו לבית הולך היה אלעזר רבי
 אמר .חזקיה ורבי יוסי ורבי חייא רבי עמו
 של שהתעוררות ראיתי הנה ,אלעזר רבי

 שהרי ,למטה כשמתעורר אלא אינה מעלה
 )הדבר( תלויה מעלה של ההתעוררות

 אל םאלהי" ,ואמר פתח. מטה של בתשוקה
 היא זו ,"אל תשקט ואל תחרש אל לך דמי

åîç éáì ìéæà äåä øæòìà éáø éáø äéîò ååäå é
 àä øæòìà éáø øîà äé÷æç éáøå éñåé éáøå àééç
 ãë àìà åäéà åàì àìéòìã àúåøòúàã àðéîç
 àìéòìã àúåøòúà àäã àúúì øòúà

 àééìú àúúìã àúáåàéúá)àúìî ( øîàå çúô
)á âô íéìäú (éäìà" ùøçú ìà êì éîã ìà í

                                                                                                                                                                                     

à  ãéâîå)ôã"î.( 
 ).א"נ(לשון רבים  ב
ם "א. ת"פירוש ת). א"ד(' ו וכו"ה דרחימו דילהון לגבי וא"בזוהר שיר השירים מאן מישרים אילין י ג

 .)א"נ(
ã  ãéâîå)ôã"î.( 

 ).א"נ(ם "א. פירוש יסוד ה
å) ð"àáéà àìúùàì à( –ôã "å. 
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 אמר . לשלוטכדי ,מטה של ההתעוררות
 העליון אל להעיר ,"לך דמי אל אלהים" דוד

 הנה כי, משום ,מהל .הימין אל ולהתחבר
 לב נועצו כי" )וכתוב( ,"' וגויהמיון אויביך

 אל אלהים"לכן ו ".תוויכר ברית עליך וייחד
 אז שהרי ,מעלה כלפי להעיר ,"לך דמי

 וכאשר .עמה אותה וקושר הימין מתעורר
 ,השונאים נשברים אז ,בימין נקשרת
 'ה ימינך בכח נאדרי 'ה ימינך" שכתוב
 שהתחברו בשעה ,וראה ובא". אויב תרעץ

 על מלחמה לחםילה המלכים אותם כל
 וכיון ,העולם מן להעבירו עצויהתי ,אברהם
 מיד ,אברהם של אחיו בן בלוט ששלטו

 שוורכ ואת לוט את ויקחו" כתובש ,הלכו
 שדמותו משום ,מהל ".וילכו אברם אחי בן

לכן ו ,לאברהם דומה היתה לוט של
 התהי מלחמהה האות שכל ,"וילכו"

 מוציא היה שאברהם משום ,מהל. בשבילו
 אותם ומכניס זרה מעבודה העולם בני את

 הקדוש ,ועוד .הוא ברוך הקדוש לעבודת
 את לגדל כדי בעולם אותם העיר הוא ברוך
 אותו ולקרב בעולם אברהם של שמו

 שאברהם כיון ,הדבר וסוד .לעבודתו
 אל אלהים" אז ,אחריהם לרדוף התעורר

 .אברהםב נקשר שהכל עד ,"לך דמי
 כל נשברו אז ,לאברהם נקשר וכשהכל
 שכתוב שאמרנו כמו ,מלפניו המלכים

  ."' וגואויב תרעץ 'ה ימינך"

 ïéâá àúúìã àúåøòúà àåä àã ìà èå÷ùú ìàå
à ãåã øîà äàèìùìéäì" êì éîã ìà í

 éàî àðéîé éáâ àøáçúàìå äàìò éáâì àøòúàì
 ïéâá àîòè)â íù (åâå ïåéîäé êéáéåà äðä éë '

)áéúëå ( åúåøëé úéøá êéìò åéãçé áì åöòåð éë
éäìà êë ïéâáå" éáâì àøòúàì êì éîã ìà í

 äì úøéè÷å àðéîé úøòúà ïéãë àäã àìéò
 ïéàðù øáúà ïéãë àðéîéá úøù÷úà ãëå äãäá

ã áéúë)å åè úåîù (åäé êðéîé" çëá éøãàð ä
åäé êðéîé" àúòùá éæç àúå áéåà õòøú ä

 äéìò àáø÷ àçâàì ïéëìî ïåðéà ìë åøáçúàã
 ïåéëå àîìò ïî äéì àøáòàì åèòééúà íäøáàã
 åìæà ãéî íäøáàã äåçà øá èåìá åèìùã

 áéúëã)áé ãé úéùàøá ( úàå èåì úà åç÷éå
è éàî åëìéå íøáà éçà ïá åùåëø ïéâá àîò

 åëìéå êë ïéâáå íäøáàì éîã äåä èåìã äéð÷åéãã
 ïéâá àîòè éàî äåä äéðéâá àáø÷ àåää ìëã
 àðçìåôî àîìò éðá ÷éôà íäøáà äåäã

á÷ã àðçìåôá ïåì ìéòàå äàøëåð"á÷ åúå ä" ä
 íäøáàã àîù àìãâì ïéâá àîìòá ïåì øòúà
 ïåéë äìîã àæøå äéðçìåôì äéì àáø÷ìå àîìòá

ì øòúà íäøáàãéäìà ïéãë åäééøúáà óãøî" í
 ãëå íäøáàá àìåë øù÷úàã ãò êì éîã ìà
 åäìë åøáúà ïéãë íäøáàá àìåë øù÷úà

 áéúëã ïøîà à÷ãë äéî÷î ïéëìî)å åè úåîù (
åäé êðéîé"åâå áéåà õòøú ä'à:  

 ".ויין לחם הוציא שלם מלך צדק ומלכי"
 סוכו בשלם ויהי" ,ואמר פתח שמעון רבי
 ברוך הקדוש ברצון עלהכש , בא וראה,"'וגו

 שלהבת הוציא ,העולם את לברוא הוא
 ברוח רוח ונשף ,הקשה הנר של אחת

  מתוך והוציא ,ושורפת חשוכה

 ïééå íçì àéöåä íìù êìî ÷ãö éëìîå
)çé ãé úéùàøá ( øîàå çúô ïåòîù éáø) íéìäú

â åò (åâå åëñ íìùá éäéå ' ÷éìñ ãë éæç àú
á÷ã àúåòøá"àîìò éøáîì äáãç ÷éôà  

àúåðéãø÷ã àðéöåáã àáåäìù  à÷éæá à÷éæ óùðå
úàëùçâåâî ÷éôàå úãé÷åàå   

  æô/à  

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(כאן שייך עד דהוו אזלי הכתוב בדף שאחר זה באמצע הדף  א
לעיל ' הנז' דקרדונית' קו הדין שנתאצל מבוצינ' הוציא מהעלם אל הגילוי שלהבת אחת והוא מציאו ב

א והוא סוד סילוק "ה שרצון הוא בסוד א"ב בהגה"צ ד ע"פדא על ס"בהגר' עי). א"ד(א ”בריש דף טו ע
שזו בחינת זיווג לפני ', ח נקודות פרק ו"ע' עי). א"זוהר פקודי רלט ע(ם ”והוא העליות עד א, ברעותא

. 'שער התיקון פרק ב' ועי, א"א ורנא ע"א וישלח קעב ע"א נח עד ע"עוד בראשית כט ע' ועי, בריאת האדם
  .א"דברינו לעיל כט ע' יוע, זוהר הרקיע' עי

' זיקא כי גבורה דעתיק הנק' פי). א"ד(והיה מנשב ומכה רוח עליון ברוח תחתון שהוא הפך אש היסודי  ג
ש "גבורות והאירו הגבורות זו בזו ונתחזקו ונחשכו ונבערו באש וז' בוצינא דקרדוניתא נר חזק נפח בה

  ).א"נ(ב "הרש. חסדים' ואוקידת וחד טיף הם ה
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 אותם בריוח ,אחת טפה התהום צדדי
 אותה. העולם את בהם וברא ,יחד

 ואותה ,בשמאל והתעטרה עלתה השלהבת
 אחד עלו ,בימין והתעטרה עלתה הטפה

 וזה זה לצד זה מקומות החליפו ,אחד עם
 ,ירד שעלה וזה ,עלה שירד זה ,זה לצד

 רוח מביניהם ויצאה ,זה עם זה נקשרו
 , נעשו אחדהצדדים שני אותם ואז .מהישל

 עם האחד והתעטרו ,]הרוח [ונתנה ביניהם
 ושלום למעלה שלום נמצא ואז .האחד
 א"ה התעטרה.  התקיימהוהדרגה ,למטה

 א"ה עלתה ואז ,א"ה עם ו"וא ,ו"וא עם
 מלך צדק ומלכי" ואז .שלם בקשר ונקשרה

 ששולט מלך ודאי הוא שלם מלך ,"שלם
 ביום ,שלם מלך הוא מתי .בשלמות
 ,אחר דבר. (מאירות הפנים כשכל ,הכפורים

 ,שמעון רבי אמר ".שלם מלך צדק מלכי"
 נהוכה להוציא הוא ברוך הקדוש רצה

 לאל אברם ברוך" שנאמר כמו ,משם
 לברכת אברהם ברכת שהקדים כיון ".עליון
 ברכת מקדימים וכי ,הםאבר לו אמר ,רבונו
נה והכה נתנה מיד .רבו לברכת העבד

 שב ילאדִנ 'ה נאם" שכתוב ,לאברהם
 ינחם ולא 'ה נשבע" אחריו וכתוב ,"לימיני
 ,"צדק מלכי ִּדְבָרִתי על לעולם כהן אתה

 זרעו ואין ,"עליון לאל כהן והוא" שכתוב
  ).כהן

óéè ãç àîåäú éøèñà àøáå ãçë ïåì øáçå 
åää àîìò åäá àøèòúàå ÷éìñ àáåäìù à

 àðéîéá øèòúàå ÷éìñ óéè àåääå àìàîùá
 ãçá ãç å÷ìñ)åôìçúà] (åôìçà[ àã éúëåã 

 àã àøèñì àãå àã àøèñì)å( ÷éìñ úéçðã
 åäééðéáî ÷éôð àãá àã åøè÷úà úéçð ÷éìñãå
 ãç åãéáòúà ïéøèñ ïéøú ïåðéà ïéãë íéìù çåø
 ïéãë ãçá ãç åøèòúàå åäééðéá áéäééúàå

çëúùà àâøãå àúúì íìùå àìéòì íìù 
ä úøèòúà íéé÷úà"àåá à"àå å"äá å" ïéãë à

ä à÷ìñ" ïéãë íéìù àøåù÷á àøù÷úàå à
 åäéà êìî éàãå íìù êìî íìù êìî ÷ãö éëìîå
 àîåéá íìù êìî åäéà éúîéà åîéìùá èéìùã

ïéøéäð ïéôðà ìëã éøåôëãá) ]ð"à [øáãâ øçà 
 àòá ïåòîù éáø øîà íìù êìî ÷ãö éëìîå

÷á" øîà úàã äîë íùî àúðåäë ÷ôéîì ä
 ïåéìò ìàì íøáà êåøá)çé ãé úéùàøá(  ïåéë

 äéøîã àúëøáì íäøáàã àúëøá íéã÷àã
 àãáòã àúëøá ïéîéã÷î éëå íäøáà äéì øîà
 àúðåäë úáéäéúà ãéî äéøîã àúëøáì

 áéúëã íäøáàì)à é÷ íéìäú (åäé íàð" ä
 äéøúá áéúëå éðéîéì áù éðåãàì)ã íù ( òáùð

åäé" éúøáã ìò íìåòì ïäë äúà íçðé àìå ä
 áéúëã ÷ãö éëìî)çé ãé úéùàøá ( ïäë àåäå

ïäë åòøæ ïéàå ïåéìò ìàì:(  
 העולם זה "צדק ומלכי" ,אחר דבר
 ,העליון העולם זה "שלם מלך" ,האחרון

 שני ,רודיפ בלימ אחד עם אחד שהתעטר
הכל  התחתון העולםאפילו ו .יחד עולמות

 ,"ויין לחם הוציא" .@ודבר אחד הוא הוא
 "עליון לאל כהן והוא" .האל שני שבו

 זה "כהן והוא" ,עולם נגד עולם משמש
לכן ו ,העליון העולם "עליון לאל" ,הימין
 ,בא וראה. העולם את לברך הכהן צריך

 ,הזה התחתון העולם נוטל] כאשר[ הברכות
 ויברכהו" ואז ,הגדול הכהן עם כשמתחבר

 כך "עליון לאל", )'וגו( "אברם ברוך ויאמר

 êìî äàøúá àîìò àã ÷ãö éëìîå øçà øáã
 àìá ãçá ãç øèòúàã äàìò àîìò àã íìù
 äàúú àîìò åìéôàå àãçë ïéîìò ïéøú àãåøô

àìë àåä å ïéøúã ïééå íçì àéöåä åäéà äìî ãç
 àîìò ùîùî ïåéìò ìàì ïäë àåäå äéá ïéìà
 ïåéìò ìàì àðéîé àã ïäë àåäå àîìò ìá÷ì

äàìò àîìòãì àðäë éòá êë ïéâáå  àîìò àëøá
 ïàëøá éæç àú)ãë ( ãë äàúú àîìò éàä ìéèð

 êåøá øîàéå åäëøáéå ïéãë àáø àðäëá øáçúà

                                                           

 ).א"ד(אחת ' ד שהוא טיפ"ד שהוא החכמה סוד אות יו" אחת והוא קו החסטיפה א
 ).א"נ) (ן"מאי(ע "א וזהו שלם גימטריא ש"ע דא"אפשר דנמשך מש ב
א ומלכי "ש ולא שייך למימר ד"נ עיקר שהדורש קמא הוא ר"א השני וכ"ס שאין גורסין אותו עד ד"י ג

ח "ז. וא מעין דרשה קמייתא ומה לו להפסיק בהגדהא לבד ותו דדרשה תניינא ה"ש אלא ד"אר' צדק וכו
  ).א"נ(

  ).א"ד(א ”תרומה קנב ע' בינה ועיין פ' פי ד
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 למטה הכהן צריך כדוגמא זו .ודאי זה
 כדי ,הזה המקום את ולברך קשרים לקשר

 .יחד עולמות שני לקשר ימיןב שיתקשר
 תיקון הוא הדבר סוד ,"אברם ברוך"

 ברוך שאמרנו כמו "אברם ברוך" .הברכות
 שמים קנה" ,אלהינו 'ה ,"עליון לאל" ,אתה
 סוד הוא הזה והפסוק .העולם מלך ,"וארץ

 .למעלה ממטה "ויברכהו" )לכןו( ,הברכות
 ")בידך צריך מגן אשר(" "עליון אל וברוך"

 ,"מכל מעשר לו ויתן" .למטה ממעלה
  .למטה נקשר שהקשר במקום להתדבק

 àøù÷ì àúúì àðäë éòá àã àðååâë éàãå
 øù÷úéã ïéâá àúëåã éàä àëøáìå ïéøù÷
 êåøá ãçë ïéîìò ïéøú àøù÷úàì àðéîéá
 êåøá åäéà ïàëøáã àðå÷ú äìîã àæø íøáà
 ïåéìò ìàì äúà êåøá ïðéøîàã äîë íøáà

åäé"ðéäìà ä" íìåòä êìî õøàå íéîù äðå÷ å
 åäéà ïàëøáã àæø àø÷ éàäå)éâáåêë ï ( åäëøáéå

 ïåéìò ìà êåøáå àìéòì àúúî) êéøö ïâî øùà
êéãéá ( ìëî øùòî åì ïúéå àúúì àìéòî

àúúì øù÷úà àøåù÷ã øúàá à÷áãúàì:  
 אחד ויהודי ייסא רבי ,הולכים בעודם

 ,אמר היהודי ואותו .ו אותםפגש עמו
 וכי ,"לדוד" ,"אשא נפשי 'ה אליך לדוד"

 .מזמור לדוד או לדוד מזמור כתוב לא למה
 את דוד אמר דרגתו בשביל אלא

 נפשי 'ה אליך" ,בשבילו שאמר ,תוהתשבח
 זו מי ,"נפשי" ,למעלה 'ה "אליך" ,"אשא
 הדרגה )הוא( ,דוד זה ,)אשא( נפשי

 כמו ,אעלה "אשא" .שאמרנו הראשונה
 משום ,"ההרים אל עיני אשא" שנאמר

 את להעלות ימיו כל עוסק היה שדוד
 שם להתקשרו למעלה להתעטר דרגתו
 ברכי לדוד" כדוגמא זו. כראוי שלם בקשר
 ומה .אמר דרגתו משום ,"'ה את נפשי
 להתקשר ,"את" ".'ה את נפשי ברכי" ,אמר

 ,קרבי הם מי ,"קרבי וכל" .למעלה בקשר
 ,קרבים שנקראות השדה חיות שאר אלו
 ,אחר דבר ".עליו המו ומעי" שנאמר כמו

 ,"'ה את" ,אמר הוא בשבילו ,"נפשי ברכי"
  .הכל של הכלל ,"'ה את" ,הכל שלמות זו

éìæà ååäã ãòà éàãåé ãçå àñéé éáø åäá òøòà 
 éàãåé àåää øîà äåäå äéãäá)íéìäúà äë  (

åäé êéìà ãåãì" àì éàîà éëå ãåãì àùà éùôð ä
 ïéâá àìà øåîæî ãåãì åà ãåãì øåîæî áéúë
 äéðéâá øîàã àúçáùåú ãåãì øîà÷ äéâøã

åäé êéìà"ùà éùôð äåäé êéìà à"äá àìéòì 
 éùôð ïàî éùôð)àùà ( ãåã àã)àåä ( àâøã

 øîà úàã äîë ÷ìñà àùà ïøîà÷ã äàîã÷
)à àë÷ íù ( ìëã ïéâá íéøää ìà éðéò àùà

 äéâøã à÷ìñì ìãúùî äåä ãåãã éåîåé
àøèòúàìâ àøåù÷á ïîú àøù÷úàìå àìéòì 

 àã àðååâë úåàé à÷ãë íéìù)à â÷ íù ( ãåãì
åäé úà éùôð éëøá"ä éàîå øîà÷ äéâøã ïéâá 

åäé úà éùôð éëøá øîà" àøù÷úàì úà ä
 øàù ïéìà éáø÷ ïàî éáø÷ ìëå àìéòì àøåù÷á

 øîà úàã äîë íéáø÷ ïåø÷àã àøá ïåéç) ä øéù
ã (éòîåã äéðéâá éùôð éëøá øçà øáã åéìò åîä 

åäé úà øîà÷"ääåäé úà àìëã åîéìù àã " ä
àìëã àììë:  

 איתיר .ייסא לרבי אלעזר רבי אמר
 אמר .והתחברת השכינה עם שבאת אותך

 שלשהלכתי עמו ו ,ודאי ן הוא כ,לו
 ,ליםומע דברים כמה לי ואמר, פרסאות

à" àäã êì àðéîç àñéé éáøì øæòìà éáø ì
àúðéëù íòåà úøáçúàå úéúà÷ " àåä éëä ì

 éì øîàå äéãäá àðìéæàã àåä éñøô úìúå éàãå

                                                           

à  íãå÷ åîå÷î"÷ãö éëìîå "ò åô óã" á)úîà êøã.(  
 ).א"נ(ת להעלותה בין תרין דרועין "אל הת ב
 לו אמו ת הוא מעוטר בתפלין היינו העטרה שמעטרת"ת והת"י העליה שם היא מתיחדת עם הת"שע ג

 ).א"נ(ח "ז. א"ובעלייתו שם עולה עמו ומתעטרת בסוד אותם העטרות תרין עטרין דירית מאו
ל דשם אמר "א וי"ד' ע). א"ד(ע "כי שם אמר כי נשמת ישראל מן המעים לגו לגו וצ' א ע”בהקדמה יג ע ד

כ הם מגופא "ה אבזווגו עמ' א שהוא גופא דאילנא פרחין המעים נשמתין לגו מעהא דמ"ומתמן מיסוד דז
 ).א"נ(ב "הרש. עצמה' דאילנא וחיון ברא הם קרבים של מ

 ).א"נ(ת הוא שלימו דכלא זכר ונקבה ויקרא את שמם אדם אדם שלם "ת' ה' את מ' פי ה
ת שכן הוא נקרא תורה שבכתב והשכינה מתלוה ומתחבר עמו "כי העוסק בתורה נעשה מרכבה אל הת ו

 ).א"נ(ח "ז. והמתחבר עמו מתחבר עם השכינה
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 ידעתי ולא ,הזה ליום אותם שמרתי ואני
 אמר. כעת שראיתי כמו שמאיר רנה שהוא

 אמר .שמך מה ,ההוא ליהודי אלעזר רבי
 דבר( ואלעזר יועזר ,לו אמר .יועזר ,לו

  אחד סלע על ישבו .יחד יםיושב )אחד

 àã àîåéì äéì àðøéâà àðàå àúééìòî éìî äîë
 àðéîçãë øéäðã àðéöåá åäéàã àðòãé àìå

à àúùä" êîù äî éàãåé àåääì øæòìà éáø ì
à"à øæòåé ì" øæòìàå øæòåé ì)àãç äìî (áéúéï 

àøðè ãç éáâ åáúé àãçë  
  æô/á  

 ,ואמר היהודי אותו פתח .ההוא בשדה
 למעני פשעיך חהומ הוא אנכי אנכי"

 םיפעמי ]כתוב[ מהל ".רואזכ לא וחטאתיך
 בשעה ואחד בסיני אחד אלא. אנכי אנכי

 'ה אנכי" שכתוב ,העולם את שברא
 את כשברא ואחד ,יניבס הוא זה ,"אלהיך
 ואדם ארץ עשיתי אנכי" שכתוב ,העולם

 שאין להראות כדי הואו ,"בראתי עליה
 לא ,"פשעיך חהומ. "ומטה מעלה בין פרוד
 שלא כדי ,מוחה אלא פשעיך מעביר כתוב

 ,למעני זה מה ,"למעני" .לעולמים יתראו
 שכתוב ,בי שתלויים הרחמים אותם משום

 ,אחר דבר. "' וגואלהיך 'ה רחום אל כי"
 הרשעים בא וראה ,"למעני פשעיך חהומ"

 שכאשר ,למעלה פגם עושים העולם של
 עליון ואור רחמים ,עולים חטאים אותם
 והדרגה ,למטה יורדות לא הברכות ויניקת

 להניק שלמעלה ברכות נוטלת אינה הזו
 ימנעו שלא כדי ,"למעני"לכן ו ,למטה
 ראו" כדוגמא זו .לכל )לו( להניק ברכות

 פרוד שאין להראות ,"הוא אני אני כי עתה
  .שנתבאר כמו ,ומטה מעלה בין

 øîàå éàãåé àåää çúô ì÷ç àåääá) äéòùé
äë âî ( éðòîì êéòùô äçåî àåä éëðà éëðà

 éëðà éðîæ éøú àîòè éàî øåëæà àì êéúàèçå
éðéñá ãç àìà éëðàà àøáã àúòùá ãçå 

àîìòá áéúëã )á ë úåîù (åäé éëðà" êéäìà ä
àã áéúëã àîìò àøá ãë ãçå éðéñá àåä 

)áé äî äéòùé ( äéìò íãàå õøà éúéùò éëðà
 ïéá àãåøô éåä àìã äàæçàì ïéâá àåä éúàøá
 àì êéòùô øéáòî êéòùô äçåî àúúå àìéò
 éðòîì ïéîìòì ïåæçúé àìã ïéâá äçåî àìà áéúë
 áéúëã éá ïééìúã ïéîçø ïåðéà ïéâá éðòîì éàî

)àì ã íéøáã (åçø ìà éëåäé í"åâå êéäìà ä '
éæç àú éðòîì êéòùô äçåî øçà øáãâ éáééç 

 ïéáåç ïåðéà ãëã àìéòì àúåîéâô ïéãáò àîìò
 àì ïàëøáã å÷éðéå äàìò åøéäðå ïéîçø ïé÷ìñ
 ïàëøá ìéèð àì àâøã éàäå àúúì úéçð
 àìã ïéâá éðòîì êë ïéâáå àúúì à÷ðéì àìéòìã

 à÷ðéì ïàëøá ïåòðîúé)äéì (]àìëìäéì [åâë  àðå
 àã)èì áì íù ( àåä éðà éðà éë äúò åàø

 äîë àúúå àìéò ïéá àãåøô éåä àìã äàæçàì
øîúàã:  

 כשנמצאים וז דוגמאכ ,בא וראה
 לכל מתעוררותברכות  ,בעולם צדיקים

 התעוררו ,אברהם שבא כיון .העולמות
 והיה... ואברכך" שכתוב ,לעולם ברכות
 שימצאו רמז ,"ברכה והיה" זה מה ".ברכה

 שכתוב ,מטהלו למעלה ברכות ללובג
". מברכיך ואברכה" וכתוב ,"' וגובך ונברכו"

 יןיד ויש דין שיש לכל והודיע יצחק בא
 ררוע והוא ,הרשעים מן פרעילה למעלה

 ייראו העולם בני שכל כדי בעולם הדין את
 רחמים ועורר יעקב בא .הוא ברוך מהקדוש

 בעולם האמונה את והשלים ,בעולם

ç àú ïéàëæ åçëúùà ãë àã àðååâë éæ
 àúàã ïåéë åäìë ïéîìòì ïàëøá åøòúà àîìòá

 áéúëã àîìòì ïàëøá øòúà íäøáà) úéùàøá
á áé ( æîø äëøá äéäå éàî äëøá äéäå êëøáàå

 áéúëã àúúìå àìéòì ïàëøá äéðéâá ïåçëúùéã
)â íù (åâå êá åëøáðå ' áéúëå)íù ( äëøáàå

éàã àìëì òãåà ÷çöé àúà êéëøáî úéàå ïéã ú
 øòúà åäéàå àéòéùøî àòøôúàì àìéòì ïééã

á÷ì äéì ïåìçãéã ïéâá àîìòá àðéã" éðá ìë ä
 íéìùàå àîìòá éîçø øòúàå á÷òé àúà àîìò

                                                           

  ).א"נ(ה "יתרו דפ' בפ' כנז' היינו אנכי מ א
א הוא בגין לאחזאה "ל לז"ת הם היל"וא. י הבינה בשיתוף החכמה"היינו בינה שכל הנמצאות נעשו ע ב
  ).א"נ(' וכו

 ).הערת הזוהר(ב ”לעיל פד ע ג
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  :éæç à÷ãë àîìòá àúåðîéäî  .כראוי
 צדק ומלכי" ,כתוב מה אברהם בימי

 ואז ,במקומו הכסא שהתעטר ,"שלם מלך
 הוציא" .כלל פגם ללא שלם מלך נמצא
 וברכות מזונות שהוציא ,"ויין לחם

 ,"ויין לחם הוציא" .כראוי כולם לעולמות
 .העולמות מכל הברכות ימנעו שלא

 "הארץ תוצא" שנאמר כמו "הוציא"
 וברכות מזונות מוציא שלמעלה מהדרגות

 ,"עליון לאל כהן והוא. "העולמות לכל
 ,כראוי עליונה בשלמות נמצא שהכל

 פגם עושים שהרשעים כמו ,להראות
 בשביל גם כך ,ברכות ומונעים בעולם

 ובגללם ,לעולם ברכות באות הצדיקים
  .העולם בני כל מתברכים

 áéúë äî íäøáàã éîåéá)çé ãé íù ( éëìîå
 äéúëåãá àééñøë úøèòúàã íìù êìî ÷ãö
 àéöåä ììë åîéâô àìá íìù êìî çëúùà ïéãëå
 éæç à÷ãë åäìë ïéîìòì ïéðåæî ÷éôàã ïééå íçì

å íçì àéöåä åäìëî ïàëøá åòðîúà àìã ïéé
 øîà úàã äîë àéöåä ïéîìò)íùãë à  ( àöåú

 ïàëøáå ïéðåæî ÷éôà àìéòìã ïéâøãî õøàä
 çëúùàã ïåéìò ìàì ïäë àåäå åäìë ïéîìòì

àì éæç à÷ãë äàìò åîéìùá àìëú äîë äàæç
 éëä ïàëøá éòðîå àîìòá åîéâô éãáò àéáééçã

âáå àîìòì ïàëøá ïééúà ïéàëæ ïéâá éîð åäééðé
àîìò éðá ìë ïàëøáúà:  

 מעשר זה מה ,"מכל מעשר לו ויתן"
 ,מכל שיוצאות הברכות מאותם .מכל

 הברכות שכל המקום שהוא משום
 ,אחר דבר .משם יוצאות לעולם שיורדות

 הוא ברוך הקדוש ,"מכל מעשר לו ויתן"
 שכל הדרגה זו ,הוא ומה ,מעשר לו נתן

 העולם של והברכות האמונה פתחי
 אחת והיא ,מעשר והיא ,בה ותעומד

 והלאה מכאן .ממאה עשרה והיא ,מעשרה
 אמר. כראוי שלמעלה בקיום אברהם נכנס

 רבי לו אמר .אמרת יפה ,אלעזר רבי לו
 מלמד ,לו אמר .מעשיך מה ,אלעזר

 מכפר יוסי רבי בא כעת .במקומי תינוקות
 והושיבו ,מאצלי אותם וסלקו ,לעיר חנין

 העיר בני כל לי םנותני והיו ,אצלו אותם
 ,אצלי היו שהתינוקות הזמן אותו כמו שכר

 להנות לי ראוי שלא בעצמי והסתכלתי
 החכם עם עצמי והשכרתי ,בחנם מהם

 צריך כאן ,אלעזר רבי אמר .הזה )ההוא(
 רבי לפניבאו  .קמו. אבא של הברכות את

 יום כל ולומד יושב והיה ,)כך אחר( שמעון
 קסויה ע ויום אחד ה.שמעון רבי לפני

 נוטל שלא מי כל ,אמר .לפניו ידים בנטילת
 ,למעלה שנענש גב על אף ,כראוי ידיו

 שגורם ,למטה ענשו ומה ,למטה נענש
 מי זוכה כך ,כך שענשו כמו ,ותעני לעצמו

éàî ìëî øùòî åì ïúéå ïåðéàî ìëî øùòî 
ìëî é÷ôðã ïàëøáà ìëã øúà åäéàã ïéâá 

 øçà øáã é÷ôð ïîúî àîìòì éúçðã ïàëøá
á÷ ìëî øùòî åì ïúéå" ïàîå àøùòî äéì áäé ä

 ïàëøáå àúåðîéäîã ïéçúô ìëã àâøã àã åäéà
éîéé÷ äéá àîìòãá ãç åäéàå øùòî åäéàå 

äàîî äøùò åäéàå äøùòîâ ìàò äàìäìå ïàëî 
åé÷á íäøáàà éæç à÷ãë àìéòìã àî" éáø ì

 øæòìà éáø äéì øîà úøîà à÷ øéôù øæòìà
 éøúàá é÷ãøã àðéø÷ äéì øîà êúãéáò éàî

)å( àúîì ïéðç øôëã éñåé éáø àúà àúùä
 ïéáäé ååäå äéáâì ïåì åáúåàå éàáâî ïåì å÷éìñå

 àøâà àúî éðá ìë éì>àåääë <)àåääá( àðîæ 
ìã éàùôðá àðìëúñàå éàáâ ååä é÷ãøãã à

 éàîøâ àðøéâàå àðâîì åäééðî éðäúàì éì éæçúà
 éãäá)àåääã (]éàäã[à íéëç " ïàëøá øæòìà ø

 éáøã äéî÷ åúà åî÷ àëä åëéøèöà àáàã
 ïåòîù)øúáì ( äéî÷ àîåé ìë éòìå áéúé äåäå

 íéãé úìéèðá ÷éñò äåä ãç àîåéå ïåòîù éáøã
 úåàé à÷ãë éåãé ìéèð àìã ïàî ìë øîà äéî÷

òà"ì ùðòúàã â éàîå àúúì ùéðòúà àìéò
 àúåðëñî äéîøâì äéì íéøâã àúúì äéùðåò

                                                           

 ).א"נ(רהם בעצמו והמקבל הוא אב' דהיינו המ' כל והנותן הוא מלכי צדק הנז' היוצאים מהיסוד הנק א
ה לאברהם המדה הזאת שהיא מעשר "שהיא ראשונה שזכה בה אברהם וזהו ויתן לו הקב' היינו המ ב

' המדה שיש בידה מעשר מכל המדות כי היא המשלמת כל א' נפקא ליה ממלת מעשר מכל פי' פי' מכל וכו
' הם עשר זולתה ג' ד שהספי"שבכל העשר לאפוקי ממ' ויתן לו המדה הי' ש ואיהו מעשר ב"ואחד לעשר וז

 ).א"נ(' ויתן לו מעשר מכל אותה שיש לה כללות מכל הז
. מ לא ניתנה במתנה אלא עתה"י שהוא היה הולך ונוסע ומ"ואפשר אעפ' עלה למדתו מדת החסד מהח ג

 ).א"נ(ח "ז
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 ברכות לעצמו שגורם ,כראוי ידיו שנוטל
 כראוי ידו על הברכות ששורות ,שלמעלה
  .שרובע ומתברך

 ïàî éëæ àåä éëä êë äéùðåòã äîë àúåðëñî
 ïàëøá äéîøâì íéøâã úåàé à÷ãë éåãé ìéèðã
 úåàé à÷ãë éåãé ìò ïàëøá ïàøùã àìéòìã

àøúåòá êøáúàå  
  çô/à  
  øäæ  

 אותו וראה ,שמעון רבי הקדים כך אחר
 רב בשעור ידיו ונוטל ,במים ידיו שנוטל

 ידיו מלא ,שמעון רבי אמר .מים של
 והלאה היום מאותו .היה וכך ,מברכותיך

 בתורה עוסק והיה ,אוצר ומצא התעשר
 שמח והיה ,יום כל לעניים מזון ונותן

 קרא .מאירות בפנים להם ומסביר ,עמהם
 בקדוש 'בה תגיל ואתה" ,שמעון רבי עליו

  ).חסר ("'וגו

 àîç ïåòîù éáø íéã÷à øúáì ìèðàã äéì
à ïééîã àééâñ àøåòéùá ïåì ìéèðå àéîá éåãé" ø

êéúåëøáî åéãé àìî ïåòîùà àåääî äåä êëå 
 éòì äåäå àîéñ çëùàå øúòúà äàìäìå àîåé
 äåäå àîåé ìë éðëñîì àðåæî áéäéå àúééøåàá
 äéìò àø÷ ïéøéäð ïéôðà ïåì øáñîå ïåäîò éãç

 ïåòîù éáø)æè àî äéòùé (åäéá ìéâú äúàå" ä
áåâå ùåã÷ ']øñç[:  

 אל 'ה דבר היה האלה הדברים אחר"
 לדודי אני" ,פתח יהודה רבי ."' וגואברם
 אבל ,פרשוה הרי ,"תשוקתו ועלי

 ההתעוררות תמצא שלמטה בהתעוררות
 עד למעלה מתעורר אין שהרי ,שלמעלה

 לא שלמעלה והברכות .למטה שמתעורר
 ואינו ,ממש בו שיש במה אלא נמצאות

 לה שאמר עובדיהו מאשת ,לנו מנין. ריקן
 שהרי ,"בבית לך יש מה לי הגידי" אלישע

 שלחן על שורות אינן שלמעלה הברכות
 ותאמר" ,כתוב מה .ריק במקום ולא ריק
 ".שמן אסוך אם כי בבית כל לשפחתך אין
 של השעור ,לו אמרה אלא ,"אסוך" זה מה

 אצבע משיחת כדי אלא אינו הזה השמן
 ידעתי לא שהרי ,נחמתני לה אמר. קטנה

 ,ריק במקום שלמעלה הברכות ישרו איך
 מקום זהו ,שמן לך שיש עכשיו אבל

 שכתוב ,לנו מנין .ברכות בו שימצאו
 כי" ,כתוב מה ובסופו ,"' וגוהטוב כשמן"

 ,"העולם עד חיים הברכה את 'ה צוה שם
). ונתבאר( הברכות שורות הזה ובמקום

 הררי על רדושי חרמון כטל" ,תאמר ואם
 הוא אלא .טל אלא שמן כתוב ולא ,"יוןצ

 שהטיל אותו ,הטל אותו .טל והוא שמן
 שאותו ,העליון מהשמן הוא ברוך הקדוש
 ,ושמן יין ,הם שנים, הימין לצד יוצא השמן
 ,שמאל לצד היין ,צדדים לשני והלכו

åäé øáã äéä äìàä íéøáãä øçà" ìà ä
åâå íøáà ')à åè úéùàøá ( çúô äãåäé éáø) øéù

àé æ ( äåî÷åà àä åú÷åùú éìòå éãåãì éðà> ìáà
àúåøòúàá <)ãàúåøòúàá( çëúùà àúúìã 

 àäã àìéòì àúåøòúà ãò àìéòì øòúà àì
 éçëúùî àì àìéòìã ïàëøáå àúúì øòúàã
 àéð÷éø åäéà åàìå àùîî äéá úéàã äîá àìà

ïìðîá òùéìà äì øîàã åäéãáåò úùàî ) íéëìî
á'á ã  ( ïàëøá àäã úéáá êì ùé äî éì éãéâä

 øúàá àìå àéð÷éø àøåúô ìò ïééøù àì àìéòìã
 áéúë äî àéð÷éø)íù ( ìë êúçôùì ïéà øîàúå

éááà àìà êåñà éàî ïîù êåñà íà éë ú" ì
äéà åàì àçùî éàäã àøåòéùé éãë àìà 

 àì àäã éðúîçð äì øîà àøéòæ àòáöà úçéùî
 àúëåãá àìéòìã ïàëøá ïåøùé êàéä àðòãé
 øúà àåä àã ïîù êì úéàã àúùä ìáà àéð÷éø

 áéúëã ïìðî ïàëøá äéá àçëúùàì) íéìäú
á âì÷ (åâå áåèä ïîùë ' áéúë äî äéôéñå)â íù (

åäé äåö íù éë" íìåòä ãò íééç äëøáä úà ä
 ïàëøá ïàøù àã àøúàáå)>ð"à <øîúàå (> éàå

àîéú<) íù ( ïåéö éøøä ìò ãøåéù ïåîøç ìèë
è àìà ïîù áéúë àìå åäéàå ïîù åäéà àìà ì

ìè àåää ìèä àåâá÷ ìéèàã åäéà " àçùîî ä

                                                           

חסד פירוש מים . ח"ז. ת מים ורצה לברכו מעין מצותו הוא מלא ידיו מים מלא ידיו מברכותיך"ר א
  ).א"נ(ן "מאי. ה עם הכולל"ת גימטריא הוי"להשפיע לו בחסדו וס

  ).א"ד(כ "ב ופרדס רמונים שער ח פ”ב ותרומה קכג ע”יתרו פז ע ב
â àåää )ôã"å.( 
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 יוצאות הימין ומצד .ימין לצד והשמן
 המלכות נמשחת ומשם ,לעולם ברכות

 למטה נתקן היה שהשמן ומשום ,הקדושה
 הוריק למעלהלכן  ,מןומז השמן ,בראשונה
  מההתעוררות ,בא וראה. הברכות

 ïéøú àðéîéã àøèñì ÷ôð ïîù àåääã äàìò
å ïîùå ïéé ïåðéàìæàå øèñì ïéé ïéøèñ ïéøúì 

àìàîùà àðéîéã àøèñîå àðéîé øèñì ïîù 
 àúåëìî çùîúà ïîúîå àîìòì ïàëøá é÷ôð
 àúúì ï÷úúà äåä ïîùã ïéâáå àùéã÷
 ïàëøáã å÷éøà àìéòì ïîãæà ïîù àúéîã÷á

àúåøòúàî éæç àú:  
  äøåú éøúñ  
 דברי אלו ,"' וגוהאלה הדברים אחר"

 'ה דבר ההאל הדברים את" שכתוב ,תורה
 אף ,תורה דברי להלן מה ,"קהלכם כל אל
 בעולםאדם עסק ש אחר .תורה דברי כאן
 הוא ברוך הקדוש ,האלה בדברים הזה

 בשורות( שלום לנשמה ומקדים לו מבשר
 אנכי אברם תירא אל" שכתוב זהו ,)טובות

. הגיהנם של הרעים המינים מכל ,"לך מגן
 עוסקש מי שכל משום ,"מאד הרבה שכרך"

 שתויר ונוחל זוכה ,הזה בעולם ורהבת
 הביוא להנחיל" ככתוב ,הבא בעולם נחלה

 שלש מאין ש"י זה( ,"ש"י" זה מה ".יש
 ]כלים[ טהור אפרסמון נהרות עשרה

 ).הבא בעולם עליונה ירושה לו שנותנים
 תיהםוצרווא" ).הבא העולם זה א"נ(

 של טוב וכל שרומע ,הזה בעולם ,"אמלא
  . העולם

 íéøáãä øçàåâå äìàä ')à åè úéùàøá (
 áéúëã àúééøåà éîâúô ïéìà)èé ä íéøáã ( úà

åäé øáã äìàä íéøáãä" íëìä÷ ìë ìà ä] äî
àúééøåà éîâúô ïìäì[ éîâúô àëä óåà 

 ìãúùàã øúá àúééøåà]ùð øá[ àîìò éàäá 
 äéì øùáî àåä êéøá àùãå÷ äìàä íéøáãá

 íéã÷àå]íìù àúîùðì äì[) úåáåè úåøåùá (
ää" ã)øáà åè úéùà ( ïâî éëðà íøáà àøéú ìà

 ãàî äáøä êøëù íðäéâã ïéùéá ïéðééæ ìëî êì
 àîìò éàäá àúééøåàá ìãúùàã ïàî ìëã ïéâá

 ïéñçàå éëæ]úåøéú àîìòá àúðñçà) [ äéúðñçà
àîìòã( áéúëã äîë éúàã )àë ç éìùî (

é éàî ùé éáäåà ìéçðäì" ù)]ð"èà [é àã"ùá 
 øùò úìú ïéàî>àðåîñøôàã éøäðàéëã < 

)>ð"à <ëîéïì ( äàìò àúðñçà äéì éáäéã
éúàã àîìòá (]éúàã àîìò àã[ íäéúåøöåàå 

 àìîà)àë ç éìùî ( ìëîå àøúåòî àîìò éàäá
àîìòã åáéè:  

 ומי ,הבא לעולם זוכה ,לימין שהולך מי
 .הזה בעולם שרוע הנה ,לשמאל שהולך

 וזה ,טמא שמאל ויש קדוש שמאל שיש(
 נותנים ,בתורה סקושע מי ,שאמרנו הוא

 לו ונותנים הבא בעולם ימים רךוא לו
אורך " שנאמר ,הזה בעולם וכבוד שרוע

ירצה שיהנה הגוף ש ומי ."' וגובימינהימים 
 ובמעשים בתורה סקועבעולם הזה ולא 

 מצד הזה בעולם שרוע לו נותנים ,טובים
 הזה שרוובע ,הרע היצר מצד ,השמאל

 אין יוכ ,תאמר ואם .גיהנם ויורש רע עושה
 שכל ,כן ,שהוהקד מצד שרוע הזה בעולם

 ימהילק סופו ,ניומע התורה את יםיהמק

)å( ïàîå éúàã àîìòì éëæ àðéîéì ìéæàã ïàî
 àìàîùì ìéæàã)àä] (àã[ ïéã àîìòá àøúåò 

)]ð"à [úéàãâ àìàîù úéàå àùéã÷ àìàîù 
ñòúîã ïàî ïðéøîàã àåä àãå àáàñî ÷

 éúàã àîìòá íéîé êøåà äéì éáäé àúééøåàá
 øîàðù ïéã àîìòá ãåáëå øùåò äéì éáäéå

)ãé â éìùî (åâå äðéîéá íéîé êøåà ' éòøúéã ïàîå
 àúééøåàá ÷ñòúà àìå ïéã àîìòá àôåâ éðäúéã
 ïéã àîìòá àøúåò äéì éáäé ïéáè ïéãáåòáå
 àøúåòáå òøä øöéã àøèñî àìàîùã àøèñî

éøéå ùéá ãéáò àã àì éëå àîéú éàå íðäéâ ú

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ב ”א ואמור פח ע”ב וצו לד ע”ב ויקרא ז ע”א ולעיל עב ע”צו ע א
א המאירים בעלמא דאתי שהיא "ים שבאג מדות של רחמ"הארת י' פי' ק היא ג"במ' ג כי הש"יש הם י ב

 ).א"נ(ג מדות הנמשכים מאין העליון "הבינה וזהו יש מאין י
  ).א"נ(ח "ז. אבא לא נמצא בכל ספרים ישנים' עד ר ג
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ïéà äùåã÷ã àøèñî àøúåò ïéã àîìòá úéà   ).הקדשה שמצד טוב שרוע וזהו ,שרומע
 äîéé÷ì åôåñ éðåòî äøåúä úà íéé÷îä ìëã

 øùåòî àøèñîã àáè àøúåò àåä àãå
äùåã÷ã(:  

 מי ,מכריז היה ,משם אבא רבי כשבא
 בעולם חיים רךוא רוצה ומי שרוע רוצה
 מתכנסים היו .בתורה עסוקוי יבא ,הבא
 .בשכונתו אחד וקור היה .העולם כל אליו
 רוצה אני ,רבי ,לו אמר ,אליו בא אחד יום

 אמר .שרוע לי שיהיה כדי בתורה קולעס
 לו אמר ,שמך מה ,לו אמר .ודאי הנה ,לו

 יוסי רבי לו שיקראו לתלמידיו אמר ,יוסי
. בתורה ועסק ישב .והכבוד שרוהע בעל

 איפה ,רבי ,לו אמר ,לפניו עומד היה לימים
  ,אמר .שרוהע

 àáà éáø]àúà ãë[ ïàî æéøëî äåä íúäî 
 ééçã àëøåà éòá ïàîå àøúåò éòá]àîìòá [

)àîìòì( ååä àúééøåàá ìãúùéå éúéé éúàã 
 àîìò éìåë ïéùðëúî]äåä ãç ÷ååø äéáâì[ 

áùáé àúà ãç àîåé äéúåá]éáâì) [ùéðà ãç( 
 àúééøåàá éòìîì àðéòá éáø äéì øîà]éãë[ 

 àä äéì øîà àøúåò éì äéäéù äéì øîà éàãå
ãéîìúì ïåì øîà éñåé äéì øîà êîù äîåé 

]åø÷éã) [åø÷å äéì ééåðúì( éøàî éñåé éáø äéì 
 ïéîåéì àúééøåàá ÷ñòúàå áéúé àø÷éå àøúåòã

 äéì øîà äéî÷ íéà÷ äåä]éáø[ àøúåò àåä ïà 
øîà  

  çô/á  
  øäæ  

 להריק בא שלמעלה הזה השמן @?של
 ניןמ .ויבנ )על( להתברך ושלמה דוד על
 כאן כתוב ".השמן דוויעמ" שכתוב ,לנו

 עמד אשר ישי רשוש" שם וכתוב ,"דוויעמ"
  ".עמים לנס

 ãåã ìò à÷øàì íéà÷ àìéòìã ïîù éàäã
 àëøáúàì äîìùå)ìò ( áéúëã ïì àðî éåðá

)á íéëìî 'å ã ( ãåîòéå àëä áéúë ïîùä ãåîòéå
 íúä áéúëå)é àé äéòùé ( ãîåò øùà éùé ùøåù

íéîò ñðì:  
 ,הפנים לחם של משלחן ,וראהבא 
 לא ,לעולם ומזון הברכות יוצאות שמשם

 כדי ,אחד רגע אפילו ריק שימצא צריך
 לאכמו כן  .הברכות משם יסתלקו שלא

 הברכות שהרי ,ריק שלחן על מברכים
בא . ריק שלחן על שורות אין שלמעלה

 ".תשוקתו ועלי לדודי אני" ,כתוב מהוראה 
 ועלי" כך ואחר ,בתחלה "לדודי אני"

 מקום לו לתקן "לדודי אני" ".תשוקתו
 דבר ".תשוקתו ועלי" כך ואחר ,בתחלה

 לא ששכינה שנינו שהרי ,"לדודי אני" ,אחר
 האדם שבא כיון ,הרשעים עם נמצאת
 אז ,הוא ברוך לקדוש ולהתקרב להטהר
 אני" שכתוב זהו ,עליו שורה השכינה

 לאחר "תשוקתו ועלי" ,בהתחלה "לדודי
  .אותו מטהרים ,להטהר אדםה בא .מכן

 ïé÷ôð ïàëøáã íéðôä íçìã ïçìùî éæç àú
 àéð÷éø àçëúùàì éòá àì àîìòì àðåæîå ïîúî
 ïàëøá ïå÷ìúñé àìã ïéâá àãç àòâø åìéôà
 àéð÷éø ïçìù ìò ïéëøáî àì éëä óåà ïîúî
 àéð÷éø ïçìù ìò ïééøù àì àìéòìã ïàëøá àäã

 áéúë äî éæç àú)äéù"àé æ ù ( éãåãì éðà éìòå
 éìòå øúáìå àúéîã÷á éãåãì éðà åú÷åùú
 àúëåã äéì àð÷úàì éãåãì éðà åú÷åùú
 éðà øçà øáã åú÷åùú éìòå øúáìå àúéîã÷á
 ïåäîò úçëúùà àì àúðéëù ïðéðú àäã éãåãì
 áø÷îìå äàëãúàì ùð øá éúàã ïåéë àéáééçã

á÷ã äéáâ"ää äéìò àéøù àúðéëù ïéãë ä" ã
÷åùú éìòå àúéîã÷á éãåãì éðà éúà øúáì åú

äéì ïéàëãî äàëãúàì ùð øá:  
 שאברהם האלה הדברים אחר ,בא וראה

 הוא ברוך והקדוש הללו המלכים אחר רדף
 אולי ,אמרו תוהה אברהם היה ,אותם הרג
 שהייתי השכר אותו גרעתי וחלילה חס

 ,הוא ברוך הקדוש אל נשיםא מחזיר
 וכעת ,אליו אותם לקרב בהם ואחזתי

 íäøáà óãøã äìàä íéøáãä øçà éæç àú
á÷ ïåì ìéè÷å ïéëìî ïéìà øúá" íäøáà äåä ä

ç àîìéã øîà àäåú" àøâà àåää àðòøâ å
 éðá øãäà àðéåäãá÷ éáâì àùð" åäá àðãéçàå ä

 ìò àùð éðá åìéè÷úà àúùäå äéáâì ïåì àáø÷ì
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 הקדוש לו אמר מיד .יִדַי על אנשים נהרגו
 לך מגן אנכי אברם תירא אל" ,הוא ברוך

 ,עליהם קבלת שכר ,"' וגומאד הרבה שכרך
  .לעולמים יזכו לא] שנהרגו[ כולם שהרי

à ãéî éãé"á÷ ì" êì ïâî éëðà íøáà àøéú ìà ä
åâå äáøä êøëù ' àäã åäééìò úìéá÷ àøâà

ïéîìòì ïåëæé àì åäìë:  

 ".לאמר במחזה אברם אל 'ה דבר היה"
 המראה באותו אלא ,"במחזה" זה מה

 רבי אמר .בה נראות יותוהדמ שכל הדרגה
 ,אברהם שנמול טרם , בא וראה,שמעון
 המחזה ומי ,עמו מדברת אחת דרגה היתה

 כיון ".יחזה שדי מחזה" שכתוב ,הזה
 הדרגה על שורות הדרגות כל היו ,שנמול

  וארא" שכתוב זהו .עמו בריד ואז ,הזו

åäé øáã äéä" éàî øîàì äæçîá íøáà ìà ä
÷åéã ìëã àâøã åæéç àåääá àìà äæçîá ïéð

 àì ãò éæç àú ïåòîù éáø øîà äéá ïééæçúà
 ïàîå äéîò ìéìî àâøã ãç äåä íäøáà øæâúà

 áéúëã äæçî àã åäéà)æè ãë øáãîá(à äæçî 
 ìò ïàøù ïéâøã åäìë ååä øæâúàã ïåéë äæçé éãù

éîò ìéìî ïéãëå àâøã éàä áéúëã àåä àãä ä
)â å úåîù (àøàå  

  äøåú éøúñ  
 נכנס .יםשמ לשם עשה שלא מזה נשמע

 אל ,אומר שהיה אחד קול שמע ,לחדרו
 .גדול איש שיהיה ,)אליו שוב( אותו תעניש

 נותן ואני ,שב בני שב ,לו אמר .אליו שב
 של וכלי אחד איש באבינתיים . שרוע לך
 אמר .בבית אור ונפל אותו הוציא ,בידו פז
 לא ואני בתורה לזכות רוצה אני ,רבי ,לו

 ,בשבילי תורהב עסוקשי מי ורוצה ,זכיתי
 ,אבי לי שהשאיר רב שרוע לי יש שהרי

 עליו מסדר היה שלחנו על ישב שכאשר
 לזכות רוצה ואני ,מאלו כוסות עשר שלשה
 ,קוהרו לאותו אמר. שרוע נותן ואני בתורה

 לו נתן .שרוע לך נותן וזה בתורה עסוקת
 אבא רבי עליו קרא .הפז של הכוס אותו

 כלי תהותמור וזכוכית זהב יערכנה לא"
 היה ההוא והאדם ,בתורה ולמד ישב ".פז

 התורה חמדת נכנסה לימים .שרוע לו נותן
 .בוכה והיה יושב היה אחד יום .למעיו
 על ,לו אמר ,בוכה שהיה רבו אותו מצא
 את מניח אני ומה ,לו אמר .בוכה אתה מה
 אלא רוצה איני ,זה בשביל הבא העולם חיי

 ענשמ מזה עכשיו ,אמר .לעצמי לזכות
 לאותו קרא. שמים לשם עשה שהנה
 אותו ותן שרךוע את קח ,לו אמר ,האיש

 תרוי חלק לך נותן ואני ,ועניים ליתומים
 רבי לו החזיר .לומד שאני מה בכל בתורה

 סר לא היום ועד ,פז של הכוס אותו יוסי
 .פזי בן יוסי רבי והיינו ,פזי בן ומבניו ,שמו
 משום( ובניו הוא ,תורה ההרבל וזכה

 íéîù íùì åàìã äðéî òîù]à÷[ãéáò á ìàò 
 äéøãàì)å( äéùðòú àì øîà äåäã àì÷ ãç òîù

)äéáâì áåú ( øîà äéáâì áú éåäéì àáø àøáâã
 àøúåò êì àðáéäé àðàå áéú éøá áéú äéì

÷ôà äéãéá æôã àðàîå ãç àøáâ àúà éëäãà äé
 éëæîì àðéòá éáø äéì øîà àúéáá àøåäð ìôðå

 àúééøåàá] ìãúùéã ïàî àðéòáå àðéëæ àì àðàå
éðéâá àúééøåàá[ à÷ã éâñ àøúåò éì úéà àäã 

ãëã àáà éì ÷áù) äåä(øåúô ìò áéúé  äåä äé
 øãñî]ìòä) [äéøåúô ìò( ïéìàî éñë øñéìú 

 àøúåò àðáéäé àðàå àúééøåàá éëæîì àðéòáå
]ì äéì øîà àãå àúééøåàá ìãúùú ÷ååø àåää

æôã àñë àåää äéì áäé àøúåò êì áéäé[ àø÷ 
]äéìò[àáà éáø ) øì 'à éñåé"ì() æé çë áåéà ( àì

 áéúé æô éìë äúøåîúå úéëåëæå áäæ äðëøòé
 ùð øá àåääå àúééøåàá àòìå]äåä[ äéì áéäé 

 àîåé éåòîá àúééøåàã åãéîç ìàò ïéîåéì àøúåò
á äåäå áéúé äåä ãç äåäã äéáø äéçëùà éë

 äîå äéì øîà úéëá à÷ äî ìò äéì øîà éëá
)àðçðî] (àðçðà[ àì éàä ïéâá éúàã àîìòã ééç 

 øîà éàáâì éëæîì àìà àðéòá]àúùä[ òîù 
 àåääì äéì àø÷ ãéáò à÷ íéîù íùì àäã äðéî
 éîúéì äéì áäå êøúåò ìåè äéì øîà àøáâ
àúééøåàá øéúé ÷ìåç êì àðáéäé àðàå éðëñîìå 

 àåää éñåé éáø äéì øãäà ïàòì ïðàã äî ìëá

                                                           

המתפשט אל ' א מהמ”ו אלא היינו ניצוץ ע"עצמה ח' דשדי יסוד ולא שהיה בלעם משיג מ' מ' פי א
  .)א"נ(ט "יתרו דף ע' בפ' החיצונים כנז

פ כדי שימות אותו תלמיד כיון שהיה עוסק שלא "נראה שהכוונה להתפלל או להתבודד או ליפול ע ב
 ).א"נ(ח "ז. א"לשמה כעין נפילת אפים דר
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 בעולם טוב שכר לך שאין ,)תורה למדש
  ).אותה יםיומק( תורה שלומד כמי

 ïá éåðá ïîå äéîù éãòà àì àîåé ãòå æôã àñë
 àúééøåà äîëì äëæå éæô ïá éñåé éáø åðééäå éæô

 éåðáå àåä)]ð"à [àúééøåàá àòìã ïéâá ( êì úéìã
 àúééøåàá éòìã ïàîë àîìòá áè øâà

)äîéé÷îå:(  
 אל 'ה דבר היה האלה הדברים אחר"

 מקום בכל ."' וגולאמר זהבמח אברם
 שהתגלה השם זה ,"במחזה" בתורה שכתוב
 אל וארא" שנאמר ,י"שד ,הוא ומי .לאבות
 כמו ,"שדי באל יעקב ואל יצחק אל אברהם
 וזה ,"יחזה שדי מחזה אשר" שנאמר
 נראים העליונות המראות שכל המראה
דמויות ה שכל הזה המראה כמו .מתוכו
 הוא זהומח מראה .אחד והכל בו נראות

 רבי אמר.  לשון הקודשוזה תרגום זה ,אחד
 רשות היתה כן ועל ,בתורה הם רבים ,יוסי

 שגלה הלשון באותה לתרגם לאונקלוס
 והלשון הזו היא , ברוך הוא בתורההקדוש

 במחזה .העליונים מהמלאכים ומהסת
 העליונים מהמלאכים וםסת שהיה )שהנה(

. אברהם עם כשמדבר בזה יודעים שאינם
 והיה ,מהול היה לא שאברהם משום ,ולמה
 מהם סתום היהלכן ו ,בשר סתום ערל

  שכתוב בבלעם כדוגמא זו ,תרגום בלשון

åäé øáã äéä äìàä íéøáãä øçà" ìà ä
åâå øîàì äæçîá íøáà ')à åè úéùàøá ( ìëá

 äæçîá àúééøåàá áéúëã øúà]àã[ àîù 
ãù åäéà ïàîå ïäáàì éìâúàã"øîàðù é)  úåîù

â å(à àøàå  ìàá á÷òé ìàå ÷çöé ìà íäøáà ì
 øîà úàã äîë éãù)æè ãë øáãîá ( äæçî øùà

 ïéàìò ïååæç ìëã åæéç éäéà àãå äæçé éãù
 äéåâî ïééæçúà]]áéàä [>éàäë< ìëã äàøî 

äéá ïééæçúà ïéð÷åéã[ ãç äæçî äàøî ãç àìëå 
 ùãå÷ä ïåùì àãå íåâøú àã àåä]øîà[éñåé éáø  

)øîà(úééøåàá ïåðéà ïéàéâñ  à] àã ìòå]åää[ 
> ååääéì< àðùéì àåääá íâøúì ñåì÷ðåàì åùø 

àúééøåàá àåä êéøá àùãå÷ éìâã[ àã àðùéìå 
àìò éëàìî åâî åäéà íéúñé äæçîá )àäã (

]åäãà[ ãë àãá éòãé àìã éàìò éëàìîî íéúñ 
 íäøáàá äéá ìéìîî)å( ïéâá àîòè éàî

 ìøò äåäå ìåäî äåä àì íäøáàã)å( íéúñ
]á[éâáå àøùá ïåùìá åäééðî íéúñ äåä êë ï

áéúëã íòìá àã àðååâë íåâøú  
  èô/à  
  øäæ  

 באל יעקב ואל יצחק אל אברהם אל
 הדרגות אותן היו לא ,שנמול וטרם ".שדי

 שהנה ,תאמר ואם. רֶבלַד עליו שורות
 וכתוב ,"אברם אל 'ה וירא" כתוב בתחלה

 וכתוב ,"הנגבה ונסוע הלוך אברם ויסע"
 הדרגות אותן כאן הנה ,"מזבח שם ויבן"

 לא שנמול שטרם ,אומרים וכעת ,העליונות
 על שורות העליונות הדרגות אותן היה

 בתחלה ,בא וראה. עמו לדבר הזו הדרגה
 לאברהם חכמה נתן הוא ברוך הקדוש
 סוד את וידע ,בו להדבק החכמה את לדעת

 אלא היתה לא עמו לדבר אבל ,האמונה
 ,שנמול כיון .לבדה הזו התחתונה הדרגה

 הדרגה על שורות היו העליונות הדרגות כל
 התעלה ואז ,עמו לדבר כדי התחתונה הזו

  .שנתבאר כמו ,בכל אברהם

 ãòå éãù ìàá á÷òé ìàå ÷çöé ìà íäøáà ìà
 àììîì éåìò ïàøù ïéâøã ïåðéà ååä àì øæâúà àì

 áéúë àúéîã÷á àäã àîéú éàå)æ áé úéùàøá (
åäé àøéå" áéúëå íøáà ìà ä)è íù ( íøáà òñéå

 áéúëå äáâðä òåñðå êåìä)æ íù ( çáæî íù ïáéå
 ãòã ïøîà àúùäå ïéàìò ïéâøã ïåðéà àëä àä
 ìò ïàøù ïéàìò ïéâøã ïåðéà ååä àì øæâúà àì

 àâøã éàä]àììîì) [àììîã( éæç àú äéîò 
á÷ áäé àúéîã÷á" òãðîì íäøáàì äîëç ä

 àúåðîéäîã àæø òãéå äéá à÷áãúàì äîëç
ò àììîì ìáà àâøã éàä àìà äåä àì äéî

 ïéàìò ïéâøã åäìë øæâúàã ïåéë éåãåçìá äàúú
 àììîì ïéâá äàúú àâøã éàä ìò ïàøù ååä
 äîë àìëá íäøáà ÷ìúñà ïéãëå äéîò

øîúàã:  
ãéçàúà àì ùð øá øæâúà àì ãò éæç àú  נאחז לא ,האדם שנמול טרם ,בא וראה
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 ,שנמול כיון ,הוא ברוך הקדוש של בשמו
 אברהם ,תאמר ואם .בו ונאחז בשמו נכנס

 בו שנאחז היה כך ,שנמול טרם בו שנאחז
 העליונה האהבה מתוך שהרי ,כראוי ולא

 ,אותו רביק אותו אהב הוא ברוך שהקדוש
 ,הברית לו ונתנה שימול אותו צוה כך אחר

 ,הברית .העליונות הדרגות כל של הקשר
 ,זה עם זה להכליל יחד הכל לקשר הקשר
 טרם ,לכןו .בו נקשר שהכל הקשר ,הברית

 אלא עמו היה לא דבורו ,אברהם מולישנ
  .שנתבאר כמו ,במחזה

á÷ã àîùá" äéîùá ìàò øæâúàã ïåéë ä
 íäøáà àîéú éàå äéá ãéçàúàåã äéá ãéçàúà

åä éëä øæâúà àì ãòä àìå äéá ãéçàúàã 
 íéçøã äàìò àúåîéçø åâî àäã úåàé à÷ãë

á÷ äéì"úéã äéì ãé÷ô øúáì äéì áéø÷ ä øæâ
 ïéàìò ïéâøã åäìëã àøåù÷ úéøá äéì áéäééúàå
 àììëàì àãçë àìë àøù÷úàì àøåù÷ úéøá
 ïéâáå äéá øù÷úà àìëã àøåù÷ úéøá àãá àã
 äéîò äåä àì éåìî øæâúà àì ãò íäøáà êë

øîúàã äîë äæçîá àìà:  
 ברוך הקדוש שברא בשעה ,בא וראה

 הברית על אלא נברא לא ,העולם את הוא
 ,אלהים ברא ,ת"שי א"רב שנאמר כמו

קיים ה מ"הקב הברית שעל )ברית(והיינו 
 יומם בריתי לא אם" וכתוב ,העולם את

 שהרי ,שמתי לא וארץ שמים קותוח ולילה
 לא והלילה שהיום הקשר היא הברית
 הקדוש כשברא ,אלעזר רבי אמר. נפרדים

 ,היה תנאי על ,העולם את הוא ברוך
 את יקבלו אם ,ישראל אוויב שכאשר
 מחזירכם הריני ,לא ואם ,יפה ,התורה
 עד התקיים לא והעולם .ובהו לתהו

 ,תורה וקבלו סיני הר על ישראל שעמדו
 ,והלאה היום ומאותו. העולם התקיים ואז

 ,הם ומי .עולמות בורא הוא ברוך הקדוש
 הקדוש הזמן מאותו שהרי ,האדם בני זווגי
 פלוני בת ואומר זווגים גומזו הוא ברוך

   .בורא שהוא העולמות הם ואלו .לפלוני

á÷ àøáã àúòùá éæç àú" àì àîìò ä
éùàøá øîà úàã äîë úéøá ìò àìà éøáúà" ú

éäìà àøá" åðééäå í)]ð"à [úéøá ( íéé÷ úéøá ìòã
á÷" áéúëå àîìò ä)äë âì äéîøé ( éúéøá àì íà

 àäã éúîù àì õøàå íéîù úå÷ç äìéìå íîåé
î àìå àéìéìå àîåéã åäéà àøåù÷ úéøá ïàùøôú

á÷ àøá ãë øæòìà éáø øîà" éàðú ìò àîìò ä
 úåàé àúééøåà ïåìá÷é íà ìàøùé ïåúéé ãëã äåä
 àîìòå åäáå åäúì åëì øãäà àðà éøä åàì íàå
 éðéñã àøåè ìò ìàøùé åîéé÷ã ãò íéé÷úà àì
 àåääîå àîìò íéé÷úà ïéãëå àúééøåà åìéá÷å

á÷ äàìäìå àîåé" ïéâååæ ïåðéà ïàîå ïéîìò éøá ä
ãá÷ àðîæ àåääî àäã àùð éðá" ïéâååæ âååæî ä
]øîåàå) [øîàå( ïåðéà ïéìàå éðåìôì éðåìô úá 

éøá àåäã ïéîìò:  

 היא זו "אנכי" ,"לך מגן אנכי" ,בא וראה
  .בתחלה בה שנאחז הראשונה הדרגה

 àâøã àåä àã éëðà êì ïâî éëðà éæç àú
àúéîã÷á äéá ãéçàúàã äàîã÷:  

  äøåú éøúñ  
] כלומר[ ,"יחזה" ,"די יחזהאשר מחזה ש"

 שלא כדי השרת מלאכיהיה סתום מ הדבר
 הוא ברוך שהקדוש פה פתחון להם יהיה

 שהרי ,הטמא הערל אותו עם מדבר
 )קוראים( אינם הקדושים המלאכים

 שלא תאמר אם. תרגום ללשון נזקקים
 שבעים יוסף את דֶמִל גבריאל והרי ,יודעים

 .וןלש משבעים אחד הוא והתרגום ,לשון
 ,נזקקים שלא שנינו אבל ,יודעים ידוע אלא
 שהרי ,עליו מתבוננים ואין חוששים שאין
. הלשונות שאר מכל לפניהם מאוס הוא

 äìî äåä íéúñ äæçé äæçé éãù äæçî øùà
àøèô ïåì àäé àìã ïéâá úøùä éëàìî åâîà 
àáàñî ìøò àåääá ììîî àåä êéøá àùãå÷ãá 

ã÷ éëàìî àäãåàì éùå) ïåø÷é (]ïé÷÷æð[ ïåùìá 
 íåâøú)å( óéìåà ìàéøáâ àäå éòãé àìã àîéú éà

ò óñåéì 'òî ãç íåâøúå ïåùì ' àìà àåä ïåùì
 àìå éùééç àìã ïðú ïé÷÷æð àì ìáà éòãé òãðî
 ìëî åäééî÷ åäéà ñéàî àäã äéìò ïéçéâùî
 åäéà ñéàîå ìéàåä àîéú éàå ïåùì øàù

âøú éàîà éàìò éëàìîîå àúééøåà ñåì÷ðåà í

                                                           

  ).א"נ) (א"ד(פתחון פה  א
 ).הערת הזוהר(ב ”ב עה ע”עד ע ב
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 מן מאוס והוא שהואיל ,תאמר ואם
 אונקלוס תרגם למה ,העליונים המלאכים

 את עזיאל בן ויונתן ,הזו בלשון התורה את
 וכך ,לפניהם הוא מאוס אלא .המקרא

 עם העליונים למלאכים קנאה איןש ,צריך
 ומקרא תורה תרגום כן ועל ,יותר ישראל

 כתב מקומות בכמה שהרי ,מאוס ואינו ,כך
 הואלכן ו, כך בתורה הוא ברוך הקדוש
 ,הקדושים העליונים המלאכים מתוך סתום

 שלא ,סתום בדרך לאברהם התגלה כן ועל
 יהיה ולא ,הקדושים המלאכים בו ישגיחו

 התגלה הוא ברוך שהקדוש פה פתחון להם
 של בהתגלות לו התגלה מתי .ערל איש על

 ברית לו נתן כאשר ,עליונים מלאכים
 ,"לאמר אלהים אתו וידבר" שכתוב ,הקדש

 כתוב ולא ,הקדש של השם "אלהים"
 זה מה ,"לאמר. "בהתגלות השם במחזה

 שלא לשון בכל ולהכריז לאמר ,"לאמר"
 אלא ,אחרת בלשון לאו ,במכסה תהיה
 לומר שיכולים ,בה מדברים שכולם בלשון

 פתחון ולומר לקטרג יכולים ולא לזה זה
 ,"לאמר אלהים אתו וידבר" כן ועל .פה

 מכניס שהיה משום ,מחזה ולא אלהים
 רבי. אליו אותו וקרב ,הקדש לברית אותו

 עד לו נתנה לא א"הה לכן ,אמר יהודה
 .ברית נקראת ממש שהיא ,מהול ,שנמול

 לו נתנה אז ,בברית שנכנס כיון ,כן ועל
 אתך בריתי הנה אני" שכתוב ,א"ה האות
 שמך עוד יקרא ולא גוים המון לאב והיית
  ."' וגואברם

 ïåùì éàäáìàéæåò ïá ïúðåéåà ñéàî àìà àø÷îä 
úéìã êéøèöà éëäå åäééî÷ àåäá éëàìîì äàð÷ 

 íåâøú àã ìòå øéúé ìàøùéã åäééãäá éàìò
 äîëá àäã åäéà ñéàî åàìå êë àø÷îå äøåú

 éúëåã>àåä êéøá àùãå÷< áúë >á< àúééøåà
 éàìò éëàìî åâî åäéà íéúñ êë ïéâáå éëä

 éìâúà àã ìòå éùéã÷>äéá <)äéì( íäøáàá 
 ïéùéã÷ ïéëàìî äéá ïåçâùé àìã íéúñ çøåàá
 éìâúà àåä êéøá àùãå÷ã àøèô ïåì àäé àìå
 àéìâúàá äéì éìâúà éúîéà ìøò ùð øá ìò
 àùéã÷ àîéé÷ úéøá äéì áéäé ãë éàìò éëàìîã

 áéúëã)â æé úéùàøá (éäìà åúà øáãéå" øîàì í
]íéäìà[ àîù äæçîá áéúë àìå àùãå÷ã àîù 

àì àééìâúàá àæøëàìå øîàì øîàì éàî øî
 àäú àìã ïåùì ìëá]àéñëúàá) [àéñëúî( åàì 

 àìà àøçà àðùéìá]àðùéìá[ ïééòúùî àìëã 
 àâøè÷ì éìëé àìå àãì àã øîéîì éìëéã äá

àøèô øîéîìå) àøçà( åúà øáãéå àã ìòå 
éäìà"éäìà øîàì í" äåäã ïéâá äæçî àìå í

 äéì áéø÷å àùéã÷ àîéé÷ úéøáá äéì ìééòî
áâìä úà êë ïéâá øîà äãåäé éáø äé ' àì

ééúàä ùîî éäéàã àîòè éàî øæâúàã ãò äéì á
 ïéãë úéøáá ìàòã ïåéë àã ìòå éø÷à úéøá

 úáéäééúà)äéì] (úéì[ä úà " áéúëã à)ã íù (
 àìå íéåâ ïåîä áàì úééäå êúà éúéøá äðä éðà

åâå íøáà êîù úà ãåò àø÷é':  
 היה חייא רבי ".האלה הדברים אחר"

 רבי אותו פגש ,אלעזר רבי את לראות ולךה
 לפני קנתושמת הזו הדרך ,לו אמר .חגאי

 את לראות ,לו אמר .הולכת  היאלאן ,מר
 .עמך אלך אני וגם ,לו אמר .אלעזר רבי

 למה הבנה להבין תוכל אם ,לו אמר
 שוב ,לא ואם ,]א"איתי לר [ךֵל ,שתשמע
 ,לזה ר שלא יחשש מ, אמר לו.לאחוריך

 תורה של סודות כמה מעתיש אני שהרי
  .בהן לעמוד לתיוויכ

 את" שכתוב מה ,ואמר חגאי רבי פתח
   "לאשי לחמי קרבני

 ìéæà äåä àééç éáø äìàä íéøáãä øçà
 øîà éàâç éáø äéá òâô øæòìà éáøì éîçîì

 àçøà éàä äéì]ã[ åäéà ïàì øîã äéî÷ àð÷úî
 ìéæà]äéì øîà[îçîì  äéì øîà øæòìà éáøì é

à éîð àðàåéæ øáñîì ìåëéú éà äéì øîà êãäá ì
 êøúáà áåú åàì éàå ìéæ òîùúã éàîì àøáñ
 àðòîù àðà àäã éàäì øî ùåçéì àì äéì øîà

 í÷éîì àðìéëéå àúééøåàã éæø äîë]åäá) [äéá(   
 áéúëã éàî øîàå éàâç éáø çúô) øáãîá

á çë (éùàì éîçì éðáø÷ úà  

  èô/á  
  äøåú éøúñ  

                                                                                                                                                                                     

  ).א"נ) (ן"מאי(ע כאשר הוכחתי במקומו בראיות ברורות "ע של תורה אינו יב"מכאן מוכח דתרגום יב א
 ).ה"של(ל "דאית כצ ב
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 שנקרב הבשר קרבן זה "קרבני את" ,'וגו
 שכל משום ,בשר על בשר ,דם על דם לכפר

 על לכפר הבשר אלא נקרבים לא הקרבנות
 בהמה ,חטא אדם אם ,שמעתי וכך .הבשר

 אדם, אמר הוא ברוך שהקדוש ,חטאה מה
 אלא ,למה ,"' וגוקרבן מכם יקריב כי

 אדם בני רוח את עשה הוא ברוך הקדוש
 חרו"לכן ו ,מזו זו והפריד ,הבהמה רוח ואת
 ורוח למעלה היא להוהע האדם בני

 טרם .מזה זה נפרדים ודאי ,"' וגוהבהמה
 הנה אלהים ויאמר" ,כתוב מה ,אדם שחטא
 ,"' וגוזרע רעוז עשב כל את לכם נתתי

 כיון .יותר ולא ,"לאכלה יהיה לכם" וכתוב
 ובכל ,גופוב נשאב  הרעוהיצר שחטא
 נח באכך  ואחר ,דין עשה התולדות אותם
 היצר של מהמקום נבנה הגוף שהנה וראה
 מה .אדם שהקריב כמו קרבן הקריב ,הרע

 וכתוב ,"' וגוניחוחה ריח את 'ה וירח" כתוב
 אמר ".ריוומנע רע האדם לב יצר כי"

 הואיל ,והלאה מכאן ,הוא ברוך הקדוש
 הגוף יתענג ,הרע היצר מאותו נשאב והגוף
 עשבירק כ" .בשר יאכל ,לו שראוי במה
 הבשר ,בשר כשאוכל ."כל את לכם נתתי
 זה ומתערבים ,הבשר מאותומתענג  שלו
 נגוהע ומאותו ,ממנוהגוף גדל ו זה עם

 הקדוש אמר .חטאים בכמה חוטא הגוף
 בשר .הגוף על כפרה הבשר ,הוא ברוך
 לכן ,חטא ובו ,ממנו מתרבה ובשר אוכל
הבשר  ,שאוכל והבשר .גופו על לכפר בשר

 תומאו שנשאר הדםלכן ( ,לגוף דם עושה
 לכן ).דם לגוף עושה הבשר ,שאוכל הבשר
 עומד, בחוץ הבשר מאותו שנשאר הדם
 ,שלו הבשר מאותו שנעשה הדם על לכפר

  ".יכפר בנפש הוא הדם כי" שכתוב

åâå ' áø÷úàã àøùá ïáø÷ àã éðáø÷ úà
 àøôëì]àîã[ ïéâá àøùá ìò àøùá àîã ìò 

 àìà ïéáø÷úî åàì ïéðáø÷ ìëã]ìò) [ïî( àøùá 
ìò àøôëì àèç ùð øá éà àðòîù éëäå àøùá 

àèç äî äîäáú ]øîà àåä êéøá àùãå÷ã[ 
)á à àø÷éå (åâå ïáø÷ íëî áéø÷é éë íãà ' éàîà

 çåøå àùð éðá çåø ãáò àåä êéøá àùãå÷ àìà
 êë ïéâáå àã ïî àã ùéøôàå äîäáä) â úìä÷

àë ( çåøå äìòîì àéä äìåòä íãàä éðá çåø
åâå äîäáä'àã ïî àã ùøôúî éàãå  àèç àì ãò 

 áéúë äî íãà)èë à úéùàøá (éäìà øîàéå" í
åâå òøæ òøåæ áùò ìë úà íëì éúúð äðä ' áéúëå

 øöéå àèçã ïåéë øéúé àìå äìëàì äéäé íëì
 àôåâá áéàúùà òøä]äéìéã[ ïéãìåú ïåðéà ìëáå 

 àôåâ àäã àîçå çð àúà øúáìå àðéã åäá ãáò
 òøä øöéã àøúàî éðáúà]å[ äîë ïáø÷ áéø÷à

àã áéúë äî íãà áéø÷)àë ç íù (åäé çøéå" ä
åâå ççéðä çéø úà ')áéúëå ( òø íãàä áì øöé éë

 äàìäìå ïàëî àåä êéøá àùãå÷ øîà åéøåòðî
 âðòúé òøä øöé àåääî áéàúùà àôåâå ìéàåä

 àôåâë äéì éæçúàã äîé áùò ÷øéë àøùá ìåëé
 ìë úà íëì éúúð)â è íù ( àøùá ìéëà ãë

ùá âðòúà àøùá àåääî àã áøòúàå äéìéã àø
 àèç àôåâ âðò àåääîå äéðî àôåâ éáøúàå àãá
 ìò äøôë àåä êéøá àùãå÷ øîà ïéàèç äîëá

àøùá àôåâà ]]áùàø [>àøùá < àøùáå ìéëà
 ìò àøôëì êë ïéâá àèç äéáå äéðéî éáøúà

àøùá ìéëàã àøùáå àøùá äéôåâ[ àîã ãéáò 
 àôåâì)]ð"à [ àåääî øàúùàã àîã êë ïéâá

àã àøùáàôåâì àîã ãéáò àøùá ìéë ( êë ïéâá
 ãúòúà øáì àøùá àåääî øàúùàã àîã
 äéìéã àøùá àåääî ãéáòúàã àîã ìò àøôëì

 áéúëã)àé æé àø÷éå (øôëé ùôðá àåä íãä éë:  
 שכתוב ,"קרבנכם" וכתוב ,"קרבני" כתוב

 זה בין  הבדלמה ,"קרבנכם את תקריבו"
 על שבאים שלמים כמו "קרבני" אלא ,לזה
 ואשמות חטאות כמו "קרבנכם" ,םשלו

 "קרבני את" לכן ,ואשם חטא על שבאים
 ,רתוהקט זו "ריח" ,ויין לחם "לחמי" ,בשר

 ברצון הכהן שעושה רוח נחת זו "יניחוח"

 áéúë)á çë øáãîá ( íëðáø÷ áéúëå éðáø÷
 áéúëã)àø÷éåá à  ( ïéá äî íëðáø÷ úà åáéø÷ú

 ìò ïééúàã íéîìù ïåâë éðáø÷ àìà éàäì éàä
 úåàèç ïåâë íëðáø÷ íåìù ìò ïééúàã úåîùàå

êë ïéâá íùàå àèç  éîçì àøùá éðáø÷ úà
 çåø úçð àã éççéð úøè÷ àã çéø àøîçå àîäð

                                                           

 ).ו"לש(ב "ג רמ ע"ח' עי א
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 שיר של ברצון והלוים ,הקדוש השם של
 מה ".במועדו לי להקריב תשמרו" .ושבחה

 בבוקר יום בכל תאמר אם ,"במועדו" זה
 שהוא אומר מה( "במועדו" זה מה ,ובערב
 עת באותה ששולט המועדו אלא ,)מועדו

 .ידועה בדרגה למעלה שנמצא הרצון ,רצון
 ,הקרבן כשנקרב ".במועדו" כתוב כן ועל
קליפות לכל ה ומתפזרות ,חלק נוטלים הכל
 רותנוה ,חדיומתי נקרב והיחוד ,עבר

 ,העולמות בכל  ורצוןרצון ונמצא ,מאירים
 יחוד של בסוד מצאנ הוא ברוך והקדוש

 אמר .אותו ונשק חייא רבי בא .כראוי אחד
 ללכת ,ניממ יותר, בני ,אתה נאה ,לו

  .ולראות את סבר פני הימים

àðäë ãéáòãà éàåéìå àùéã÷ àîùã àúåòøá 
 éì áéø÷äì åøîùú äçáùå øéùã àúåòøá

 àîéú éà éåä éàî åãòåîá åãòåîá]àîåé ìëá[ 
 åãòåîá åäéà éàî áøòáå ø÷áá]ð" àéøà éàî à

ãòåî åäéàãå[ àðîæ àåääá àèìùã åãòåî àìà 
 ìòå àòéãé àâøãá àìéòì çëúùàã åòø àåòø

 áéúë àã)á çë øáãîá ( ïáø÷ ãë åãòåîá
à÷ìåç ïéìèð àìë áéø÷úàá ïéôéì÷ ïøãáúàå 

 ïéðéöåáå ãçééúàå áéø÷úà àãåçééå àøèñ ìëì
øäðúàé àåòø çëúùàå ï]åòøå[ ïéîìò ìëá 

 àãåçéã àæøá çëúùà àåä êéøá àùãå÷å]àãç[ 
 úåàé äéì øîà äé÷ùðå àééç éáø àúà éæç à÷ãë

 úðà>éøáéðéî < ]éðéî) [éðî(äéì éîçîì êäéîì â:  
 שהוא ,המלך דוד ואמר פתח עוד(

 למה א"נ. הבונים מאסו אבן שהוא ,רביעי
 הרביעי שהוא ,המלכות ירש המלך דוד

 כשהגיעו .הלכו ).הבונים מאסו אבן שהוא
 אמר .שערה על יושבים אותם ראה ,אליו

 של הזה הכסא ,להם רוואמ ךֵל ,לשמש לו
 הכל( אחד כל הוא מה עמודים שלשה

 שלא ,למר לו רוואמ לך ,לו אמרו ).אחד
 אבן ,הרביעי שהוא ,המלך דוד אמר לחנם
 ,להם רוואמ לך ,לו אמר .הבונים מאסו

 אבן אמר שהוא בדוד בו מאסו שאיפה
 ראשו את חייא רבי החזיר .הבונים מאסו
 .דבר בזה השמעת ,לו ואמר ,חגאי לרבי
 אמי בני" שכתוב הזה בפסוק שמעתי ,אמר
למה אמר את ש ,"' וגושמוני בי נחרו

 ,המלך דוד עלהוא נאמר ו ,הזה הפסוק
 ועוד .מהם שלו אחיםה אותושדחו כ

 לתת הוא ברוך הקדוש ראה מה ,שמעתי
 אותיות אלא .אחיו מכל ליהודה מלכות

 נתן הוא ךברו והקדוש ,בו חקוקות שמו
 ועוד .המלכות את ירשלכן ו ,לשמו כבוד

 'ד ,ודאי שמו אותיות הנה ,יהודה ,שמעתי
 שנקשר המלך דוד זה אלא ,למה ,איננה
 את ובקשו" שכתוב ,העולם בני מכל בשמו

 דוד הנה ."' וגומלכם דויד ואת אלהיהם 'ה
 תפילין של קשר שהוא ,ועוד ,בשמו קשור

) àëìî ãåã øîàå çúô åú>ã< äàòéáø åäéà
åäéàå) áë çé÷ íéìäú(íéðåáä åñàî ïáà  (]ð" à

äàòéáø åäéàã àúåëìî ïéñçà àëìî ãåã éàîà 
>íéðåáä åñàî ïáà åäéàãïéîåéã ïéôðà øáñì <[ 
]ð" à åìæà]å[ ïåì àîç äéáâì ïåèî ãë]ã[ ìò éáúé

 øîà àòøú>äéì< éàä ïåì àîéàå ìéæ àùîùì 
 åäî ïéîéé÷ úìúã àééñøë>ãçà ìë< ]ãç àìë[ 

 øîà àðâîì åàìã øîì äéì àîéàå ìéæ äéì åøîà
 íéðåáä åñàî ïáà äàòéáø åäéàã àëìî ãåã
 ãåãá äéá åìòâ ïàã ïåì àîéàå ìéæ äéì øîà
 àééç éáø øãäà íéðåáä åñàî ïáà øîà åäéàã

 øîàå éàâç éáø éáâì äéùéøúòîù äéì) [ øãäà
úòîù øîàå éàâç éáâì äéùéø àééç éáø( éàäá 

 áéúëã àø÷ éàäá àðòîù øîà éãéî)å à øéù (
åøçð éîà éðáãåâå éðåîù éá  ' àø÷ éàäã)ãåãá (

]ð ãåãá" àäîìù[ àëìî ãåã ìòå åøîà àëìî 
 àðòîù åúå åäééðî éäåçà äéì åçã ãë øîúà
 àúåëìî áäéîì àåä êéøá àùãå÷ àîç éàî

ì ï÷é÷ç äéîùã ïååúà àìà éäåçà ìëî äãåäé
 ïéâáå äéîùì àø÷é áäé àåä êéøá àùãå÷å äéá

äé àðòîù åúå àúåëìî ïéñçà êë ïååúà àä äãå
ã éàãå äéîùã ']éúéì[ àìà éàîà ]àã[ ãåã 

                                                                                                                                                                                     

ה היה מזכיר הכהן על המזבח להעלות עמוד העשן דרך מישור והוא "כתב ברית מנוחה ששם אהו א
 ). א"נ(ח "ז. ש ברעותא דשמא קדישא"מזבחה ואפשר שז"הקטיר ה"כל ו"ת ה"נרמז בפסוק א

כ "שם מש' א עי"ולעיל סד ע, )ו"לש(א "א ורנט ע"א ורנה ע"ג רכד סע"ח' א ועי"פרשת תרומה קמא ע ב
  .ב"ב קנו ע"ה ח"בשם ספר הדע

âïéîåéã ïéôðà øáñì  –ôãá óñåð "å. 
ל וזהו מוזר הייתי "ו ממזר כמש"ע ח"ו זנתה ודהמ"ן מאסו הבונים דחשבו דאמו ח"ש אב"ת אבן כמ"ר ד

  ).א"נ(ן "מאי. לאחי והארכתי במקומו
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 תפילין של קשר א"ד( המלך דוד ,'ד ,ודאי
  .בשמו נקשר דודלכן ו ,)ודאי

áéúëã àîìò éðá ìëî äéîùá øù÷úàã àëìî 
)ä â òùåä(ä úà åù÷áå  ' ãåã úàå íäéäìà

åâå íëìî ' øéù÷ ãåã àäøù÷ åäéàã åú äéîùá 
ã éàãå ïéìôú ìù ' àëìî ãåã]øù÷å ïéìôú ìù 

éàãå[äéîùá øù÷úà ãåã êë ïéâáå :  
 שתק .לפניו ישבו שנכנסו כיון .נכנסו

 אלעזר רבי נכנס .שתקו והם אלעזר רבי
 לך ,אומר שהיה אחד קול ושמע ,לחדרו

 הם שהרי ,רוצים שהם מה להם רוואמ
 מי יש אם ,להם אמר ,אליהם חזר .כשרים
 אנו ,לו אמרו .לי שיאמר ,דבר ששמע
 של הצחות מתוך מוארים להיות מחכים

  ולהבין ,העליון רנה

 éáø ÷éúùà äéî÷ åáéúé åìàòã ïåéë åìàò
 äéøãàì øæòìà éáø ìàò å÷éúùà ïåðéàå øæòìà
 äî ïåì àîéàå ìéæ øîà äåäã àì÷ ãç òîù
 øîà åäééáâì øãäà ïåðéà ïéøùëã ïééòá ïåðéàã

 ïåì ïðà äéì åøîà éì àîéì äìî òîùã ïàî úéà
 äàìò àðéöåáã àúåçö åâî àøäðàì ïàëçî

àøáñå  
  ö/à  
  äøåú éøúñ  

 קדשו בהיכל 'וה" ,ואמר פתח .ולהשכיל
 ברוך הקדוש כשרצה ".הארץ כל מפניו הס

 בתוך הסתכל ,העולם את לברוא הוא
 ולא ,רשומים ורשם ,התורה סוד ,המחשבה

 ,התשובה שברא עד , לעמודיכול היה
 ושם ,וםסת וסוד עליון פנימי היכל שהיא

 .בחקיקותיהן האותיותהצטיירו ו נרשמו
 ,הזה בהיכל מסתכל היה ,נברא שזה כיון

 שכתוב ,העולם כל של ציורים לפניו ורושם
 ותמירש לפניו רשום. הארץ כל מפניו הס

 ,שמים לברוא רצה .העולם כל של וציורים
 והתעטף ןהראשו באור הסתכל ,עשה מה
עוטה אור " שכתוב ,שמים וברא בו

 ".כיריעה שמים נוטה" כך ואחר ,"כשלמה
 עשה ,התחתון העולם לעשות הסתכל

 ורשם הסתכל וממנו ,בו ונכנס אחר היכל
 .םאות וברא למטה העולמות כל את לפניו

 כל מפניו הס קדשו בהיכל 'וה" שכתוב זהו
 כל לפניו םורש ס"ה ,"מפניו הס" ".הארץ

 ששים שהם ,העולם כל שלדות נקוה
 .הן וחמשהן  ששים ,ס"ה כחשבון וחמש

 ,העולם את כשברא לפניו םומירש ולםוכ
 אלא אינו הוא ברוך הקדוש של כבודולכן 

 בדרך םבה והולכים דרכיו שיודעים לאותם
  .כראוי אמת

 øîàå çúô øáñð)ë á ÷å÷áç (åäéå" ìëéäá ä
õøàä ìë åéðôî ñä åùã÷àá àùãå÷ éòá ãë  êéø

 ìëúñà àîìò éøáîì àåä)á( àæø äáùçî åâ
ùø íéùøå àúééøåàãå í÷éîì ìéëé äåä àìå ïéî

äáåùú àøáã ãòá äàìò äàîéðô àìëéä éäéàã 
å ïîúå àîéúñ àæø]öàå åîéùøúàèåøéé [
)åîéùøúàå åøééèöà(åäééôåìâá ïååúà â ïåéë 

 íéùøå àìëéä éàäá ìëúñî äåä àã éøáúàã
ã àîìò ìëã ïéøåéö äéî÷ ìë åéðôî ñä áéúë

 àîìò ìëã ïéøåéöå ïéîåùø äéî÷ íéùø õøàä
 øåàá ìëúñà ãáò äî íéîù éøáîì éòá

óèòúàå äàîã÷ã áéúëã íéîù àøáå äéá 
)á ã÷ íéìäú ( äèåð êë øçàå äîìùë øåà äèåò

 äàúú àîìò ãáòîì ìëúñà äòéøéë íéîù
 ìëúñà äéðîå äéá ìàòå àøçåà àìëéä ãáò

ì ïéîìò ìë äéî÷ íéùøåää ïåì àøáå àúú" ã
)ë á ÷å÷áç (åäéå" ìë åéðôî ñä åùã÷ ìëéäá ä

ä õøàä"ä åéðôî ñ" ïéãå÷ð ìë äéî÷ íéùø ñ
ùîçå ïéúù ïåðéàã àîìò ìëãää ïáùåçë " ñ

 ãë äéî÷ íéùø åäìëå ïåðéà ùîçå ïåðéà ïéúù
 àåä êéøá àùãå÷ã àø÷é êë ïéâá àîìò àøá

 ïéëäîå éåçøà ïéòãéã ïåðéàì àìà åäéà åàì äá

                                                           

 .י"שבשער מאמרי ר' עי א
 ).ו"לש(ג "א פ"פדר ב
 ).א"ד(מבינה ונקודי מחכמה וטעמי מכתר ' פי ג
  ).א"נ(מ "ב בר”פנחס רמה ע ד
  .יהל אור' עי ה
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úåàé à÷ãë èåù÷ çøåàá:  
 אש באה ,עמם מדבר שהיהכ ,בינתיים

 קול שמעו .בחוץ ישבו והם ,אותו והקיפה
 המלך הביאני ,קדוש אי ,אומר שהיה אחד

 ,הזקן פני של החדרים אותם בכל ,חדריו
 שנמסרו )הקדושה הרענה( הקדוש רענה

 קניםומתכולם ש ,בידו שלהם המפתחות
 ,הקדושים יךובחי .שבשבילך ולאותם לך
 .בך ונשמחה נגילה השמים צבא כל

 נפל רב ופחד הזדעזעו ,כך ראו כשאלה
 נצא ,לזה ראויים איננו ,אמרו .עליהם
 כל שם ישבו ).הלכו( .לדרכנו ונלך מכאן
 אין ,אמרו ,אותו לראות יכלו ולא יום אותו
 .כאן שנשב הוא ברוך הקדוש של רצונו
   .והלכו משם יצאו

 éòúùî äåäã éëäãà àøåð àúà åäééãäá
 àì÷ ãç åòîù øáì åáúé ïåðéàå äéì øçñàå

] ìëá åéøãç êìîä éðàéáä àùéã÷ éà øîà äåäã
 ïåðéàà àùéã÷ àîéìåò ïéôðàã àáñã ïéøã]ð" à

àúùéã÷ àúîéìåò[ ïåäìéã ïçúôî åøñîúà 
 äéãéáå êééçáå êðéâáã ïåðéàìå êì ïð÷úî åäìë

 ãë êá äçîùðå äìéâð àéîùã àìéç ìë àùéã÷
åòæòãæà éëä ïéìà åîç[ åäééìò ìôð éâñ åìéçãå 

 êäðå ïàëî ÷åôð éàäì ïééæç ïðà úéì éøîà
 ïéçøåàì)åìæà (]ïîú åáúé[ àìå àîåé àåää ìë 

 àùãå÷ã àúåòø úéì åøîà äéì éîçîì åìéëé
 àåä êéøá>àëä áéúéðã<éìæàå ïîúî å÷ôð :  

 ,ואמר חייא רבי פתח ,הולכים בעודם
 ."' וגודברו שיוע כח ריוגב מלאכיו 'ה ברכו"

 של העמים שאר מכל ישראל אשריהם
 בהם התרצה הוא ברוך שהקדוש ,העולם

 חלקו אותם ועשה ,העמים שאר מכל
 ,קדושה תורה להם נתן כן ועל ,ונחלתו
 ,סיני הר על אחד ברצון היו שכולם משום

 שהקדימו כיון .לשמיעה עשיה והקדימו
 הוא ברוך הקדוש קרא ,לשמיעה עשיה

 אתם כאן עד ,להם אמר .שלו מליהלפ
 והלאה מכאן ,בעולם יַנלַפ יחידים הייתם

 לכם אין .בכל עמהם חברים בארץ בני הנה
 יתחברו שישראל עד שמי את לקדש רשות
 חברים יחד תהיו לכםווכ ,בארץ עמכם
 עשיה שהקדימו משום ,שמי את לקדש

 המלאכים שעושים דוגמאכ לשמיעה
 מלאכיו 'ה רכוב" שכתוב ,ברקיע העליונים

 ,"דברו בקול עולשמ דברו שיועגבורי כח 
  ".עולשמ" כך ואחר ,בהתחלה "עושי דברו"

 øîàå àééç éáø çúô éìæà ååäã ãò)éìäú í
ë â÷ (åäé åëøá" åøáã éùåò çë éøåáâ åéëàìî ä

åâå ' àîìòã ïéîò øàù ìëî ìàøùé ïåðéà ïéàëæ
] ïéîò øàù ìëî åäá éòøúà àåä êéøá àùãå÷ã

ãáòå[) òò"ãáòã æ( ìòå äéúðñçàå äé÷ìåç ïåì 
 àùéã÷ àúééøåà ïåì áéäé àã]ïéâá[ ååä åäìëã 

 äéùò åîéã÷àå éðéñã àøåè ìò àãç àúåòøá
 àø÷ äòéîùì äéùò åîéã÷àã ïåéë äòéîùì
 ãò ïåì øîà äéìéã àéìîôì àåä êéøá àùãå÷
 ïàëî àîìòá éàî÷ ïéàãéçé ïåúéåä ïåúà àëä

øáç àòøàá éðá àä äàìäìå àìëá åëééãäá íé
 ïåøáçúé ìàøùéã ãò éîù àùã÷ì åùø åëì úéì
 íéøáç àãçë ïååäú åäìëå àòøàá åëééãäá
 äòéîùì äéùò åîéã÷àã ïéâá éîù àùã÷ì
 áéúëã àòé÷øá éãáò éàìò éëàìîã àðååâë

åäé åëøá" òåîùì åøáã éùåò çë éøåáâ åéëàìî ä
 øúáìå àúéîã÷á åøáã éùåò åøáã ìå÷á

òåîùì:  
 אותם אלו ,"מלאכיו 'ה ברכו" ,ראח דבר

 הקדוש לפני חשובים שהם בארץ הצדיקים
 ,ברקיע העליונים כמלאכים הוא ברוך

 יצרם על שמתגברים כח גבורי שהם משום
 עולשמ" .שונאו על שמתגבר טוב בוריכג

 קול עולשמ יום בכל שזוכים ,"דברו בקול
 יכול מי כעת .שמצטרכים בשעה מלמעלה
 אשרי ,עליונים שיםקדו אותם עםלעמוד 

 אשרי ,לפניהם לעמוד שיכולים אותם
 נצלילה )שיוכל למי( שיכולים אותם

 הוא ברוך הקדוש של השגחתו .מלפניהם
 להכנס יכולים אנו איך .יום בכל עליהם

 ותקרב תבחר אשרי" כתוב זה ועל ,לפניהם

åäé åëøá øçà øáã" ä ïåðéà ïéìà åéëàìî
 àùãå÷ éî÷ ïéáåùç ïåðéàã àòøàá àé÷éãö
 ïåðéàã ïéâá àòé÷øá éàìò éëàìîë àåä êéøá
 áè øáâë ïåäéøöé ìò éøáâúîã çë éøåáâ
 ïàëæã åøáã ìå÷á òåîùì äéàðù ìò øáâúîã
 àúòùá àìéòìî àì÷ òîùîì àîåé ìëá
 åäééãäá í÷éîì ìéëé ïàî àúùä åëéøèöàã

åéìò ïéùéã÷ ïåðéàã í÷éîì éìëéã ïåðéà ïéàëæ ïéð
 åäééî÷]å[ ïåðéà ïéàëæ]éìëéã[) ìåëééã ïàîì (

 êéøá àùãå÷ã àúåçâùà åäééî÷î àáæúùàì
ëé ïðà êéä àîåé ìëá åäééìò àåäìé ìòéîì ï
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 לו עוז אדם אשרי" וכתוב, "חצריך ישכון
  ."' וגובך

  

 áéúë àã ìòå åäééî÷)íéìäúäñ ä  ( éøùà
 áéúëå êéøöç ïåëùé áø÷úå øçáú)å ãô íù (

åâå êá åì æåò íãà éøùà'à:  
  øäæ  
 ".לי תתן מה ה"יהו אדני אברם ויאמר"

 ד"יו "אלהים" .ד"יו ן"נו ת"דל ף"אל "י"אדנ"
 בנקודה " יהואלהים( א"ה ו"וי א"ה

 שני של בוריח ,הדבר סוד אלא ).אלהים
 והעולם התחתון העולם ,יחד עולמות
 ,"ערירי הולך ואנכי לי תתן מה" .העליון

 בן לו שאין מי שכל ,ולמדנו .בן לי שאין
 שנאמר כמו ,ערירי נקרא הזה לםבעו

 הדבר אמר מה על ,ואברהם ".יהיו ערירים"
 האמין לא כביכול ,לי תתן מה שאמר הזה

 הקדוש לו אמר אלא .הוא ברוך בקדוש
 ,הזה בעולם "לך מגן אנכי" ,הוא ברוך

 מיד .הבא בעולם "מאד הרבה שכרך"
 מה" ואמר החכמה בסוד אברהם התעורר

 שכר מקבל לאש ידעתי שהרי ,"לי תתן
 .בן מוליד שלא אדם ההוא עולםב כנסילה
 לךוה ואנכי לי תתן מה" אמר זה ועל

 .בו זכיתי שלא ,לי תתן לא שהרי ,"ערירי
 ,הזה בעולם בבנים זוכה שלא שאדם מכאן

 לתוך להכנס ההוא בעולם זוכה לא
 באצטגנינות רואה היה ואברהם .הפרגוד

  אתו ויוצא" ,כתוב מה .יוליד שלא שלו

åðãà íøáà øîàé"åäé é" éì ïúú äî ä
)á åè úéùàøá (]ðãà"é[ìà "ìã ó"åð ú"åé ï" ã

éäìà"íá )åé"ä ã"éå à"ä å"à( ]Áéå" ãÉä" àÄå" àéä"à (
 àãçë ïéîìò ïéøúã àøåáç äìîã àæø àìà
 éëðàå éì ïúú äî äàìò àîìòå äàúú àîìò

 éøéøò êìåä)íù ( ìëã àðôéìåàå øá éì úéìã
á àøá äéì úéìã ïàî éøéøò éø÷à àîìò éàä

 øîà úàã äîë)àë ë àø÷éå ( åéäé íéøéøò
 éì ïúú äî øîàã àã äìî øîà äî ìò íäøáàå

á÷á äéá ïéîàä àì åìéàë ìåëéáë" øîà àìà ä
á÷ äéì" êøëù àîìò éàäá êì ïâî éëðà ä

 íäøáà øòúà ãéî éúàã àîìòá ãàî äáøä
 àðòãé àäã éì ïúú äî øîàå àúîëçã àæøá

øâà ìéá÷ àìã ùð øá àîìò àåääá äéá ìòéîì 
 éëðàå éì ïúú äî øîà àã ìòå øá ãéìåà àìã
 äéá àðéëæ àìã éì ïúú àì àäã éøéøò êìåä
 àì àîìò éàäá ïéðáá éëæ àìã ùð øáã ïàëî

 àìòàì àîìò àåääá éëæ]åâ[ )á( àãåâøô
 ãéìåé àìã äéìéã úåðéðâèöàá éîç äåä íäøáàå

 áéúë äî)ä åè úéùàøá (åúåà àöåéå  
  ö/á  

 ,הוא ברוך הקדוש אמר לו( ."' וגוהחוצה
 מוליד אינו אברם ,שלך מאצטגנינות צא

   ).מוליד אברהם

 äöåçä]åâå'[) ]ð"à [à"á÷ ì" àö ä
 íäøáà ãéìåî åðéà íøáà êìéã úåðéðâèöàî

ãéìåîâ(:  
 תסתכל אל ,הוא ברוך הקדוש לו אמר

 זהו .בן לך יהיה שמי של בסוד אלא ,בזה
 השם של הסוד ".זרעך יהיה כה" שכתוב
 ולא )בן( זה עם לו נקשר שמשם הקדוש
  .האחר מהצד

 ימצא בה ,לתפלה השער שהוא ,"כה"
 ,"כה" .בקשתו את אדם ימצא בה ,ברכה
 מצד שהרי ,הגבורה מצד שבא הצד אותו

 ואותו צד הגבורה נקרא , יצחקבא הגבורה
 ולא ,לעולם פירות באים שמשם ,"הכ"

 אז .ומזלות כוכבים של שלמטה מהצד

à"á÷ ì" àæøá àìà éàäá ìëúñú àì ä
ää øá êì àäé éîùã" ã)íù ( àæø êòøæ äéäé äë

 àãá äéì øù÷úà ïîúîã àùéã÷ àîùã)àøá (
çà àøèñî àìå àø  

äã äëéàúåìöì àòøú àã äëøá çëùé äá 
 àøèñ àåää äë äéúìàù ùð øá çëùé äá
 äøåáâã àøèñî àäã äøåáâã àøèñî àééúàã
 éø÷à äë äøåáâã àøèñ àåääå ÷çöé àúà à÷
 àøèñî àìå àîìòì éøéôå ïéáéà ïééúà ïîúîã

                                                           

  ).הערת הזוהר(ת "כ ס"ע א
 ).א"נ(מ "א. עלמא עלאה ועלמא תתאה' י במ"ג בבינה ואדנ"י שם ס"ו ה"י וא"ד ה"ל יו"ל דצ"ר ב
  ).ב"ב עה ע"ביאורים ח(וי העיבור ולכן בו תל' הוא בסוד נוק' מילוי ה ג
 .זוהר הרקיע' עי ד
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 נדבק ולא למעלה נדבק ,"'בהוהאמין "
 בכוכבים ולא ,"'בהוהאמין " .למטה

 שירבה לו שהבטיח ,"'בהוהאמין " .ומזלות
 ,"'בהוהאמין " .הבא לעולם שכרו את

 לו יבא שמשם ,לו שנתנה הדרגה באותה
 ".צדקה לו ויחשבה" .בעולם להוליד זרע

  כאלו, על גב שהיא דיןשאף ,"לו ויחשבה"
 אחר דבר .הזאת "כה"ההיא רחמים 

 עליון קשר שקשר ,"צדקה לו ויחשבה"
 הנה , בא וראה.יחד לחברם בתחתון

 .מוליד אינו אברם ,מוליד אברהם ,העירו
 בעודו ישמעאל את הוליד שהנה תאמר וכי

 הקדוש לו שהבטיח ההוא הבן אלא ,אברם
 ,אברם בעודו אותו הוליד לא ,הוא ברוך
 כיון .למטה ולידה אברם בעודו שהרי

 הוליד אז ,בברית ונכנס אברהם שנקרא
 בקשר מוליד אינו אברםלכן ו .למעלה

 ונקשר ,שאמרנו כמו מוליד אברהם ,עליון
  .ביצחק למעלה

ìæîå àéáëëã àúúìãúå ïéãë >åäéá ïéîàäå"ä< 
å àúúì ÷áãúà àìå àìéòì ÷áãúà ïéîàä

åäéá"åäéá ïéîàäå éìæîå àéáëëá àìå ä" ä
 ïéîàäå éúàã àîìòì äéøâà éâñéã äéì çèáàã

åäéá" ïîúîã äéì áéäééúàã àâøã àåääá ä
 åì äáùçéå àîìòá àãìåàì àòøæ äéì éúéé

 éäéàã áâ ìò óàã åì äáùçéå ä÷ãö)ã( àðéã
 àéä åìéàë)ã( éîçø]äë éàä[ äáùçéå øçà øáã 

øù÷ øéù÷ã ä÷ãö åì àøáçì äàúúá äàìò à
 éæç àú àãçë ïåì]åøòúà àä[ ãéìåî íäøáà 

 ãéìåà àäã àîéú éëå ãéìåî åðéà íøáà
 àøá àåää àìà íøáà åäéàã ãåòá ìàòîùé

 çèáàã>äéì <)ïåì(á÷ " åäéàã ãåòá ãéìåà àì ä
 àúúì ãéìåà íøáà åäéàã ãåòá àäã íøáà
 ãéìåà ïéãë úéøáá ìàòå íäøáà éø÷úàã ïåéë

áå àìéòì àøåù÷á ãéìåî åðéà íøáà êë ïéâ
 øù÷úàå ïøîàã äîë ãéìåî íäøáà äàìò

÷çöéá àìéòì:  
 שנים ותשע שנה תשעים בן אברם ויהי"
 מבלעדי והאל מי כי" ,פתח אבא רבי ."'וגו
 את אמר המלך דוד ."' וגוצור ומי 'ה

 מי ,"'ה מבלעדי והאל מי כי" ,הזה הפסוק
 ברד לעשות שיכול הממונה או השליט הוא

 הקדוש מעם שהצטוה מי אלא .'ה מבלעדי
 עומדים אין שכולם משום ,הוא ברוך

 ומי" .דבר לעשות יכולים ולא ברשותם
 כח לעשות שיכול התקיף הוא ומי ,"צור

 כולם אלא .אלהינו מבלעדי מעצמו וגבורה
 לעשות יכול ולא ,הוא ברוך הקדוש ביד
 אל מי כי" ,אחר דבר .מרשותו רק דבר

 הכל הוא ברוך שהקדוש ,"'ה מבלעדי
 הכוכבים במראה שנראה כמי ולא ,ברשותו
 והקדוש ,דבר מראים שכולם ,והמזלות

 צור ומי" .אחר צבעל מחליפו הוא ברוך
 כמו צייר שאין ,פרשוה הרי ,"אלהינו זולתי

 ,שלם צייר שהוא ,הוא ברוך שהקדוש
 ומשלים ,דמות בתוך דמות יריומצ עושה

 הב ומכניס ,יותקונ בכל הדמות אותה את
 לכן ,העליון קוןילת שדומה ,עליונה נפש
  .הוא ברוך הקדוש כמו צייר אין

åâå íéðù òùúå äðù íéòùú ïá íøáà éäéå '
)à æé úéùàøá ( çúô àáà éáø)ù"áì áë á ( éë

ìà éîäååäé éãòìáî "åâå øåö éîå ä ' àëìî ãåã
ìà éî éë àø÷ éàä øîàäååäé éãòìáî " ïàî ä

ðîî åà àèéìù àåäëéã àå éãî ãáòîì ì
åäé éãòìáî"á÷ íòî ã÷ôúàã äî àìà ä" ä

 éìëé àìå éîéé÷ åäééúåùøá àì åäìëã ïéâá
 ìéëéã óé÷ú åäéà ïàîå øåö éîå éãî ãáòîì
 éãòìáî äéîøâî äøåáâå àô÷åú ãáòîì

]åðéäìà) [äåäé(á÷ã àãéá åäìë àìà " àìå ä
 éãî ãáòîì ìéëé]äéúåùøá øá) [äéúåùøî( 

éî éë øçà øáãåäé éãòìáî ìà "á÷ã ä" àìë ä
 àéáëëã åæéçá éæçúàã ïàîë àìå äéúåùøá

á÷å äìî ïééæçà åäìëã éìæîå" äéì óìçà ä
ðéäìà éúìåæ øåö éîå àøçà àðååâì" äåî÷åà àä å

)á÷ã äîë øééö úéìã"ä] (á÷ë øééö úéì"ä[ 
 àð÷åéã åâ àð÷åéã øééöå ãéáò íéìù øééö åäéàã

å÷ú ìëá àð÷åéã àåääì íéìùàåäéð)å( äá ìéòàå 
 úéì êë ïéâá äàìò àðå÷úì éîãã äàìò ùôð

 øééö]á÷ë"ä) [á÷ øá"ä(:  
 ,אדם של הזרע מאותו ,בא וראה
 ונקבתו ,לנקבתו תשוקתו כשמתעוררת

 ,יחד שניהם מתחברים אז ,אליו מתעוררת
 דמויות משתי שכלול אחד בן מהם ויוצא
 צייר הוא ברוך שהקדוש משום ,כאחד

 øòúà ãë ùð øáã àòøæ àåääî éæç àú
 äéáâì úøòúà äéá÷åðå äéá÷åð éáâì äéúáåàéú
 øá åäééðî ÷ôðå àãçë åäééååøú ïøáçúî ïéãë

á÷ã ïéâá ãçë ïéð÷åéã ïéøúî ìéìëã ãç" øééö ä
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 צריך כן ועל ,משניהם ללשנכ בציור אותו
 כדי ,ההוא בזמן עצמו את לקדש אדם

 .כראוי שלם בציור ההיא הדמות שימצא
 הם גדולים כמה , בא וראה,חייא רבי אמר

 שהרי .הוא ברוך הקדוש של מעשיו
 כדוגמת היא האדם של והציוראומנות ה

 הוא ברוך הקדוש ויום יום ובכל ,העולם
 ואחד דאח כל זווגים וגוומז ,םעול בורא
 טרם דמותם את צייר והוא ,לו כראוי
  .לעולם בואם

 éòá àã ìòå åäééååøúî ìéìëúàã àøåéöá äéì
 ùð øá ïéâá àðîæ àåääá äéîøâ àùã÷ì

 éæç à÷ãë íéìù àøåéöá àð÷åéã àåää çëúùéã
à" éåãáåò ïéáøáø ïåðéà äîë éæç àú àééç ø

á÷ã"àøåéöå àúåðîåà àäã äà åäéà ùð øáã 
 àîåéå àîåé ìëáå àîìòã àðååâë]á÷"ä[ éøá 

îìòà) á÷"ä( éæç à÷ãë ãçå ãç ìë ïéâååæ âååæî 
ãò ïåäéð÷åéã øééö àåäå äéìàîìòì ïåúéé àì á:  

 זה" כתוב ,שמעון רבי שאמר ,בא וראה
 אלא ,לו היה ספר וכי ,"אדם תותולד ספר

 לאדם הראה הוא ברוך שהקדוש ,פרשוה
 הראה איך .'וכו ודורשיו דור דור הראשון

 שהםרוח הקודש ב שראה תאמר אם ,לו
 בחכמה שרואה כמי לעולם לבא עתידים

 עיןב ראה אלא ,כך לא ,לעולם באש מה
 לעמוד שעתידים הדמות ואותה , כולםאת
 ,מהול .בעין ראה הוא כולם את ,בעולם בה

 הנפשות כל ,העולם שנברא שמיום משום
 עומדות כולן ,האדם בבני לעמוד העתידות

 הדמות באותה הוא ברוך הקדוש לפני
  בה לעמוד שעתידות ממש

 áéúë ïåòîù éáø øîàã éæç àú) ä úéùàøá
à (à úåãìåú øôñ äæ äåä øôñ éëå íã]äéì[ àìà 

á÷ã äåî÷åà" øåã ïåùàøä íãàì äéì éîçà ä
åëå åéùøåãå øåã'â àîéú éà äéì éîçà êàéä 

 àîìòì éúéîì ïéðéîæ ïåðéàã àùãå÷ çåøá àîçã
 åàì àîìòì éúééã äî àúîëçá àîçã ïàîë
 àð÷åéã àåääå åäìë àðéòá àîç àìà éëä

 í÷éîì ïéðéîæã]äéá[ àîìòá )éàäá (ç åäìë àî
àðéòáã àîìò éøáúàã àîåéîã ïéâá àîòè éàî 

 åäìë àùð éðáá í÷éîì ïéðéîæã ïàùôð åäìë
á÷ éî÷ ïéîéé÷" ïéðéîæã ùîî àð÷åéã àåääá ä

äéá í÷éîì  
  àö/à  

 ,הצדיקים אותם כל דוגמא זוכ .בעולם
 הנפשות כל ,הזה העולם מן שיוצאים יאחר

 להם ןימזמ הוא ברוך והקדוש ,עולות
 שהיו דוגמאכ בה התלבשל אחרת דמות

אדם ו ,לפניו עומדים לכן כולם ,הזה בעולם
 ,תאמר ואם .בעין אותם ראההראשון 

 בא ,בקיומם עמדו לא אותם שראה שאחר
 הם הוא ברוך הקדוש דברי כל ,ראהו

 ,לעולם שיורדים עד לפניו ועומדים בקיום
 פה ישנו אשר את כי" כתוב וז כדוגמא

 האדם בני שכל ,פרשוה הרי ,"'וגו
 .שם נמצאו כולם ,בעולם להיות שעתידים

 אשר את" כתוב שהרי ,להסתכל יש כאן
 שיצאו )לםוכ( אלו ומשמע ,"' וגופה איננו

 øúá àéé÷éãö ïåðéà ìë àã àðååâë àîìòá
á÷å ï÷ìñ ïàùôð åäìë àîìò éàäî ïé÷ôðã" ä

 àùáìúàì àøçà àð÷åéã ïåì ïéîæà àðååâë åäá
 äéî÷ ïéîéé÷ åäìë êë ïéâá àîìò éàäá ååäã
 øúá àîéú éàå àðéòá ïåùàøä íãà ïåì àîçå
 éåìî ìë éæç àú åäééîåé÷á éîéé÷ àì ïåì àîçã

á÷ã"úçðã ãò äéî÷ åîéé÷å ïåðéà àîåé÷á äå 
 áéúë àã àðååâë àîìòì)ãé èë íéøáã ( úà éë

åâå äô åðùé øùà ' àùð éðá åäìëã äåî÷åà àä
ã àëä ïîú åçëúùà åäìë àîìòá éåäîì ïéðéîæ

 áéúë àäã àìëúñàì úéà)íù ( åððéà øùà úà
 äô]åâå'[ òîùîå ]åäðä[) åäìë ( ïåðéàî ïå÷ôéã

                                                           

נ הראש של האדם כנגד עולם המלאכים ומצואר "א. פירוש כי העולם יש לו ראש ושאר אברים כנודע א
ב רבינו הקדוש ”עד הטבור כנגד עולם הגלגלים ומטבור ולמטה כנגד עולם השפל וזה שאמרו שבת קיח ע

ל דהיינו שזקף רבי עשר אצבעותיו "ונ. ח"ז. צה להנות מעולם השפלשלא הניח ידו מטבורו למטה שלא ר
נראה . ם"א. מתחת לטבורו' שלא הניח אפילו אצבע קטנה וכו' ואמר לא נהנתי אפילו באצבע קטנה וכו

 ).א"נ(ן "מאי. ז המתייחס מטבור ולמטה ופשוט ואפשר טבור גימטריא זיר לזוכה"שכוונתו לעוה
 ).א"ד(א ”הות והנהגה ולעיל נה עעיין בפרדס בסוף שער מ ב
בדור לדוגמא  , ואם יהיו זכאין יזכו למדה ההיא,מדה השלטת בדור ההואבכל דור מהי ה שהראה לו ג

 ).ב"ח ג ע"א על תז"בהגר (סדיםחו גומלי הימדת החסד יהשייך ל
 .מ דף פה ופו"ב' עי ד
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 עמנו" שכתוב משום ,שם שעמדו מאותם
 אלא .היום עומד עמנו כתוב ולא ,"היום
 נראו שלא אלא ,שם עמדו כולם )כאן( ודאי
 גב על אף "היום עמנו" כתוב לכן ,לעין
 כאן נראו לא מהל ,תאמר ואם .נראו שלא
 אותם שראה הראשון לאדם שנראו כמו
 ,כאן אלא .יותר ראו כאן והרי ,בעין עין

 מראה רואים היו ,לישראל תורה כשנתנה
 ,בעין עין ומסתכלים עליונות ודרגות אחר
 בכבוד ולראות להסתכל משתוקקים והיו

 של העליון הכבוד את ראולכן ו ,רבונם
 ,כן ועל .מאחר ולא לבדו הוא וךבר הקדוש

 ,בעולם לעמוד שעתידים האדם בני כל
 הוא ברוך הקדוש לפני עומדיםכולם 
 לעמוד שעתידים ממשדמויות ה באותן

 ספרך ועל עיניך ראו גלמי" שכתוב זהו .בהן
 משום ,מהל ,"עיניך ראו גלמי" ."'וגו

לכן ו ,כזה היתה עליונה אחרת שדמות
 ריהצי מי ,"להינוא זולתי צור ומי" כתוב
 כמו )זה עם זה( הכל )שכולל( ירישצ הטוב

 ,"אלוה מי כי" ,אחר דבר .הוא ברוך הקדוש
 שנכלל כלל הוא אל שהרי ,הדבר סוד זה

 היא הזה שאל תאמר ואם .הדרגות מכל
 בכל זעם ואל" שכתוב משום ,אחרת דרגה

 'ה מבלעדי אל אין שהרי , בא וראה,"יום
 כן ועל .ולמיםלע נפרד ולא לבדו שאינו
 צור ומי ,'וגו 'ה מבלעדי אל מי כי" כתוב

 ,אחד הכל אלא ,לבדו אינו צור שהרי ,"'וגו
 כי ך והשבות אל לבבהיום וידעת" ככתוב

  ."' וגוהאלהים הוא 'ה

ïîú åîéé÷ãà áéúë àìå íåéä åðîò áéúëã ïéâá 
íåéä ãîåò åðîòá éàãå àìà )àëä ( åîéé÷ åäìë

 ïîú]àìã àìà) [àìå( êë ïéâá àðéòì åæçúà 
 åðîò áéúë éàå ïåæçúà àìã áâ ìò óà íåéä

 äîë àëä ïåæçúà àì àîòè éàî àîéú
 àðéòá àðéò ïåì àîçã ïåùàøä íãàì ïåæçúàã
 úáéäééúà ãë àëä àìà øéúé éæçúà àëä àäå
 ååä ïéàìò ïéâøãå àøçà åæéç ìàøùéì àúééøåà
 ïéáéàú ååäå àðéòá àðéò ïàìëúñîå ïàîç
êë ïéâáå ïåäéøîã àø÷éá éîçîìå àìëúñàì 

á÷ã äàìò àø÷é åîç" àøçàî àìå éåãåçìá ä
 àîìòá àîéé÷ì ïéðéîæã àùð éðá åäìë àã ìòå

á÷ éî÷ éîéé÷ åäìë" ùîî ïéð÷åéã ïåðéàá ä
ää äéá àîéé÷ì ïéðéîæã" ã)æè èì÷ íéìäú ( éîìâ

åâå êøôñ ìòå êéðéò åàø ' éàî êéðéò åàø éîìâ
 éàäë éåä äàìò àøçà àð÷åéãã ïéâá àîòè

áéúë êë ïéâáå) áì çé íù ( éúìåæ øåö éîå
ðéäìà" áè øééö ïàî å]øééöã[) ìéìëã ( àìë) àã

àãá (á÷ë" øçà øáã ä)ùí(åìà éî éë " àã ä
ìà àäã äìîã àæøâ  àììë]àåä[ ìéìëúàã 

 àâøã åäéà ìà àäã àîéú éàå ïéâøã åäìëî
 áéúëã ïéâá àøçà)áé æ íù ( íåé ìëá íòåæ ìàå

ìà úéì àäã éæç àúãåäé éãòìáî " åäéà åàìã ä
áéúë àã ìòå ïéîìòì ùøôúà àìå éåãåçìá 

)ù"áì áë á (åäé éãòìáî ìà éî éë"åâå ä '] éîå
åâå øåö'[ àìë àìà éåãåçìá åäéà åàì øåö àäã 

 áéúëãë ãç)èì ã íéøáã ( úåáùäå íåéä úòãéå
åäé éë êááì ìà"éäìàä àåä ä"åâå í':  

 íäøáà øæâúà àì ãò éæç àúä ìéìîî äåä היה ,אברהם שנמול טרם ,בא וראה

                                                                                                                                                                                     

יו שם באותו מעמד הר סיני אלא כלומר משמע שלא ה' ומשמע כלהו דיפקון מאינון דקיימי תמן וכו א
אותם שיצאו מאותם שהיו עומדים שם דהיינו בניהם אשר יקומו אחריהם לבד משמע כן מדכתיב עמנו 

כ קשה איך אמרת דכלהו בני נשא דזמינין למהוי "היום כלומר עמנו הם יושבים בהעלם במוח האב וא
ש הבאים "ם עמו דוקא ולא בני בניהם וכבעלמא דהא קרא כתיב עמנו היום דהיינו הבנים שבמוח האב שה

אחריהם ולא כתיב עמנו עומד היום דאי הוה אמר הכי לא הוה משמע אלא אותם שעומדים ממש שם 
כ איך אמרת דכלהו בני נשא דזמינין למיתי לעלמא "דהיינו בניהם אשר כבר נולדו והם עומדים עמהם וא

 ).נ"ש(' עד הדור האחרון קיימו תמן וכו
כ עומד היום הרי משמע שהם לא היו שם כלל אלא שהכריתות ברית היה "א כתיב עליהם גל מדל"ר ב

' ועי' כ אבל הבנים עצמם לא היו שם כלל על זה אמר כי לא כן הוא אלא ודאי וכו"עם האבות על הבנים ג
 ).ו"לש(תירוץ אחר בזה משום שעל הנשמות לא שייך לומר לשון עומד ' ו' כח סי' שמות רבא פר

  ).א"נ(' היינו מ). א"ד(א ”הקדמה ח עב ג
רחמים ותירץ ' שכולל כל דרגין ויש בה' קאי על מ' כ איך אל שבאלו"וא' פירוש ואל זועם קאי על מ ד

  ).א"נ(מ "א. 'ת מ"שהם ת' שתמיד מחובר אל עם ה' דלית אל מבלעדי ה
מימרא זו דף פח וחזר ח נמי הוא כמו אמר מר שהביאו לעיל "האי ת' ח עד לא אתגזר אברהם וכו"ת ה

ר "מוהר(ר יהודה "א: ח"ז. דוק ותשכח אומרו כמא דאמרן כמא דאתמר' והביאו כאן להקשות ואי תימא וכו
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, שנאמר כמו ,לבדו מחזה מתוך עמו מדבר
 במחזה אברם אל 'ה דבר היה" שכתוב

 שכל הדרגה ,המראה באותו "במחזה" ,"'וגו
 והמחזה .שנאמר כמו ,בה נראותדמויות ה

לכן ש תאמר ואם .הברית סוד הוא הזה
 המראה הדרגה שהיא משום ,מחזה נקרא
 נקראת ואז( בה נראותדמויות ה שכל

 שטרם ,בראשונה אמרת הרי ,)מחזה
 רק ,עמו מדבר היה לא ,אברהם שנמול
 הדרגות עליה שורים שאין הזו הדרגה

 המראה ,במחזה אמרתעכשיו ו ,האחרות
 טרם והרי ).הוא( העליונות הדרגות כל של

 אברם אל 'ה דבר היה" כתוב שנמול
 של המראה היא הזו הדרגה אלא ".במחזה

 הדרגות של ובמראה ,העליונות הדרגות כל
 הזמן שבאותו גב על ואף .נתקנה העליונות

 במראה הזו הדרגה ,מהול היה לא אברהם
 אותם ובכל ,היא העליונות הדרגות של
 אותם של והמראה .עומדתצבעים ה
 צבע מימין אחד ,תחתיה עומדצבעים ה

 שכלול אחד ,םואד צבע משמאל ואחד ,לבן
צבעים ה שכל המראה והוא ,צבעיםה מכל

 אהבמר זה ועל .עליו עומדים העליונים
 גב על ואף .עמו ודבר אברהם על עמד הזה
 'ה וירא" ,כתוב מה שנמול כיון .נמול שלא

  ".אברם אל

 äîë éåãåçìá äæçî åâî äéîò]øîúàã) [ïøîàã( 
 áéúëã)à åè úéùàøá (åäé øáã äéä" ìà ä

åâå äæçîá íøáà ' àâøã åæéç àåääá äæçîá
ìëãàà ïéð÷åéã  éàäå øîúàã äîë äéá ïééæçú

 êë ïéâáã àîéú éàå úéøáã àæø åäéà äæçî
âøã åäéàã ïéâá äæçî éø÷à ïéð÷åéã ìëã åæéç à

 äéá ïééæçúà)>ð"à <äæçî éø÷à ïéãëå( àä 
úøîàá àì íäøáà øæâúà àì ãòã àúéîã÷á 

 éåìò ïàøù àìã àâøã éàä øá äéîò ìéìîî äåä
æéç äæçîá úøîà àúùäå ïéðøçà ïéâøã ìëã å

 ïéàìò ïéâøã)åäéà (]äååà[áéúë øæâúà àì ãò  
åäé øáã äéä" éàä àìà äæçîá íøáà ìà ä

 ïéâøãã åæéçáå åäéà ïéàìò ïéâøã ìëã åæéç àâøã
 àðîæ àåääáã áâ ìò óàå ï÷úúà ïéàìò

)ã( ïéâøãã åæéçá àâøã éàä øéæâ äåä àì íäøáà
íéà÷ åäéà ïéðååâ ïåðéà ìëáå åäéà ïéàìòâ åæéçå 

éàãïåðãéúåçú éîéé÷ ïéðååâ  ïååâ àðéîéî ãç ä
 øååç ìëî ìéìëã ãç ÷îåñ ïååâ àìàîùî ãç

 äéìò éîéé÷ã ïéàìò ïéðååâ ìëã åæéç åäéàå ïéðååâ
 ìéìîå íäøáàã äéìò íéà÷ åæéç éàäá àã ìòå

øæâúà àìã áâ ìò óàå äéîòä äî øæâúàã ïåéë 
 áéúë)à æé íù (åäé àøéå"íøáà ìà ä:  

 מחזה" כתוב )אמר( בבלעם ,בא וראה
 מה .סתם "מחזה" כתוב ובאברהם ,"שדי
 שלמטה אלו שדי מחזה אלא .לזה זה בין

 מחזה .שלו המראה והם ,ממנו )שיצאו(
 שכל )מראה כל של( 'ה הוא זה מחזה ,סתם

 כתובלכן ו .בו נראות העליונותדמויות ה
 .שדי מחזה ובבלעם ,סתם מחזה באברהם

 לו תההי ,אברהם שנמול טרם ,כן ועל
 מיד ,מולישנ כיון .שאמרנו כפי הזו הדרגה

  )שאר( כל נראו ."' וגו'ה אליו וירא"

 éãù äæçî éæç àú)ã ãë øáãîá ()øîà( 
]á áéúë[ áéúë íäøáàáå íòìá)à åè íù (

 éãù äæçî àìà éàäì éàä ïéá äî íúñ äæçî
 àúúìã ïéìà)å÷ôðã ( äéìéã åæéç ïåðéàå äéðî

 íúñ äæçî]ä äæçî ' àåä àãìëã) [ä 'åæéç ìëã (
>ä àåä àã äæçî> 'ð"åæéç ìëã à << ïéð÷åéã ìëã

 íäøáàá áéúë êë ïéâáå äéá ïééæçúà ïéàìò
éãù äæçî íòìááå íúñ äæçîå àì ãò àã ìòå 

                                                                                                                                                                                     

: ס דלא גרסי ליה"י' ה מזווג זווגין וכו"קב). אמר בת פלוני לפלוני ה"ר יצחק קב"ה גורס א"צמח הרב זלה
ני לפלוני והיא היא קושיא דמאי כרוזא הכא ותירץ בת פלו' מאי קא מיירי כלומר מאי חידושא איכא באמיר

עלייהו הוי צריך הכרוז ' ה דידע אינון רוחין ונשמתין מחבר לון כדבקדמיתא ומכרז"עד קב' אבא וכו' ר
 ).נ"ש(ח "ז. וידיעתו שזה זווגו של זה מקדמת דנא קודם צאתם' להודיע כחו ית

 ).א"ד(א ”א וקצא ע”ב רג ע”קמט ע א
  ).ת הזוהרהער(ב ”פח ע ב
' מרכבה שלה שהם מיכאל גבריאל רפאל וע' הרי דמותם יש תחת המ' ת שהם על המ"פירוש דמות חג ג

 ).א"נ(וירא ' פ
  ).הערת הזוהר(ב ”א וצז ע”קא ע ד
  ).א"ד(א ”ב ובלק רח ע”כיון שנימול לעיל פח ע ה
קדוש המתפשט ' צוץ אר ולא אותם ממש חלילה אלא ני"ל בלעם ראה הגוונים התחתונים דהיינו מג"ר ו

  ).א"נ(מ "א. בלק' כן כדאיתא בפ' ל נק"א ועזא"ל מחזה שדי חזא בלעם הינו עז"נ ר"מעם כדלעיל א
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 ïåéë ïøîàãë àâøã éàä äéì äåä íäøáà øæâúà
åäé åéìà àøéå ãéî øæâúàã"äíøáà ìà åâå  '

 åäìë ïåæçúà)øàù(  
  àö/á  
 הזו והדרגה ,הזו הדרגה לע דרגותה

 נקשר ואברהם ,בשלמות כראוי עמו דברה
 כראוי הקדש לברית ונכנס ,לדרגה מדרגה

  .בשלמות

 äéîò ìéìî àâøã éàäå àâøã éàä ìò ïéâøã
 íäøáàå åîéìùá éæç à÷ãë>øè÷úà <)øù÷úà( 

 àùéã÷ àîéé÷ úéøáá ìàòå àâøãì àâøãî
ëåîéìùá éæç à÷ãà:  

 יצא ,ברהםא מולישנ כיון ,בא וראה
 והתעטר ,הקדושה לברית ונכנס מהערלה
 שהעולם קיוםב ונכנס ,קדושה בעטרה

 ,בגללו העולם התקיים ואז ,עליה עומד
 ולילה יומם בריתי לא אם" שכתוב משום

 וכתוב ,"שמתי לא וארץ שמים קותוח
 ,"בהבראם והארץ השמים תולדות אלה"

 בסוד עומד והכל .באברהם ,בראם א"בה
 הראה הוא ברוך שהקדוש ובשעה ,אחד

 ,העולם של הדורות אותם כל את לאדם
 ,ודור דור כל ואחד אחד כל אותם וראה

 הדמות באותה העדן בגן עומדיםכולם 
 ובא .הזה בעולם בה לעמוד שעתידים

 דוד את שראה כיון ,נתבאר הרי ,וראה
 לו נתן והוא ,תמה ,כלל חיים בו שאין
 לאדם לו היו לכן .שנים שבעים משלו
 ואותם ,שנים ושלשים מאות תשע

 סוד הוא הזה והדבר .לדוד לו עלו השבעים
 לשבעים פרט )ימים( אין שלדוד ,חכמה של

 של סוד הוא והכל ,הראשון מאדם השנים
 של בסוד הוא הכל ,שלמטה מה וכל ,חכמה
  .מעלה

 äìøòî ÷ôð íäøáà øæâúàã ïåéë éæç àú
 àùéã÷ àøèòá øèòúàå àùéã÷ àîéé÷á ìàòå

ìàòå íéé÷úà ïéãëå äéìò íéà÷ àîìòã àîåé÷á 
 áéúëã ïéâá äéðéâá àîìò)ãë âì äéîøé ( àì íà

 éúîù àì õøàå íéîù úå÷ç äìéìå íîåé éúéøá
 áéúëå)ã á úéùàøá ( íéîùä úåãìåú äìà

äá íàøáäá õøàäå"íäøáàá íàøá àá àìëå 
á÷ã àúòùáå íéà÷ àãç àæøá" äéì éîçà ä

îçå àîìòã ïéøã ïåðéà ìë íãàì ãç ìë ïåì à
 ïãòã àúðâá éîéé÷ åäìë àøãå àøã ìë ãçå
 àúå àîìò éàäá àîéé÷ì ïéðéîæã àð÷åéã àåääá
 äéá åàìã ãåãì äéì àîçã ïåéë øîúà àä éæç

ò äéìéãî äéì áéäé åäéàå äååú ììë íééç ' ïéðù
 ïéðù ïéúìúå úåàî òùú íãàì äéì ååä êë ïéâá

ø àã äìîå ãåãì äéì å÷ìúñà ïéòáù ïåðéàå àæ
àúîëçãâäéì úéì ãåãã åäéà ã) ïéîåé ( ïéòáù øá

äàîã÷ íãàî ïéðùä åäéà àúîëçã àæø àìëå 
àìéòìã àæøá åäéà àìë àúúìã äî ìëå:  

 שלדמויות ה אותן בכל ,וראה ובא
 זוגות לפניו כולם ,העולם של הנשמות

 ,הזה לעולם כשבאים ,מכן לאחר .זוגות
 רבי אמר .זווגים וגומז הוא ברוך הקדוש

 וגומז( הוא ברוך הקדוש ,יצחק )יהודה(
 אמר .לפלוני פלוני בת אומר )ואומר זווגים

 כל אין" כתוב והרי ,אומר זה מה ,יוסי רבי
 תחת" ,יהודה רבי אמר ".השמש תחת חדש

 אמר .שונה למעלה] אבל[ ,כתוב "השמש
 רבי אמר והרי ,הכרוז כאן מה ,יוסי רבי

 ממש שעה באותה ,חייא רבי אמר חזקיה

 àîìòã ïéúîùðã ïéð÷åéã ïåðéà ìëá éæç àúå
úà ãë øúáì äéî÷ ïéâååæ ïéâååæ åäìë éàäì ïéé

á÷ àîìò" éáø øîà ïéâååæ âååæî ä)äãåäé (
>÷çöé<á÷ " ä)øîàå ïéâååæ âååæî (]øîà[ úá 

à éðåìôì éðåìô" áéúë àäå éøééî à÷ éàî éñåé ø
)è à úìä÷ ( éáø øîà ùîùä úçú ùãç ìë ïéà

 éáø øîà àìéòì éðàù áéúë ùîùä úçú äãåäé
 éáø øîà àäå àëä àæåøë éàî éñåé]äé÷æç [

)àééç( éáø øîà ]àééç) [äé÷æç( àúòù àéääá 

                                                           

 ).הערת הזוהר(ח "מ' בסוף הספר סי' מה שחסר כאן עי א
  ).א"ד(א ”האזינו רצח ע ב
  ).א"נ(מלכות ' פי ג
  ).א"נ(אין לה הארה כינוי אל היום  ד
 ).א"נ(ח "ה מאדם קדמאה חכמה ז"באות ל'  ולמטה כלולות מימ מהבינה"הארת ז' פי ה
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 .לו מנתומז זוגו בת ,לעולם אדם שיוצא
 הצדיקים אשרי ,אבא רבי אמר

 הקדוש המלך לפני מתעטרות שנשמותיהם
 ההיא בשעה ,שנינו שכך ,לעולם יבאו טרם

 ,לעולם נשמות מוציא הוא ברוך שהקדוש
 כלולות כולן והנשמות הרוחות אותן כל

 בידי ונמסרות ,יחד חברותתשמ ונקבה זכר
 הריונות על שנתמנה יחהשל הממונה אותו

 שיורדות ובשעה ,לילה מֹווׁש ,האדם בני
 זה ולפעמים ,נפרדות ,בידיו ונמסרות

 .האדם בבני אותם ומוריד ,זה לפני מקדים
 ברוך הקדוש ,זווגם זמן )מכה( וכשמגיע

 מחבר והנשמות הרוחות אותן שמכיר הוא
 .עליהם ומכריז ,כבראשונה אותן

 נשמה ,אחד גוף נעשים וכשמתחברים
 חדש כל איןלכן ו ,כראוי ושמאל ימין ,אחת
 שאין שנינו הרי ,תאמר ואם .השמש תחת
 זה כך ,האדם ודרכי מעשי לפי אלא זווג

 זוכה הוא ,כשרים ומעשיו זוכה שאם ,ודאי
  .שיצא כמו שלו אותו עם להתחבר

 åì úðîãæà åâåæ úá àîìòì ùð øá ÷éôðã ùîî
 ïåäúîùðã àéé÷éãö ïåðéà ïéàëæ àáà éáø øîà
 ïåúéé àì ãò àùéã÷ àëìî éî÷ ïéøèòúî

 àîìòì]ã[ ÷éôàã àúòù àéääá ïðéðú éëä
á÷" ïéúîùð ä]àîìòì) [àîìòá( ïéçåø ïåðéà ìë 

åðå øëã ïìéìë åäìë ïéúîùðå ïøáçúîã àá÷
 àçéìù àðîî àåääã àãéá ïøñîúàå àãçë

ïåäéàåãò ìò ã÷ôúàãà äéîù äìéìå àùð éðáã 
 ïéùøôúî éåãéá ïøñîúàå ïéúçðã àúòùáå
 àùð éðáá åäì úéçàå àã ïî íéã÷à àã ïéðîæìå

 ãëå)àçî (>èîà<á÷ ïåäìã àâååæã ïãéò " ä
 ïåì øáçî ïéúîùðå ïéçåø ïåðéà òãéã

ò àæøëîå àúéîã÷áãë ãëå åäééìî ïøáçú
 àìàîùå àðéîé àúîùð ãç àôåâ ãç åãéáòúà
 ùîùä úçú ùãç ìë ïéà êë ïéâáå éæç à÷ãë

 íåôì àìà àâååæ úéì ïðéðú àä àîéú éàå] éåãáåò
å[éëæ éàã éàãå àåä éëä ùð øáã éåçøàá éåãáåòå 

 àøáçúàì äéìéã àåääì éëæ ïøùëúà]äéá[ 
÷éôðã äîë:  

 ,כשרים שמעשיו מי ,חייא רבי אמר
 אמר ,זווגו ותוא )יושב( יבקש מקום באיזה

 'וכו אדם רוימכ לעולם ,שנינו הרי ,לו
 פקדוןבא וראה ו .חכם תלמיד בת וישא
 כל ,המשנה בסוד שנינו .בידו נפקד רבונו
 יכולים ,נשמות של בגלגול שבאו אותם

 ועל זה העירו , ברחמים את זווגםלהקדים
 אבל ,במועד נשים נושאים אין( ,יםברהח

 .ברחמים אחר יקדמנו שמא ),מקדשים
 קשים כן ועל .בדיוק 'אחר' אמרו ויפה

 כל ועל .הוא ברוך הקדוש לפני הזווגים
 רבי ".'ה דרכי ישרים כי" כתוב ודאי )פנים(

 סוד הרי ,אמר .אלעזר לרבי שלח יהודה
 ,נשמות בגלגול שבאו אותם ,ידעתי הדבר

 כתוב ,לו שלח .זווג להם יש מקום מאיזה
 ,"' וגולנשים לנותרים להם נעשה מה"

 בני פרשת ,"' וגולכם וחטפתם לכו "וכתוב
 יקדמנו שמא שנינו זה ועל ,מוכיחה בנימין

 בת לו אין אחר אותו וכי( .ברחמים אחר
 בת שנשא אדם כמו זה תמצא אבל ,זוגו

éç éáø øîà ïàá éåãáåò ïøùëúàã ïàî àé
òáúé øúàâà äéìéã àâååæ àåää " ïðéðú àä ì

íãà øåëîé íìåòìåë  ' íëç ãéîìú úá àùéå
)úå"ç] (úã"ç[ äéãéá ïã÷ôúà äéøàîã àðåã÷ô 

 àìåâìâá åúàã ïåðéà ìë àúéðúîã àæøá àðàú
 ìòå ïåäìã àâååæ éîçøá àîã÷àì ïéìëé ïéúîùðã

 àééøáç åøòúà éàä)>ð"à < ïéà íéùð ïéàùåð
ïéùã÷î ìáà ãòåîá ( øçà åðîã÷é àîù

øçà åøîà÷ øéôùå íéîçøáã ïéù÷ ïë ìòå à÷ééã 
á÷ã äéî÷ ïéâååæ" ìòå ä]àìë[)  ìëíéðô ( éë éàãå
åäé éëøã íéøùé"ä) åâå'() é ãé òùåä (]áéúë[ éáø 

 øæòìà éáøì äéì çìù äãåäé)øîà( àæø àä 
 ïéúîùðã àìåâìâá åúàã ïåðéà àðòãé äìîã ïàî

 áéúë äéì çìù àâååæ åäì øúà)æè àë íéèôåù (
åâå íéùðì íéøúåðì íäì äùòð äî 'áéúëå)  íù

ë-àë (åëìä åâå íëì íúôèçå ' éðáã àúùøô

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(על עיבוריהם  א
  ).א"נ(ן "מאי. ב"ע סנהדרין דף ס"י הבאתיו בפ"ב כ"ש הרב שבלי הלקט ח"מ' עי ב

â) ñ"àáúé à( –ôã "å. 
  ).א"ד(א ”משפטים קא ע ד
 @.'יש להוסיף כאן וכו ה
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 אחיו יבא ,ומת בנים ממנה לו היו ולא זוגו
  לו דיויול אשתו את וייבם

 íéîçøá øçà åðîã÷é)]ð"à [å ïéà øçà åúåà éë
ìáà åâåæ úá åìà áéñðã ùð øá ïåâë àã çëùú 

ì ååä àìå äéâåæ úá éäåçà éúéé úîå ïéðá äðî äé
äéì ãéìéúéå äéúúà íáééå  

  áö/à  
 שנשמתו המת הוא הזה הבן .בן ממנה

 בת לו שאין האחר הוא זה ,לעולם חזרה
 אחר יקדמנו שמא הוא וזה .אמו אלא זוג

 את שאיל אחר להקדים שיכול ,ברחמים
 ואף על גב .תפלהוב ברחמים זה של אשתו

 ]חרא[ להקדיםשאמרתי לך שיכול 
 בעלה )הוא( אם אלא יכול לא ,ברחמים

  ).צדיק והוא רשע הוא

 úøãäàã àúéî àåä øá éàä øá äðî
 àåä àã àîìòì äéúîùð>øçà <)ãçà( åì ïéàã 

 øçà åðîã÷é àîù àåä àãå äéîà àìà âåæ úá
äéúúà áñéîì àøçà àîã÷àì ìéëéã íéîçøáá 

 ìéëéã êì àðéîàã áâ ìò óàå àúåìöáå éîçøá
îçøá àîã÷àì íà àìà ìéëé àì é)àåä ( äìòá

äàëæ åäéàå åäéà àáééç:(  
 ודאי הוא זה )כעת( ,יהודה רבי אמר
 .הוא ברוך הקדוש לפני הזווגים שקשים

 מלמדת שהתורה ישראל של חלקם אשרי
 וכל ,הוא ברוך הקדוש דרכי את אותם

 .ודאי לפניו שגנוזים זיםווהגנ הנסתרות
 לקוח אשרי ."' וגותמימה 'ה תורת" כתוב

 ,ממנה נפרד ולא בתורה עוסקש מי של
 שעה אפילו התורה מן שנפרד המ שכל
 כי" שכתוב ,העולם מחיי שנפרד כמי ,אחת

אורך ימים " וכתוב ,"ימיך רךווא חייך אוה
  ".לך יוסיפו ושלום חיים ושנות

 äãåäé éáø øîà)àúùä (]éàä[ éàãå àåä 
á÷ éî÷ ïéâååæ ïéù÷ã" ìàøùéã ïåä÷ìåç äàëæ ä

øåàãá÷ã éåçøåà åäì óéìåà àúéé" ïéøéîè ìëå ä
éðâåæ áéúë éàãå äéî÷ ïéæéðâã àé)èé íéìäúç  (

åäé úøåú"åâå äîéîú ä ' ïàî äé÷ìåç äàëæ
î ìëã äðéî ùøôúé àìå àúééøåàá ìãúùéãä 

 àúééøåàî ùøôúéã]åìéôà[ äîë àãç àúòù 
 áéúëã àîìòã ééçî ùøôúàã)ë ì íéøáã ( éë

å êéîé êøåàå êééç àåä áéúë)á â éìùî ( êøåà
êì åôéñåé íåìùå íééç úåðùå íéîé:  

 רבי ."' וגושנה תשעים בן אברם ויהי"
 לעולם צדיקים כולם ועמך" ,פתח יוסי

 מכל ישראל אשריהם ."' וגוארץ יירשו
 להם קרא הוא ברוך שהקדוש ,העמים שאר

 )וחמש( ועשרים מאה ,שלמדנו .צדיקים
 יםשהולכ כנפים בעלי אלפים ושמונה
 ,קול ושומעים ,העולם כל את וטסים

 שאין ששנינו כמו .הקול אותו את ואוחזים
 וטס והולך ,קול לו שאין בעולם דבר לך

 ומעלים ,כנפים בעלי בו ואוחזים ,ברקיע
 בעלי שאומרים ,לרבונם( הקול אותו את

 שכתוב ,לרע הן לטוב הן אותו ודנים )הדין
 תימ ."' וגוהקול את ליךוי השמים עוף כי"

 ,אמר חייא רבי ,הקול אותו את דנים
 יצאה ונשמתו שןווי שוכב אדם שבן בשעה
 דנים ואז ,האדם בבן מעידה והיא ,ממנו

åâå äðù íéòùú ïá íøáà éäéå ') æé úéùàøá
à ( çúô éñåé éáø)àë ñ äéòùé ( íìë êîòå

åâå õøà åùøéé íìåòì íé÷éãö ' ïåðéà ïéàëæ
ïéîò øàù ìëî ìàøùé) òò"æ( êéøá àùãå÷ã 

 ïéøùòå äàî àéðúã íé÷éãö ïåì àø÷ àåä
)ùîçå ( éôìà àéðîúå)ã( ïéìæàã ïéôãâã éøàî

ì÷ ïéòîùå àîìò ìë ïéñàèå äéì ïéãçàå à
 àîìòá äìî êì úéì ïðéðúã äîë àì÷ àåääì
 äì ïéãçàå àòé÷øá àñàèå àìæàå àì÷ äì úéìã

ïéôãâã éøàîâ àì÷ àåää ïé÷ìñå ] ïåäéøàîì
ïéøîàããð "ïéãîã à) [ïéøàîã äéøàîì( ïéðééãå 

 áéúëã ùéáì ïä áèì ïä äì)ë é úìä÷ ( óåò éë
åâå ìå÷ä úà êéìåé íéîùä 'äì ïéðééã éúîéà àåä

                                                                                                                                                                                     

ב בדוד וכן ”ח ע"באחרי מות ע' ם לה דנטיל לה אחר ועידנטיר טפה קדמאה ואי לאו גרי' דאי זכי פי א
  ).א"ד(בתקון יד 

áàãã  -ôãá óñåð "å. 
 ).א"ד(המשוטטים בכל העולם כמבואר ' מלאכים בעלי כנפי ג
סנהדרין שבהיכל זכות שלפניהם נדונים כל ' למארי דמארין לאדוני האדונים מלכות ואפשר שהם הע ד

 ).נ"ש(ד הגדול למעלה מכלם " כמה בתי דינין למטה מהם והם בכן לפי שיש' ענייני העולם ונקר
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 כבתומש" שכתוב זהו .הקול אותו את
 שהיא משום ,מהל ,"פיך פתחי רושמ חיקך

 מה כל ,אומר יהודה רבי .באדם מעידה
 בו מעידה נשמתו ,יום בכל עושה שאדם
  .בלילה באדם

 áéëù ùð øáã àúòùá øîà àééç éáø àì÷
 äéá úãéäñà àéäå äéðî ú÷ôð äéúîùðå íéàðå

ää àì÷ àåääì ïéðééã ïéãëå ùð øáá" ã) æ äëéî
ä ( àîòè éàî êéô éçúô øåîù ê÷éç úáëåùî

 øîà äãåäé éáø ùð øáá úãéäñà àéäã íåùî
 äéúîùð àîåé ìëá ãéáò ùð øáã äî ìë

àéìéìá ùð øáá äéá úãéäñà:  
 השעה בתחלת ,אלעזר רבי אמר ,למדנו
 ,השמש ונכנס היום זז ,בלילה הראשונה

 נכנס השמש על נהושממ המפתחות בעל
 שנכנס אחר .ביום שפתוחים שערים ב"יב

 הסתומים השערים אותם כל ,בכולם
 ,להכריז ומתחיל עומד הכרוז ,)הפתוחים(

 אותם את ואוחז שעומד מי עומד
 אותם כל ,זהכרו םישסי אחר .המפתחות

 מי ואין ,ועולים כנסיםנ העולם שומרי
 אז .שוקטים והכל פה פתחון )פה( שפותח

 והולכים ,שלמטה הדינים מתעוררים
 מתחילה והלבנה ,בעולם ומשוטטים

 ,ומיללים תוקעים היבבה ובעלי ,להאיר
 שירה מתעוררת אז .שנית תוקעיםו

 ניםימג בעלי כמה .רבונם לפני ומזמרים
 .בעולם דינים ומעוררים םבמקומ עומדים

 יוצאת והנשמה ,ישנים האדם בני אז
 והקדוש .בדין בתיומתחי עדות ומעידה

 והנשמה ,אדם עם חסד עושה הוא ברוך
  .למקומה שבה

 àúòù úìçúá øæòìà éáø øîà àðàú
àîîé óùð ãë àéìéìá àúééî÷à àùîù ìàòå 

ïçúôîã éøàîá øñéøúá ìàò àùîù ìò ïðîîã 
ïéòøúâá ïéçéúôã  åäìëá ìàòã øúá àîîé

)á( ïéîéúñ ïéòøú ïåðéà ìë>ð"ïéçúô à< àæåøë 
 ãéçàå íéà÷ã ïàî íéà÷ àæøëàì éøùå íéà÷
 éøåèð ïåðéà ìë àæåøë íééñã øúá ïçúôî ïåðéàì

 çúôã ïàî úéì ïé÷ìñå ïéùðëúî àîìò)àîåô (
]àøèô[ã àúúìã ïéðéã ïéãë ïéëëúùî àìë 

 àøäéñå àîìòá ïéèàùå ïéìæàå ïéøòúî éøàù
 ïéò÷ú ïéììéîå ïéò÷ú àááéã éøàîå àøäðàì

 ïéãë úåðééðú]àúøéù éøòúî) [àúðéù àøòúî( 
 éîéé÷ ïéñéøú éøàî äîë ïåäéøàî éî÷ ïéøîæîå

øòúàå åäééîåé÷áé àùð éðá ïéãë àîìòá ïéðéã ï
 àúåãäñ úãéäñàå ú÷ôð àúîùðå ïéîééð
 ãñç ãéáò àåä êéøá àùãå÷å àðéãá úáééçúàå

úîùðå ùð øááäøúàì úáú à:  
 ,מתעוררות ריםופיכשהצ ,הלילה בחצות

 שבצד השרביט ,ברוח מתעורר הצפון צד
 הרוח באותה ומכה ,עמדוב עומד הדרום

 ברוך הקדוש מתעורר אז ,ומתבסם קטווש
 בגן הצדיקים עם להשתעשע במנהגיו הוא
 אדם של חלקו אשרי ,שעה באותה .עדן

 הקדוש שהרי ,בתורה להשתעשע שעומד
 כולם עדן שבגן הצדיקים וכל הוא ברוך

 היושבת" שכתוב זהו .לקולו מקשיבים
 ,"השמיעני לקולך מקשיבים חברים בגנים

 àøèñ ïéøòúî ïéøåôö ãë àéìéì úåâìôá
 àèéáøù äéîåé÷á í÷ àçåøá øòúà ïåôöã

íåøã øèñáãä êéëùå àçåø àåääá ùèáå 
á÷ øòúà ïéãë íñáúàå" éåñåîðá ä

 àåääá ïãòã àúðâá àé÷éãö íò àòùòúùàì
 íéà÷ã ùð øáã äé÷ìåç äàëæ àúòù

á÷ àäã àúééøåàá òùòúùàì" àé÷éãö ìëå ä
ìë ïãòã àúðâáãää äéì÷ì ïéúééö åä" ã) ç øéù

                                                           

כד נשף יממא כד יפוח היום ולישנא דקרא נקט , )א"ד(כשהיום זז ממקומו והשמש נוטה לשקוע  א
  ).נ"ש(

ג מפתיחין עילאין "ויחי דא איהו נער דאחיד תרי' מאריה דמפתחן אפשר שהוא מטטרון כדמשמע מפ ב
 ).נ"ש(ו " נבראשית' בפ' כן נז' וכו

ב שעות והממונה הזה "כלומר וכבר נכנס בכל תריסר תרעין בכל היום שהם י' עאל בתריסר תרעין וכו ג
ב שעות פותח שער אז ונכנס שנמצא שבערב כבר עאל בכלהו בכל אינון דהיינו שנים "בכל שעה ושעה מהי

רל וטמא כנזכר בפרשת וישלח ן סותמין כל שערי ההיכלות לבל יכנס בהם ע"עשר תרעין אי תרעין סתימי
 ).נ"ש(ח "ז. ב"קע

 ).א"ד(אין מי שפותח פיו אלא הכל בהשקט ונחת  ד
  ).א"ד(ב "מקץ רג ע. ע"ד שהוא כשרביט הוא מתעורר ואז שעשוע נשמת הצדיקים בג"חוט של חס ה
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 מושך הוא ברוך שהקדוש אלא ,עוד ולא
 )תמיד( שיהיה ד"חס של אחד חוט עליו

 ותחתונים עליונים שהרי ,בעולם שמור
 'ה יצוה יומם" שכתוב זהו .אותו שומרים

  ".מיע שירה ובלילה חסדו

âé ( êìå÷ì íéáéù÷î íéøáç íéðâá úáùåéä
á÷ã àìà ãåò àìå éðòéîùä" ãç äéìò êéùî ä

ñçã àèåç" éåäîì ã)øéãú ( àäã àîìòá øéèð
 áéúëã àåä àãä äéì ïéøèð ïéàúúå ïéàìò

)è áî íéìäú (åäé äåöé íîåé" äìéìáå åãñç ä
éîò äøéù:  

בתורה  סקעוש מי כל ,חזקיה רבי אמר
 בעולם תמיד חלק לו יש ודאי ,הזו בשעה

 ,לו אמר ,תמיד מהל ,יוסי רבי אמר .הבא
 כשמתעורר ,לילה חצות שכל ,למדנו כך

 הנטיעות כל ,עדן בגן הוא ברוך הקדוש
 הנחל מאותו יותר שקיםומ הגן שלהללו 

  שנקרא

à"àúòù éàäá ìãúùàã ïàî ìë äé÷æç øà 
àîìòá øéãú à÷ìåç äéì úéà éàãå øîà éúàã 

à øéãú àîòè éàî éñåé éáø" àðôéìåà éëä ì
á÷ ãë àéìéì úåâìô ìëã" ïãòã àúðâá øòúà ä

âã ïòéèð ïåðéà ìëé àåääî øéúé ïéé÷úùà àúð
éø÷àã àìçð  

  áö/á  
 פוסקים שאין ,עדנים נחל ,קדומים נחל
 כביכול אותו שעומד . לעולמיםמימיו

 על שופך הנחל אותו כאלו ,בתורה עוסקו
 הנטיעות אותם בתוך אותו ומשקה וראש
 אלא ,עוד ולא )יוסי רבי אמר( .עדן שבגן

 העדן גן שבתוך הצדיקים וכל הואיל
 באותה חלק לו יםנותנ ,לו מקשיבים
 תמיד חלק לו שיש נמצא ,הנחל השקאת
  .הבא בעולם

 éåîéî ï÷ñô àìã íéðãò ìçð íéîåã÷ ìçð
 ìãúùàå íéà÷ã àåää ìåëéáë ïéîìòì

àë àúééøåàá äéùéø ìò ÷øúà àìçð àåää åìé
 ïãòã àúðâáã ïòéèð ïåðéà åâá äéì é÷ùàå) øîà

éñåé éáø (]àìà ãåò àìå[ àéé÷éãö åäìëå ìéàåä 
 äéì ïééåù à÷ìåç äéì ïéúééö ïãòã àúðâ åâáã
 à÷ìåç äéì úéàã çëúùà àìçðã åé÷ù àåääá

éúàã àîìòá øéãú:  
 טרוניא לבית מטבריה בא היה אבא רבי

 נפגשו .עמו היה בנו יעקב ורבי ,חמיו של
 אבא רבי אמר ,לשכב כשרצו .טרשא בכפר
 לו אמר .יםתרנגול כאן יש ,הבית לבעל
 קם שאני משום ,לו אמר .למה ,הבית בעל

 ,צריך לא ,לו אמר .ממש הלילה בחצות
 הזה שהמשקל ,בבית לי יש סימן שהרי
 ,במים אותו ממלא אני ,מטתי שלפני

 ממש הלילה ובחצות ,טפה טפה ומטפטף
 הגולגולת תומתגלגל ,המים כל מתרוקנים

 ואז .הבית בכל הקול ונשמע ,מתונוה והז
 לי היה אחד וזקן .ממש הלילה חצות הוא

 ,בתורה עוסקו לילה חצות בכל קם שהיה
 ברוך ,אבא רבי אמר .זה את עשהלכן ו

 נהם הלילה בחצות .לכאן ששלחני הרחמן
 ,יעקב ורבי אבא רבי קמו .כלי פירות אותו

 בירכתי יושב שהיה האיש אותו את ושמעו
 כתוב ,אומר והיה ,עמו בניו ושני הבית

 àéðåøè éáì äéøáèî éúà äåä àáà éáø
 øôëá åòøòà äéîò äåä äéøá á÷òé éáøå éåîçã
 äéøîì àáà éáø øîà áëùîì åòá ãë àùøè

ìåâðøú àëä úéà àúéáãé à"øàî ìäé àúéáã 
à éàîà" ùîî àéìéì úåâìôá àðîéà÷ã ïéâá ì

à"ïéãäã àúéáá éì àðîéñ àäã êéøèöà àì ìá 
àéî äéì àðéìî éàñøò éî÷ã àì÷èâ óéè óéèðå 

 àéî åäìë å÷øúà ùîî àéìéì úåâìôá óéè
àôèé÷ éàä ìâìâúàåãì÷ òîúùàå íéäðå äé 

 ãçå ùîî àéìéì úåâìô àåä ïéãëå àúéá ìëá
 äåä àáñ àéìéì úåâìô ìëá í÷ äåäã éì

 øîà éàä ãáò êë éðéâáå àúééøåàá ìãúùàå
 úåâìôá àëä éðøãùã àðîçø êéøá àáà éáø
 àáà éáø åî÷ àôèé÷ã àìâìâ àåää íéäð àéìéì

                                                           

ààúééøåàá  –ôãá óñåð "å. 
 ).א"ד(משקל אחד יש לי לפני מטתי וממלא אני אותו מים  ב
ף משקל הזה עם המים טיפין טיפין עד שכלו מימיו ואז יורד במהירות משקל ההוא בכח למטה ונוט ג

 ).א"ד(מכוון בחצות הלילה ומכח ירידת המשקל ההוא למטה מתחיל להשמיע קול בבית 
 ).א"ד(ומתגלגל ויורד למטה משקל ההוא הדבוק שם ואז היו יודעים שהוא זמן חצות לילה ממש  ד
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 משפטי על לך להודות אקום לילה חצות"
 חצות אמר שהוא דוד ראה מה ".צדקך
 לילה חצות אלא ,הלילה בחצות ולא לילה
 כך וכי ,הוא ברוך לקדוש  אמר כךודאי

 חצות שהרי ,כן ,הוא ברוך הקדוש נקרא
 נמצא הוא ברוך הקדוש ממש לילה

 העדן לגן שנכנס השעה היא ואז ,עתויוס
 אבא רבי אמר .הצדיקים עם להשתעשע

 השכינה עם נשתתף ודאי ,יעקב לרבי
 ,לו אמרו .עמו וישבו קרבו .יחד ונתחבר

 .זה לך מנין ,אמרת שיפה ,פיך דבר רואמ
 היה ועוד ,מסבי למדתי זה דבר ,להם אמר

 הראשונות שעותה )שתחלת( ששלש ,אומר
 מתעוררים שלמטה הדינים כל ,הלילה של

 ובחצות .בעולם ומשוטטים והולכים
 בגן מתעורר הוא ברוך הקדוש ממש הלילה

 וכל ,נמצאים אין שלמטה והדינים ,עדן
 נמצאים אין ,בלילה שלמעלה המנהגים

 ,לנו מנין .ממש הלילה בחצות אלא
 ,"לילה עליהם ויחלק" שכתוב ,מאברהם
 ובמקומות ".הלילה בחצי ויהי" ,במצרים

 ,יודע היה ודוד .נמצא כך בתורה רבים
 ,הזקן אמר כך אלא ,יודע היה ומנין )ומה(

 זה ועל ,)הלילה( בזה תלויה שמלכותו
 קרא ולכן ,שירה ואומר הזו בשעה עומד

 אקום ממש הוא חצות לילה ברוך לקדוש
 תלויים הדינים כל שהרי ,'וגו לך להודות

 .מכאן נמצאים המלכות ודיני ,מכאן
 ואמר וקם ,בה דוד נקשר השעה ובאותה

 ודאי ,לו אמר .ונשקו אבא רבי בא .שירה
  .לכאן ששלחני הרחמן ברוך ,הוא כך

 øîà äåäå äéîò éåðá ïéøúå àúéá éìåôùá áéúé
 áéúë)áñ èé÷ íéìäú ( íå÷à äìéì úåöç

åãåäì ãåã àîç à÷ éàî ê÷ãö éèôùî ìò êì ú
 úåöçá àìå äìéì úåöç øîà åäéàã)ä( äìéì

á÷ì éàãå äìéì úåöç àìà" éëå éëä øîà ä
á÷"á÷ ùîî äìéì úåöç àäã ïéà éø÷à éëä ä" ä

 ìééòã àúòù àéä ïéãëå äéìéã àúòéñå çëúùà
 éáø øîà àé÷éãö íò àòùòúùàì ïãòã àúðâá

ëùá óúúùð éàãå á÷òé éáøì àáà àúðé
 äéì åøîà äéîò åáéúéå åáéø÷ àãçë øáçúðå
 éàä êì àðî úøîà÷ øéôùã êîåôã äìî àîéà
 øîà äåä åúå éàáñî àðôéìåà àã äìî ïåì øîà

úìçúã úìúãà úòùà ïéðéã ìë àéìéìã àúééî÷ 
 úåâìôá àîìòá ïéèàùå ïéìæàå ïéøòúî àúúìã

á÷ ùîî àéìéì" ïéðéãå ïãòã àúðâá øòúà ä
ïçëúùî àì àúúìã àìéòìã ïéñåîéð ìëå 

 ùîî àéìéì úåâìôá àìà åçëúùà àì àéìéìá
 áéúëã íäøáàî ïìðî)åè ãé úéùàøá ( ÷ìçéå

 íéøöîá äìéì íäéìò)èë áé úåîù ( éöçá éäéå
 çëúùà éëä àúééøåàá ïéàéâñ ïéøúàáå äìéìä

 òãé äåä ãåãå)äîå (]àðîå[ éëä àìà òãé äåä 
 éàäá äéìéã àúåëìîã àáñ øîà)àéìéì (ú àéì

 àúøéù øîàå àúòù àéääá íéà÷ àã ìòå
á÷ì äéø÷ éëäìå" íå÷à ùîî äìéì úåöç ä

åâå êì úåãåäì ' ïéðéãå àëäî ïééìú ïéðéã ìë àäã
 àúòù àéääå ïéçëúùî àëäî àúåëìîã
 éáø àúà àúøéù øîàå í÷å ãåã äá øéè÷úà
 êéøá àåä éëä éàãå äéì øîà äé÷ùðå àáà

àëä éðøãùã àðîçø:  
 ,מקום בכל דין הוא ילההל ,בא וראה

 .ודאי הוא וכך ,הדברים את נוהעמד והרי
 אותו אמר .שמעון רבי לפני הערתי והרי
 למה ,כך אם ,האיש אותו של בנו הילד
 נאמר הרי ,לו אמר ".לילה חצות" כתוב

. השמים מלכות מתעוררת הלילה שבחצות
 ,אבא רבי לו אמר .דבר שמעתי אני ,אמר
 קול יהיה פיך דבר שהרי ,טוב בני אמר
 הוא הלילה שהרי ,שמעתי אני ,אמר .הנר
 וזה .דין הוא מקום ובכל ,המלכות דין

 צבעים בשני שיונקת משום ,חצות שאמר

 àðîé÷åà àäå øúà ìëá àðéã äìéì éæç àú
éî÷ øòúà àäå éàãå àåä éëäå éìî ïåòîù éáøã 

 éëä éà àøáâ àåääã äéøá à÷åðé àåää øîà
 áéúë éàîà)áñ èé÷ íéìäú ( äìéì úåöç øîà

]äéì[ àéîùã àúåëìî àéìéì úåâìôá øîúà àä 
 éáø äéì øîà äìî àðòîù àðà øîà úøòúà

áè éøá àîéà àáàá àäã ]äìî[ àì÷ êîåôã 
 àðéã äìéì àäã àðòîù àðà øîà éåäì àðéöåáã

 åäéà àúåëìîã éàäå àåä àðéã øúà ìëáå
 éðååâ éøúá à÷ðéã ïéâá úåöç øîà÷ã)úåöç (

                                                                                                                                                                                     

à  úìúã)ôã"å.( 
 ).א"ד(י שנקרא בוצינא קדישא לכן הגד דבריך "כמדומה לי שבפיך יהיה קול דברי הרשב ב
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 שהמחצית וודאי .וחסד בדין ,)חצות(
 האחרת במחצית שהרי ,דין היא הראשונה

 חצות כן ועל ,החסד בצד פניה מאירה היא
 ויד ושם אבא רבי קם. ודאי כתוב לילה

 חשבתי ודאי ,אמר .אותו רךיוב בראשו
 הצדיקים באותם רק ,חכמה נמצאת שאין
 בדור ילדיםאפילו ש ראיתי כעת .בה שזכו

 אשריך .עליונה לחכמה זכו שמעון רבי של
 .ממנו תסתלק שאתה לדור אוי .שמעון רבי

  עד ישבו

 àåä àðéã àúéîã÷ àúåâìô éàãåå ãñçå àðéãá
 àøçà àúåâìô àäã]åøéäð) [àøéäð( àäôðà 

 éàãå áéúë äìéì úåöç àã ìòå ãñçã àøèñá
 øîà äéëøáå äéùéøá éåãé éåùå àáà éáø í÷
 ïåðéàá øá çëúùà àì àúîëçã àðáéùç éàãå
 àøãá é÷åðé åìéôàã àðéîç àúùä äá åëæã éàëæ
 éáø úðà äàëæ äàìò àúîëçì åëæ ïåòîù éáøã

ãò åáúé äéðî ÷ìúñú úðàã àøãì éåå ïåòîù  

  âö/à  
  :àúééøåàá åìãúùàå àøôö  .בתורה והתעסקו קרוהב

 כולם ועמך" ,ואמר אבא רבי פתח
 בארוהו הרי הזה הדבר ."' וגוצדיקים
 ,"צדיקים כולם עמךו" כתוב למה ,החברים

 כמה והרי ,צדיקים הם ישראל כל וכי
 וכמה חוטאים כמה ,בישראל יש רשעים
 אלא. התורה מצוות על שעוברים רשעים

 ישראל אשריהם ,המשניות בסוד למדנו כך
 ,הוא ברוך לקדוש רצון של קרבן שעושים

 ימים לשמונה בניהם את שמקריבים
 הטוב לחלק נכנסים וכשנמולים ,לקרבן

 וצדיק" שכתוב ,הוא ברוך הקדוש של ההז
 של הזה בחלק שנכנסו וכיון ".עולם יסוד

 כולם ודאי ,צדיקים נקראים הם ,הצדיק
 ,"ארץ יירשו לעולם" כן ועל. צדיקים
 ,"בם אבא צדק שערי לי פתחו" ככתוב
 ,"בו אוויב צדיקים 'לה השער זה" וכתוב
 נצר" .צדיקים ונקראים שנמולו אותם
 שנטע הנטיעות ותםמא נצר ,"מטעי

 היא הזו הארץ ,עדן בגן הוא ברוך הקדוש
 טוב חלק לישראל יש כן ועל ,מהן אחת

 ".ארץ יירשו צדיקים" וכתוב .הבא לעולם
 כמו ,"לעולם" זה מה ,"ארץ יירשו לעולם"

 נתבאר הזה הדבר והרי .במשנתנו שבארנו
 הכתוב ראה מה ,ולמדנו( .החברים בין

 , בא וראהא"נ ,עתה עד אברהם נקרא שלא
 לאברהם קרא לא הוא ברוך הקדוש
 ,בארנו כך אלא ,ולמה ,עתה עד אברהם

 בו התחברה ,וכשנמול ,נמול לא עתה שעד
 שעד ,בארנו כך אלא ).בו ושרתה הזו א"הה

 א"לה התחבר ,וכשנמול ,נמול לאעכשיו 
. אברהם נקרא ואז ,בו שרתה והשכינה הזו
 השמים תולדות אלה" שכתוב מה ינויוה

 ינוושנ ,בראם 'בה נינווש ,"בהבראם והארץ

 øîàå àáà éáø çúô)àë ñ äéòùé ( êîòå
åâå íé÷éãö íìë ' àééøáç äåî÷åà àä àã äìî

 àîòè éàî]áéúë[ åäìë éëå íé÷éãö íìë êîòå 
åäðéð é÷éãö ìàøùé åäá úéà ïéáééç äîë àäå 

 ìò ïéøáòã ïéòéùø äîëå ïéàèç äîë ìàøùéá
 ïéúéðúîã àæøá àðú éëä àìà àúééøåà éãå÷ô
 àåòøã àðáø÷ ïéãáòã ìàøùé ïåðéà ïéàëæ

á÷ì" àðáø÷ì ïéîåé àéðîúì åäééðá ïéáéø÷îã ä
á÷ã àáè à÷ìåç éàäá åìàò åøæâúà ãëå" ä

 áéúëã)äë é éìùî (åéë íìåò ãåñé ÷éãöå ï
 éàãå íé÷éãö ïåø÷à ÷éãöã à÷ìåç éàäá åìàòã

òå íé÷éãö íìë" áéúëãë õøà åùøéé íìåòì ë
)èé çé÷ íéìäú ( íá àáà ÷ãö éøòù éì åçúô

 áéúëå)ë íù (]åäéì øòùä äæ"ä[ åàáé íé÷éãö 
 øöð éòèî øöð íé÷éãö ïåø÷àå åøæâúàã ïåðéà åá

á÷ òèðã ïéòéèð ïåðéàî" õøà éàä ïãòã àúðâá ä
éðî ãç àáè à÷ìåç ìàøùéì åäì úéà ïë ìòå åäé

 áéúëå éúàã àîìòá)èë æì íù ( íé÷éãö] åùøéé
õøà[) äë ñ äéòùé ( åäî õøà åùøéé íìåòì

 àäå ïìéã àúéðúîá àðîé÷åàã äîë íìåòì
 àééøáç ïéá äìî éàä øîúà) à÷ éàî àðúå

àúùä ãò íäøáà éø÷à àìã àø÷ àîç  àìà
ëå øæâúà àì àúùä ãòã àðîé÷åà éëä øæâúà ã

øáçúàìàò  (]ð"á÷ éæç àú à" àø÷ àì ä äéì
àúùä ãò íäøáà íäøáàìà àìà àîòè éàî 

 øæâúà ãëå øæâúà àì àúùä ãòã àðîé÷åà éëä
ä éàä äéá øáçúà"äéá àéøùå à[ä éàäá  '

 åðééäå íäøáà éø÷à ïéãëå äéá àéøù àúðéëùå

                                                           

ט לא נקרא תכף אברהם ומשני דלא אתגזר "ל מ"י זצ"ש האר"כמ' פירוש מאחר דמאור כשדים תקן ה א
  ).א"נ(ן "מאי. ט"ת לעיל דף פ"ש בס"רזא דברית כמ' פירוש דה
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 וזו חסד זה אלא ,אומרים מה .באברהם
 ,קשה לא והדבר ,יחד יורד והכל ,השכינה

  .היה וזה וזה

 áéúëã)ã á úéùàøá ( íéîùä úåãìåú äìà
úå íàøáäá õøàäåàá àðä 'íàøáà àðúå 

 àãå ãñç àã àìà éøîà÷ éàî íäøáàá
 éàäå äìî àéù÷ àìå àãçë úéçð àìëå àúðéëù

éåä éàäå:  
 של הזו 'הה ,אבא לרבי יעקב רבי אמר

 "'הלה" של 'וה ,קטנה היא "הבראם"
 )שכינה (זו ,לו אמר .לזה זה בין מה ,גדולה

 .אחד שהכל ששונים ויש( .יובל וזהשמיטה 
 עומדת אז ,צדיקמה מאירה שכאשר

 .כראוי מוארת שהרי ,גדולה א"וה בשלמות
 מצד ויונקת בשלמות עומדת שלא ופעמים

 לפעמיםלכן ו ).קטנה א"ה אז ,האחר
 ולפעמים ,בשלמותה עומדת שהלבנה
 ,יפה והכל ,ונודע נמצא ובפניה ,בחסרונה

 ,אבא רבי אמר. הדבר ברור הוא וזה
 הוא ברוך שהקדוש ישראל אשריהם
 להם ונתן העמים שאר מכל םבה התרצה

 ,הזו אות בו שיש מי שכל ,הזו הברית אות
 אותו שומר הוא אם לגיהנם יורד אין

 ,אחרת לרשות אותו מכניס שאין ,כראוי
 שמשקר מי שכל .המלך בשם משקר ולא
 ברוך הקדוש של בשמו שמשקר כמי ,בזה
". ילדו זרים בנים כי בגדו 'בה" שכתוב ,הוא
 מעלה שהאדם זמןב ,אבא רבי אמר עוד
 ברוך הקדוש ,הזו לברית להכניסו בנו את
 איזו ראו ,ואומר שלו לפמליא קורא הוא

 מזדמן השעה באותה .בעולם עשיתי בריה
 טיסות בארבע העולם את וטס אליהו )לו(

 אדם שצריך שנינו זה ועל ,לשם ומזדמן
 הכסא זה ,ויאמר ,לכבודו אחר כסא לתקן

 והוא .שם השור אינו ,לא ואם .אליהו של
  .הוא ברוך הקדוש לפני ומעיד עולה

à"ä éàä àáà éáøì á÷òé ø ' àøéòæ íàøáäã
äå 'åäéìäã" ä)å áì íéøáã ( àáøáø)å( ïéá äî

à éàäì éàä"ìá àã )àúðéëù (]äèéîù[ àãå 
 àìáåé) àøäðî ãëã ãç àìëã éðúîã úéàå

äå àúåîìùàá àîéé÷ ïéãë ÷éãöî ' àäã àáøáø
ìå úåàé à÷ãë àøäðúî àîéé÷ àìã ïéðîæ

ä ïéãë àøçà àøèñî à÷ðéå àúåîìùàá" à
àøéòæ ( àîéé÷ àøäéñã ïéðîæ êë ïéâáå

 àäôðàáå àúåîéâôá ïéðîæå àúåîìùàá
 éàäå øéôù àìëå òãåîúùàå çëúùà]åäéà[ 

 ìàøùé ïåðéà ïéàëæ àáà éáø øîà äìîã àøéøá
á÷ã"ïéîò øàù ìëî ïåäá éòøúà ä) òò"æ( áéäéå 

 àã àîéé÷ úà ïåì úà éàä äéá úéàã ïàî ìëã
 úåàé à÷ãë äéì øéèð åäéà éà íðäéâì úéçð àì
 ø÷ùî àìå àøçà àúåùøá äéì ìééò àìã
 ïàîë éàäá ø÷ùîã ïàî ìëã àëìîã äéîùá

á÷ã äéîùá ø÷ùîã" áéúëã ä)æ ä òùåä (
åäéá" éáø øîà åú åãìé íéøæ íéðá éë åãâá ä

 éàäì äéìòàì äéøá ÷éñà ùð øáã àðîæá àáà
 úéøáá÷ éø÷" åîç øîàå äéìéã àéìîôì ä]éàî [

)ïàî( ïîãæà àúòù äéá àîìòá úéãáò äéøá 
)äéì (ñàèå åäéìàâãá àîìò  'ïéñàèã ïîãæàå 

 àééñøë àð÷úì ùð øá éòáã ïðéðú àã ìòå ïîú
àîééå äéìéã àø÷éì àøçàä åäéìàã àééñøë àã 

 éî÷ ãéäñàå ÷éìñ àåäå ïîú éøù àì åàì éàå
á÷"ä:  

 פה לך מה" כתוב אשונהבר ,בא וראה
 אלהי( 'לה קנאתי קנא" וכתוב ,'וגו אליהו

 ."' וגוישראל בני בריתך עזבו כי )צבאות
 בני שירשמו מקום שבכל ,חייך ,לו אמר

 áéúë àúéîã÷á éæç àú)î"è èé à ( êì äî
åâå åäéìà äô ' áéúëå)é íù (åäéì éúàð÷ àð÷"äå 

                                                                                                                                                                                     

ב קכז "ה ח"דע(היא בסוד בינה " רבתא' ה"ו, זעירא'  בחינת השכן היא, )ג"ב קלה ע"כללים ח(מלכות  א
 ).א"ע

 ).א"ד(ב ”אתוון עלאין רברבין ככתוב בהקדמה ג ע ב
  ).הערת הזוהר(ב ”מו ע ג
 ).א"ד(עפיפות מטעם המבואר ' שמעופף בכל העולם בד ד
 ).הערת הזוהר(א ”יג ע ה

å) äìà"úåàáö é( –ôã "÷åñôä ïåùì àåäå å. 
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 תזדמן אתה ,בבשרם הזה הקדוש שםוהר
 הוא ,עזבו שישראל שהעיד והפה ,לשם
 .הזו הברית את ימיםימק שישראל יעיד
 לפני אליהו נענש מה על ,שנינו והרי

 על הרע לשון שאמר על ,הוא ברוך הקדוש
  .בניו

 àîéùø éàäã øúà ìëá êééç]ì[ àùéã÷
åîéùø]ï[ ïîú ïîãæú úðà ïåäøùáá éðá äéì 

ùéã ãéäñàã àîåôå ãéäñé àåä åáæò ìàø
 ìàøùéã]î[ äî ìò ïðéðú àäå àîéé÷ éàä ïéîéé÷

á÷ éî÷ åäéìà ùðòúà" ìò àøåèìã øîàã ìò ä
éåðá:  

 אומרים והיו ,היום אור בא םיבינתי
 אותו לו אמר ,ללכת קמו .תורה דברי

 .השלימו הזה בלילה שעסקתם במה ,האיש
 את למחר שתראו ,לו אמר ,הוא מה ,אמרו
 בקשה אשתי שהרי ,הברית בעל של פניו
 של הברית ומילת ,מכם הזו הבקשה את
 .שלו ההלולא תהיה למחר לי שנולד בני

 ,מצוה של בקשה היא זו ,אבא רבי אמר
 אותו כל חכו. השכינה פני את לראות ונשב
  .היום

 éìî éøîà ååäå àîåéã àøåäð éúà äåä éëäãà
à ìæéîì åî÷ àúééøåàã" äîá àøáâ àåää ì

äá åúé÷ñòãéøîà åîéìùà àéìéì éàà àåä éàî 
à"øçîì ïåîçúã ìá àäã àîéé÷ã äéøîã éåôðà 

àîéé÷ øæâå åëééðî àã àúåòá úàòá éàúéáãâ 
 øçîì éì ãéìééúàã éøáã]éåäéì) [éåäéã( àìåìä 

à äéìéã" åäéà äåöîã àúåòá éàä àáà ø
ð àúðéëù éôà éîçîìåé àåää ìë åëéøåà áéú

àîåé  
  âö/á  

 כל את האיש אותו כנס הלילה באותו
 התעסקו הלילה אותו וכל ,אוהביואותם 
 אותו להם אמר .שישן מי היה ולא ,בתורה
 יאמר ואחד אחד כל ,מכם בבקשה ,האיש

  .בתורה חדש דבר

 ïåðéà ìë àøáâ àåää ùðë àéìéì àåääá
 àúééøåàá åìãúùà àéìéì àåää ìëå éåîéçø

ðã ïàî äåä àìåàà íé" åèîá àøáâ àåää ì
ë åëééðîàúééøåàã àúãç äìî àîéì ãçå ãç ì:  

 עובפר" ,ואמר )אבא רבי( אחד פתח
 מה ".'ה ברכו עם בהתנדב בישראל פרעות

 אלא ,הזה בפסוק שפתחו וברק דבורה ראו
 על אלא מתקיים העולם אין ,שנינו כך

 יומם בריתי לא אם" שכתוב ,הזו הברית
 על קיימים וארץ שמים שהרי ,"' וגוולילה

 את מיםימקי שישראל זמן כל , לכן.זה
 עומדים וארץ שמים קותוח ,הזו הברית

 את מבטלים ושלום שחס זמן וכל ,בקיומם
 ,מיםימתקי וארץ שמים אין ,הזו הברית

 לא ,בא וראה. בעולם ברכות נמצאות ואין
 אלא ישראל על העמים שאר שלטו
 בטלו ומה ,הזו הברית את מהם טלויכשב
 כתוב זה ועל ,נתגלו ולא נפרעו שלא ,מהם

 תםוא רווימכ ,'ה את ישראל בני ויעזבו"
 עד ,ממש 'ה את ויעזבו ".סיסרא ביד

 çúô>ãç<) >ð"à <àáà éáø ( øîàå) íéèôåù
á ä ( åëøá íò áãðúäá ìàøùéá úåòøô òåøôá
åäé" éàäá åçúôã ÷øáå äøåáã åîç à÷ éàî ä

 àìà àîéé÷úî àîìò úéì ïðéðú éëä àìà àø÷
 áéúëã úéøá éàä ìò)äë âì äéîøé ( àì íà

åâå äìéìå íîåé éúéøá ' àã ìò àòøàå àéîù àäã
æ ìë êë ïéâá ïéîéé÷ ìàøùéã àðî>éàä ïéîéé÷î <

)àã ïéîéé÷( àòøàå àéîù éñåîð úéøá >ïéîéé÷< 
çã àðîæ ìëå åäééîåé÷á" éàä ïéìèáî ìàøùé å

 àì ïàëøáå ïéîéé÷úî àì àòøàå àéîù úéøá
 ïéîò øàù åèéìù àì éæç àú àîìòá ïéçëúùî
 äîå àã àîéé÷ åäééðî åìéèá ãë àìà ìàøùé ìò

 àìå ïòøôúà àìã åäééðî åìéèá àã ìòå ïééìâúà
åáæòéå áéúëãåäé úà ìàøùé éðá " ä>åâå'< 

                                                           

à  åøîà)ôã"î.( 
 ).א"ד(ל בעל הברית כי אשתו ילדה זכר "למחר תראו את אליהו ז ב
  ).א"ד(וברית מילתו יהיה למחר בכך תתעכבו פה להשלים דבריכם שעסקתם בם עד הנה  ג

ã ÷åñô äæë ïéà ,åçëùéå àúéà ìàåîùá íðîà.@ íåâøúä ï÷úì  

)2 ( á ÷øô íéèôåù øôñ  
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 לדבר ישראל כל את ונדבה דבורה שבאה
 ינויוה. תחתיהם שונאיהם נכנעו אז ,הזה
 הוא ברוך הקדוש שאמר ,ששנינו מה

 ולא אטומים הם ישראל וכי ,ליהושע
 ,בריתי את ימיםימק ולא התגלו ולא נפרעו
 את ולהכניע לארץ להכניסם רוצה ואתה

 ".שנית ישראל בני את מל שוב" .שונאיהם
 לא ,הזו הברית ונתגלתה שנפרעו ועד

 ,כאן אף .שונאיהם נכנעו ולא לארץ נכנסו
 נכנעו ,הזו באות ישראל שהתנדבו כיון

 .לעולם הברכות וחזרו תחתיהם שונאיהם
 בישראל פרעות עובפר" שכתוב זהו

  ".'ה ברכו עם בהתנדב

)à ìàåîù 'è áé (àøñéñ ãéá íúåà øåëîéå) åâå'( 
åäé úà åáæòéå" äøåáã úúàã ãò ùîî ä

 åòðëúà ïéãë àã äìîá ìàøùé ìëì úáãðúàå
á÷ øîàã ïðéðúã åðééäå åäééúåçú ïåäéàðù" ä

åòøôúà àìå ïåðéà ïéîéèà ìàøùé éëå òùåäéìà 
ìåééìâúà àà éòá úàå éìéã àîéé÷ ïéîéé÷ àìå 

 ïåäéàðù àòðëàìå àòøàì åäì àìòàì) ä òùåäé
á ( åòøôúàã ãòå úéðù ìàøùé éðá úà ìåî áåù

 àìå àòøàì åìàò àì úéøá éàä àééìâúàå
 ïéáãðúàã ïåéë àëä óåà ïåäéàðù åòðëúà
 åäééúåçú ïåäéàðù åòðëúà úà éàäá ìàøùé

ää àîìòì åøæçúà ïàëøáå" úåòøô òåøôá ã
åäé åëøá íò áãðúäá ìàøùéá"ä:  

 במלון בדרך ויהי" ,ואמר פתח ,אחר קם
 את ,מי את ".המיתו ויבקש 'ה ויפגשהו

 אתה וכי ,הוא ברוך הקדוש לו אמר .משה
 ולהכניע ממצרים ישראל את להוציא הולך
 את ממך שכחת ואתה ,ושליט גדול מלך

 ויבקש" מיד ,נמול לא שבנך ,הברית
 של בשלהבת גבריאל ירד ,למדנו". המיתו

 ,שורף אחד לנחש דמהונ ,אותו ףולשר אש
 לו אמר ,נחש למה .לתוכו אותו בלועל

 את גולהר הולך אתה ,הוא ברוך הקדוש
 מיד .נמול לא ובנך ,והחזק הגדול הנחש

 שראתה עד .אותו גולהר אחד לנחש דמהנ
 שכתוב זהו .ונצול בנה את ומלה צפורה

 אלא ,"רוצ" זה מה ".רוצ צפורה ותקח"
 את תוותכר" שכתוב ,הרפואה ומה .רפואה
  . רוח הקודשבה שנצנצה ,"בנה ערלת

 øîàå çúôå àøçà í÷)ãë ã úåîù ( éäéå
åäé åäùâôéå ïåìîá êøãá"åúéîä ù÷áéå äá 

à äùîì ïàîì"á÷ ì" úé à÷ôàì ìéæà úà éëå ä
 àèéìùå áø àëìî àòðëàìå íéøöîî ìàøùé

îéé÷ êðî úééùðà úàå ãéî øæâúà àì êøáã à
 àáåäìùá ìàéøáâ úçð àðàú åúéîä ù÷áéå
 àã÷åúî àéåéç ãç æéîøúàå äéã÷åàì àùàã

äéì àôàùìâà àéåéç éàîà äéåâá "á÷ ì"äã úà 
 àì êøáå àôé÷úå àáøáø àéåéç àìè÷ì ìéæà
 ãò äéì àìè÷ì àéåéç ãçì æéîøúà ãéî øæâúà

ää áéæúùàå äøáì úøæâå äøåôö úîçã" ã) íù
äë (åøåö äøåôö ç÷úäàìà øåö åäî å àúååñà 

 áéúëã àúååñà éàîå)íù ( úìøò úà úåøëúå
àùãå÷ çåø äá àöðöðã äðá:  

 אחיו אל יוסף ויאמר" ,ואמר אחר קם
 למה וכי ."' וגוויאמר ויגשו אלי נא גשו
 אלא .אליו קרובים היו הם והרי ,להם קרא

 תמהו ,אחיכם יוסף אני להם שאמר בשעה
 ,יוסף אמר .עליונה כותבמל אותו שראו
 נא גשו" .אותה חתיוהרו הזו המלכותבגלל 

 øîàå àøçà í÷)ã äî úéùàøá ( óñåé øîàéå
åâå øîàéå åùâéå éìà àð åùâ åéçà ìà ' éàîà éëå

ùá àìà äéáâ ååä ïéáéø÷ àäå åäì éø÷ àúò
 äéì åîçã åäååú íëéçà óñåé éðà ïåì øîàã
 àã ïéâá àã åëìî óñåé øîà äàìò åëìîá

                                                                                                                                                                                     

)áé (íúåà àéöåîä íúåáà éäìà ãåãé úà åáæòéå íéîòä éäìàî íéøçà íéäìà éøçà åëìéå íéøöî õøàî 

ãåãé úà åñòëéå íäì ååçúùéå íäéúåáéáñ øùà: 
 ).הערת הזוהר(א ”בא ע ע א
ל דהא והא אית בהו שרצה המלאך להרוג שניהם ולכך הבינה "ב לבריה דמשה וי”ובפקודי רסו ע ב

 ).א"נ(ב "הרש. שנתחייבו שניהם בעון המילה
 .)א"ד(לבלוע אותו  ג
. ק כי קצרתי"ש את אזיל דהוא הבל והרגו בתחלה פרעה ודו"ך ומ"ש ש"ב כי פרעה גימטריא נחש כמ"נ ד
  ).א"נ(ן "מאי
 ).א"נ(ך "ל בשורק כמו והכית בצור ומשני אסוותא מ"בחולם אם הוא סלע הול ה
  ).א"ד(א הצרי אין בגלעד "כד' פי ו
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 .המילה ברית את להם שהראה ,"ויגשו אלי
 משום ,הזו המלכות את לי גרמה זו ,אמר

 ששומר שמי ,למדנו מכאן. אותה ששמרתי
 .לו שמורה המלכות ,הזו הברית אות את

 עד שכבי 'ה חי" שכתוב ,עזומב ,לנו מנין
 שנשבע עד ,בו קטרגמ יהה שיצרו ,"קרוהב

 זכה לכן ,הזו הברית את ושמר שבועה
 שאר כל על שליטים מלכים ממנו שיצאו

 של בשמו שנקרא המשיח והמלך ,המלכים
  .הוא ברוך הקדוש

 éàä åäì éæçàã åùâéå éìà àð åùâ äéì àðçååø
 ïéâá àã åëìî éì úîøâ àã øîà äìéîã àîéé÷
 úà éàäì øéèðã ïàî àðôéìåà ïàëî äì úéøèðã
 áéúëã æòáî ïìðî äéì úøèðúà åëìî àîéé÷

)âé â úåø (é ééçåä" äåäã ø÷áä ãò éáëù ä
 éàäì øéèðå äàîåà éîåàã ãò äéøöé äéì âøè÷î
 ìò ïéèéìù ïéëìî äéðî å÷ôðã äëæ êë ïéâá úéøá
 àîùá éø÷úàã àçéùî àëìîå ïéëìî øàù ìë

á÷ã"ä:  
 עלי תחנה אם" כתוב ,ואמר אחר פתח

 ,"בוטח אני בזאת" ,שנינו כך ."' וגומחנה
 מנתוהמז הברית אות זו ,"בזאת" זה מה

לכן ו .למעלה ונרמזה ,אדם אצל תמיד
 אות זאת "שכתוב כמו ,"בזאת" נאמר

 .אחת בדרגה והכל ,"בריתי זאת" ,"הברית
 ולא אחת בדרגה הם וזאת זה ,ושנינו

 בני שאר הרי ,כך אם ,תאמר ואם .נפרדים
 אלא .אחר ולא בלבדו דוד למה ,כך האדם
 והיא ,בו ונרמזה בו אחוזה שהיא משום

 "זאת"שה משום ,בא וראה. תהמלכו כתר
 ,כראוי המלך דוד אותה שמר לא הזו

  המלכות

 áéúë øîàå êãéà çúô)â æë íéìäú ( íà
åâå äðçî éìò äðçú ' çèåá éðà úàæá àðàú éëä

 øá éáâ øéãú àðéîæã àîéé÷ úà àã úàæá åäî
 úàæá øîúà êë éðéâáå àìéòì àæéîøúàå ùð

 áéúëã äîë)áé è úéùàøá (úéøáä úåà úàæ 
)é æé íù ( äæ àðàúå àâøã ãçá àìëå éúéøá úàæ

 àîéú éàå ïùøôúî àìå ïåðéà àâøã ãçá úàæå
 ãåã éàîà éëä àîìò éðá øàù àä éëä éà
 äéá àãéçàã ïéâá àìà àøçà àìå éåãåçìá
 éæç àú àúåëìîã àøúë àéäå äéá àæéîøúàå
 à÷ãë àëìî ãåã äéì øèð àì úàæ éàäã ïéâá

àúåëìî éæç  
  ãö/à  

 ,למדנו וכך .הזמן אותו כל ממנו העבר
 ,שלמעלה במלכות נרמזה הזו "זאת"ה

 באותה .דשו הקעירה בירושלים ונרמזה
 ,ואמר קול יצא ,עליה עבר שדוד השעה

 אותך טורדים ,תותר שנקשרת במה ,דוד
 ,לנו מנין .ממך תוסר והמלכות ,מירושלים

 ,"מביתך רעה עליך מקים הנני" שכתוב
 עליו שעבר כמו .היה ךוכ .יקובמד "מביתך"

 העולם בני שאר ,כך המלך דוד ומה .נענש
  .וכמה כמה אחת על

 àðôéìåà éëäå àðîæ àåää ìë äéðî éãòúà
 àìéòìã àúåëìîá àæéîøúà úàæ éàä
 àåääá àùéã÷ àúø÷ íìùåøéá àæéîøúàå

äéìò øáò ãåãã àúòùà ãåã øîàå àì÷ ÷ôð 
êì éøúùú úøè÷úàã äîáá íìùåøéî ïéãøè 

úåëìîå êðéî éãòúà à]ðî" áéúëã ì)ù"áé á 
àé (à÷ééã êúéáî äòø êéìò íé÷î éððä[ éëäå 

 äåäë éëä àëìî ãåã äîå ùðòúà äéá øáòã äî
ëàò àîìò éðá øàù"å:  

 לי עזרתה 'ה לולי" ,ואמר אחר פתח
 במה ,למדנו ".נפשי דומה שכנה כמעט
 כמו לגיהנם יורדים שאינם ישראל זוכים
 ואין ,ים ומזלותכוכב עובדי העמים שאר

 שכך. הזו באות )אלא( ,דומה בידי נמסרים
 ,הזה העולם מן יוצא שאדם בשעה ,למדנו
 .עליו נפקדיםמאורות  של קבוצות כמה

 øîàå êãéà çúô)æé ãö íéìäú (åäé éìåì" ä
 äîá àðàú éùôð äîåã äðëù èòîë éì äúøæò

àùë íðäéâì éúçð àìã ìàøùé ïàëæ ïéîò ø
åëò" äîåãã éåãéá ïøñîúà àìå í)àìà ( éàäá

 àîìòî ÷éôð ùð øáã àúòùá àðàú éëäã úà

                                                           

 ).א"ד(בשעה שעשה מעשה בת שבע  א
 ).א"ד(תהיה ניתר ומחוסר ממנו במה שאתה מקושר  ב

â) äìáç éëàìî( –ôãá óñåð "å. 
 ).א"ד(חבילות ואגודות של בעלי דינים המאירים מתוקף הדין  ד
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 ,ם ורואים את האות הזועיני מרימים
 ואינו ,ממנו ונפרדים דשוקשהיא ברית 

 מי שכל .לגיהנם לרדת דומה בידי תןינ
 ומהאות .לגיהנם יורד ודאי ,בידו שנמסר

 והדינים ,ותחתונים עליונים פוחדים הזו
 זוכה הוא אם באדם בו שולטים אין הרעים

 נאחז שהוא משום ,הזו תאוה את רולשמ
 שדוד כיון. הוא ברוך הקדוש של בשמו
 ,כראוי הזו הברית אות את שמר לא המלך
 ,מירושלים ונטרד ,המלכות ממנו עברה

 ,מיד אותו שיורידו סבר כי ,פחד מיד
 בעולם וימות דומה ביד אותו מסרווי

 'ה גם" שכתוב ,עליו שהתבשר עד ,ההוא
 השעה באותה ".תמות לא חטאתך העביר

 כמעט לי עזרתה 'ה לולי" ,ואמר פתח
  ".נפשי דומה שכנה

 àùãå÷ã àîéé÷ àåäã úà éàä ïàîçå àðéò
 äîåãã éåãéá áéäééúà àìå äéðî ïùøôúà
 úéçð éåãéá øñîúàã ïàî ìëã íðäéâì àúçðì

ìçã úà éàäîå éàãå íðäéâì ïéàúúå ïéàìò ïé
 éëæ åäéà éà ùð øáá äéá ïéèìù àì ïéùéá ïéðéãå
 ãéçàúà àåäã ïéâá úà éàäì äéì éøåèðì

á÷ã àîùá"àëìî ãåãã ïåéë äà úà øèð àì 
àã àîéé÷á àúåëìî äéðî éãòúà éæç à÷ãë 

ìùåøéî ãéøèúàåé ìéçã ãéî í]øáñã) [øáñå( 
 äéì ïåúçééã] ïåøñîéå ãéîéåãéì[ )éåãéá(äîåãã  

 áéúëã äéá øùáúàã ãò àîìò àåääá úåîéå
)ù"âé áé á (åäé íâ" úåîú àì êúàèç øéáòä ä

åäé éìåì øîàå çúô àúòù äéá" éì äúøæò ä
éùôð äîåã äðëù èòîë:  

 שאמר )שכתוב( זה מה ,ואמר אחר פתח
 והראני מהו( ".נוהו ואת תווא והראני" דוד

 לראות יכול מי ).נוהו ואת כך ואחר תווא
 ,שנינו כך אלא ,הוא ברוך ושהקד את

 ודוד ,נשוהע אותו עליו שגזר ההיא בשעה
 נענש כראוי הזו האות שמר שלא שעל ידע
 באות נרמז והכל ,יחד אחוז שהכל ,בזה
 אותו שומר שאינו מי צדיק נקרא ולא .הזו

 והראני" ,ואומר בקשתו מבקש היה ,כראוי
 ,שלו האות( ,תווא זה מה". נוהו ואת תווא

 האות ה"הקב של אותו שהרי ,יתהבר אות
 שהרי ,הקדושה )שלו( הברית אות זו )שלו
 ששני משום ,מהל. ממני שאבדה פוחד אני
לכן ו ,בזה אחוזות ,וירושלים המלכות ,אלו
 רושתחז ,נוהו ואת תווא בבקשתו תלה

 דבר והכל ,למקומה הזו האות של המלכות
  .אחד

 éàä éàî øîàå êãéà çúô)áéúëã (] øîàã
ãåã[) äë åè íù ( åäåð úàå åúåà éðàøäå) éàî

çàå åúåà éðàøäå"åäåð úàå ë ( éîçîì ìéëé ïàî
á÷ì äéì" àúòù àéääá ïðéðú éëä àìà ä

 àìã ìòã òãé ãåãå àùðåò àåää äéìò øæâúàã
úà éàä øèðâ àìëã éàäá ùðòúà úåàé à÷ãë 

 àìëå àãéçà àãçëà àìå úà éàäá æéîøú
÷ãë äéì øèð àìã ïàî ÷éãö éø÷à äåä úåàé à

 éàî åäåð úàå åúåà éðàøäå øîàå äéúåòá éòá
 åúåà)úåà àäã úéøáä úåà äéìéã úåàåá÷ã " ä

äéìéã úà (å àîéé÷ úà àã)äéìéã ( àäã àùéã÷
 ïéøúã ïéâá àîòè éàî éàðî ãéáàúàã àðìéçã
 êë ïéâáå ïãéçà éàäá íìùåøéå àúåëìî ïéìà
 àúåëìî øãäúéã åäåð úàå åúåà äéúåòáá éìú

äãäìî ãç àìëå äéøúàì úà éà:  
 ".אלוה אחזה ומבשרי" ,ואמר אחר פתח

 .ומעצמי להיות צריך היה ,"ומבשרי" זה מה
 שכתוב ,היא ומה ,ממש מבשרי אלא

 והיתה" וכתוב ,"מעליך יעברו דשוק ובשר"
 שנרשם זמן בכל ,ששנינו ".בבשרכם בריתי

 øîàå êãéà çúô)åë èé áåéà ( äæçà éøùáîå
åìà"äã àìà äéì éòáî éîöòîå éøùáîå éàî 

ä éàîå ùîî éøùáîé áéúëã à)åè àé äéîøé (
 áéúëå êéìòî åøáòé ùã÷ øùáå)âé æé úéùàøá (

                                                                                                                                                                                     

מיד דחיל דסבר דיחתון ליה ' כיון דדוד מלכא לא נטר את קיימא דא וכו). א"ד(' א וב”ח ע' בראשי א
מכאן תבין כי בכל . 'העביר כו' יה דכתיב גם הוימסרון ליה לידא דדומה וימות בההוא עלמא עד דאתבשר ב

ל "ר' מקום שנאמר מיתה בההוא עלמא כגון יחי ראובן ואל ימות דמתרגם יחי ראובן בההוא עלמא וכו
דמדורי גיהנם שנקרא מות ' פקודי בהיכל ז' שלא ירד לגיהנם כי זהו מיתה דההוא עלמא והטעם נרמז בפ

  ).נ"ש) (ה"ז(ין דגיהנם מדור' בההוא עלמא שמכניסין הנשמה בז
 .זוהר הרקיע' עי ב
 ).א"ד(אות ברית מילה  ג
ביאורים (ושם דרוש יב ', ן ח"ח דרושי מ"וע, ב"זוהר משפטים צו ע' ועי. שם אלוה הוא לבוש לנשמה ד

 ).ג"א לד ע"ח
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 ממנה ,הזו האות של הקדוש שםובר אדם
 ,ממש ממנו ,הוא ךברו הקדוש את רואה

 ,זוכה לא ואם. בו נאחזת הקדושה והנשמה
 כתוב מה ,הזו האות את שומר שאינו

 של שםוהר שהרי ,"יאבדו אלוה מנשמת"
 זוכה ואם .נשמר לא הוא ברוך הקדוש
 .ממנו נפרדת השכינה אין ,אותו ושומר

 ,]אשה [אֹשונ הוא כאשר ,בו מתקיים מתי
 מהל ,ששנינו( .למקומה נכנסת הזו והאות

 זכר אחת אלא ,יחד הולכות א"ה ו"וא
 שם ונקרא ,יחד משתתפים ).נקבה ואחת
 .העליון החסד עליהם שורה אז ,אחד

 ,החסד ומי .הזכר בצד ,שורה מקום באיזה
 העליונה מהחכמה ויוצא שבא ל"א ד"חס

 א"נ( .הנקבה נתבשמתלכן ו .בזכר ומתעטר
 יחד הולכים א"ה ו"וי של הסוד ,ששנינו

 והם יחד משתתפים ונקבה זכרכדוגמת 
 ,העליון החסד עליהם שורה אז .אחד

  ). הנקבה ונתבשמת בזכר ומתעטר

éúéøá äúéäå àðîæ ìëá àéðúã íëøùáá 
 éàäã àùéã÷ àîéùø éàäá ùð øá íéùøúàã

á÷ì éîç äéðî úà"àúîùðå ùîî äéðî äà 
 äéá úãéçàúà àùéã÷]å[ øéèð àìã éëæ àì éà

 áéúë äî úà éàä)è ã áåéà (åìà úîùðî" ä
á÷ã åîéùø àäã åãáàé" éëæ éàå øéèðúà àì ä

 éúîéà äéðî ùéøôúà àì àúðéëù äéì øéèðå
îéé÷úî ìééò úà éàäå áéñðúà ãë äéá à

 äéøúàá)àå àîòè éàî àéðúã"ä å" ïéìæà à
 àãçë åôúúùà àá÷åð ãçå øëã ãç àìà àãçë
 åäééìò àééøù äàìò ãñç ïéãë àîù ãç éø÷àå

ñç ïàîå àøåëãã àøèñá àééøù øúà ïàá" ã
ñç"à ã" øèòúàå äàìò äîëçî ÷ôðå éúàã ì

 àøåëãáåêë ïéâááàá÷åð úîñáúà ( ]ð"ã à ïðú
éåã àæø"ä å" àá÷åðå øëãã àðååâë àãçë ïéìæà à

 äàìò ãñç ïéãë ãç ïåðéàå àãçë åôúúùà
 úîñáúàå àøåëãá øèòúàå åäééìò àéøù

àá÷åð[:  
 אור ,ל"א ,הוא כך אלוה ,שנינו עוד

 כשמשתתפים ,נקבה 'ה ,זכר 'ו ,החכמה
נאחזת  הקדושה והנשמה .אלוה נקרא יחד

 כן ועל .הזו באות תלוי והכל ,הזה מהמקום
 היא זו ,"אלוה אחזה ומבשרי" כתוב

 הזו מהאות ,ממש מבשרי .הכל שלמות
 קדושים ישראל אשריהם כן ועל .ממש

 אשריהם ,הוא ברוך בקדוש שאחוזים
 כתוב עליהם ,הבא ובעולם הזה בעולם

 כלכם חיים"לכן ו ,"' וגו'בה הדבקים ואתם"
  ".היום

åìà ïðéðú åú"à àåä éëä ä"ìâ åøéäð 
ëçãå àúî 'ä øëã ' àãçë åôúúùà àá÷åð
åìà" øúà éàäî àùéã÷ àúîùðå éø÷à ä

úãçàúàã áéúë àã ìòå úà éàäá àéìú àìëå 
)åë èé áåéà (åìà äæçà éøùáîå" àúåîéìù àã ä

 àã ìòå ùîî úà éàäî ùîî éøùáî àìëã
á÷á äéá ïãéçàã ïéùéã÷ ìàøùé ïåðéà ïéàëæ" ä

ò éúàã àîìòáå ïéã àîìòá ïåðéà ïéàëæ åäééì
 áéúë)ã ã íéøáã (åäéá íé÷áãä íúàå"åâå ä '

åíåéä íëìë íééç êë ïéâá:  
 אתם כך בכל ומה ,אבא רבי אמר
 אם ,לו אמרו .כאן יושבים ואתם ,חכמים

  ,ממקומם יעקרו ריםופיהצ

à" ïåúàå ïéîéëç ïåúà êë ìëá äîå àáà ø
 éà äéì åøîà àëä ïéáúé>åø÷òúé äàøåôö <

)åø÷òúà éøåôö(ééøúàî åää  
  ãö/á  

) ää ïñàè ïàì ïéòãé àì" ã)ç æë éìùî שכתוב זהו .טסות לאן יודעים לא

                                                                                                                                                                                     

בעת הולדת האדם באים לו נפש רוח ונשמה וכשנמול זוכה לכולן כדי להשלימן באותה מצוה אך  א
 ).א"ד(ר בהתחנכו במצות "קים עד שישבר קליפת יצהמסתל

ב בפסוק וגם ”אמור ק ע' בפ' דלא הוי זווגא דמלכא במטרוניתא אלא בזמנא דנהרא מאבא וע' י פי"ג ב
 ).א"ד(' אמנה אחותי בת אבי היא כו

  ).א"נ(ב "הרש. פירוש חסד הוא ענף החכמה ג
 ).ו"לש(ב "פרשת משפטים צו ע' עי ד
ל מקן שלהם אזי אינם יודעים להיכן יעופו אף כן אנחנו אם אנו "קרים ממקומם ראם הצפרים נע ה

נעקרים מכאן שהוא קן שלנו מקום מוכן ללמוד תורה אזי לא נדע להיכן אנו פונים את עצמנו כמבואר 
  ).א"ד(
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 נודד איש כן קנה מן נודדת כצפור"
 .לתורה אותנו הַכִז הזה והמקום". ממקומו

 ישנים אנו חצי ,לילה בכל .שלנו הדרךזו ו
 עומדים וכשאנו ,בתורה עוסקים אנו וחצי

 מאירים מים ונהרות השדה ריחות ,בבוקר
 .נוביבל ישבתימת והיא ,התורה את לנו

 למעלה אותו דנו הרי הזה המקום ואת
 הסתלקו ניםימג ריוטש וכמה ,אחת פעם

 ואז ,התורה נשוע על הדין באותו
 ,בתורה היא ולילה יומם שלנו תעסקותהה

 ,מכאן שנפרד ומי ,לנו עימסי הזה והמקום
 הרים אבא רבי. העולם מחיי שנפרד כמי

 .היום שהאיר עד ישבו .אותם רךיוב וייד
 התינוקות לאותם אמרו ,היום שהאיר אחר

 וכל ,היום האיר אם וראו צאו ,שלפניהם
 הגדול לאיש בתורה חדש דבר יאמר אחד
 אחד אמר .היום שהאיר וראו יצאו .הזה

 .מלמעלה אש הזה ביום מנתומז ,מהם
 אחד זקן אחר אמר .הזה ובבית ,אחר אמר
 .הזו באש שרףילה הזה ביום שעתיד כאן

 ולא תמה. ילנויצ הרחמן ,אבא רבי אמר
 ,בארץ נתפס השליטה עשן ,אמר .לדבר יכל
 את החברים ראו ההוא שהיום ,היה וכך
 פניו להטוו ,באש קפוווה ,השכינה פני

 כל ,שנינו. התורה משמחת כאש אבא רביד
 והבית ,הבית מן כולם יצאו לא היום אותו
 בתוכם דברים מחדשים והיו ,בעשן נקשר

 .סיני הרמ תורה ההוא היום קבלו לויכא
 הוא אם יודעים היו לא ,שהסתלקו אחר
 בעודנו ,אבא רבי אמר .לילה ואם יום

 חדש דבר מעמנו אחד כל יאמר ,עומדים
 בעל הבית לבעל טוב לקשר חכמה של
  .שמחהה

 åîå÷îî ããåð ùéà ïë äð÷ ïî úããåð øåôöë
 àøúàå>àã <)éã(äå àúééøåàì ïì éëæ  àçøåà éà

àúåâìô àéìéì ìëá ïìéãà ïðà àúåâìôå ïéîééð 
 éçéø àøôöá ïéîéé÷ ïðà ãëå àúééøåàá ïé÷ñò
 úáùééúàå àúééøåà ïì ïéøäð àéî éøäðå àì÷ç

àã øúàå ïáìáá  àãç àðîæ àìéòì äåðééã àä
å÷ìúñà ïéñéøú éëøñ äîëåâ ìò àðéã àåääá 

àùðåòã àîîé ïìéã àúåìãúùà ïéãëå àúééøåàã 
ìéìå àòééñî à÷ àã àøúàå àåä àúééøåàá àé

 ééçî ùøôúàã ïàîë ïàëî ùøôúàã ïàîå ïì
 ãò åáúé ïåì êéøáå àáà éáø éåãé óé÷æ àîìò
 ïåðéàì åøîà àîîé øäðã øúá àîîé øäðã
 ãç ìëå àîîé øäð éà åîçå å÷åô åäééî÷ã é÷ãøã
 àáø àøáâ éàäì àúééøåàã àúãç äìî àîéì

 ãç øîà àîîé øäðã åîçå å÷ôð éàä ïéîæ åäééðî
 àúéá êäáå àøçà øîà àìéòìî àùà àîåé
 àîåé éàä ïéîæã àëä àáñ ãç àøçà øîà

à àã àøåðá àã÷åúàì" ïáæùéì àðîçø àáà ø
 àðîøåäã àøèå÷ øîà àììîì ìéëé àìå äååú

úñôúà àòøàáä åîç àîåé àåääã äåä êëå 
 éáøå àùàá åøçúñàå àúðéëù éôà àééøáç

øåðë éåôðà åèéäìúà àáà àúååãçî à
àúééøåàãåú à åäìë å÷ôð àì àîåé àåää ìë àð

àøèé÷á øè÷úà àúéáå àúéáîæ úãç ååäåà ï
 àúééøåà àîåé àåää åìá÷ åìéàë åäééååâá éìî
 éà éòãé ååä àì å÷ìúñàã øúá éðéñã àøåèî

åäàéàå àîîé àåä çáø øîà àéìéì é ãåòá àáà 
 àúãç äìî ïðéî ãç ìë àîéì ïéîéé÷ ïðàã

àì àúîëçã äéøî àúéáã äéøàîì åáéè àøù÷
àìåìäã:  

                                                                                                                                                                                     

à  ïðà–ôã "å. 
א במדרש "לקמן ק' ע). א"ד(הדין ומתו מכאן לומדי תורה גדולי הדור ' שנתפשט על מקום זה פעם א ב

  ).א"נ(ב "הרש. אחא' הנעלם כל המעשה דכפר טרשא זה עם ר
  ).א"ד(וכמה שרים גדולים בעלי תריסין מתו מכאן באותו פעם בשביל ביטול תורה  ג
  ).הערת הזוהר(ב ”עה קא ע ד
קשר ותוקף הרשות מלמעלה נתפס בארץ שהם יודעים כל מה שיהיה שאמרו שירד אש מלמעלה  ה

  ).א"ד(וכן היה באותו יום בבית ההוא 
  ).א"ד(שפניו היה לוהט כאש מרוב שמחה  ו
 ).א"ד(א "ויחי ריט ע. והבית היה קשור וחתום סביב קיטור עשן ואש שהיה מסבב אותם ז

ç ôãá ÷çîð"å. 
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 ותקרב תבחר אשרי" ,ואמר אחד פתח
 לאחר חצריך בתחלה ."' וגוחצריך ןוישכ
 פנימי זה .היכלך מכן ולאחר ,ביתך מכן
 חצריך ןוישכ .מזה למעלה )לתוך( וזה ,מזה
 בציון הנשאר והיה" שנאמר כמו ,להיבתח

". לו יאמר קדוש בירושלים והנותר
 כמו ,מכן לאחר "ביתך בבטו נשבעה"

 כתוב לא ,"בית יבנה בחכמה" שנאמר
 ,כך כתוב היה שאם ,בית יבנה החכמה
 כתוב אלא ,בית נקראת שחכמה משמע

 שכתוב מה היינו ".בית יבנה בחכמה"
. "' וגוהגן את להשקות מעדן צאוי ונהר"
 ,הכל שלמות הוא זה לאחר "היכלך קדוש"

 ,ל"כ י"ה כלומר ,היכל זה מה ,שנינו שכך
, על זה מוכיח מה .יחד נשלם והכל ,וזה זה

 ותקרב תבחר אשרי" שכתוב ,פסוקה ראש
 קרבן בנו את שמקריב מי זה ,"חצריך ןוישכ
 הקדוש של רצונו ,הוא ברוך הקדוש לפני
 ומקרב בו ומתרצה קרבןאותו ב הוא ברוך
 ואוחז ,חדרים בשני מדורו את ושם ,אותו

 רונקש השנים שאותם ,זה ואת זה את
 שני ודאי ,"חצריך ןוישכ" שכתוב ,יחד

  .חצריך

 øîàå ãç çúô)ä äñ íéìäú (øçáú éøùàà 
åâå êéøöç ïåëùé áø÷úå ' êéøöç àúéîã÷á
êìëéä øúáìå êúéá øúáì àã ïî äàîéðô àã 

 àìéòì àãå]ð" àåâì[ êéøöç ïåëùé àã ïî 
 øîà úàã äîë àúéîã÷á)â ã äéòùé ( äéäå

ìùåøéá øúåðäå ïåéöá øàùðä åì øîàé ùåã÷ í
 øîà úàã äîë øúáì êúéá áåèá äòáùð

)â ãë éìùî ( äðáé äîëçä úéá äðáé äîëçá
 òîùî äåä éëä áéúë éàã áéúë àì úéá
 úéá äðáé äîëçá áéúë àìà éø÷à úéá äîëçã

 áéúëã åðééä)é á úéùàøá ( ïãòî àöåé øäðå
åâå ïâä úà úå÷ùäì ' àã øúáì êìëéä ùåã÷

éëäã àìëã åîéìù àåä øîåìë ìëéä åäî ïðéðú 
ä"ë é" àùéø àãçë íéìúùà àìëå éàäå éàä ì

 áéúëã çëåî äî àø÷ã)ä äñ íéìäú ( éøùà
 áéø÷àã ïàî éàä êéøöç ïåëùé áø÷úå øçáú

á÷ éî÷ àðáø÷ äéøá"á÷ã àåòø ä" àåääá ä
 äéì áéø÷å äéá éòøúàå àðáø÷]éåùå) [éåùã( 

ïåðéàã éàäìå éàäì ãéçàå ïéøãà ïéøúá äéøåãî 
 êéøöç ïåëùé áéúëã àãçë åøù÷úà ïéøú

 éøú éàãå êéøöç  
  

 של זקנינו ,הראשונים החסידיםלכן 
 ,הזה לקרבן בניהם את כשמקריבים ,כאן

 ותקרב תבחר אשרי" ,ואומרים פותחים
 עליהם שעומדים אותם ,"חצריך ןוישכ

 קדוש ביתך בטוב נשבעה" ,אומרים
 קדשנו אשר מברך כך אחר ".היכלך

 של בבריתו להכניסו וצונו במצוותיו
 עליהם שעומדים ואותם .אבינו אברהם
 .'וכו לברית שהכנסתו כשם ,אומרים
 ,עליו רחמים אדם יבקש בתחלה ,ושנינו
 "בעדו וכפר" שכתוב ,האחר על כך ואחר

 ".ישראל קהל כל ובעד" כך ואחר ,בתחלה
 וראוי יפה וכך ,הזו הדרך את לקחנו ואנו

  .לפנינו

 éãéñç êë éðéâá ãë àëäã ïàáñ éàîã÷
 éøùà éøîàå éçúô àã àðáø÷ì åäééðá ïéáéø÷î
 åäééìò éîéé÷ã ïåðéà êéøöç ïåëùé áø÷úå øçáú
 øúáì êìëéä ùåã÷ êúéá áåèá äòáùð éøîà
 åñéðëäì åðåöå åéúåöîá åðùã÷ øùà êøáî
 åäééìò éîéé÷ã ïåðéàå åðéáà íäøáà ìù åúéøáá

åëå úéøáì åúñðëäù íùë éøîà ' ïðéðúå
á ìò øúáìå äéìò ïéîçø ùð øá éòáì àúéîã÷

 áéúëã àøçà)å æè àø÷éå ( åãòá øôëå
 ïðàå ìàøùé ìä÷ ìë ãòáå øúáìå àúéîã÷á

î÷ì éæçå øéôù éëäå ïðéè÷ð àã àçøåààï:  

 .הדבר ונאה הוא כך ודאי ,אבא רבי אמר
 עצמו את מוציא הוא ,כך אומר שלא ומי

 הקדוש לעשות שעתיד פותוח מעשרה
 וכולם ,הבא בעולם לצדיקים אהו ברוך

 של דברים עשרהלכן ו .בזה נקשרים
 תבחר אשרי" הזה בפסוק יש האמונה
ממנו  הנעש ודבר דבר כל ו,"' וגוותקרב

 ïàîå äìî úåàéå àåä êë éàãå àáà éáø øîà
ôà éëä øîà àìã ïéîæã úåôåç äøùòî äéîøâ ÷é

á÷" åäìëå éúàã àîìòá àé÷éãöì ãáòîì ä
 éìî äøùò êë éðéâáå éàäá ïøù÷úî
 øçáú éøùà àø÷ éàäá úéà àúåðîéäîã

åâå áø÷úå ' ãéáòúà äôåç ãç äìîå äìî ìëå
                                                           

  ).א"הגהות הגר(ב "פרשת חיי שרה קכט ע א



úéùàøá 

471 

 הזה בעולם חלקכם אשרי .אחת פהוח
 נקשרת התורה שהרי ,הבא ובעולם
  עמדתם כאלו בלבבכם

ðîéã àîìòá ïåëé÷ìåç äàëæ äà éúàã àîìòáå 
åúéîéé÷ åìéàë åëééáìá àøù÷úî àúééøåà àäã  

  äö/à  
 תורה שנתנה בשעה סיני בהר גופכםב

  .לישראל
 úáéäéúàã àúòùá éðéñã àøåèá åëééôåâá

ìàøùéì àúééøåà:  
 תעשה אדמה מזבח" ,ואמר אחר פתח

 שלמיך ואת לתיךוע את עליו וזבחת לי
 לקרבן בנו את שמקריב מי כל ,שנינו ."'וגו

 של הקרבנות כל את הקריב לויכא ,הזה
 בנה לויוכא ,הוא ברוך הקדוש לפני העולם
 מזבח לסדר צריך לכן .לפניו שלם מזבח

 את עליו למול עפר מלא אחד כלי עם
 הקדוש לפני ונחשב ,הזה הקדוש הברית

 ,וקרבנות עולות עליו זבח כאלו הוא ברוך
 שכתוב , מכולםיותר לו ונוח. ובקר צאן

 ."' וגושלמיך ואת לתיךוע את עליו וזבחת"
 מהו ".שמי את אזכיר אשר המקום בכל"
 שכתוב ,המילה זו ")את(" ,"שמי את אזכיר"

 ".להודיעם ובריתו ליראיו 'ה סוד" בה
 מה . שאמרנוכמו ודאי הזה האדמה מזבח

 תעשה אבניםואם מזבח " ,כתוב אחריו
 מעם שהם ,ירימתג כאשר לגר רמז ,"לי

 מזבח" נקרא זה ,לב וקשה עורף קשה
 ,זה מה ,"גזית אתהן תבנה לא". "אבנים
 ,הוא ברוך הקדוש לעבודת כניסולה שצריך

 עבודה שישכח עד ,אותו ימול ולא )כדי(
 אותו ממנו ויסיר ,עתה עד שעבד האחרת

 אותו ממנו הוסר ולא נמול ואם .הלב קשי
 של דשוהק לעבודת כנסילה הלב קשי

 האבן כפסל הוא הרי ,הוא ברוך הקדוש
 הצד ומן הזה מהצד אותו שגוזרים הזה
 לא" לכן .ונהכבראש אבן ונשאר ,הזה

 נשאר הוא שאם ,"גזית אתהן תבנה
 ".ותחללה עליה הנפת חרבך כי" ,בקשיותו

 מועילה אינה שנמול המילה אותה ,כלומר
 את שמקריב מי של חלקו אשרילכן . לו

 הקדוש לפני וברצון בשמחה הזה הקרבן
 כל הזה בחלק חולשמ וצריך .הוא ברוך
 בך חוסי כל וישמחו" שכתוב ,)ההוא( היום

 הביוא בך ויעלצו עלימו ותסך ירננו לעולם
  ".שמך

 øîàå êãéà çúô)àë ë úåîù ( äîãà çáæî
 êéîìù úàå êéúåìåò úà åéìò úçáæå éì äùòú

åâå ' àã àðáø÷ì äéøá áéø÷ã ïàî ìë àðàú
á÷ã äéî÷ì àîìòã ïéðáø÷ ìë áéø÷à åìéàë" ä

 êë éðéâá äéî÷ àúîéìù àçáãî éðá åìéàëå
àîá àçáãî àøãñì éòá àòøà àééìî ãç àð

àùéã÷ àîéé÷ éàä äéìò øæâîìà éî÷ áéùçúàå 
á÷" àðàò ïéðáø÷å ïååìò äéìò çáãà åìéàë ä

 áéúëã åäìëî øéúé äéì àçéðå éøåúå)íù (
åâå êéîìù úàå êéúåìåò úà åéìò úçáæå ' ìëá

 úà øéëæà åäî éîù úà øéëæà øùà íå÷îä
éîùáàã ) úà( äá áéúëã äìéî )ãé äë íéìäú (
ãåñåäé " çáæî éàä íòéãåäì åúéøáå åéàøéì ä

 áéúë äî äéøúá àðéîàã äîë éàãå äîãà
)áë ë úåîù ( æîø éì äùòú íéðáà çáæî íàå

 éù÷å ìã÷ éù÷ íòî åäéàã øééâúà ãë àøåéâì
 ïäúà äðáú àì íéðáà çáæî éø÷à éàä àáì

 úéæâ)ïàî] (éàî[ äéì àìòàì éòáã àåä 
á÷ã àðçìåôá" ä)ïéâá (> øæâé àìåãò äéúé< 

 äéðî éãòéå àëä ãò ãáòã àøçà àðçìåô éùðéã
 äéðî éãòà àìå øæâúà éàå àáìã åéù÷ àåää

éù÷ àåääå àùéã÷ àðçìåôá ìòéîì àáìã 
á÷ã" äéì éøæâã àðáàã àìéñô éàäë àåä éøä ä

 àðáà øàúùàå àñéâ éàäîå àñéâ éàäî
 úéæâ ïäúà äðáú àì êë ïéâá àúéîã÷áãë

]éàã[ )ã(éúåéù÷á øàúùà úôðä êáøç éë ä
 àì øæâúàã åøéæâ àåää øîåìë äéììçúå äéìò
 ïàîã äé÷ìåç äàëæ êë éðéâá äéì àéðäî

á÷ éî÷ àåòøá àúååãçá àðáø÷ éàä áéø÷àã" ä
 ìë à÷ìåç éàäá éãçîì éòáå)àåää ( àîåé

 áéúëã)íéìäúáé ä  ( êá éñåç ìë åçîùéå
êîù éáäåà êá åöìòéå åîéìò êñúå åððøé íìåòì:  

äðù íéòùú ïá íøáà éäéå øîàå êãéà çúô  תשעים בן אברם ויהי" ,ואמר ראח פתח

                                                           

  ).א"ד(מלא עפר להניח בו הערלה ' בכלי א א
  ).א"ד(ק מילה "י במ"ת שמ"א ב
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 שדי אל אני ,'וגו 'ה וירא שנים ותשע שנה
 ,בו ןילעי יש הזה בפסוק ."' וגולפני התהלך
 לא עתה עד וכי .דרכים בכמה וקשה

 אלא ,לאברהם הוא ברוך הקדוש התגלה
 'ה וירא" ,האלה לימים כשהגיע ,היום )עד(

 ויאמר" כתוב והרי ,דםוק ולא " אברםאל
 ,"אברם אל אמר 'וה" ,"םאבר אל 'ה
 מונה היוםו ."' וגותדע ידוע לאברם ויאמר"

 כתוב ,אותם וכשמונה ,הימים חשבון את
 לא עתה שעד נשמע ,"אברם אל 'ה וירא"

 תשעים בן" שכתוב ,ועוד .עליו התגלה
 כך ואחר ,שנה בתחלה ,"שנים ותשע שנה

 לא הימים אותם כל ,שנינו כך אלא. שנים
 אטום שהיה זמן כל אלא ,מהול .וירא כתוב

 ברוך הקדוש עליו התגלה לא) כך( וסתום
 שכתוב ,אליו התגלה היום .כראוי הוא

 בו לגלות שרצה משום ,מהול ".וירא"
 שרצה ,ועוד. הקדוש הכתר ,הזו האות

 ,קדוש זרע ממנו להוציא הוא ברוך הקדוש
 .אטום בשר הואעדיין כש יהיה לא וקדוש

 ותשע תשעים בן שהוא כעת ,אמר אלא
 זרע ממנו שיצא הוא קרוב ולזמן ,שנים
 ואחר ,בהתחלה קדוש הוא שיהיה ,קדוש

 ימיו את מנה לכן ,קדוש זרע ממנו יצא כך
 .שבהתחלה הללו הזמנים בכל ולא ,בזה
 הראשונים ימיו שכל ,"שנה תשעים" ,עוד
 היו שלא ,אחת כשנה אלא שנים היו לא

,  הם שנים, עכשיו שהגיע לזה,ימים ימיו
  .שנה ולאים שנ

åäé àøéå íéðù òùúå"åâå ä'  êìäúä éãù ìà éðà
åâå éðôì ')à æé úéùàøá( àðééòì úéà àø÷ éàä 

 àì àúùä ãò éëå ïéçøåà äîëá àéù÷å äéá
á÷ äéì éìâúà" àìà íäøáàì ä)ãò ( àðãéàä

åäé àøéå ïéîåé éðäì àèî ãë"íøáà ìà ä  àìå
 íãå÷ áéúëäå)à áé íù (åäé øîàéå" íøáà ìà ä

)ãé âé íù (åäéå" íøáà ìà øîà ä)âé åè íù (
åâå òãú òåãé íøáàì øîàéå ' éðî àðãéàäå

>ïáùåç<åäé àøéå áéúë åäì éðî ãëå ïéîåé " ìà ä
 ãåòå éåìò éìâúà àì àúùä ãòã òîúùà íøáà
 àúéîã÷á íéðù òùúå äðù íéòùú ïá áéúëã

àìà íéðù óåñáìå äðù ïåðéà ìë àðàú éëä 
 äîë ìë àìà àîòè éàî àøéå áéúë àì ïéîåé

íéúñå íéèà äåäã) êë (á÷" äéìò éìâúà àì ä
 éàî àøéå áéúëã äéìò éìâúà àðãéàä éæç÷ãë
 àøúë úà éàä äéá éìâì àòáã íåùî àîòè

á÷ àòáã ãåòå àùéã÷" àòøæ äéðî à÷ôàì ä
 íéèà åäéàã ãåòá éåäì àì àùéã÷å àùéã÷

àìà àøùá äðù íéòùú ïá àåäã àúùä øîà 
 ÷åôðéã àåä áéø÷ ïîæå íéðù òùúå>äéðî< àòøæ 

 øúáìå àúéîã÷á àùéã÷ àåä éåäì àùéã÷
 éåîåé éðî êë ïéâá àùéã÷ àòøæ äéðî ÷åôðé

]ìëá àìå éàäá) [ìëë àìå éàäì( éðîæ éðä 
 àì éàîã÷ éåîåé ìëã äðù íéòùú åú àúéîã÷

îåé ååä àìã äðù ãçë àìà íéðù ååä ïéîåé éå
äðù àìå ïåðéà íéðù íéðù éàäì àèîã àúùä:  

 משמיע מה ".שדי אל אני אליו ויאמר"
 כך אלא .שדי אל אני אמר לא עכשיו שעד

 כתרים עשה הוא ברוך הקדוש ,שנינו
 וכל ,למטה קדושים שאינם תחתונים

, בהם נטמאים נמולים שלא אותם
 ,בהם שיש הרשום ומה .בהם ורשומים

לכן ו ,יותר ולא ת"דל ן"שי בהם שנראה
 אחר .בהם ונדבקים בהם נטמאים
 כנפיב ונכנסים ,מאלו יוצאים שנמולים
 םושיהר ד"יו בהם ומתגלה ,השכינה
  ,השלם הברית אות ,הקדוש

 ãòã òîùî éàî éãù ìà éðà åéìà øîàéå
 àðàú éëä àìà éãù ìà éðà øîà÷ àì àúùä

á÷ ãáò"ïéàúú ïéøúë äà àúúì ïéùéã÷ àìã 
ðéà ìëå ïéîéùøå ïåäá ïåáàúñé åøæâúà àìã ïå

éù åäá éæçúàã ïåäá úéà àîåùéø éàîå ïåäá" ï
ìã" êë ïéâáå øéúé àìå ú]ïåáàúñà) [ïåáàúñéå( 

 ïéìàî ïé÷ôð åøæâúàã øúá åäá ïå÷áãúàå åäá
éåôãâá ïéìàòåáåé åäá àéìâúàå àúðéëùã " ã

íéìù àîéé÷ úà àùéã÷ àîéùø  

  äö/á  
 בקיום מיםונשל ,י"שד בהם ונרשם

 שדי אל אני" בזה כתוב כן ועל .שלם
ãù åäá íéùøúàå" íéìù àîåé÷á íéìúùàå é
 éàäá áéúë àã ìòå)à æé úéùàøá ( éãù ìà éðà

                                                           

זוהר ' עי). א"ד(מדריגות של כוחות חיצונות שהם למטה מגבול הקדושה וזה לעומת זה עשה האלקים  א
  .ב שכתרין הם ספירות"ויקרא יא ע

 ).א"ד(א ”בהקדמה יג ע ב
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 שכעת .שלם ,"תמים והיה לפני התהלך
 מול .ת"ודל ן"שי של םושיבר חסרה אות
 ומי .ד"יו של םושיבר שלם והיה ,עצמך את

 בשם להתברך ראוי ,הזה םושיבר שהוא
 זה מה". אותך יברך שדי ואל" שכתוב ,הזה

 ,הברכות יוצאות שממנו ההוא ,"שדי אל"
 ,התחתונים הכתרים כל על ששולט הוא

 מי לכן .ומזדעזעים מיראתו פוחדים והכל
 קדושים שאינם אותם כל ,מולישנ

 ,עוד ולא .בו שולטים ולא ממנו מתרחקים
 ועמך" שכתוב ,לגיהנם יורד שלא אלא

 שנמולו אותם כל( ."' וגוצדיקיםכולם 
 ,"ארץ יירשו לעולם"לכן ו ,צדיקים נקראים

 ההוא אלא הזו הארץ את יורש שאין
 צדיקים כולם ועמך" ,כמו כן .צדיק שנקרא
 ,אבא רבי אמר). "' וגוארץ יירשו לעולם

 אשרי .הבא ובעולם הזה בעולם אשריכם
 הללו הדברים את עולשמ שבאתי חלקי

 האלוה בני כלכם ,קדושים כלכם .מפיכם
 וזה אני 'לה יאמר זה" כתוב עליכם .הקדוש

 ובשם 'לה ידו בויכת וזה יעקב בשם יקרא
 וקשור אחוז מכם אחד כל ".יכנה ישראל
 גדולים ואתם ,העליון הקדוש במלך

 הארץ מאותה ,ניםימגבעלי  ,ממונים
 מן אוכלים שגדוליה ,החיים ארץ שנקראת

  .הקדוש הטל של המן

 éðôì êìäúä úà àúùäã íéìù íéîú äéäå
éùã àîéùøá øñç"ìãå ï" íéìù éåäå êîøâ øæâ ú

åéã àîéùøá" éæçúà àã àîåùøá åäéàã ïàîå ã
 áéúëã àã àîùá àëøáúàì)â çë úéùàøá (

 ïàëøáã àåää éãù ìà åäî êúåà êøáé éãù ìàå
 ïéàúú ïéøúë ìë ìò èéìùã àåä äéðî ï÷ôð

ë ïéâá ïéòæòãæîå ïéìçã äéúìçãî àìëå ïàî ê
 äéðî ï÷çøúà ïéùéã÷ àìã ïåðéà ìë øæâúàã
 íðäéâì úéçð àìã àìà ãåò àìå äéá ïéèìù àìå

 áéúëã)àë ñ äéòùé (åâå íé÷éãö íìë êîòå '
)]ð"à [ïåðéà ìëà ïéâáå íé÷éãö ïåø÷à åøæâúàã 

 àìà õøà éàä úéøé àìã õøà åùøéé íìåòì êë
 íé÷éãö íìë êîòå àëä óåà ÷éãö éø÷àã àåää

íìåòìåâå õøà åùøéé ' (à" ïåúà ïéàëæ àáà ø
 àðéúàã é÷ìåç äàëæ éúàã àîìòáå ïéã àîìòá
 åëìë ïéùéã÷ åëìë ïåëéîåôî ïéìà ïéìî òîùîì

 áéúë åëééìò àùéã÷ àäìà éðá)ä ãî íù ( äæ
åäéì øîàé" äæå á÷òé íùá àø÷é äæå éðà ä

åäéì åãé áåúëé" ãç ìë äðëé ìàøùé íùáå ä
ìîá øù÷úàå ãéçà ïåëðî äàìò àùéã÷ àë

ïéñéøú ïðîî ïéáøáø ïåúàåá éø÷àã õøà àéääî 
åðáøáøã íééçä õøàä àìèã àðîî ïéìëà é

àùéã÷:  
 שמלכך ארץ אשריך" ,ואמר אחר פתח

 לך אי" וכתוב ".יאכלו בעת ושריך חורים בן
 ".יאכלו בבוקר ושריך נער שמלכך ארץ

 ולא, זה על זה קשים הללו הפסוקים
 ,אתזה ארץה יךאשר שכתוב זהו .קשים
 אותם כל על ששולטת שלמעלה הארץ
 .החיים ארץ נקראתלכן ו ,שלמעלה החיים
 רשוד אלהיך 'ה אשר ארץ" כתוב ועליה

 לא אשר ארץ" וכתוב ,"תמיד תהוא
 כל תחסר לא לחם בה תאכל תובמסכנ

 כך וכל .יקובמד "בה כל תחסר לא" ".בה
 זה ,"חורים בן שמלכך" שכתוב משום ,למה

 ריובכ בני" שנאמר כמו ,הוא וךבר הקדוש
 ,"חורים בן" זה מה ,"חורים בן". "ישראל

 ,"לכם תהיה קדש היא יובל" שנאמר כמו
 כל שהרי ,"בארץ דרור וקראתם" וכתוב

øîàå êãéà çúôâ) æé é úìä÷ ( õøà êéøùà
 áéúëå åìëàé úòá êéøùå ïéøåç ïá êëìîù) íù

æè ( åìëàé ø÷áá êéøùå øòð êëìîù õøà êì éà
 éããäà ïééù÷ éàø÷ éðä áéúëã éàä ïééù÷ àìå

 ìë ìò àèìùã àìéòìã õøà àã õøà êéøùà
 íééçä õøà éø÷à êë ïéâáå àìéòìã ïééç ïåðéà

 áéúë äìòå)áé àé íéøáã (åäé øùà õøà" ä
 áéúëå ãéîú äúåà ùøåã êéäìà)è ç íù ( õøà

 ìë øñçú àì íçì äá ìëàú úåðëñîá àì øùà
 íåùî äîì êë ìëå à÷ééã äá ìë øñçú àì äá

úëã áé)æé é íù (á÷ àã ïéøåç ïá êëìîù" äîë ä
 øîà úàã)ã úåîùáë  ( ïá ìàøùé éøåëá éðá

 øîà úàã äîë ïéøåç ïá åäî ïéøåç) äë àø÷éå

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(א ”צג ע א
   ב
  ה מכולן " ד-א " דף קלא ע-בית עולמים ) 9(

 @ש בזוהר בכמה מקומות והם"תריסין ממנן כמ' ם נקג ה"שרים של עו'  הרשעים וידוע כי עולהעניש
 ).א"ד(ב ”ב ותרומה קעד ע”קנד ע ג
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 ואם .חורין בןלכן ו ,היובל מן באה רותיהח
 כך ,רותיח בן כתוב ולא ,חורין בן ,תאמר

 אלא .רותיח בןכתוב ל צריך היה בודאי זה
 ' יכשמתחברות ,למדנו הסתומה תנובמשנ

 להשקות מעדן צאוי ונהר" כתוב אז ,'בה
 אלא ,כשמתחברים תאמר ואל ".הגן את

 ,"חורים בן" כתובלכן ו ,מתחברים ודאי
 ,"חורים בן שמלכך ארץ אשריך" כן ועל

 בשלמות ,בשמחה ,"יאכלו בעת ושריך"
 הארץ זו ,"נער שמלכך ארץ לך אי. "וברצון

 שאר ארצות שאר כל שלמדנו ,שלמטה
 נתנו ,כוכבים ומזלות עובדי העמים

 ומעל ,עליהם ניםושממ ניםימג לגדולים
 גם הייתי נער" בו שכתוב ההוא לכלם
 של רוֹש אמר הזה הפסוק ,ולמדנו ".זקנתי
 שמלכך ארץ לך אי" כתוב כן ועל ,עולם

 .הזה מהצד שיונק לעולם אוי ,"נער
 שיונק כמי יונקים ,בגלות וכשישראל

 ולא ,"יאכלו בבוקר ושריך. "אחרת מרשות
 של אחר בזמן ולא ,"בבוקר" .היום בכל

 זורחת שהחמה בשעה ,ששנינו .היום
 תלוי הרוגז ,לשמש ומשתחוים ובאים
 ,בעולם תלוי הרוגז המנחה בשעת .בעולם

 ההוא ,נער שמלכך משום ,זה את גרם מי
 קדושים ,האמת צדיקי ואתם .נער שנקרא
 מן יונקים אין ,הקדוש לךהמ בני ,עליונים

 הקדוש המקום מאותו אלא ,הזה הצד
 'בה הדבקים ואתם" כתוב עליכם .שלמעלה
  ".היום לכםוכ חיים אלהיכם

áé ( áéúëå íëì äéäú ùã÷ àéä ìáåé)é íù (
 à÷ àìáåéî åøéç ìë àäã õøàá øåøã íúàø÷å
 àìå ïéøåç ïá àîéú éàå ïéøåç ïá êë ïéâá éúà

ä úåøéç ïá áéúë éòáéî úåøéç ïá éàãå àåä éë
 ãë àðéðú ïìéã äàîéúñ àúéðúîá àìà äéì

é ïøáçúî'äá  ' áéúë ïéãë)é á úéùàøá ( øäðå
 ãë àîéú àìå ïâä úà úå÷ùäì ïãòî àöåé

ïøáçúî àìà ïøáçúîà ïá êë ïéâáå éàãå 
ïéøåçá ïá êëìîù õøà êéøùà àã ìòå áéúë 

 åîéìùá àúååãçá åìëàé úòá êéøùå ïéøåç
òøá øòð êëìîù õøà êì éà àå)éàä] (éåä[ õøà 

 ïéîò øàùã éòøà øàù ìë àéðúã àúúìã
åëò" åäééìò ïðîîã ïéñéøú ïéáøáøì åáéäéúà í

 äéá áéúëã àåää åäìëî àìéòå)äë æì íéìäú (
 ìù åøù àø÷ éàä àðàúå éúð÷æ íâ éúééä øòð
 êëìîù õøà êì éà áéúë àã ìòå åøîà íìåò

ã àøèñîã àîìòì éåå øòð ìàøùé ãëå à÷ðé à
 àøçà àúåùøî ÷éðéã ïàîë ïé÷ðé àúåìâá

 àìå åìëàé ø÷áá êéøùå>éìåëá <)ìëá( àîåé 
 àúòùá àéðúã àîåéã àøçà àðîæá àìå ø÷áá
 àæâåø àùîùì äéì ïéãâñå ïééúàå úçøåæ äîçã
 àééìú àæâåø äçðîã àúòùá àîìòá éìú
 àåää øòð êëìîã íåùî éàä íéøâ ïàî àîìòá

å øòð éø÷àã éðá ïéðåéìò éùéã÷ èåù÷ éàëæ ïåúà
 àìà àøèñ éàäî ïé÷ðé àì àùéã÷ àëìî
 áéúë åëééìò àìéòìã àùéã÷ øúà àåääî

)ã ã íéøáã (åäéá íé÷áãä íúàå" íëéäìà ä
íåéä íëìë íééç:  

 לידידי נא אשירה" ,ואמר אבא רבי פתח
 ויסקלהו ויעזקהו ,'וגו לכרמו דודי שירת

 למה ,בונןלהת יש הללו בפסוקים ."'וגו
 .תוכחה להיות צריך היה ,שירה כתוב

 כמו ,לדודי להיות צריך היה ,"לידידי"
 לידידי היה כרם" ".דודי שירת" שכתוב

 ולא התורה בכל הסתכלתי ,"שמן בן בקרן
  שנקרא מקום מצאתי

 øîàå àáà éáø çúô)à ä äéòùé ( àð äøéùà
åâå åîøëì éãåã úøéù éãéãéì ' åäì÷ñéå åä÷æòéå

åâå 'ðä áéúë éàîà åäá àìëúñàì úéà éàø÷ é
 äéì éòáî éãåãì éãéãéì äéì éòáî äçëåú äøéù
 ïø÷á éãéãéì äéä íøë éãåã úøéù áéúëã äîë
 àðçëùà àìå àúééøåà ìëá àðìëúñà ïîù ïá

éø÷àã àøúà  
  åö/à  

 הללו הפסוקים את אלא ,שמן בןקרן 
 וכך יפה והכל ,צורות בכמה בארו החברים

 ,יצחק זה ,"לידידי נא אשירה" אבל ,זה

ù ïá ïø÷ äåî÷åà àä éàø÷ éðä àìà ïî
 ìáà àåä éëäå øéôù åäìëå ïéðååâ äîëá àééøáç
 éø÷àå ãéãé äåäã ÷çöé àã éãéãéì àð äøéùà

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ב ”א וקנג ע”א וכאן קכג ע”שלח לך קעד ע' אחרי מות עח ופ א
 ).א"נ(ן "מאי. שערי בינה ופשוט' ש נ"לבינה כמ' ד רומז לאבא נ"פירוש דיו ב
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. לעולם שיצא טרם ידיד ונקרא ,ידיד שהיה
 היתה רבה אהבה ,ששנינו ,ידיד למה

 טרם נעשה שלא בו הוא ברוך לקדוש
 ונוספה ,שלם ונקרא אביו אברהם שנמול

 לה נתנה הרי לשרה וכן ,להשלימו א"ה לו
 זה לשרה 'ה ,להתבונן יש כאן .הזאת א"ה

 היה ,ד"יו לאו א"ה למה לאברהם אבל ,יפה
 אלא .זכר היה הוא שהרי ,ד"יו בולכת צריך
 אברהם ,אצלנו סתום )הוא( היה עליון סוד
 העליונה א"מה סוד ונטל למעלה עלה

 א"וה העליונה א"ה ,הזכר של העולם שהיא
 .בנקבה ודאי וזו בזכר תלויה זו ,התחתונה

 ושרה ,שלמעלה א"בה עלה אברהםלכן ו
  .שלמטה א"בה ירדה

 ïðéðúã ãéãé éàîà àîìòì ÷åôé àì ãò ãéãé
á÷ì äéì äåä éâñ åîéçø" ãò ãéáòúà àìã äéá ä

 óñåúàå íéìù éø÷àå äåáà íäøáà øæâúà àìã
ä äéì"àà äøùì ïëå àúåîìùàì ä éàä" à

 úáéäéúà>äì <)äéì(ä àìëúñàì úéà àëä  '
ä éàîà íäøáàì ìáà øéôù äøùì"åé àìå à" ã

é ' äàìò àæø àìà äåä øëã àåä àäã äéì éòáî
)äåä( ]àåä[ àìéòì ÷éìñ íäøáà ïååâá íéúñ 

àæø ìéèðåáäî "àøåëãã àîìò åäéàã äàìò àâ 
ä"äå äàìò à" éàäå àøåëãá àéìú éàä äàúú à

àãå àá÷åðáäá ÷éìñ íäøáà êë ïéâáå é" à
äá úúçð äøùå àìéòìã"àúúìã à:  

 ולמדנו ,"זרעך יהיה כה" שכתוב ,עוד
 כנסילה מתחיל שהיה ,ממש זרעך ,"זרעך"

 בברית כנסילה שמתחיל ומי ,הזו בברית
 גר נקרא ירישמתג הגרלכן ו .נכנס ,הזו

 .שנמולו קדוש מגזע בא שלא משום ,צדק
 .אברהם ,כזה מוש ,בזה שנכנס מי ,כן ועל

 .ממש זרעך ,"זרעך יהיה כה" בו כתובלכן 
 ,לשרה א"ה נמסרה לא ואם .א"ה לו ונמסר

 כמו ,למטה להוליד לאברהם לו היה
  .למטה מולידה הזו ה"שהכ

]åú[ áéúëã )ä åè úéùàøá ( êòøæ äéäé äë
 éàäá ìòéîì éøàù äåäã ùîî êòøæ êòøæ àðúå

àò íéé÷ éàäá ìòéîì éøàùã ïàîå íéé÷ éðéâáå ì
øæâúàã àøåéâ êëã àúà àìã ïéâá éø÷à ÷ãö øâ 

 ìàòã ïàî àã ìòå åøæâúàã àùéã÷ àòæâî
íäøáà éàäë äéîù éàäáä áéúë êë ïéâá ]äéá[ 

ä äéì øñîúàå ùîî êòøæ êòøæ äéäé äë"à 
)äøùì(ä øñîúàã åàì éàå " äéì äåä äøùì à

ë éàäã äîë àúúì ãéìåàì íäøáàì" úãéìåà ä
àúúì:  

 שתי התחברו ,א"ה לשרה מסרהשנ אחר
 שיצא ומה ,למעלה והולידו יחד ן"ההי

 של הראש אות ד"יו לכן .ד"יו הוא מהם
 ,להתפשט הזכר מתחיל מכאן .זכר ,יצחק

 ,"זרע לך יקרא ביצחק כי" כתוב כן ועל
 ,למעלה הוליד יצחק .בך ולא ביצחק
 השלים ויעקב ,"ליעקב אמת תתן" שכתוב

 בזה נאחז םאברה וכי ,תאמר ואם. הכל
 ".לאברהם חסד" כתוב והרי ,יותר ולא
 עם חסד שעשה משום ,הוא כך חלקו אלא
 אחוז הוא ,להולידכדי  אבל ,העולם בני
 נמול לא כן ועל ,מתחיל ומכאן כאן

 וסוד ,שנה ותשע תשעים בן אלא אברהם

ä úøñîúàã øúá" ïéøú åøáçúà äøùì à
éää"ãçë ï åäééðî ÷ôðã éàîå àìéòì åãéìåàå à

åé àåä"åé êë éðéâá ã" øëã ÷çöéã àùéø úà ã
éøàù ïàëîå áéúë àã ìòå àèùôúàì àøåëã 

)áé àë úéùàøá ( ÷çöéá òøæ êì àø÷é ÷çöéá éë
 áéúëã àìéòì ãéìåà ÷çöé êá àìå)ë æ äëéî (

 àîéú éàå àìë íéìùà á÷òé á÷òéì úîà ïúú
ìå ãéçàúà éàäá íäøáà éëå áéúë àäå øéúé à

)íù ( àåä êë äéìéã à÷ìåç àìà íäøáàì ãñç
 àãìåàì ìáà àîìò éðá íò ãñç ãéáòã ïéâá

àã ìòå àéøù àëäîå ãéçà àëäæ øæâúà àì 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(ח אברים "פירוש לרמ א
  ).הרהערת הזו(א ”קי ע ב
' איהו כנזכר פ' מ לגבי כלהו דלמטה דכו"לגבי דכורא חכמה מ' ג דגם היא נוק"עלאה ואע' ל בינה ה"ר ג
  ).'ח שער כה פרק ג"ע(א "והוא הנקרא עלמא דדכורא המתלבש בז, )ו"לש(א "לקמן רמו סע). א"נ(מ "א. ויחי
 ).הערת הזוהר(א ”שלח לך קסה ע ד
 ).א"ד(מכאן נהגו לקרא גרים אברהם  ה
 ).א"ד(התחיל  ו
הם ' וכל אחת כלולה מי' שמדתו תהיה כלולה מי' א שיוליד אלא בן ק"א' פירוש שתולדת אברהם במ ז

  ).א"נ(ח "ז. ולפיכך המילה שנה קודם' ק
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äìîã àæøå äðù òùúå íéòùú ïá àìà íäøáà   .במשנתנו ובארנוהו ,ידוע הרי הדבר
ïìéã àúéðúîá àðîé÷åàå òãééúà àä:  

 זולאח יצא ,הקשה הדין ,יצחקלכן ו
 יעקב כן ועל ,סדח ונקרא ,ולהוליד לחלקו
 מצד ,הזה ומהצד הזה מהצד הכל השלים

 למעלה לחלקם ויצחק אברהם האחיזה
 להוליד להם תןישנ מהצד ,השלמות היא

 כתוב זה ועל ,שלמות היא למעלה מלמטה
 נאחזו בו ,"אתפאר בך אשר ישראל"
 כאן כתוב זה ועל. וממטה ממעלהצבעים ה

 שירה ".לידידי נא אשירה" שכתוב ,שירה
 נקרא שהרי ,זכר להוליד נקרא שזה ,יודא
 )זה( אומרים ויש .לעולם אצשי טרם ידיד

כמו  ,אברהם זה ,"לידידי נא אשירה"
 ירש ואברהם ".בביתי לידידי מה" שנאמר
 מה )על( אבל ,הזה החלק נחלת שלירושה 

 דודי שירת. "זה כך ,יצחק שזה שאמרנו
 ,דודי שנקרא ,הוא ברוך הקדוש זה ,"לכרמו
 אוחז "ידידי" ,"ואדום צח דודי, שכתוב
 כרם" שכתוב ,כרם נטע וממנו ,זכר ,בדודי

  ".לידידי היה

 àãçàì ÷ôð àéù÷ àðéã ÷çöé êë ïéâáå
 á÷òé àã ìòå éø÷à ãñç àãìåàìå äé÷ìåçì
 àøèñî àøèñ éàäîå àøèñ éàäî àìë íéìùà
 àåä àìéòì ïåäé÷ìåçì ÷çöéå íäøáà åãéçàã

àì åäì áéäéúàã àøèñî àúåîéìù àãìå
 áéúë àã ìòå àúåîéìù àåä àìéòì àúúî

)â èî äéòùé ( äéá øàôúà êá øùà ìàøùé
 áéúë àã ìòå àúúîå àìéòî ïéðååâ åãéçàúà

 áéúëã äøéù àëä)à ä íù ( éãéãéì àð äøéùà
 éø÷à àäã øëã àãìåàì éø÷à àäã éàãå äøéù

]ãéãé[ éøîàã úéàå àîìòì ÷åôé àì ãò )ã"à (
áà àã éãéãéì àð äøéùà øîà úàã äîë íäø

)åè àé äéîøé ( úéøé íäøáàå éúéáá éãéãéì äî
 ìáà àã à÷ìåç úðñçàã àúåøé)ìò ( äî

 åîøëì éãåã úøéù àåä éëä ÷çöé àãã àðéîàã
á÷ àã" áéúëã éãåã éø÷àã ä)é ä øéù ( çö éãåã

 òèðúà äéðîå øëã éãåãá ãéçà éãéãé íåãàå
 áéúëã íøë)à ä äéòùé (éãéãéì äéä íøë:  

 ".שמן בן בקרן" זה מה ,"שמן בן רןבק"
 חזר .נטע ובמה הזה הכרם יצא במה אלא

 בקרן" שכתוב ,קרן זה מה ,בקרן ואמר
 הזו והקרן ,מתחיל היובל בקרן ".היובל
 זה מה. שמן בן שנקרא הזכר באותו אחוזה

 ושניהם ,"חורים בן" שנאמר כמו ,שמן בן
 שמן שופע שמשם ,"שמן" .אחד דבר
 ".שמן בן"לכן ו ,רותנה להדליק ותוגדל

 ויוצאים שופעים הזה וגדלות והשמן
 וכונס אותו לוקחש עד ,רותנ ומדליקים

 ".היובל קרן" נקרא וזה ,הזה הקרן אותו
 כן ועל ,בקרן אלא המלכות משיחת איןלכן 

 ונאחז בקרן שנמשח ,דוד מלכות נמשכה
  .בו

 äîá àìà ïîù ïá ïø÷á éàî ïîù ïá ïø÷á
 äîáå íøë éàä ÷éôð ïø÷á øîàå øæç òèðúà

 áéúëã ïø÷ éàî)ä å òùåäé ( ïø÷á ìáåéä ïø÷á
 øëã àåääá ãéçàúà ïø÷ éàäå éøàù ìáåéä
 ïá øîà úàã äîë ïîù ïá åäî ïîù ïá éø÷àã
 ãéâð ïîúîã ïîù äìî ãç åäééååøúå ïéøåç

ïéðéöåá à÷ìãàì åáøå àçùîà ïîù ïá êë ïéâáå 
ïéðéöåá ÷éìãàå ÷éôðå ãéâð åáøå ïîù àãå ãò 

 ïø÷ éø÷à àãå ïø÷ éàä äéì ùéðëå äéì ìéèðã
 àìà àúåëìîã àúåçéùî úéì êë éðéâá ìáåéä
 çùîúàã ãåãã àúåëìî êùîúà àã ìòå ïø÷á

äéá ãéçàúàå ïø÷á:  
 הזו כטבעת )ויסלקהו( "ויעזקהו"

  ,הצדדים כל את שמקיפה
 åä÷æòéå)åäì÷ñéå(á) á ä äéòùé( à÷æò éàäë 

ïéøèñ ìëì øçúñàãâ  
  åö/á  
 כל את ומחלקו ממנו שהסיר "ויסקלהו"

 כל ,ניםיהמג אותם כל ,גדולים אותם
 ïåðéà ìë äé÷ìåçîå äéðî éãòàã åäì÷ñéå

ïéñéøú ïåðéà ìë ïéáøáøãïåðéà ìë à ïéøúë 

                                                           

 ).א"ד(להדליק נרות שהוא התעוררות מדרגות הקדושה שיאירו השפעה למטה  א
á ôãá øâñåî"÷.@ 

 ).א"ד(כטבעת זו שמסובבת מכל צד  ג
 ).א"ד(אומות ' שרי ע ד
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 לו לקח והוא ,התחתונים הכתרים אותם
 כי" שכתוב ,לחלקו הזה הכרם )הקרן( את

 ויטעהו". "נחלתו חבל יעקב עמו 'ה חלק
 שורק נטעתיך ואנכי" שנאמר כמו "רקוש

 מכאן ,א"בה כתוב ה"כל .אמת זרע כלה
 יצא ומזה ,למעלה להוליד אברהם התחיל

 היינו .ודאי אמת זרע כלה .אמת זרע
 .אחד דבר והכל ,"זרעך יהיה כה" שכתוב
 את שירשו ישראל של חלקם אשרי

 ויבן" הפסוק סוף .הזו הקדושה שהוהיר
 שנאמר כמו .מגדל זה מה ".בתוכו מגדל

 בו ,"ונשגב צדיק ירוץ בו 'ה שם עז מגדל"
 זה ,"בו בחצ יקב וגם", ודאי צדיק ירוץ

 לי פתחו" שנאמר כמו ,הצדק של השער
 ישראל בן שכל ,משמיענו מה ,"צדק שערי

 ומי .לשניהם וזוכה בשניהם נכנס ,שנמול
 אותו מכניס ,הזה לקרבן בנו את שמקריב

 מיםימתקי הזו האות ועל .הקדוש לשם
 יומם בריתי לא אם" שכתוב ,וארץ שמים
 ובעל ".שמתי לא וארץ שמים קותוח ולילה

 הקדוש את לראות ,לכל זכה הזה שמחהה
  .הזה ביום בפנים פנים הוא ברוך

 éàäì äéì áéñð àåäå ïéàúú)ïø÷ (]íøë[ 
 áéúëã äé÷ìåçì)è áì íéøáã (åäé ÷ìç éë" ä

 ÷øåù åäòèéå åúìçð ìáç á÷òé åîò)äéòùéá ä  (
 øîà úàã äîë)àë á äéîøé ( êéúòèð éëðàå

ìë úîà òøæ äìë ÷øåù"äá áéúë ä" ïàëî à
 òøæ ÷ôð éàäîå àìéòì àãìåàì íäøáà éøàù

 áéúëã åðééä éàãå úîà òøæ äìë úîà) úéùàøá
ä åè ( äàëæ äìî ãç àìëå êòøæ äéäé äë

 àã àùéã÷ àúåøé åúøéã ìàøùéã ïåä÷ìåç
 àø÷ã äéôåñ)á ä äéòùé (å åäî åëåúá ìãâî ïáé

 øîà úàã äîë ìãâî)é çé éìùî ( íù æò ìãâî
åäé"÷éãö õåøé åá äá÷éãö õåøé åá áâùðå  

)áâùðå( áöç á÷é íâå éàãå )á ä äéòùé ( àã åá
 øîà úàã äîë ÷ãöã àòøú)èé çé÷ íéìäú (

÷ãö éøòù éì åçúôâ ìàøùé øá ìëã òîùî éàî 
åäééååøúá ìééò øæâúàãã åäééååøúì éëæå  ïàîå

 àîùá äéì ìééò àã àðáø÷ì äéøá áéø÷ã
 àòøàå àéîù ïéîéé÷úî àã úà ìòå àùéã÷

 áéúëã)äë âì äéîøé ( äìéìå íîåé éúéøá àì íà
 äéøàî éàäå éúîù àì õøàå íéîù úå÷ç

éæçîì àìëì äëæ àã àìåìäãäá÷ " ïéôðà ä
àîåé éàäá ïéôðàá:  

 ואשרי ,הזה ליום שזכינו חלקנו אשרי
 קראנו ,לך שנולד הזה בןוה .עמנו חלקך
 אף יצרתיו ,'וגו בשמי הנקרא כל" עליו

 ."' וגו'ה למודי בניך וכל" וכתוב ,"עשיתיו
 ,לו אמרו. מילין שלשה אבא רבי את וויל

 זה לכל זכה שלך המארח הזה ההלולא בעל
 מה ,אמר .המצוה קיום את יםישק משום

 אחי אשת ,אשתי ,האיש אותו אמר ,היא
 ,אותה ונשאתי ,בנים ליב מת והוא ,היתה

 וקראתי ,ממנה לי שהיה הראשון הבן וזה
 והלאה מכאן ,לו אמר .שנפטר אחי בשם לו

 ברך .יעקב בר אידי הוא וזה ,אידי לו קרא
  .לדרכו והלך אבא רבי אותם

 äàëæå àîåé éàäì àðéëæã àð÷ìåç äàëæ
 àðéø÷ êì ãéìééúàã àøá éàäå àðîò ê÷ìåç

 äéìò)æ âî äéòùé (÷ðä ìëåâå éîùá àø ' åéúøöé
 áéúëå åéúéùò óà)âé ãð íù ( éãåîì êéðá ìëå

åäé"åâå ä 'äåôæåàå åøîà ïéìéî úìú àáà éáøì 
 éàä éìåëì äëæ êæéôùåà àìåìäã äéøî éàä äéì
 øîà àéä éàî øîà äåöîã àîåé÷ íéé÷ã ïéâá
 àìá úéîå úååä éçà úúà éàúéáã àøáâ àåää

îã÷ àøá àåä àãå äì àðáéñðå ïéðá éì äåäã äà
à øèôúàã éçàã àîùá äéì àðéø÷å äðî" ì

 øá éãéà åðééäå éãéà äéì éø÷ äàìäìå ïàëî
äéçøàì ìéæàå àáà éáø ïåì êéøá á÷òé:  

 רבי לפני הדברים דריס ,בא כאשר
 אחד יום .שמעון לרבי לומר ופחד ,אלעזר

 ìéçãå øæòìà éáøã äéî÷ ïéìî øãñ àúà ãë

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(בארתים בסמוך  א
  . מגדלתיסוד נקראשספירת ' ח שער כט פרק ה"ע' עי ב
 .זוהר הרקיע' עי ג
 ).א"ד(ב ”י ופריעה בצדיק אמור צא ע"מילה בכנ ד
  ).א"נ(ח "ז. ת"ת מתוך האש מתוך ד"זה אש שליהטה סביבות הבית והוא להורות גילוי הת ה
  ).א"ד(ה היו עושין לו לוי ו
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 ,שמעון רבי ואמר ,שמעון רבי לפני היה
 וידבר פניו על אברם לוויפ" שכתוב מהו
 ".אתך בריתי הנה אני ,לאמר אלהים אתו

 פניו על נופל היה ,נמול שלא שעד משמע
 ולא בקיומו עמד ,שנמול אחר ,עמו ומדבר

 את שמצא ,"אתך בריתי הנה אני" .פחד
 נוח אם ,אבא רבי לו אמר. מהול עצמו
 הדברים מאותם לפניו מרושא מר לפני
 .רואמ ,לו אמר .בזה ששמעתי ליםוהמע
 אמר .ייִד על יענשו שלא פוחד אני ,ול אמר

 יירא לא רעה משמועה" ,ושלום חס ,לו
 ,המעשה לו פריס ".'בה בטוח ולב נכון
 אמר. הדברים אותם כל את לפניו דריוס
 היו הללו ליםוהמע הדברים כל וכי ,לו

 גוזרני ,אותם אמרת ולא אצלך טמונים
 ,ותשכח תלמד הללו םיועליך שכל שלשים 

 בהיות מבעליו טוב תמנע אל" כתוב ולא
 גוזרני ,אמר .היה וכך ".לעשות ידך לאל

 בין )בבבל ויגלו( לבבל יגלו הזו שבתורה
 יום .אבא רבי של דעתו חלשה. החברים

 דפוס ,לו אמר ,שמעון רבי אותו ראה אחד
 הוא שלי על לא ,לו אמר .בפניך מצוי לבך
 ושלום חס ,לו אמר .שלהם על אלא

 התגלו בריםשד משום אלא ,שנענשו
 וילמדו ,החברים לבין יגלו ,כך כל ביניהם
 ויתכסו )מתקיםומת( ,הדרכים אותם

 הדברים אין שהרי ,בתוכם הדברים
 ברוך הקדוש שהרי ,בינינו אלא מתגלים

 מתגלים ידינו ועל ,עמנו הסכים הוא
 יבקע אז" כתוב ,יוסי רבי אמר. הדברים

 הוא ברוך הקדוש עתיד ."' וגואורך כשחר
 כשחר יבקע אז" ,ויאמר בניו על יזלהכר
 לפניך והלך תצמח מהרה כתךוואר אורך
  ".יאספך 'ה כבוד צדקך

 éáøã äéî÷ äåä ãç àîåé ïåòîù éáøì øîéîì
àå ïåòîù"ïåòîù øà áéúëã éàî )â æé úéùàøá (

éäìà åúà øáãéå åéðô ìò íøáà ìåôéå" øîàì í
á äðä éðà øæâúà àìã ãòã òîùî êúà éúéø

 øæâúàã øúá äéîò ìéìîå éåôðà ìò ìéôð äåä
 êúà éúéøá äðä éðà ìéçã àìå äéîåé÷á íéà÷
 àçéð éà àáà éáø äéì øîà øéæâ äéîøâ çëùàã
 àúééìòî éìî ïåðéàî äéî÷ àîéìã øîã äéî÷
 äéì øîà àîéà äéì øîà éàäá àðòîùã

ç äéì øîà éàãé ìò åùðòúé àìã àðìéçã" å
)æ áé÷ íéìäú ( åáì ïåëð àøéé àì äòø äòåîùî

åäéá çåèá" ìë äéî÷ øãñå àãáåò äéì çñ ä
 àúééìòî éìî éðä ìë éëå äéì øîà ïéìî ïåðéà

êìò àðøæåâ åäì úøîà àìå êáâ ïéøéîè ååäá 
 áéúë àìå éùðúå éòìú ïéìà ïéîåé ïéúìú ìëã

)æë â éìùî ( ìàì úåéäá åéìòáî áåè òðîú ìà
úåùòì êãé àðøæåâ øîà äåä êëå ]áããàúééøåà [

)àúééøåàã( >àúééøåàáã <àã ïåìâéâ ìááì 
]ìááá ïåìâéåéðéá ) [éðá ìëá ïåìâéå( àééøáç 

 éáø äéì àîç ãç àîåé àáà éáøã äéúòã ùìç
àøñôåè äéì øîà ïåòîùã çéëù êôðàá êáìã 

äéì øîà éãéã ìò àìä ìò àìà àåä ]åäãéã [
)åäéãéã(ç äéì øîà "ðòúàã å ïéâá àìà åù

êë ìë åäééðéá ïééìâúà ïéìîã) ãëå( éðéá ïåìâé 
àééøáç  ïåðéà ïåôìé] ïéçøàïééñëúéå [) éåçøà

ïîñáúàå ( ïééìâúà àì ïéìî àäã åäééååâá ïéìî
á÷ àäã àððéá àìà"àðîò íéëúñà äå àðãé ìòå 

 áéúë éñåé éáø øîà ïéìî ïééìâúà)ç çð äéòùé (
åâå êøåà øçùë ò÷áé æà ' ïéîæá÷" ìò àæøëàì ä

 êúëåøàå êøåà øçùë ò÷áé æà àîééå éåðá

                                                                                                                                                                                     

ועוד למה לא נפל קודם לכך פירוש . ט לנפילה זו"ל תרתי דנראה דנפל אחר שהתחיל הדיבור ומ"ק א
הכל היה בנפילת ' וארבה אותך וגו' כל מה שדבר עמו עד הנה שאמר לו אני קל שקי וגו' דויפול על פניו פי

ל מה " ממש שהיה על עומדו ואי נס ומיד היה הדיבור אתו"ה ע"פנים ובעוד זה שהיה נופל מל אותו הקב
 ).א"נ(ח "ז. שאתה עומד כי בריתי אתך וזהו דאשכח גרמיה גזיר

  ).א"ד(יום בלמוד ההוא לשכחם כדי שלא יגלום לאחרים וכן היה ' שגזר עליו שיטריח ל ב
א ולא דק כי "ד' עי). א"ד(שיתגלו הדברים לבבל בין החכמים כולם והיה רבי אבא מצטער על זה  ג

 ).א"נ(ב "הרש. יגלון ילכו בגלות לבבל ושם ילמדו לסתום ולהסתיר הסודות ולא יתגלו לכלפירוש 
ל ניכר בפניך הזועפים וירוקים שיש בלבך איזו דאגה וצער "דפוס וציור שבלבך בפניך שכיח ומצוי ר ד

  ).א"ד(בשביל זה והשיב לו 
). א"ד(ד זה כשיתגלה ביניהם י למו"לא שאני מצטער על עצמי אלא בשביל החכמים שמא יתענשו ע ה

  ).א"נ(ב "הרש. א ולא דק ופירש על דידהו שגזרת עליהם שיגלון לבבל ויהיה להם צער"ד' עי
  ).א"ד(א "ב ורכה ע"ויחי דף רנד ע' פ' מסכים עמנו ע ו
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 ê÷ãö êéðôìååäé ãåáë"êôñàé ä  
  æö/à  
  àøéå úùøô:  
  øäæ  

 עת בארץ נראו הנצנים" ,פתח חייא רבי
 ".בארצנו נשמע התור וקול הגיע הזמיר

 את ה"הקב כשברא ,"בארץ נראו הנצנים"
 ,לה שראוי הכח כל בארץ נתן ,העולם

 פירות הוציאה ולא ,בארץ היה והכל
 ,אדם שנברא כיון .אדם שנברא עד בעולם

 את גלתה והארץ ,בעולם )לצאת( ראוי הכל
 ,וז כדוגמא. בה שנפקדו וכחה הפירותי
 שבא עד לארץ כחות נתנו לא השמים

 טרם השדה שיח וכל" שכתוב זהו .אדם
 כי יצמח טרם השדה עשב וכל בארץ יהיה

 אין ואדם הארץ על אלהים 'ה המטיר לא
 אותם כל בה ומנסת ".האדמה את דולעב

 ,התעכבו והשמים ,התגלו ולא תולדות
 ,אין שאדם משום הארץ על המטירו שלא
 .בגללו התעכב והכל ,נברא ולא נמצא שלא
 נראו הנצנים" מיד ,אדם שנראה כיון

 ונתנו התגלו ,ומשנסת הכחות וכל ,"בארץ
 תיקון ןתקנש ,"הגיע הזמיר עת. "בה

 שלא מה ה"הקב לפני לזמר התשבחות
 התור וקול" .אדם נברא שלא עד נמצא
 של דבר )כל) (זה( שהרי ,"בארצנו נשמע

  שלא )שעשה( הוא ברוך הקדוש

 çúô àééç éáø)áé á øéù ( åàøð íéðöðä
 åðöøàá òîùð øåúä ìå÷å òéâä øéîæä úò õøàá

á÷ àøá ãë õøàá åàøð íéðöðä" áäé àîìò ä
ë àòøàá àòøàá äåä àìëå äì éæçúàã àìéç ì

 ïåéë íãà éøáúàã ãò àîìòá ïéáéà ú÷éôà àìå
 éæçúà àìë íãà éøáúàã)]ð"à [÷ôéîì ( àîìòá

 àäìéçå àäáéà úàéìâ àòøàå]åã÷ôúàã [
)úã÷ôúàã( ïéìéç åáäé àì íéîù àã àðååâë äá 

ää íãà àúàã ãò àòøàì" ã)ä á úéùàøá (
ëå õøàá äéäé íøè äãùä çéù ìëå áùò ì

åäé øéèîä àì éë çîöé íøè äãùä"éäìà ä" í
 åøîèà äîãàä úà ãåáòì ïéà íãàå õøàä ìò
 åáëòúà àéîùå ïåìâúà àìå ïéãìåú ïåðéà ìë
 àìã ïéà íãàã ïéâá àòøà ìò åøéèîà àìã
 ïåéë äéðéâá áëòúà àìëå éøáúà àìå çëúùà
 ïéìéç ìëå õøàá åàøð íéðöðä ãéî íãà éæçúàã

åàéìâúà åøîèúàã øéîæä úò äá åáéäéúàå 
 éî÷ àøîæì ïçáùåúã àðå÷ú ï÷úúàã òéâä

á÷" ìå÷å íãà éøáúà àì ãò çëúùà àìã äî ä
 åðöøàá òîùð øåúä]àã[ ) àäãìë (á÷ã äìî" ä

)ãáòã (]ã[àì:  
  íìòðä ùøãî:  

 לריח" ,הזה בפסוק פתחו רבותינו
 שנו ."' וגושמך תורק שמן טובים שמניך

 בשעה ,םהאד של זו נשמה ,רבותינו
 הרוז באותו ועומדת לרקיע מהארץ שעולה

 בא. אותה מבקר ה"הקב ,שאמרנו עליון
 כל ,יוחאי בר שמעון רבי אמר ,תשמעו

 במקום שעומדת כיון ,הצדיקים נשמת
 ה"הקב ,לשבת שראויה ,הכבוד שכינת
 את ובקרו לכו ,להם ואומר לאבות קורא
 שלום לו והקדימו ,שבא הצדיק פלוני
 לא , רבונו של עולם,מריםאו והם .משמי
 הבן .הבן את לראות ללכת לאבא ראוי
. אביו את שוולדר ולהראות לראות ראוי
 שהיה אתה ,לו ואומר ליעקב קורא והוא

 פלוני פני )למדו( וקבל לך ,בנים צער לך
 זהו .עמך אלך ואני ,לכאן שבא הצדיק

 àø÷ éàäá éçúô ïðáø)â à øéù (çéøìà 
åâå êîù ÷øåú ïîù íéáåè êéðîù' éàä ïðáø åðú 

 àòøàî à÷ìñã àúòùá ùðéà øáã àúîùð
]àòé÷øì[ ïøîàã äàìò àøäéæ àåääá àîéé÷å 

ì ø÷áî àåä êéøá àùãå÷é éáø øîà òîù àú ä
éàçåé ïá ïåòîù÷éãöã àúîùð ìë éé ïåéë à

 áúéîì àéæçã àø÷é àúðéëù øúàá àîéé÷ã
 åìéæ ïåì øîàå àúäáàì éø÷ àåä êéøá àùãå÷
 äéì åîéã÷àå àúàã à÷éãö àéðìôì åø÷áå
 àì àîìò éøàî ïéøîà ïåðéàå éîù ïî àîìù
 éæçúà àøá àøáì éîçéîì ìæéîì àáàì éæçúà
 á÷òéì éø÷ àåäå éåáàì òáúîìå éæçîìå éîçéîì

å ìéá÷å ìéæ ïéðáã àøòö êì äåäã úðà äéì øîà
)äéðôìåà (]éðô[ àëä àúàã à÷éãö àéðìôã 
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úéùàøá 

480 

 נאמר לא ,"סלה יעקב פניך מבקשי" שכתוב
 מראש ,חייא רבי אמר .מבקשי אלא מבקש
  ."' וגודרשו דור זה" שכתוב ,משמע הפסוק

ää êîò ìéæéà àðàå" ã)å ãë íéìäú ( éù÷áî
 éù÷áî àìà øîàð àì ù÷áî äìñ á÷òé êéðô
 áéúëã òîùî àø÷ã äéùéøî àééç éáø øîà

)å ãë íéìäú (åâå åéùøåã øåã äæ':  
 ,)אעקיב( חייא רבי אמר יעקב רבי אמר

 דבי תנא וכן .הכבוד כסא הוא אבינו יעקב
 ,עצמו בפני כסא הוא אבינו יעקב ,אליהו

 ברית ".יעקוב בריתי את וזכרתי" שכתוב
 מכל יותר לבדו ליעקב ה"הקב כרת

  ,אבותיו

 éáø øîà>á÷òé <)àáé÷ò( éáø øîà )àééç( 
]àáé÷ò[ àðàú ïëå ãåáëä àñë àåä åðéáà á÷òé 

åä åðéáà á÷òé åäéìà éáã åîöò éðôá àñë à
 áéúëã)áî åë àø÷éå (÷òé éúéøá úà éúøëæåå á

 á÷òéì àåä êéøá àùãå÷ úøë úéøá]åãáì[ øúåé 
åéúåáà ìëî:  

  äøåú éøúñ  
 , צבעיםבשלשה נראית המלך ממשלת

 ואין ,מרחוק לעין שנראה מראה ,אחדגוון 
 משום ,שרואה בברור לעמוד יכולה העין

 קטן ראהמ העין שנוטלת עד ,מרחוק שהוא
 'ה מרחוק" כתוב זה ועל ,שלה מוץיבק

 הזאת העין של מראה ,שניצבע ". לי נראה
 הזה הצבע שאין ,שלה יתוםבס )אחד של(

 שתופס ,נהקט סתימהב רק ,לעין נראה
 מעט ופותח העין סותם ,בברור עומד ולא

הצבע ( הזה צבעוה ,המראה אותו ולוקח
 שלוקחת מה על לעמוד לפתרון צריך )וזה
 הצבע". אהור אתה מה" כתוב זה ועל ,ןהעי

 נראה שלא האספקלריה זהר הוא השלישי
 סתום הוא כאשר העין מגלגול חוץ ,כלל בו

 ונראה ,בגלגול לו ומגלגלים בסתימות
 אספקלריה הזה בגלגול

]øñç [ààëìîã àúåðîøåäá úìúá éæçúà 
ïéðååââ ãç ïååâ ]åæéç[÷éçøî àðéòì éæçúàã ã 

 àðéòå]àì[÷ì ìéëé éæçã åøéøáá àîééä ïéâá 
äéàãé åèéî÷á øéòæ åæéç àðéò ìéèðã ãò ÷åçøî 
äéìéãå áéúë àã ìòå )á àì äéîøé (åäé ÷åçøî" ä

øð éàäã åæéç ïééðú ïååâ éì äà]ð" àãçã[ àðéò 
îéúñáà éàäã äéìéã ]ïååâ[ )ã( àðéòì éæçúà àì

 åøéøáá àîéé÷ àìå èé÷ðã øéòæ åîéúñá øá
 çúôå àðéò íéúñ>øéòææèé÷ðå  <)øéòæ éè÷ðã( 

 àã ïååâå åæéç àåää]ð" ààãå ïååâ[ êéøèöà 
 àã ìòå àðéò èé÷ðã äî ìò àîéé÷ì àðåøúôì

 áéúë)àé à íù (äàúéìú ïååâ äàåø äúà äîç 
 ììë äéá éæçúà àìã äàéøì÷ôñà øäæ àåä

)ëàìåâìâ] (àìåâìâá øá [ àðéòã]ãë[ )ã( åäéà
 àìåâìâá äéì ïéìâìâîå åîéúñá íéúñ])ð"à [

)øúåéî ( ïéìâìâîå åîéúñá íéúñ åäéàã àðéòã
àìåâìâá äéì ( àìåâìâ éàäá éàæçúàå

äàéøì÷ôñà  
  æö/á  
  øäæ  

                                                           

 )הערת הזוהר(חסר  א
זוהר ' עי). א"נ(ב "הרש. מ פירוש הכל"מק' עולם ועפירוש ממשלת מלכו של ). א"ד(א ” לעיל פו עב

  .הרקיע ויהל אור
 .יהל אור בליקוט' עי ג
שאינו מקבלת הארה לנביא אלא מעט מסטרא דנשמת הנביא החקוקה במדה זו אין בחינת ' פירוש מ ד

 ).א"נ(נשמתו יכולה לקבל יותר 
 ).א"נ(מ "א. היינו מחסד או מחכמה ה
וצה לראות דבר מרחוק קומט עיניו מעט כענין שכתב בעל העקידה בפסוק כשקומץ עיניו כי מי שר ו

 ).א"ד(אל יראיו ' הנה עין ה
  ).א"נ(היינו מפחד  ז
  ).א"נ(מ "א. ת"היינו מת ח
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 כיון .אדם שנברא עד בעולם נמצא
  .נמצא הכל ,אדם שנמצא

 ïåéë íãà éøáúàã ãò àîìòá çëúùà
çëúùà àìë íãà çëúùàã:  

 מהעולם הסתלק הכל ,שחטא אחר
 ארורה" שכתוב זהו .הארץ והתקללה

 את דותעב כי" וכתוב ,"' וגובעבורך האדמה
 וכתוב ,"' וגולך כחה תת ףיסות לא האדמה

 קןיות נח בא". לך תצמיח ודרדר וקוץ"
 וישת" ,כך אחר .בעולם ופצירות מיםוקרד

 בני באו ".אהלה בתוך ויתגל וישכר היין מן
 והסתלקו ,ה"הקב לפני וחטאו העולם
 והיו ,םדוכמק )העולם של( הארץ צבאות

 שבא כיון. אברהם שבא עד יםמתקיימ
 נראו הנצנים" מיד ,)לעולם( אברהם

 .בארץ הצבאות כל תגלונו תקנונ ,"בארץ
 ה"הקב לו שאמר בשעה ,"הגיע הזמיר עת"

 שברית הזמן אותו שהגיע כיון ,למול
 בו התקיים אז ,ונמול באברהם בו נמצאה

 ודבר ,העולםהתקיים ו ,הזה הפסוק כל
 וירא" שכתוב זהו .בו בהתגלות היה ה"הקב
  ".'ה אליו

 àéèìúàå àîìòî ÷ìúñà àìë àèçã øúá
ää àòøà" ã)æé â úéùàøá ( äîãàä äøåøà

åâå êøåáòá ' áéúëå)áé ã íù ( úà ãåáòú éë
åâå êì äçë úú óñåú àì äîãàä 'áéúëåà) íùâ  

çé ( ïé÷úå çð àúà êì çéîöú øãøãå õå÷å
 ïéîåãø÷]éøéöôå[ øúáìå àîìòá )àë è íù( 

 éðá åúà äìäà êåúá ìâúéå øëùéå ïééä ïî úùéå
á÷ äéî÷ åáçå àîìò" ïéìéç å÷ìúñàå ä]àòøàã[ 

)àîìòã ( àúàã ãò éîéé÷ ååäå ïéîã÷ìîë
 íäøáà àúàã ïåéë íäøáà)àîìòì ( ãéî

 ïéìéç ìë åìâúàå åð÷úúà õøàá åàøð íéðöðä
 äéì øîàã àúòùá òéâä øéîæä úò àòøàá

á÷"ïåéë øæâúéã ä úéøáã àðîæ àåää àèîã 
 íéé÷úà ïéãë øæâúàå íäøáàá äéá çëúùà

]äéá[á÷ã äìîå àîìò íéé÷úàå àø÷ éàä ìë " ä
ää äéá àééìâúàá äåä" ã)à çé úéùàøá ( àøéå

åäé åéìà"ä:  
 )בשעה( הזה הפסוק פתח אלעזר רבי

 לא ,נמול שלא שעד .אברהם שנמול אחר
 ,תחתונה דרגה מתוך אלא עמו רֶבִּד

 על מותיקי היו לא העליונות ותוהדרג
 הנצנים" מיד ,שנמול כיון .הדרגה אותה
 התחתונות הדרגות אלו ,"בארץ נראו

 .הזו התחתונה הדרגה והתקינה שהוציאה
 וקול" .הערלה ענפי אלו ,"הגיע הזמיר עת"

 שיוצא קול זהו ,"בארצנו נשמע התור
  מתוך

 àø÷ éàä çúô øæòìà éáø)àúòùá (]øúá[ 
äøáà øæâúàã ìéìî äåä àì øæâúà àì ãòã í

 àì ïéàìò ïéâøãå äàúú àâøã åâî àìà äéîò
ää ìò éîéé÷ ååäå ãéî øæâúàã ïåéë àâøã à

 ú÷éôàã ïéàúú ïéâøã ïéìà õøàá åàøð íéðöðä
øéîæä úò äàúú àâøã éàä úðé÷úàåá òéâä 

]ïéìà[ åðöøàá òîùð øåúä ìå÷å äìøòã éåôðò 
åâî ÷éôðã ìå÷ àã:  

  íìòðä ùøãî:  
 ãéáòã]äéì) [àåää( ïî øá ãåáëä àñë   .הראשון מן פרט ,הכבוד כסא לו שעשה

äàîã÷:  
 .בתורה עוסקו יושב היה אליעזר רבי

 מר במה ,לו ואמר עקיבא רבי אליו בא
 וכסא" שכתוב הזה בפסוק ,לו אמר .עוסק
 זה ,"לםיינח כבוד כסא" מהו ".לםיינח כבוד
 לבדו כבוד כסא לו שעשה אבינו יעקב

 הולך ה"והקב ,הצדיק נשמת לימוד בללק
 וכשהנשמה ,וחדש חדש ראש בכל עמו

 éáø]øæòéìà) [øæòìà( éòì äåäå áéúé äåä 
 äéì øîà àáé÷ò éáø äéáâì àúà àúééøåàá
 áéúëã àø÷ éàäá äéì øîà øî ÷éñò à÷ éàîá

)ç á à ìàåîù ( àñë åäî íìéçðé ãåáë àñëå
øë äéì ãéáòã åðéáà á÷òé äæ íìéçðé ãåáë éñ

 àé÷éãöã àúîùð ïôìåà àìá÷ì éåãåçìá ø÷é

                                                           

ר נתגלגל באברהם ויצחק כנודע "ק ישמעאל עם המלה ואפשר שאדה"ק עשו ודרדר במ"כ קוץ במ"מ א
  ).א"נ) (ח"ז(נתקלל כשיתגלגל שיצאו מהם עשו וישמעאל 

לשון לא תזמור עת בא להכרית הקליפה חיצונית מן העולם המעכבים לבא רוב טובה בעולם ' פי ב
. מ פירוש הכל"מק' כ נותן האילן פירות וע"כזמורה הנכרתת מהכרם כן הערלה מן המילה ואח' פירו). א"ד(

 ).א"נ(ב "הרש
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 שכינת של האספקלריה כבוד את רואה
 וזהו .ה"הקב לפני ומשתחוה מברכת ,רבונו

 רבי אמר". 'ה את נפשי ברכי" שכתוב
 והנשמה ,עליו עומד ה"הקב ,עקיבא
 ,"' וגומאד גדלת אלהי 'ה" ואומרת פותחת

 יתמו" ומרשא הסיום עד הפרשה כל
 זו ולא ,עקיבא רבי אמר ועוד ."' וגוחטאים

 שנשאר הגוף על אותו משבחת אלא ,בלבד
 וכל 'ה את נפשי ברכי" ואומר ,הזה בעולם

 ,זה לנו מנין .הולך ה"והקב. "' וגוקרבי
 ניובאל 'ה אליו וירא" שכתוב הזה מהפסוק

 משום ,"ממרא" זה מה .יעקב זה ,"ממרא
 .כסא והוא ,מעדן עולמות מאתים שירש
 מאתים בגימטריא ממרא ,יצחק רבי אמר

 ,עדן של מאתים ואה ,ואחת שמונים
 ,"פריו את טריםולנ ומאתים" שכתוב

 נקרא ולכן .כסא שהוא ואחת ושמונים
 זה שם ועל ,"ממרא ניובאל 'ה אליו וירא"

 זה מה ,יהודה רבי אמר". ממרא" נקרא
 שכתוב זהו ,וחכ לומר רצונו ,"ניובאל"
 זהו ,"האהל פתח שבוי והוא". "יעקב אביר"

  ."' וגובאהלך יגור מי 'ה" שכתוב

 àçøé ùéø ìëá äéîò ìéæà àåä êéøá àùãå÷å
 äàéøì÷ôñà ø÷é àúîùð éîç ãëå àçøéå
 àùãå÷ éî÷ úãâñå úëøáî äéøàîã àúðéëù

ää àåä êéøá" ã)à ã÷ íéìäú (åâå éùôð éëøá '
 àáé÷ò éáø øîà]àåä êéøá àùãå÷[ éäåìò íéà÷ 

åäé øîàå çúô àúîùðå" äåâå ãàî úìãâ éäìà '
 øîà÷ã àîåéñ ãò äùøôä ìë)äì íù ( åîúé

åâå íéàèç ' àã àìå àáé÷ò éáø øîà ãåòå
 øàúùàã àôåâ ìò äéì úçáùî àìà éåãåçìá

 øîàå ïéã àîìòá)à â÷ íù ( úà éùôð éëøá
åäé"åâå éáø÷ ìëå ä ' àðî ìéæà àåä êéøá àùãå÷å

 áéúëã àø÷ éàäî éàä ïì)à çé úéùàøá ( àøéå
ìàåäé åé" àøîî åäî á÷òé äæ àøîî éðåìàá ä

ïãòî ïéîìò ïúàî ïéñçàã íåùîà àñë àåäå 
 ïéðîúå ïúàî àéøèîéâá àøîî ÷çöé éáø øîà

 ïúàî äåä ãçå]ïãòã[ áéúëã )áé ç øéù (
 àåäã ãçå ïéðîúå åéøô úà íéøèåðì íéúàîå

åäé åéìà àøéå éø÷úà êë ïéâáå àñë" éðåìàá ä
àø÷ð àã íåù ìòå àøîî)ú( éáø øîà àøîî 

ø éðåìàá åäî äãåäé"ää éåô÷åú ì" ã) úéùàøá
ãë èî (ää ìäàä çúô áùåé àåäå á÷òé øéáà" ã

)à åè íéìäú (åäé"åâå êìäàá øåâé éî ä':  
  äøåú éøúñ  

 , הצבעבאותו לעמוד יכול ולא .המאירה
 ועל .העין תימתבס מאיר זהר שרואה רק
 היתה 'ה ויד( ,"'ה יד עלי היתה" כתוב זה
 נפרדים וכולם ".חזקה עלי 'ה ויד" )ליא
 העליון הנאמן למשה פרט ,האמת נביאיל

 נראה שלא במה למעלה להסתכל שזכה
  ."' וגומשה עבדי כן לא" כתוב עליו .כלל

á àîéé÷ì ìéëé àìå àøäðãä ïååâ àåä]øá[ 
)ë(àðéòã åîéúñá àøäðî øäåæ éæçãá àã ìòå 

 áéúë)à æì ìà÷æçé (åäé ãé éìò äúéä"ä ) âì íù
áë ()éåä ãéå"éìà äúéä ä) (ãé â íù (]åäé ãéå" ä

ä÷æç éìò[ ïùøôúî åäìëå ì øá èåù÷ éàéáð
 àìéòì àìëúñàì äëæã äàìò àðîéäî äùî

 áéúë äéìò ììë éæçúà àìã äîá)æ áé øáãîá (
åâå äùî éãáò ïë àì':  

 וליא ונתגלתה נראתה ,"אליו וירא"
 ,וך אותן דרגות שהתחברו בצדות השכינה

 , גבריאל לצד שמאל,מיכאל לצד ימין
 זה ועל .לאחור ל אוריא,רפאל לפנים

åéìà àøéåâ åâ àúðéëù äéì éìâúàå éæçúà 
àëéî éåøèñá åøáçúàã ïéâøã ïåðéà" øèñì ì

àéøáâ àðéîé"àìàîù øèñì ìãàôø " àî÷ì ì
àéøåà" äéìò àéìâúà àã ìòå àøåçàì ì

                                                                                                                                                                                     

ש "ה וז"ג ד"וכן דף יב ע, )ג"ב לד ע"ה ח"דע (ה ומהאי"ב ד"צ יב ע"א על ספד"ב ובהגר"לקמן קכד ע' עי א
 .לעתיד לבא' ור, להנהגת הזמני' ר, א"מאות היורדים לז'  כלומר מתוך הד–האלף 

במחשבה שמתעורר באדם כשסותם עיניו ואז פועל כח השכליי יותר מבעת שעיניו פתוחות שמבלבל  ב
קומות ענין סתימו דעיינין ופתיחו פ הסוד שלו הוא מבואר בתקונים בכמה מ"ע. אותו ראות הגשמיי

  ).א"ד(דעיינין 
  ).א"ד(תקונים כח  ג
 ).א"נ(מ "א. ש"לא משמע הכי ע] ח ב"דף קי[ח "ולקמן פרשה במדבר עמוד רכ ד
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מבוסמים  באלונים השכינה עליו נגלתה
 להראות כדי ,העולם של הללו )צלמים(

 השוהקד )ראשון שםור( ברית לפניהם
 והוא. "האמונה בסוד העולם בכל שהיתה

 זה ,"האהל פתח" זה מה ".האהל פתח שבוי
כחום " .האמונה סוד ,ברית שנקרא המקום

 כחה ,אברהם בו שנדבק הסוד זה ,"היום
  פתח" .שלו הדרגה ,הימין צד של

 éðäá àúðéëùà)îñåá éðåìà ïé>ð"ïéîìåö à <
 ïéâá àîìòã>äàæçàì <)äàæçúàì( >åäééî÷ <

 àùéã÷ åîéùø äàîã÷ úéøá]àîìò ìëá äåäã [
àúåðîéäîã àæøá] ( ïéâá àîìòã ïéîìåö

úéøá åäééî÷ äàæçàì[ ìäàä çúô áùåé àåäå 
 àæø úéøá éø÷àã øúà àã ìäàä çúô ïàî
 äéá ÷áãúàã àæø àã íåéä íåçë àúåðîéäîã

èñã àô÷åú íäøáà äéìéã àâøã àðéîéã àø
çúô  

  çö/à  
  øäæ  

 ,נשמע קול ואותו ,הכל של פנימי אותו
 לה ועושה רֵבלָד רַבַד שגוזר קול וזה

  .שלמות

àìëã äàîéðô àåääá àãå òîùð ìå÷ àåääå 
 ìå÷]øæâã) [øæâúàã( àììîì äìî ]ãáòå) [ãéáòå( 

åîéìù äì:  
 היתה לא אברהם נמולטרם ש ,בא וראה

 כיון .שאמרנו כפי הזו ההדרג אלא עליו
 ,"'ה אליו וירא" ,כתוב מה שנמול )אחר(

 ,םהאבר אל 'ה וירא כתוב לא שהרי ,למי
 יותר כאן השבח מה אז ,םהלאבר שאם

 אל 'ה וירא שכתוב נמולטרם ש מבהתחלה
 אליו וירא" ,הוא סתום סוד אלא .אברם

 שלא מה עמו שדברה דרגה לאותה ,"'ה
 שכעת ,נמולטרם ש לזה דםומק היה

 .עמו בריכשד בדבור והתחבר הקול התגלה
 להיג ולא "והוא" ,"הלוהא פתח שבוי והוא"

 שאחר החכמה את להיג כאן אלא ,מי
 על שרויות הדרגות כל אברהם שנמול
  .הזו התחתונה הדרגה

 äåä àì íäøáà øæâúà àì ãòã éæç àú
]äéìò) [äéîò(àâøã éàä àìà â  ïøîàãë] ïåéë

øæâúàã[) øúáì (úë äî áé)à çé úéùàøá ( àøéå
åäé åéìà"åäé àøéå áéúë àì àäã ïàîì ä" ìà ä

 øéúé àëä àçáù éàî íøáàì éàã íøáà
]àúéîã÷áî) [àúéîã÷î( áéúëã øæâúà àì ãò 
)æ áé úéùàøá (åäé àøéå" àæø àìà íøáà ìà ä

åäé åéìà àøéå åäéà àîéúñ" àâøã àåääì ä
 àì ãò àðã úîã÷î äåä àìã äî äéîò ìéìîã

âúà ãë øåáãá øáçúàå ìå÷ éìâúà àúùäã øæ
 éìâ àìå àåäå ìäàä çúô áùåé àåäå äéîò ìéìî
 ìò åøù ïéâøã åäìëã àúîëç éìâ àëä àìà ïàî

íäøáà øæâúàã øúá äàúú àâøã éàä:  
 הסוד זהו ,"'ה אליו וירא" ,בא וראה

 ומתגלה בוריבד שהתחבר שנשמע שקול
 העולם זהו ,"האהל פתח שבוי והוא" .בו

 ,"היוםכחום " .עליו להאיר מדושע יוןהעל
 נדבק שאברהם הדרגה ,הימין הואר שהרי

 בשעה ,"היוםכחום " ,אחר דבר .בו
 זה של בתשוקה לדרגה דרגה שמתקרבת

  .זה כנגד

åäé åéìà àøéå éæç àú" ìå÷ã àæø àåä àã ä
øåáãá øáçúàã òîúùàã)à( àåäå äéá éìâúàå 

 íéà÷ã äàìò àîìò àã ìäàä çúô áùåé
ðàì àðéîé øéäðúà àäã íåéä íåçë äéìò àøä

)á( íåçë øçà øáã äéá ÷áãúà íäøáàã àâøã
 àâøãì àâøã áéø÷úàã àúòùá íåéä

àã ìá÷ì àãã àúáåàéúá:  
  íìòðä ùøãî:  
 יראי לכם וזרחה" שכתוב ,"היוםכחום "
  ".בכנפיה ומרפא צדקה שמש שמי

 áéúëã íåéä íåçë)ë â éëàìî ( íëì äçøæå
ö ùîù éîù éàøéäéôðëá àôøîå ä÷ãã:  

                                                                                                                                                                                     

à @÷åãáì 
  ).א"ד(ב "דף נ ע ב
 ).הערת הזוהר(ב "כח ע ג
  .אריכות ביהל אור' עי ד
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 שעה באותה ,זכאי בן יוחנן רבי אמר
 ,האבות ששומעים ומשום ,ה"הקב הלך

 ,אליו הולך ה"שהקב ,יצחק אברהם
 לו ולהקדים עמם ללכת מיעקב תובעים

 שכתוב ממה ,עליו עומדים והם ,שלום
 אנשים שלשה והנה וירא עיניו וישא"

 )שעומדים( אנשים שלשה ,"עליו נצבים
 ויעקב יצחק אברהם ,תהאבו אלו

 טובים מעשים וראו עליו שעומדים
 לקראתם וירץ וירא" ).שעושים) (שעשה(

 שראה משום ,"ארצה וישתחו האהל מפתח
 כן על" שכתוב זהו .עמם הכבוד שכינת
  ).האבות הן אלו( "אהבוך עלמות

 ìéæà àúòù àéääá éàëæ ïá ïðçåé ïáø øîà
 àúäáà ïéòîùã ïéâáå àåä êéøá àùãå÷

áà äéáâì ìéæà àåä êéøá àùãå÷ã ÷çöéå íäø
 íìù äéì àîã÷àìå ïåäîò ìæéîì á÷òé ïî ïéòáú

 äéåìò ïéîéé÷ ïåðéàå]î[ áéúëã éàî) çé úéùàøá
á ( íéáöð íéùðà äùìù äðäå àøéå åéðéò àùéå

 íéùðà äùìù åéìò)]ð"à [ïéîéé÷ã ( àúäáà ïéìà
 ïéãáåò åîçå éäåìò ïéîéé÷ã á÷òéå ÷çöé íäøáà

ïéáè ããáòé ìäàä çúôî íúàø÷ì õøéå àøéå 
 ïåäîò àø÷é úðéëù éîçã íåùî äöøà åçúùéå

ää" ã)â à øéù ( êåáäà úåîìò ïë ìò)]ð"à [ åìà
úåáàä ïä:(  

 ,"ממרא באלוני 'ה אליו וירא" ,אחר דבר
 פטירתו בשעת הזה בפסוק פתחו רבותינו

 בשעת ,יהודה רבי אמר ,ששנינו ,אדם של
 ,הגדול הדין יום הוא אדם של פטירתו

 נפטר ולא .הגוף מן מתפרדת שהנשמה
 .השכינה את שרואה עד העולם מן אדם
 ".וחי האדם יראני לא כי" שכתוב זהו

 השרת מלאכי שלשה השכינה עם ובאים
 וירא" שכתוב זהו .צדיק של נשמתו לקבל
 הדין יום זה ,"היוםכחום " ."' וגו'ה אליו

 .הגוף מן הנשמה את להפריד כתנור הבוער
 ,"אנשים שלשה והנה וירא עיניו וישא"

 מודה והוא ,שעשה מה מעשיו המבקרים
 ,כך רואה שהנשמה וכיון .בפיו עליהם
 ,הבליעה בית פתח עד הגוף מן יוצאת

 שעשה מה כל שמתודה עד שם ועומדת
 הצדיק נשמת ואז .הזה בעולם עמה הגוף
 .פקדונה על ושמחה במעשיה שמחה היא

 צדיק של נשמתו ,יצחק רבי אמר ,ששנינו
 שהוא הזה העולם מן תצא אימתי מתאוה

  .הבא בעולם להתענג כדי הבל

øçà øáãàåäé åéìà àøéå " àøîî éðåìàá ä
)à çé úéùàøá ( úòùá àø÷ éàäá éçúô ïðáø

 úòùá äãåäé éáø øîà àéðúã íãà ìù åúøéèô
 äîùðäù ìåãâä ïéãä íåé àåä íãà ìù åúøéèô

íãà øèôð àìå óåâä ïî úãøôúî ãò íìåòä ïî 
ää äðéëùä úà äàåøù" ã)ë âì úåîù ( àì éë

 äùìù äðéëùä íò ïéàáå éçå íãàä éðàøé
ää ÷éãö ìù åúîùð ìá÷ì úøùä éëàìî" ã

åäé åéìà àøéå"åâå ä ' ïéãä íåé äæ íåéä íåçë
 àùéå óåâä ïî äîùðä ãéøôäì øåðúë øòåáä
 åéùòî íéø÷áîä íéùðà äùìù äðäå àøéå åéðéò

åäå äùòù äî ïåéëå åéôá íäéìò äãåî à
 úéá çúô ãò óåâä ïî úàöåé êë äàåø äîùðäù
 äùòù äî ìë äãåúîù ãò íù úãîåòå äòéìáä

÷éãöä úîùð æàå äæä íìåòá äîò óåâäá àéä 
 àðàúã äðåã÷ô ìò äçîùå äéùòîá äçîù

úîùð ÷çöé éáø øîàà éúîéà äåàúî ÷éãö ìù 
 íìåòä ïî àöú]äæä[ âðòúäì éãë ìáä àåäù 

åòáàáä íì:  
 אליעזר רבי כשחלה ,רבותינו שנו
 והושיב ,היה שבת ערב יום אותו ,הגדול
 לו מגלה והיה ,בנו הורקנוס את לימינו

 דבר מקבל היה לא והוא ,ונסתרותעמוקות 
 כיון .היה בדעתו רףומטכש שחשב ,בדעתו
 בליק ,עליו שבתימתי אביו שדעת שראה
. עליונים סודות ותשע שמונים מאה ממנו

 במים שמתערבים שיש לאבני הגיעכש
 .לומר ופסק אליעזר רבי בכה ,העליונים

 àåää ìåãâä øæòéìà éáø äìçùë ïðáø åðú
 ñåð÷øåä äéðéîéì áéúåàå äåä úáù áøò àîåé
 àåäå àúøúñîå àú÷éîò äéì éìâî äåäå äéøá

ìî äéúòãá ìá÷î äåä àìàéé áéùçã ë óøåèî
 éåáàã àúòãã àîçã ïåéë äåä äéúòãá

á÷ éåìò àáùéúî äòùúå ïéðîúå äàî äéðî ìé
 àéîá éáøòúîã ùéù éðáàì àèî ãë ïéàìò ïéæø
 íå÷ øîà øîéîì ÷ñôå øæòéìà éáø äëá äàìò

                                                           

  .יהל אור' עי א
  .יהל אור' עי ב
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 .למה ,אבא ,לו אמר .בני שם דועמ ,אמר
 מן עבורל ממהר שאני רואה אני ,לו אמר

 שתעלה לאמך רוואמ לך ,לו אמר .העולם
 ואחר ,עליון למקום שליתפילין ה את

 כדי לכאן ואבא ,העולם מן שאסתלק
 קרובים שהם ,תבכו לא .אותם לראות

 לא אדם בני ודעת ,תחתונים ולא עליונים
  משיגה

à éøá íúä"ì] éáø[ øîà äîì àáà ]äéì[ àðéæç 
àîìò ïî óìç úéçåàãà àîéàå ìéæ äéì øîà 

 ÷ìúñúã êîàì]éàìôú) [éâìôú(ò øúàá é àì
 àîìò ïî ÷ìúñàã øúáå]éúéàå) [éúàå( àëä 

 àìå ïéàìò ïéáéø÷ ïåðéàã éëáú àì ïåäì éîçîì
òãé àì ùð øáã àúòãå ïéàúú  

  çö/á  
  øäæ  
 נמולטרם ש ,אבא רבי אמר ".אליו וירא"

 הכל ,שנמול כיון .אטום היה ,אברהם
 שכינה עליו ושרתה, )אליו( התגלה

   .כראוי בשלמות

 øæâúà àì ãò àáà éáø øîà åéìà àøéå
åéë íéèà äåä íäøáà àìë éìâúà øæâúàã ï

úåàé à÷ãë åîéìùá àúðéëù äéìò àøùå:  

 ,"האהל פתח ישב והוא" ,בא וראה
 על ששורה העליון העולם זהו "והוא"

 ,"היוםכחום " ,אימתי .הזה התחתון עולם
. בו שישרה אחד צדיק של שתשוקתו בזמן
 אנשים שלשה והנה וירא עיניו וישא" ,מיד

 ,אלו םאנשי שלשה הם מי ,"עליו נצבים
 הדרגה על שעומדים ,ויעקב יצחק אברהם

  ומהם ,הזו

 ìäàä çúô áùåé àåäå éæç àú) çé úéùàøá
à ( àîìò éàä ìò éøùã äàìò àîìò àã àåäå

 àúáåàéúã àðîæá íåéä íåçë éúîéà äàúú
 ÷éãö ãçã]éøùéîì) [éøùã( ãéî äéá ) úéùàøá

á çé ( íéùðà äùìù äðäå àøéå åéðéò àùéå
ïàî åéìò íéáöð ïéìà íéùðà äùìù ïåðéà 

 àâøã éàäã äéìò éîéé÷ã á÷òéå ÷çöé íäøáà
åäééðîå:  

  àúôñåú:  
 למה ".ממרא באלוני 'ה אליו וירא"

 אלא ,אחר במקום ולא "ממראבאלוני "
 .שלו המילה ברית על עצה לו שנתן משום
 הלך ,להמול לאברהם ה"הקב שאמר בשעה

 ,ענר לו אמר .חבריו עם להמלך אברהם
. לעצמך מעיק ואתה ,שנה תשעים ןב אתה
 שזרקו היום את הזכרת ,ממרא לו אמר
 ואותו ,האש כבשן לתוך הכשדים אותך
 רעב ויהי" שכתוב ,העולם על שעבר רעב

 מלכים ואותם ,"מצרימה אברם וירד בארץ
 ה"והקב ,אותם והכית אחריהם שרדפו

 לך לעשות איש יכל ולא מהכל אותך הציל
 לו אמר .רבונך מצות את ועשה קום .רע

 ,להמול עצה לו נתת אתה ,ממרא ,ה"הקב
 .שלך בפלטרין אלא עליו מתגלה איני חייך
  ".ממראבאלוני " שכתוב וזהו

åäé åéìà àøéå" àøîî éðåìàá ä) çé úéùàøá
à ( àìà àøçà øúàá àìå àøîî éðåìàá éàîà

 äéìéã àîéé÷ã åøéæâ ìò àèéò äéì áéäéã ïéâá
á÷ øîàã àúòùá"ì íäøáàì ä ìæà øæâî

øðò äéì øîà éåøáç íò êìîéì íäøáàá ïá úðà 
à êîøâ ÷éòî úàå ïéðù ïéòùú" úøëã àøîî ì

 àåääå àøåðã ïåúàá éàãùë êì åîøã àîåé
 áéúëã àîìò ìò øáòã àðôë)é áé úéùàøá (

 ïåðéàå äîéøöî íøáà ãøéå õøàá áòø éäéå
á÷å ïåäúé úéçîå ïåäéøúá úôãøã ïéëìî" ä

 àìå àìëî êðéáæù ùéá êì ãáòîì ùð øá ìéëé
à êøîã àãå÷ô ãéáò íå÷"á÷ ì" úðà àøîî ä

 éìâúî àðà úéì êééç øæâîì àèéò äéì úáäé
ää êìéã ïéøèìôá àìà äéìò" ã)à çé íù (

àøîî éðåìàá:  
  íìòðä ùøãî:  

ø÷áîì àøã éîéëç åìàò éáúé ååäã ãò åäá  חכמי נכנסו ,יושבים שהיו בעוד. אותם

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ב למדרגה העליונה "וחלף מן העולם ותעלה בעוהשתמהר להיות עבר  א
הערת (ק ולא חשב הפרט "ש בתוה"ט כמ"שנה ואולם גם יותר שהם צ' ל כבר עברו עליך צ"אולי ר ב
 ).זוהר
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 באו שלא על אותם וקלל ,ולבקר הדור
 יותר שמושה להגדו ,ששנינו ,אותו לשמש

 ,לו אמר ,עקיבא רבי שבא עד .מודהימל
 אותי לשמש באת לא למה ,עקיבא ,עקיבא

 לא ,רבי ,לו אמר ).להצרף העת באה שהרי(
 אם עליך האתמה ,ואמר רתח .פנאי לי היה

 תהיה שמיתתו קללו .עצמך מיתת תמות
 ,לו ואמר עקיבא רבי בכה. מכולם קשה
 פתח ראליעז רבי .תורה אותי תלמד ,רבי
 את והקיפה אש באה .מרכבה במעשה פיו

 אנו שאין מזה נשמע ,חכמים אמרו .שניהם
 החיצון לפתח יצאו .לכך וכדאים ראויים
. הלכה והאש שהיה מה היה .שם וישבו

 הלכות מאות שלש עזה בבהרת מדיול
 עשר וששה מאתים אותו מדיול ,פסוקות
 עיני והיו ,השירים שיר פסוקי של טעמים

 האש וחזרה ,דמעות זולגות אעקיב רבי
 סמכוני "זה לפסוק כשהגיע .כבתחלה

 אהבה חולת כי בתפוחים רפדוני באשישות
 והרים ,לסבול יכל לא עקיבא רבי ,"אני

 מיראת מדבר היה ולא, הוגע בבכיה קולו
 עמוקות כל לו הורה. שם שהיתה השכינה
 ,השירים בשיר שהיו עליונים וסודות

 פסוק בשום שישתמ שלא שבועה והשביעו
ה לא יחריב את העולם "שהקב כדי ,ממנו
 ישתמשו שהבריות לפניו וןצראין  ו,בגללו

  בו

 åäì èéìåà äéì]ìò[ äéì àùîùì åúà àìã 
 àúàã ãò äãåîéìî øúåé äùåîù äìåãâ ïðéðúã
 àì äîì àáé÷ò àáé÷ò äéì øîà àáé÷ò éáø

 éì àùîùì úéúà)]ð"à [ àúò àúà àäã
àôøöàì ( çúøà éàðô éì äåä àì éáø äéì øîà

 äééèì êîöò úúéî úåîú éà êìò ääîúà øîà
>àäéã <)àäã( äéúúéî ïåäìëî äù÷ ]äëá [
)éëá( àáé÷ò éáø ]å[ éì óéìåà éáø äéì øîà

 äùòîá øæòéìà éáø äéîåô çúôà àúééøåà
 åøîà ïåäéåøúì øçñàå àùà àúà äáëøî

ðéî òîù àéîéëç êëì ïéàãëå ïééæç ïðà úéìã ä
 äåäã äî äåä ïîú åáéúéå àøáã àçúôì å÷ôð
 äàî úìú äæò úøäáá óéìåàå àùà ìæàå

 äéì óéìåà úå÷åñô úåëìä]éø"å[ é÷åñôã íéîòè 
 àéî ïéúçð àáé÷ò éáøã éåðéò ååäå íéøéùä øéùã

ë àùà øæçúàåã à÷åñô éàäì àèî ãë àúéîã÷
)ä á øéù (ðåãôø úåùéùàá éðåëîñ íéçåôúá é

 àáé÷ò éáø ìáñîì ìéëé àì éðà äáäà úìåç éë
éòâå àúééëáá äéì÷ íéøàåà ììîî äåä àìå 

 ìë äéì éøåà ïîú úåäã àúðéëùã åìéçãî
 íéøéùä øéùá äéá äåäã ïéàìò ïéæøå àú÷éîò
 ãç íåùá ùîúùéì àìã äàîåà äéì éîåàå
 àùãå÷ àîìò áéøçéì àìã éëéä éë äéðî ÷åñô

 äéðéâá àåä êéøá ïåùîúùéã äéî÷ éòá àìå
äéá:  

  äøåú éøúñ  
 פתח ,צדק של השער סוד ,"האהל
 באותו אברהם בו נכנס שאז ,האמונה

 ,צדיק זהו ,"היוםכחום " .הקדוש שםוהר
 בו נכנס שנמול שמי אחד בוריח של הדרגה
 מן נתבטל שהרי ,הקדוש שםוהר בו ונרשם
 הדרגות שתי של בקיום ונכנס הערלה

  .אמונהה סוד שהן ,הללו

 àæø ìäàä]ã[÷ãöã àòøúá àçúô 
àúåðîéäîãâíäøáà äéá ìàò ïéãëã ã àåääá 

éãö àã íåéä íåçë àùéã÷ àîéùø" àâøã ÷
 íéùøúàå øæâúàã ïàî äéá ìàòã àãç àøåáçã

àùéã÷ àîéùø äéáä ìàòå äìøòî øáòúà àäã 
 àæø ïåðéàã ïéìà ïéâøã ïéøúã àîåé÷á

àúåðîéäîã:  
 שלשה אלו ,"' וגואנשים שלשה והנה"

 ,באויר שמתלבשים שלוחים יםמלאכ
åâå íéùðà äùìù äðäå ')á çé úéùàøá ( ïéìà

 éúçðå àøéåàá ïùáìúîã ïçéìù ïéëàìî úìú
                                                                                                                                                                                     

 ).י תהלים מב ב"רש(צעקת שור  א
  ).ד"ב עג ע"כללים ח(' עיקר גילוי הדעת עלאה הוא בפום אמה ועיקרו לנוק ב
  ).א"נ(' ש דכדין עאל וכו"כחום היום יסוד וצודק והוא יושב וז' תח האהל מפירוש שיושב בפ ג
  ).ו"לש(א "לעיל ד ע' א ועי"בא לו ע' פ ד
ש קדישא דעד "וז. ד"ויחי דף רי' ד דמילה כנזכר ריש פ"אשתלים ביו' פירוש שדי הרשום באדם חסר י ה

י המילה האדם "נ שע"א. י'היינו שדאז השם קדישא ד' ד היה שד אבל כשנרשם בו י"לא אתרשים ביה יו
  ).א"נ(ח "ז. קדוש ואינו הולך אחר ביאות אסורות ושמא קדישא הוא קדוש גורם קדושה לאדם
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 במראה של )יםונרא( הזה לעולם ויורדים
 ,שלמעלה גמאוד והשלשה הם כ.בן אדם

 בשלשה אלא נראית לא שהקשת משום
. בודאי הוא וכך ,ירוקו םואד ,לבן ,צבעים

 ,לבן צבע , צבעיםשלשה האנשים ושלשת
 ,מיכאל זה הלבן צבע . צבע ירוק,אדםצבע 

 זה םוהאד צבע ,הימין צד הואשמשום 
  זהירוק ה צבע .השמאל של הצד ,גבריאל

 àîìò éàäì)>ð"à <ïåæçúàå(à ùð øáã åæéçá 
 éæçúà àì úù÷ã ïéâá àìéòìã àðååâë ååä úìúå

 ÷åøéå ÷îåñå øååç àúìú ïéðååâá àìà àåä éëäå
 ïååâ ïéðååâ àúìú íéùðà äùìù ïåðéà ïéìàå éàãå
 ïéâá ìàëéî àã øååç ïååâ ÷åøé ïååâ ÷îåñ ïååâ øååç

 åäéàã)àðîî] (àøèñ[ àã ÷îåñ ïååâ àðéîéã 
àã ÷åøé ïååâ àìàîùã àøèñ ìàéøáâ  

  èö/à  
  øäæ  

 וירא" ,ואז ,ונזונית )העולם יסוד(יונקת 
 הדרגה שתשוקת ,"לקראתם וירץ

 השמחתו בהם להתחבר הזו תחתונהה
 להתקין ,"ארצה וישתחו" ,אחריהם להמשך

 דוד את עשה ה"הקב ,בא וראה. כסא להם
 כמו העליון מהכסא אחד עמוד המלך

 ,אליהם כסא שהוא גב על ואף .האבות
 אחד עמוד הוא בהם שמתחבר בזמן אבל

 לקח המלך דוד ולכך ,העליון בכסא להתקן
 להתחבר ניםש שבע בחברון המלכות את

  .נאמר והרי ,בהם

 ÷éðé)]ð"à [àîìòã àãåñé ( àøéå ïéãë ïæúàå
 íúàø÷ì õøéå)á çé úéùàøá ( éàäã àúáåàéúã

 äìéã àúååãçå åäá àøáçúàì äàúú àâøã
 äöøà åçúùéå åäééøúáà àëùîúàì)íù (

]àð÷úúàì) [àð÷úàì( éæç àú åäééáâì àééñøë 
á÷ ãáò" àééñøëî àëîñ ãç àëìî ãåãì ä

àìòäá àééñøë åäéàã áâ ìò óàå ïäáàë 
 ãç åäéà åäá øáçúàã àðîæá ìáà åäééáâì
 ìèð êë ïéâáå äàìò àééñøëá àð÷úúàì àëîñ

àúåëìîâ ïéðù òáù àëìî ãåã ïåøáçá 
øîúà àäå åäá àøáçúàì:  

 'ה בהר יעלה מי" ,ואמר פתח אבא רבי
 בני כל , בא וראה".קדשו במקום יקום ומי

 ,בעולם עומדים מה על רואים לא העולם
 לפני ועומדים ועולים הולכים והימים

 עומדים אדם שבני ימים אותם כל, ה"הקב
 וכולם נבראו כולם שהרי ,הזה בעולם בהם

 שכתוב ,שנבראו לנו ומנין .למעלה עומדים
 להעלות הימים וכשמגיעים". צרווי ימים"

 המלך לפני קרבים כולם ,הזה העולם מן
 דוד ימי וויקרב" שכתוב זהו .העליון
 משום ".למות ישראל ימי ויקרבו", "למות

 משגיח אינו ,הזה בעולם הוא אדם שכאשר
 יום כל אלא ,עומד הוא מה על מתבונן ולא
 שהרי ,בריקנות הולך הוא כאלו חשוב ויום

 לא ,הזה העולם מן יוצאת כשהנשמה
 שהרי ,אותה מעלים דרך לאיזו יודעת
 שאור למקום למעלה לעלות הדרך

 øîàå çúô àáà éáø)â ãë íéìäú ( äìòé éî
åäé øäá" éðá ìë éæç àú åùã÷ íå÷îá íå÷é éîå ä

àì àîìòã éîéé÷ äî ìò ïàîç ]á[ ïéîåéå àîìò
á÷ éî÷ éîéé÷å ïé÷ìñå ïéìæà" ïéîåé ïåðéà ìë ä

 éîéé÷ àùð éðáã]åäá[ åäìë àäã àîìò éàäá 
åàéøáúàä àìéòì éîéé÷ åäìëå  åàéøáúàã ïìðîå

 áéúëã)æè èì÷ íù ( ïéîåé ïàèî ãëå åøöåé íéîé
 àëìî éî÷ ïéáéø÷ åäìë àîìò éàäî à÷ìúñàì

ää äàìò" ã)á à íéëìîà  ( ãåã éîé åáø÷éå
 úåîì)èë æî úéùàøá ( úåîì ìàøùé éîé åáø÷éå

 çâùà àì àîìò éàäá åäéà ùð øá ãëã ïéâá
 àîåéå àîåé ìë àìà íéà÷ äî ìò ìëúñà àìå
 ãë àäã àééð÷øá ìéæà àåä åìéàë áéùç
 ïàì úòãé àì àîìò éàäî ú÷ôð àúîùð
 àìéòì à÷ìñì àçøåà àäã äì ïé÷ìñ àçøåà

                                                                                                                                                                                     

  ).הערת הזוהר(א "לד ע א
  ).א"ד(עמוד אחד לכסא הכבוד  ב
 ).הערת הזוהר(ב ”עט ע ג
  ).א"ד(ב ”וארא כג ע ד
  ).א"ד(א "לך לך פא ע ה
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  : ïéøäð ïéàìò ïéúîùðã åøéäðã øúàìààì  לא ,מאירות העליונות תהנשמו
  íìòðä ùøãî:  

 רבי יצא אחר .בו שיש שהוהקד בומר
 אומר והיה ,מים עיניו ונבעו ,ובכה עקיבא

 יתום רנשא שהעולם ,רבי ויא ,רבי ויא
 ושאלו החכמים שאר כל אליו נכנסו .ממך
  .להם והשיב ,אותו

 øúáì äéá úéàã àúùåã÷ úåàéâñî éúééøá
 øîà äåäå àéî éåðéò ïéòáðå éòâå àáé÷ò éáø ÷éôð

 éåå éáø éåå]éáø[ åìàò êðî íåúé àîìò øàúùàã 
ïåäì áéúàå äéì åìàùå äéáâ àéîéëç øàù ìë:  

 .יעזראל לרבי )השעה( לו דחוקה היתה
 .לבו על אותם ושם זרועותיו שתי הוציא

 העליון העולם ,העולם אוי ,ואמר פתח
 אור כל התחתון מן ולהגנז להתכנס חוזר

 שתי לכם אוי ,זרועות שתי לכם אוי .רנו
 מן הזה היום נשכחים שיהיו תורות
 רבי ימי כל ,יצחק רבי שאמר .העולם
 כיום מפיו מאירה השמועה היתה אליעזר
 למדתי( תורה אמר. סיני רבה שנתנה
 מושיוש למדתי וחכמה הבנתי )וגמרא
 העולם של אנוש בני כל יהיו שאלו ,עשיתי

 ולא חסרו ,בולכת יוכלו לא ,סופרים
 ואני ,בעין כחולתלמידי מחכמתי אלא כ

 היה ולא ,בים ששותה כמי אלא ,מרבותי
. ממנו יותר לרבותיו טובה להחזיק אלא
 ,יבום של נדלס באותו ממנו שואלים והיו
 ורבי .טהור ואמר נשמתו שיצאה עד

 רבי ,השבת כשיצאה .שם היה לא עקיבא
 ושרט ויבגד קרע ,שמת אותו מצא עקיבא

 היה .זקנו על ונמשך ירד ודם ,בשרו כל
 שמים ,ואמר החוצה יצא .ובוכה עקצו

 שהיה שהאור ,וללבנה לשמש אמרו ,שמים
  .נחשך הרי ,מהם יותר מאיר

]äåä[äéì ÷éçã ) àúòù ( ÷éôà øæòéìà éáøì
 éà øîàå çúô äéáì ìò ïåðéåùå éåòåøã éøú
 ïî àæðâàìå àìòàì úøæç äàìò àîìò àîìò

àúúä éåå éòøã éøú ïåëì éåå àðéöåáå åøéäð ìë 
 àîìò ïî ïéã àîåé ïåçëúùéã úåøåú éøú ïåëì
 äåä øæòéìà éáøã éåîåé ìë ÷çöé éáø øîàã

éäéúàã àîåéë äéîåôî àúòîù àøéäð úá
 àúééøåà øîà éðéñã àøåèá)àøîâ úéøáñ (

 åìéàã úéãáò àùåîùå úéøáñ àúîëçå úéøîâ
 ïéìëé àì íéøôåñ àîìòã àùðéà éðá ìë ïåäé
 àìà éúîëçî éãéîìú éøñç àìå áúëîì
 éúùã ïàîë àìà éúåáøî àðàå àðéòá àìçåëë
 éäåáøì àúåáéè ïúéîì àìà äåä àìå àîéá

ääá äéðî ïéìàù ååäå äéðî øéúé àìãðñ àå
 äåä àìå øåäè øîàå äéúîùð ÷ôðã ãò íåáéã
 éáø äéçëùà àúáù ÷ôð ãë àáé÷ò éáø ïîú
 àîãå äéøùá ìë øéøâå äéðàî òæá úéîã àáé÷ò

éã ìò ãéâðå úéçðå àøáì ÷ôð éëáå çåö äåä äéð÷
 àøäéñìå àùîùì åøîà àéîù àéîù øîàå

êùçúà àä ïåäðî øéúé øéäð úåäã àúåøéäðã:  
  äøåú éøúñ  

 ,הקשת יצבע שלשת הם ואלו ,ל"רפא
לכן ו .עמהם אלא נראית הקשת שאין

צבעים ה בשלשת שכינה גלוי ,"אליו וירא"
 את לרפא אחד ,הצטרכו כולם ואת. הללו

 ואחד .הרפואות בעל רפאל וזהו ,המילה
 משום מיכאל וזהו ,הבן על שרה את לבשר
 והברכות הטובות וכל ,לימין התמנה שהוא
 את להפך ואחד .הימין צדמ נמסרו שבידו
 והוא ,לשמאל שהוא גבריאל וזהו ,סדום

 מצד העולם של הדינים כל על נהוממ

úù÷ã ïéðååâ úìú ïåðéà éðäå ìàôøá úù÷ã 
 éåìâ åéìà àøéå êë ïéâáå ïåäîò àìà éæçúà àì
 ãç åëéøèöà åäìëå ïéìà ïéðååâ úìúá äðéëù

àôø àãå äìéîä ïî àéñàì" ì>àîïååñàã äéø<â 
 ìàëéî åäéà àãå àøá ìò äøùì àøùáì ãçå

 àðéîéì àðîúà åäéàã ïéâá]ïéáè ìëå[ ïàëøáå 
 àëôäì ãçå àðéîéã àøèñî ïøñîúà äéãéá

                                                                                                                                                                                     

ה אמר " לנשמה שלא בדרך גיהנם ולא משמע הכי בכל הספרים דגם דהעמשמע מכאן שיש דרך לעלות א
ו "ל שהביא מהרח"ומדברי רז. מ"א. מ מוכרח ללכת דרך שם"דמשמע דידע מ' גם כי אלך בגיא צלמות וגו

  ).א"נ(ן "מאי. אם נגזר שיעבור' ה היא אפי"ש דהע"ע ומ"י נראה פשוט שיש דרך ישר לג"בכ
 ).א"ד(ב "ח דף עא עריש פנחס דף רטו ולעיל נ ב
פ כדי לקרב קיצם של חולים "מ שרפאל מסבב כל העולם ג"ל וכדאיתא בר"כצ' דאיהו מארי דאסוון וכו ג

  ).א"נ(ה "ז. כדי לרפאותם
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 מלאך ידי על ולעשות לדון השמאל )הדין(
. המלך בית של ההרג בעל שהוא ,המות

 ואחד אחד וכל ,שליחותם עשו לםווכ
 בשליחות ל"גבריא והמלאך .לו כראוי

 תובשליחו המות ומלאך ,הקדושה לנשמה
 הנשמה זה כל ועם .הרע היצר של לנפש

. שכינה שרואה עד יוצאת לא הקדושה
 ראה אז ,כאחד חבריםתמ אותם כשראה
  שכינה

 àîìòã ïéðéã ìë ìò àðîî åäéàå àìàîùì
 àøèñî)àðéãã (]àìàîùã[ ìò ãáòîìå ïãéîì 

éøàî åäéàã úåîä êàìîã àãé éáã àìåè÷ã 
 à÷ãë ãçå ãç ìëå ïåäúçéìù åãáò åäìëå àëìî

àéøáâ êàìî äéì éæç" àúîùðì àúåçéìùá ì
 øöéã àùôðì äéúåçéìùá úåîä êàìîå àùéã÷
 ãò ÷éôð àì àùéã÷ àúîùð àã ìë íòå òøä
 ïéãë àãçë ïøáçúî ïåì àîç ãë àúðéëù éæçã

àúðéëù àîç  
  èö/á  
  øäæ  
 שהוא מאדוגכ שהרי ,הנשמות לכל ןתינ

 לאחר נמשך כך ,הזה בעולם עליו ממשיך
  .ממנו שיוצא

 åäéàã àðååâë àäã ïéúîùð ïåäìëì áéäéúà
 øúáì úëùîúà éëä àîìò éàäá äéìò êéùîà

äéðî ÷éôðã:  
 ה"הקב אחר נמשך אדם אם ,בא וראה

 זה אחרי ,הזה בעולם אחריו ותשוקתו
 ונותנים ,אחריו נמשך הוא ,ממנו כשיוצא

 משיכה אותה יאחר למעלה לעלות דרך לו
 אמר. הזה בעולם יום כל ברצון שנמשך

 אחת בעיר נפגשתי אחד יום ,אבא רבי
 לי ואמרו ,קדם בני מן שהיו מאותם
 מימים יודעים שהיו חכמה מאותה

 החכמה של ספרים מוצאים והיו ,ראשונים
 ,בו כתוב והיה ,אחד ספר לי וקרבו .שלהם

 בו ןומתכו שהאדם שהרצון דוגמאשכ
 מלמעלה רוח עליו ממשיך כך ,הזה בעולם

 רצונו אם .בו שנדבק הרצון אותו דוגמתכ
 ממשיך הוא ,קדוש עליון לדבר וןוהתכ
 ואם. אליו למטה מלמעלה הדבר אותו
 ,בו וןוומתכ האחר בצד להתדבק רצונו
 מלמעלה הדבר אותו את ממשיך הוא

 הדבר קרישע אומרים והיו .אליו למטה
 ,להתדבק וברצון ובמעשה בדבורים תלוי
 הצד אותו למטה מלמעלה נמשך ובזה

 מעשים אותם כל בו ומצאנו. בו שנדבק
 ודברים והמזלות הכוכבים ועבודות

 בהם וןולהתכ הרצון ואיך ,להם שהצטרכו
  כדי

á÷ øúá êéùîúà ùð øá éà éæç àú" ä
 øúáì àîìò éàäá äéøúáà äéìéã àúáåàéúå

äéå äéøúáà êéùîúà åäéà äéðî ÷éôð ãë ïéá
 åëéùî àåää øúá àìéòì à÷ìúñàì çøåà äéì

à àîìò éàäá àîåé ìë àúåòøá êéùîúàã" ø
 ååäã ïåðéàî àúî ãçá àðòøòà ãç àîåé àáà
 ïéòãé ååäã àúîëç àéääî éì åøîàå íã÷ éðá ïî
 àúîëçã ïéøôñ ïçëùà ååäå éàîã÷ éîåéî
 àäã äéá áéúë äåäå àøôñ ãç éì åáéø÷å ïåäìã

]ã àðååâë[ã àúåòø ïååëéà ùð øá]äéá) [äéì( 
 àìéòìî çåø äéìò êéùîà éëä àîìò éàäá
 äéúåòø éà äéá ÷áãúàã àúåòø àåääã àðååâë
 äéìò êéùîà åäéà àùéã÷ äàìò äìîá ïéåëéà
 äéúåòø éàå äéáâì àúúì àìéòìî äìî àéääì
 åäéà äéá ïéåëéàå àøçà àøèñá à÷áãúàì
 ååäå äéáâì àúúì àìéòìî äìî àéääì êéùîà

îàø)é( àãáåòáå ïéìîá àééìú àúìîã àø÷òã 
 àìéòìî êùîúà àãáå à÷áãúàì àúåòøáå
 äéá àðçëùàå äá ÷áãúàã àøèñ àåää àúúì

éìæîå àéáëëã ïéðçìåôå ïéãáåò ïåðéà ìëà ïéìîå 
 åäá àðååëúàì àúåòø êàéäå ïåì åëéøèöàã

ïéâá:  
  íìòðä ùøãî:  

 הצדיק שנשמת בשעה ,יהודה רבי אמר
 בטוח והצדיק ,מחהש ,לצאת רוצה

 וירא" שכתוב זהו .שכרו לקבל כדי במיתתו

 äöåø ÷éãöä úîùðù äòùá äãåäé éáø øîà
 ìá÷ì éãë åúúéîá çåèá ÷éãöäå äçîù úàöì

ää åøëù" ã)á çé úéùàøá (ì õøéå àøéå íúàø÷
                                                           

 ).א"נ(היינו טלמסאות וקטורתם והשבעתם ועבודות שעובדים להם  א
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 הומ .פניהם לקבל בשמחה ,"לקראתם וירץ
 ,שאמרנו כמו ,"האהל מפתח" מקום

  .השכינה אל ,"ארצה וישתחו"

éàî íäéðô ìá÷ì äçîùá äæà çúôî íå÷î 
 äöøà åçúùéå ïøîà à÷ãë ìäàä]äðéëù éáâì[:  

 היום שיפוח עד" ,ואמר פתח יוחנן רבי
 או לצבי דודי לך דמה בוס הצללים ונסו

 זו ,"' וגוהיום שיפוח עד" ,"האילים פרולע
 שהוא הזה בעולם בעודו לאדם אזהרה
 חיה לווא" ,כתוב מה בא וראה .עין כהרף
 כל ,המיתה ביום ,"' וגופעמים שנים אלף
 רבי אמר. אצלו אחד כיום נחשב ,יההש מה

 ואומרת בו מתרה אדם של נשמתו ,שמעון
 וידמה )הצללים ונסו( "היום שיפוח עד"

 ונסו" .הזה בעולם בעודך ,עין כהרף בעיניך
 עלי ימינו צל כי" שכתוב זהו ,"הצללים

 דודי לך דמה סב" ,ממך בבקשה ".ארץ
 היום שיפוח עד" ,אחר דבר. "' וגולצבי

 אזהרה זו ,פזי בן שמעון רבי אמר ,"'וגו
 .עין כהרף שהוא הזה בעולם בעודו לאדם

 קל היה אתה אף ,ברגליו קל הצבי מה
 רצון לעשות האילים פרוכע או כצבי

 הרי שהוא ,הבא העולם שתנחל כדי בוראך
 ההר ,התענוג הר ,'ה הר הנקרא ,בשמים

  .הטוב

 øîàå çúô ïðçåé éáø)æé á øéù ( çåôéù ãò
 åà éáöì éãåã êì äîã áåñ íéììöä åñðå íåéä

åâå íåéä çåôéù ãò íéìéàä øôåòì ' äøäæà åæ
 éæç àú ïéò óøäë àåäù äæä íìåòá åãåòá íãàì

 áéúë äî)å å úìä÷ ( íéîòô íéðù óìà äéç åìàå
åâå 'ù äî ìë äúéîä íåéáääéá ãçà íåéë áùçð 

îà åìöà åá äøúî íãà ìù åúîùð ïåòîù éáø ø
 íåéä çåôéù ãò úøîåàå)íéììöä åñðå ( äîãéå

 åñðå äæä íìåòá êãåòá ïéò óøäë êéðéòá
ää íéììöä" ã)è ç áåéà ( õøà éìò åðéîé ìö éë

åâå éáöì éãåã êì äîã áåñ êîî äù÷áá ' øáã
åâå íåéä çåôéù ãò øçà ' éæô ïá ïåòîù éáø øîà

ãåòá íãàì äøäæà åæ óøäë àåäù äæä íìåòá å
 éáöë ì÷ äéä äúà óà åéìâøá ì÷ éáöä äî ïéò
 éãë êàøåá ïåöø úåùòì íéìéàä øôòë åà
 àø÷ðä íéîùá éøä àåäù àáä íìåòä ìçðúù

åäé øä"áåèä øää âåðòúä øä ä:  
 היינו אם ,רב אמר חייא רבי אמר

 אם בחכמה נסתכל ,הזו בפרשה מסתכלים
 ואין פהסו ראשה אין היא הנשמה ענין

  ,ראשה סופה

 ïéìëúñî àðéåä éà áø øîà àééç éáø øîà
 àðééðò éà àúîëçá ìëúñð àã àúùøôá
 àôåñ åàìå àôåñ àùéø åàì àéä àúîùðã

àùéø:  
  äøåú éøúñ  
 שכתוב ,והשתחוה יהצבעב )וז גמאודכ(

 שנאמר יעקב אצל כמו ".ארצה וישתחו"
 .לשכינה ,"המטה ראש על ישראל וישתחו"

 ולגבי ,י"אדנ בשם אמר ינההשכ ולגבי
 כל אדון נקרא אז שהרי ,ן"אדו הצדיק
 ,יהצבעב ומוארת מצדיק כשמוארת ,הארץ
 זה )אז זה הוא כדוגמא זו( משום שהרי
 שלמטה שמראה מכאן. למעלה נשלם
צבעים ה שהרי ,מלמעלה המשכה מושך
 מאותם מלמעלה המשכה מושכים הללו

 מלמעלה מושך י"אדנ .עליונים מקורות
 ,בהם שמתלבש הללוצבעים ה לשתבש

 ,מלמעלה שנוטלת מה כל נוטלת ובהם
 ,שלה עמודיםו שלה בוריח שהם ומשום

 זה שם שהרי ,י"אדנ שם נאמר םבכל
 התגלה ,עליונים בסודות כלול לו התגלה

 àã àðååâë]ð" ààäðååâá[ áéúëã ãéâñå 
) âì úéùàøáâ ( äöøà åçúùéå]á÷òéã àðååâë[ 

 øîàðù)àì æî íù ( ùàø ìò ìàøùé åçúùéå
 àîùá øîà àúðéëù éáâìå äðéëùì äèîä

ðãà"åãà ÷éãö éáâìå é"ïåãà éø÷à ïéãë àäã ï 
 õøàä ìë]ð" à àøäðúàå ÷éãöî àøäðúà ãë

ïéâá àäã àäðååâáàã [) ãë àã àðååâë åäéà 
ïéãë ( àúúìã åæéçã àëäî àìéòì íéìúùà

 ïéëùî ïéìà ïéðååâ àäã àìéòìî åëéùî êéùî
ðãà ïéàìò ïéøå÷î ïåðéàî àìéòìî àëéùî" é

 åäá ùáìúàã ïéðååâ úìú ïéìàá àìéòìî àëùî
ìèðã äî ìë àìèð åäáåàî  ïåðéàã ïéâáå àìéòì

 àîù øîúà àìëá äìéã ïéëîñå äìéã àøåáç
ðãà" ïéæøá ìéìë äéì éìâúà àã àîù àäã é

                                                                                                                                                                                     

à  äæéàî)ôã"å.( 
á  äéçù)ôã"å.( 
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 כשלא לכן .דםומק היה שלא מה בגלוי לו
 ה"הקב רצה לא ,שנמול ועד .מהול היה

 מיד ,שנמול כיון .קדושזרע  ממנו להוציא
 עליו התגלתה ולכן. דשוק הזרע ממנו יצא

  דרגות באותן שכינה

ä àìã äî àéìâúàá äéì éìâúà ïéàìòå úå
øéæâ äåä àìã àðã úîã÷îà àì øæâúàã ãòå 

 àòøæ äéðî à÷ôàì àåä êéøá àùãå÷ àòá
 àùéã÷ àòøæ äéðî ÷ôð ãéî øæâúàã ïåéë àùéã÷

úà êë ïéâáåïéâøã ïåðéàá àúðéëù äéìò éìâ  
  ÷/à  
  øäæ  

 מי וז דוגמאכ .אליהם אותם ךולמש
 שהרי ,רוח הקודשב למעלה להדבק שרוצה
 לכוון הלב וברצון בוריםיובד במעשה
 אליו אותו ךולמש הדבר תלוי הדבר באותו

 והיו. הדבר באותו ולהדבק למטה מלמעלה
 כך ,הזה בעולם נמשך שאדם כמו ,אומרים

 ,הזה העולם מן כשיוצא אותו כיםמוש גם
 כך ,אחריו ונמשך הזה בעולם שנדבק ובמה
 , בקודש בקודשאם ,העולם באותו נדבק
 , בקודשאם . בטומאה בטומאהואם

 בו ונדבק הצד לאותו אותו מושכים
 לפני שֵמַשְל שַמַש ממנה ונעשה ,למעלה

 שכך כמו ,מלאכים שאר אותם בין ה"הקב
 ,קדושים תםאו בין ועומד למעלה נדבק

 מדיםוהע בין מהלכים לך ונתתי" שכתוב
 , בטומאהאם ,וז גמאודכ גם כך. האלה

 כאחד ונעשה ,הצד לאותו אותו מושכים
 בני נזקי נקראים והם .עמם להדבק מהם
 ,הזה העולם מן שיוצא שעה ובאותה .אדם

 לגיהנם אותו ושואבים אותו לוקחים
 מאהוהט בני את שדנים מקום באותו

 ,בהם נדבק כך ואחר .ורוחם מםעצ שטמאו
  .העולם מזיקי מאותם כאחד מזיק והוא

 éòáã ïàî àã àðååâë åäééáâì ïåì àëùîàì
 àãáåòá àäã àùãå÷ çåøá àìéòì à÷áãúàì
 äìî àéääá àðååëì àáìã àúåòøáå ïéìîáå
 àìéòî äéáâì äéì àëùîàì àúìî àééìú
 äîë éøîà ååäå äìî àéääá à÷áãúàìå àúúì

ùîúà ùð øáã ê]éàäá) [éàäî( éîð éëä àîìò 
 ÷áãúàã äîáå àîìò éàäî ÷éôð ãë äéì ïéëùî
 ÷áãúà éëä äéøúáà êùîúàå àîìò éàäá
 éàå àùãå÷á àùãå÷á éà àîìò àåääá

î àùãå÷á éà àáàñîá àáàñîá äéì ïéëù
á ÷áãúàå øèñ àåää éáâì ãéáòúàå àìéòì ä

á÷ éî÷ àùîùì àùîù àðîî" øàù ïåðéà ïéá ä
äîë ïéëàìî ïéá íéà÷å àìéòì ÷áãúà éëäã 

 áéúëã ïéùéã÷ ïåðéà)æ â äéøëæ ( êì éúúðå
 àã àðååâë éîð éëä äìàä íéãîåòä ïéá íéëìäî

ëùî àáàñîá éàì ïé øèñ àåää éáâì ä
 ïåðéàå åäá à÷áãúàì åäééðî ãçë ãéáòúàå

 àúòù àéääáå àùð éðá é÷æð ïåø÷à]÷éôðã [
)é÷ôðã(äéì ïéìèð àîìò éàäî á ïéáàùå  äéì

 àáàñî éðáì ïåì éðééãã øúà àåääá íðäéâá
 åäá ÷áãúà øúáìå åäééçåøå åäééîøâ åáéàñã

à÷æð åäéàåâ ]ë[àîìòã é÷æð ïåðéàî ãç:  
 לדברי קרוב זה דבר ,בני ,להם אמרתי

 )מתוך( להתרחק לכם יש אבל ,תורה
  שלא כדי )הללו( הספרים מאותם

áéø÷ éðá ïåì àðéîà)à( àúééøåàã ïéìîì àã 
áà à÷çøúàì åëì úéà ì)åâî (>ïåðéàî< ïéøôñ 

)>ð"à <ïéìà (àìã ïéâá:  
  íìòð ùøãî:  

 העולם מן האדם לפטירת הענין ואם
 את נעמיד או הפרשה כל את רונסת ,היא

ôì àðééðò éàå àéä àîìòî ùéðéà úøéè
 åà éàäá àúùøô íé÷åð åà àúùøô ìë øåúñð

                                                                                                                                                                                     

בקישוטיה בעודו בערלה ' ק לצאת ממנו ואין ראוי שתגלה מ"מן זפירוש כי קודם שנימול לא היה מזו א
י כי לא נתקשטה בקישוטיה שלא נעשה יחוד אבל אחר שנימול מיד נפק מיניה 'ואז אינה נקראת אדנ

ח "ז. י כדפירשתי'אדנ' כ אתגלי עליה שכינתא באינון דרגין קדישין ונק"ק ובג"פירוש הוא מזומן לצאת ז
  ).א"נ(

 הוה אשתאב בגופא דמלכא שנשמתו חלק אלוה וחוזרת הנפיחה לעצמות הנופח כנזכר הפך אם זכה ב
  ).א"נ(ח "ז. א והשתא דלא זכה אשתאב בגיהנם ונעשה חלק אבר טמא וגדל צערו"ו ורכ"בפרשה ויחי דף רי

 ).הערת הזוהר(א ”כט ע ג



úéùàøá 

492 

 מעט נא קחוי" זה מה .בזה או בזה הפרשה
 לחם פת ואקחה ,'וגו רגליכם ורחצו מים
 ,'וגו שרה אל האהלה אברהם וימהר ,'וגו

 חמאה ויקח ,'וגו אברהם רץ הבקר ואל
 מצאה לא ,אמר ,דימי רב כשבא. "' וגווחלב

 שרמז מה אלמלא לגוף תועלת הנשמה
 בטלוהקרבנות נת .הקרבנות רמז ,בכאן

 סקוע שלא זה .בטלהנת לאאבל התורה 
 .יותר לו ויועיל ,בתורה קושיעס בקרבנות

 ה"הקב כשפרש ,יוחנן רבי שאמר
 ,עולם של רבונו ,משה אמר ,הקרבנות

 כיון ,אדמתם על ישראל שיהיו בזמן תינח
 לו אמר .יעשו מה אדמתם מעל שיגלו
 להם מוחל ואני ,בתורה יעסקו ,משה

 ,שבעולם הקרבנות מכל יותר בשבילה
 ."' וגולמנחה להולע התורה זאת" שנאמר
 בשביל ,עולה בשביל התורה זאת ,כלומר
  .אשם בשביל ,חטאת בשביל ,מנחה

 åäî éàäá)ã çé úéùàøá-ç ( íéî èòî àð ç÷åé
åâå íëéìâø åöçøå'åâå íçì úô äç÷àå ' øäîéå 

åâå äøù ìà äìäàä íäøáà' õø ø÷áä ìàå 
åâå íäøáà'åâå áìçå äàîç ç÷éå 'à áø àúà ãë 

 óåâì úìòåú äîùðä äàöî àì øîà éîéã
ìà åìèá úåðáø÷ä æîø ïàëá æîøù äî àìî

 ÷ñòà àìã éàä äøåúä äìèá àì úåðáø÷ä
 øîàã øéúé äéì éðäúéå äøåúá ÷ñòéì úåðáø÷á
 úåðáø÷ä àåä êåøá ùåã÷ä ùøéôùë ïðçåé éáø
 åéäéù ïîæá çðéú íìåò ìù åðåáø äùî øîà
 äî íúîãà ìòî åìâéù ïåéë íúîãà ìò ìàøùé

å äøåúá å÷ñòé äùî åì øîà åùòé íäì ìçåî éðà
 øîàðù íìåòáù úåðáø÷ä ìëî øúåé äìéáùá

)æì æ àø÷éå (åâå äçðîì äìåòì äøåúä úàæ '
 äçðî ìéáùá äìåò ìéáùá äøåúä úàæ øîåìë

íùà ìéáùá úàèç ìéáùá:  
 בפיו שמזכיר מי ,כרוספדאי רבי אמר

 ענין מדרשות ובבתי כנסיות בבתי
 ברית ,בהם וןוויכ קרבתםהו הקרבנות

 המזכירים המלאכים שאותם היא כרותה
 לו לעשות יכולים לא ,לו להרע כדי חטאו
 .תוכיח זו פרשה ,יוכיח ומי. טוב רק אלא

 נצבים אנשים שלשה והנה" שאמר שכיון
  כיון .בדינו ןילעי ,"עליו" זה מה ,"עליו

 øëãîã ïàî éàä éàãôñåøë éáø øîà
 àðééðò úåùøãî éúááå úåéñðë éúáá äéîåôá

áåø÷úå àéðáø÷ã äúåøë úéøá åäá ïååëéå àú
äéáåç ïéøëãîã àéëàìî ïåðéàã àåä)å( 

 àìîìà äéì ãáòîì ïéìëé àìã äéì àùàáàì
øîàã ïåéëã çëåé àúùøô éàä çëåé ïàîå åáéè 

)á çé úéùàøá( åéìò íéáöð íéùðà äùìù äðäå 
ïåéë äéðéãá ïééòì åéìò åäî:  

  äøåú éøúñ  
 כזהר רוייזה והמשכלים" .קדושות

 דלקתהב שזוהרים זוהר ר"זה ,"הרקיע
 לכמה ונוצץ שמדליק שמאיר ר"זה ,זהרה

 לכל נוצץ ר"זה ,ויורד עולה ר"זה. צדדים
 פוסק שלא ר"זה ,ויוצא שופע ר"זה ,עבר

 וןטמ ר"זה ,תולדות שעושה ר"זה ,לעולמים
 וכל הניצוצים כל של התנוצצות וגנוז

 נראה ,וגלוי סתום ,וןוטמ יוצא ,בו הדרגות
 ,הבאר ןַיְעַמ זה ספר )ר"זה( .נראה ולא

 בחצות משתעשע ,בלילה טמון ,ביום יוצא
 שזוהר ר"זה. שהוציא בתולדות הלילה
 או הוזה ,התורה של הכלל ,לכל ומאיר

 ונקרא ,בו יםומסתצבעים ה וכל ,שנראה

òé÷øä øäæë åøéäæé íéìéëùîäå ïéùéã÷á 
)â áé ìàéðã (äæ" àøäæ å÷éìãá ïéøäæã àøäæ ø

äæ"äæ ïéøèñ äîëì õéöðå ÷éìãàã øéäðàã ø" ø
äæ úéçðå ÷éìñ"äæ øáéò ìëì õéöð ø" ãéâð ø

äæ ÷éôðå"äæ ïéîìòì ÷éñô àìã ø" ãéáòã ø
äæ ïéãìåú" ïéâøùå ïéöéöð ìëã åöéöð æéðâå øéîè ø

éìâå íéúñ øéîèå ÷éôð äéá àìëà éæç àìå éæç 
>äæ"ø< àîîéá ÷éôð àøéáã àòåáî àã àøôñ 

àéìéìá øéîèâ àéìéì úåâìôá òùòúùà 
äæ ÷éôàã ïéãìåúá" àììë àìëì øéäðàå øéäæã ø

àúééøåàã ïéîéúñ ïéðååâ ìëå éæçúàã åäéà àãå 
                                                                                                                                                                                     

  .יהל אור' עי א
  ).א"נ(מ "א. פ שמות"ל ר"ס מלמעלה למטה וע"פ מזכיר זהר דחשיב ע"י ב
' מתגלה קו' ע לחצות לילה והח"ת עם היסוד מתגלה בג"היינו סוד והמלך שב אל גנת הביתן דהיינו ת ג

ת והיסוד "ת ומתנוצצים מאורותיהם ונהנים כל הצדיקים מזיו הת"כ מתגלה אור הת"וקרקע הגן מנגן ואח
ע שהם "איר בתולדותיו שבגה באותו התנוצצות המ"ע בכל לילה שמשתעשע הקב"וזהו השעשוע בג' והשכי

 ).א"נ(הצדיקים 
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 נראים צבעים שלשה .י"אדנ של בשם
 ,שלמעלהצבעים ה שלשת מאלו למטה

א " נזהר ילגב( העליונים מאלוהכל נמשך 
 ונוצץ , שלא נראה)הרז ,העליונים אותם

 שנוצצים וזהרים וציםבשנים עשר נצ
  השם בסוד הם עשר שלשה ,ממנו

ðãàã àîùá éø÷úàå äéá" éæçúà ïéðååâ úìú é
 ïéàìò ïéìàî àìéòì ïéðååâ úìú éàäî àúúì

àìë êùîúàà  éæçúà àìã øäæ ïéàìò ïåðéà
ïéöéöð øñéøúá õéöðåá äéðî ïéöéöðã ïéøéäæå 

øñéìúâàîùã àæøá ïåðéà   
  ÷/á  
  øäæ  

 אותם ולכל הללו לעבודות לבכם יסטה
 )לא( ושלום חס שמא ,כאן שאמר הצדדים

 כל שהרי ,ה"הקב עבודת מאחר תסטו
 ,האדם בני את מטעים הללו הספרים

 שתוויר ,חכמים היו קדם שבני משום
 לבני שנתן מאברהם ירשו הזו החכמה

 אשר הפילגשים ולבני" שכתוב ,הפילגשים
 מעל וישלחם תומתנ אברהם נתן לאברהם

 ".קדם ארץ אל קדמה חי בעודנו בנו יצחק
 לכמה חכמה באותה נמשכו כך ואחר

 לא ,יעקב של חלקו ,יצחק זרע אבל. צדדים
 לו אשר כל את אברהם ויתן" שכתוב ,כך

 שבה האמונה של הקדוש חלק זהו ,"ליצחק
 ומאותו גורל מאותו ויצא אברהם נדבק
 ,"עליו נצב 'ה והנה" ,ביעקב כתוב מה .הצד

 צריך לכן ."' וגועבדי יעקב ואתה" וכתוב
 בו ולהדבק ה"הקב אחר להמשך האדם
  ".תדבק ובו" שכתוב ,תמיד

 ïéøèñ ïåðéà ìëìå ïéðçìåô ïéìàì åëééáì éèñé
ç àîìéã àëä øîà÷ã" å)àì ( øúáî ïåèñú

á÷ã àðçìåô" ïéìà íéøôñ ìë àäã ä]à[ ïééòè
 àúåøéå ååä ïéîéëç íã÷ éðáã ïéâá àùð éðáì ïåì

éã íäøáàî åúøé àã àúîëçã íéùâìô éðáì áä
 áéúëã)å äë úéùàøá ( øùà íéùâìôä éðáìå

 ÷çöé ìòî íçìùéå úåðúî íäøáà ïúð íäøáàì
 øúáìå íã÷ õøà ìà äîã÷ éç åðãåòá åðá
 àòøæ ìáà ïéøèñ äîëì äîëç àéääá åëùîúà

 áéúëã éëä åàì á÷òéã à÷ìåç ÷çöéã)ä íù (
 à÷ìåç àã ÷çöéì åì øùà ìë úà íäøáà ïúéå

ðîéäîã àùéã÷ ÷ôðå íäøáà äéá ÷áãúàã àúå
 áéúë äî á÷òé àøèñ àåääîå àáãò àåääî

 äéá)é çë íùâ (åäé äðäå" áéúëå åéìò áöð ä
)à ãî äéòùé ,ç àî (åâå éãáò á÷òé äúàå ' éðéâá

á÷ øúá àëùîúàì ùð øáì äéì éòá êë" ä
 áéúëã øéãú äéá à÷áãúàìå)ë é íéøáã ( åáå

÷áãú:  
 אחר ."'גו ו'ה בהר יעלה מי" ,בא וראה

 עושה שלא ,"כפים נקי" ,רשיופ חזר כך
 שלא במה עמהם מחזיק ולא ,צלם בידיו
 מטמא ולא בהם נטמא שלא ,ועוד .צריך
 את שמטמאים אותם כמו הגוף את בהם

 ".כפים נקי" הוא וזה ,להטמא בידים עצמם
 את מושך שלא וז גמאודכ ,"לבב ובר"

 אחר להמשך אלא ,האחר לצד ולבו רצונו
 ,נפשו לשוא נשא לא אשר. ה"הקב עבודת
  ,פרשוה והרי ,נפשי ונקרא נפשו כתוב

 éæç àú)â ãë íéìäú (åäé øäá äìòé éî"åâå ä '
 éåãéá ãéáò àìã íéôë é÷ð ùøéôå øãäà øúáìå

àñôåèã êéøèöà àìã äîá åäá ó÷úúà àìå 
 àôåâì åäá áéàñ àìå åäá áàúñà àìã åúå

áàúñàì ïéãéá åäééîøâ ïéáàñîã ïåðéàë àãå à
 êéùîà àìã àã àðååâë ááì øáå íéôë é÷ð àåä
 àëùîúàì àìà àøçà àøèñì äéáìå äéúåòø

á÷ã àðçìåô øúá"ùôð àåùì àùð àì øùà äå 
äåî÷åà àäå éø÷ éùôð áéúë åùôð:  

  íìòð ùøãî:  
áéúë äî êë àé÷éãöã àúîùð àîçã  ,כתוב מה ,כך הצדיק נשמת שרואה

                                                                                                                                                                                     

à) ñ"øäæ éáâì à( –ôã "å. 
  ).א"נ(וכדאיתא בספר יצירה ' ב גבולים שבמ"היינו י ב
בשלח ' ב גבולין כנזכר בפ"ת שבו י"א שהוא הת"א לז"ג אינון מכילין דרחמי הנמשכים מא"פירוש י ג

 ).א"נ(ח "ז. 'ש ברזא דשמא קדישא כו"וז' ה והכו"ב צרופי הוי"ה שהם י"ד
 ).א"נ(ב "הרש. א ולא עשה בידיו דבר המטמאו"פירוש דפוס צורות חיצונים מס ד
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 זה מה ,"' וגוהאהלה אברהם וימהר"
 מהרי" ,ראומ ומהו .המדרש בית ,"האהלה"

 והנשמה ,הקרבנות ענין ,"סאים שלש
 רץ הבקר ואל" שכתוב זהו .בהם ונתומתכ

 להרע יכולים ולא להם נוח ואז ".אברהם
  .לו

)å çé úéùàøá (åâå äìäàä íäøáà øäîéå' åäî 
 ùìù éøäî øîåà åäîå ùøãîä úéá äìäàä

 úðååëúî àúîùðå úåðáø÷ä ïéðò íéàñ åäá
ää" ã)æ íù ( àçééð ïéãëå íäøáà õø ø÷áä ìàå

 àùàáàì ïéìëé àìå åäì]äéì) [åäì(à:  
 והנה" שכתוב פסוק פתח פנחס רבי

 אל משה ויאמר" וכתוב ,"בעם הנגף החל
 ותעצר" וכתוב ,"' וגוהמחתה את קח אהרן

 מהרי שם וכתוב ,מהר כאן כתוב ".המגפה
 כאן אף ,להנצל קרבן להלן מה ,סאים שלש
 אחת פעם ,פנחס רבי אמר. להנצל קרבן
 .אליהו את ופגשתי בדרך מהלך הייתי

 שמועיל דבר מר לי יאמר ,לו אמרתי
 ונכנסו ,ה"הקב גזר ברית ,לו אמר .לבריות

 חטאי להזכיר ניםושממ המלאכים כל לפניו
 הקרבנות אדם בני שיזכירו שבזמן ,האדם
 כולם ,בהם ורצונו לבו ןוומכו ,משה שצוה
 מות שיארע בזמן ועוד. לטוב אותו יזכירו
 על עובר והכרוז ,נגזרה הברית ,אדם בבני

 בארץ בניו יעלו דאם ,השמים ילותיח כל
 ויאמרו מדרשות ובבתי כנסיות בבתי
 בשמים רתוקט של ענינים ולב נפש ברצון
  .מהם המות שיתבטל ,לישראל להם שהיו

 áéúëã àø÷ çúô ñçðô éáø)àé æé øáãîá (
ðä ìçä äðäå áéúëå íòá óâ)íù ( äùî øîàéå

åâå äúçîä úà ç÷ ïøäà ìà ' áéúëå)âé íù (
 íúä áéúëå øäî àëä áéúë äôâîä øöòúå
 óà àáæúùàì ïáø÷ ïìäì äî íéàñ ùìù éøäî
 àãç àðîæ ñçðô éáø øîà àáæúùàì ïáø÷ ïàë
 àðéîà åäéìàá äéá úéòøòå àçøàá éìæà àðéåä

øîà àúééøáì éìòîã äìî øî éì àîéì äéì éì 
 ïéìà ìë äéî÷ åìàòå àåä êéøá àùãå÷ øæâ íéé÷
 éã ùð øáã éáåç àøëãàì ïðîîã àéëàìî
 äùî éðîã àéðáø÷ àùðà éðá ïåøëãéã àðãòá

] áèì äéì ïåøëãé åäìëã åäá äéúåòøå äéáì éåùå
àîéé÷ àùðà éðáá àðúåî òøòéã àðãòá ãåòå[ 

 éàã àéîùã àìéç ìë ìò øáòà àæåøëå øæâúà
éäåðá ïåìòéé éúááå úåéñðë éúáá àòøàá 

 àðééðò àáìå àùôð úåòøá ïåøîééå úåùøãî
 ìèáúéã ìàøùéì åäì ååäã ïéîñåá úøè÷ã

åäééðî àðúåî:  
 ,כתוב מה בא וראה ,יצחק רבי אמר

 ותן המחתה את קח אהרן אל משה ויאמר"
 אמר ".רתוקט ושים המזבח מעל אש עליה

 'ה מלפני הקצף יצא כי" ,למה ,אהרן לו
  אל וירץ" ,כתוב מה ."'וגו

 øîàéå áéúë äî äàøå àá ÷çöé éáø øîà
 ùà äéìò ïúå äúçîä úà ç÷ ïøäà ìà äùî
 äîì ïøäà åì øîà úøè÷ íéùå çáæîä ìòî

åäé éðôìî óö÷ä àöé éë øîà"åâå ä ' áéúë äî
)áé íù (ìà õøéå:  

  äøåú éøúñ  
 נקרא סוף אין של הסוד ,'וגו הקדוש

י " אדנוןתחת זהר מתחבר כאשר. ה"יהו
 שבו וםסת נעשה שם ,ה"בזהר עליון יהו

 לתוך ומסתכלים האמת נביאי יודעים
 תאֹוְרַמ ,י"יאהדונה וזה ,העליון הזהר

 כעין" שכתוב ,)טמירות חיות( טמירים
  ".האש מתוך החשמל

åâå àùéã÷ 'åäé óåñ ïéàã àæø" ãë éø÷à ä
ðãà äàúú øäæ øáçúà"åäé äàìò øäæá é" ä

 àîù ãéáòúà] íéúñäéáã) [éëã íéúù( éòãé 
 àãå äàìò àøäæ åâì ïàìëúñîå èåù÷ éàéáð

äðåãäàé" åæéç é]ð"ïååéç àá [ïéøéîèâ áéúëã 
)ã à ìà÷æçé (ùàä êåúî ìîùçä ïéòë:  

                                                                                                                                                                                     

  .אריכות ביהל אור' עי א
אותיות ' טמירים בתוך ד' ד' חיות עליונות כנזכר בתקונים ד' ה שהם ד"אותיות הוי' ג והיינו ד"ה ב
 ). א"נ(ח "ז. י'אדנ
י 'ד מתוך האש אדנ"שהיא ידו). א"ד(א ברעיא מהימנא "כח עב ופנחס ר"דף כא סוף ע' תקונים תקון י ג

והיה משיג נבואתו ' קלי' מד' א' י עצמו מתוך האש היינו אש מתלקחת קלי"נ החשמל הם יאהדונה"א
  ).א"נ(ח "וחשמל מתוך בקיעת האש ז
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 של טובים גבוהים עליונים .משנה
 יוצאות התורה של נקודות תשע ,הימין

 נוסעות והאותיות ,באותיות ונחלקים
 דקיקים מסעותיו ,בהם )מטלטלים(

 תשעת אלו ,חולקים )היכל( בסודות
 התפשטו האותיות .האותיות על השליטים

 לא .להם להכניסם נקודים נשארו .מהם
 של בסוד הם. יוצאים כשאלה רק נוסעים

 מסעות )נוסעות( האותיות כל .סוף אין
 נושאים שהם כמו .סוף אין של בסוד
 ,יםומהסת אלו ,נוסעים הם כך ,אותם

 על יםונטמ אלו ,גלויות ולא גלויות אותיות
ות שמ תשעה. האותיות ששורות מה

ד " יו, והראשון אהיה.חקוקות עם עשרה
  ה"אהיא "ה

 ïéàìò ïéúéðúî]ïéàîø[òùú àðéîéã ïéáè  
àúééøåàã ïéãå÷ðà ïååúàá ïéâìôúîå ïé÷ôð 

]ïååúàå) [ïååúàáå(ìèð åäá  ï)ïìèìèî (>éåðìèî< 
 éæøá ïé÷é÷ã)ïéèìô(á >ïéâéìô<ìà  òùú ïé

 åèùôúà åäééðî ïååúà ïååúà ìò ïéèéìù
 ãë øá ïéìèð àì ïåì äàìòàì ïéãå÷ð åøàúùà

óåñ ïéàã àæøá ïåðéà ïéìà ïé÷ôð ïåðéàâ åäìë 
 ïååúà)ìèîèïì (>ïììèî <]ïéðìèî[ ïéàã àæøá 

 ïéìà éìèð éîð éëä ïåì éìèð ïåðéàã äîë óåñ
 äî ìò ïéøéîè éðä ïééìâ àìå ïééìâ ïååúà ïéîéúñ

ïééøùãã ïåðéàå øùòá ïôéìâ ïäîù òùú ïååúà 
 äàîã÷]äéäà[åé "ä ã"àä]) ð"à [àå"ä å"à( 

éäà"ä:  
  à÷/à  
  øäæ  
 "נפשו" .האמונה צד ,דוד נפש זו "נפשי"

 מן יצא שכאשר משום .ממש האדם נפש זו
 במעשים תתעלה ונפשו הזה העולם
 כל בין ללכת בהם ם שיתקיימה על ,כשרים
 לפני אתהלך" שנאמר וכמ ,הקדושים אותם

 נשא שלא" ומשום ".החיים בארצות 'ה
  ."' וגו'ה מאת ברכה ישא" ,"נפשי לשוא

 åùôð àúåðîéäîã àøèñ ãåã ùôð àã éùôð
 éàäî ÷åôé ãëã ïéâá ùîî ùð øáã ùôð àã
 äî ìò ïéøùëã ïéãáåòá ÷ìúñé äéùôðå àîìò

 ïåðéà ìë ïéá êäéîì åäá íéé÷úéã>ïéùéã÷< 
 øîà úàã äîë)äúè æè÷ íéì ( éðôì êìäúà

åäé" àåùì àùð àìã ïéâáå íééçä úåöøàá ä
åäé úàî äëøá àùé éùôð"åâå ä':  

 היה ,אברהם שנמול אחר ,בא וראה
 שלשה אליו שלח ה"והקב ,וכואב יושב

 ואם .שלום לו להקדים בגלוי מלאכים
 לראות יכול מי וכי ,]ממש [בנגלה ש,תאמר

 רוחות מלאכיו שהוע" כתוב והרי ,מלאכים
 לארץ שירדו אותם שראה ודאי אלא ."'וגו
 שהרי ,זה לך יקשה ולא .אדם בני דוגמתכ

 שיורדים ובשעה ,קדושות רוחות ודאי הם
 וביסודות באוירים מתלבשים ,לעולם
 כמראה ממש אדם לבני ונראים ,החומר

 áéúé äåä íäøáà øæâúàã øúá éæç àú
á÷å áéàëå" ïéëàìî úìú äéáâì øãù ä

 àäã àîéú éàå íìù äéì àîã÷àì àéìâúàá
 àäå ïéëàìî éîçîì ìéëé ïàî éëå àéìâúàá

 áéúë)ã ã÷ íù (åâå úåçåø åéëàìî äùåò ' àìà
àùð éðáã àðååâë àòøàì éúçðã ïåì àîç éàãåå 

éàãå àäã éàä êì äù÷é àìå ïéùéã÷ ïéçåø ïåðéà 
åïéùáìúî àîìòì éúçðã àúòùáæ éøéåàá 

ïéîìåâã éãåñéáåç åæéçë ùîî àùð éðáì åæçúàå 
                                                           

ים נטלן מטלטלן מתנועעים האותיות כי אורם קטן מהנקודות שהם חשוב' ופי). א"ד(ב "לעיל טו ע א
 ).א"נ(ב "הרש. יותר ברזי פלטין שהיא לשון חשיבות

פירוש בסודות מחלקים ורומז לשערים מרומזים לכתר והם מחלקים הפסק באתנח וכיוצא הנקודות  ב
 ).א"נ(והאותיות בבינה ' בח

 ).א"ד(א ”מ שרשם באין סוף להיות להם קיום עיין בהאזינו רפט ע"ג דנקודי מחכמה מ"אע' פי ג
  ).א"ד(א ”ויצא קנט ע' קון כד ותקון ע דף כח ובהקדמת תקונים דף ה בתקון יט ולקמן פתקונים ת ד
  ). א"נ(ח "ז. היינו כתר ה
ב שמלכים שהם מיצירה אינם יכולים לירד "ש כב ע"ועי, א"ב כט ע"ה ח"דע' עי). א"ד(א "לעיל נח ע ו

  .א"לקמן קמד ע' ועי, ם הזהגוף דעול' בעולם הזה עד שמתלבשים באוירא דהאי עלמא ומתגלמים בבחי
  ).הערת הזוהר(א ”קמד ע ז
ג "כ בזוהר רות יד רע"אמנם הוא רק בהמלאכים שנקראו אישים וכן בהמלאכים שנקראו בני אלהים כ ח

יא ' נשא פ' ש במדרש פ"והגם שאותן המלאכים הם מיכאל גבריאל רפאל והם גדולים מכל המלאכים כמ
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 אותם ראה אברהם ,וראה ובא. תםדמּו
 כואב שהיה גב על ואף ,אדם בני כמראה

 עולגר לא כדי אחריהם ורץ יצא ,ההמיל מן
 רבי אמר. לכן דםומק עושה שהיה )מה(

 של כמראה אותם שראה ודאי ,שמעון
 ,"י"אדנ ויאמר" שכתוב ממה ,מלאכים

 היו ואלו ,באה היתה השכינה ת"דל ף"באל
 שהם משום ,אליה וכסא שלה עמודים
 כעת וראה .שתחתיהצבעים ה שלשת
 עד לזה מקדם ראה שלא מה שנמול משום
  שלא

 àîç íäøáà éæç àúå ïåäìã àð÷åéã åæéçë ùîî
òàå àùð éðá åæéçë ïåì" ÷ôð äìéîî áéàë äåäã â

 äåäã äî òøâîì àìã ïéâá åäééøúáà èäøå
à àðã úîã÷î ãéáò" åæéçë éàãå ïåòîù ø

îç ïéëàìîã áéúëã äîî ïåì à)â çé úéùàøá (
ìàá éðãà øîàéå"ìã ó" àéúà äåä àúðéëù ú

 ïéâá äáâì àééñøëå äìéã ïéëéîñ ååä ïéìàå
ïéðååâ ïåðéàãà ïéâá àúùä àîçå äúåçúã úìú 

àì ãò àðã úîã÷î éîç äåä àìã äî øæâúàã:  

  íìòð ùøãî:  
 וכתוב ,"בעם הנגף החל והנה הקהל תוך

 ותעצר החיים ביןו המתים בין דוויעמ"
 לשלוט חבלה מלאך יכל ולא ".המגפה

  .המות ונתבטל

ä êåúìä÷ áéúëå íòá óâðä ìçä äðäå 
)âé æé øáãîá ( íééçä ïéáå íéúîä ïéá ãåîòéå

 àìáçîã àëàìî ìéëé àìå äôâîä øöòúå
àðúåî äìèáúðå äàèìùì:  

 אצל בא ,טרשא לכפר הלך אחא רבי
 .העיר בני כל עליו לחשו .שלו המארח

 באו .אליו נלך ,לכאן בא גדול אדם ,אמרו
 .אבדתינו על חושש לא ,לו אמרו .אצלו
 ימים שבעה שיש ,לו אמרו .מהו ,להם אמר
 ולא מתחזק יום וכל ,בעיר מות שיש

 הכנסת לבית נלך ,להם אמר. מתבטל
 עד .הוא ברוך הקדוש מלפני רחמים ונבקש
 ופלוני פלוני ,ואמרו באו ,הולכים שהיו
 להם אמר .למות נוטים ופלוני וניופל ,מתו
 שהשעה ,כך לעמוד עת אין ,אחא רבי

 בני ארבעים מכם תפרישו אבל, דחוקה
 עשרה עשרה ,זכאים היותר מאלו אדם

 לקצה עשרה ,עמכם ואני ,חלקים לארבעה
 לארבע וכן ,העיר לקצה ועשרה העיר

 של ענין חפצה בנפש ,ואמרו .העיר קצוות
 נתן הוא ברוך שהקדוש הסמים רתוקט

 כך עשו. תויא הקרבנות של וענין ,למשה
 לארבע העיר בכל ועברו ,פעמים שלש

 ,להם אמר לבסוף .כן אומרים והיו ,קצוות
 מכם ותפרישו ,למות שנוטים לאלו נלך

 ,מויתסי וכאשר ,כך ותאמרו לבתיהם
 אל משה ויאמר" ,הפסוקים אלו תאמרו

 àçà éáø éáâì àúà àùøè øôëì ìæà
 àøáâ åøîà àúî éðá ìë äéìò åùéçì äéæéôùåà
 åøîà äéáâì åúà äéáâì ìéæéð àëä àúà àáø

 äéì>ñç àì<ìò  àðãáåàá åøîà åäî åäì øîà 
 àúàîá àðúåî éøàùã ïéîåé äòáù úéàã äéì
 ìéæéð åäì øîà ìèáúà àìå ó÷úúà àîåé ìëå

á àùãå÷ íã÷ ïî éîçø òáúðå àúùéðë éáì êéø
 åúéî éðåìôå éðåìô åøîàå åúà éìæà ååäã ãò àåä
 úéì àçà éáø åäì øîà úåîì åèð éðåìôå éðåìôå
 åùéøôà ìáà à÷éçã àúòùã éëä àîéé÷ì àúò
 øéúé ïéàëæã ïåðéàî àùð éðá ïéòáøà ïåëðî
 ïåëîò àðàå ïé÷ìåç äòáøàì äøùò äøùò
 àúàîã àúééååæì äøùòå àúîã àúééååæì äøùò

æ òáøàì ïëå úåòøá åøîàå àúàîã àúééåå
ïåëùôðâ êéøá àùãå÷ã ïéîñåá úøè÷ã àðééðò 

 ïë åãáò äéîò àðáø÷ã àðééðòå äùîì áäé àåä
 àúééååæ òáøàì àúàî ìëá åøáòàå ïéðîæ úìú
 ïåðéàì ìéæéð åäì øîà øúáì ïë ïéøîà ååäå
 åøîàå ïåäéúáì åëééðî åùéøôà úîéîì åèéùåàã

 åîééñú ãëå ïéãëàô ïéìà ïåøîàéé÷åñà øîàéå 

                                                                                                                                                                                     

כ כל החיות "שים הם קטנים מכל המלאכים אך גם באישים ישנם גמ והמלאכים שנקראו אי"ובכ' ג' יא סי
  ).ו"לש(ש בסופו "ח וע"רפ' ח שער נ"ו בע"ש הרח"ן וכמ"והארגמ

 ).הערת הזוהר(א ”צא ע א
ולא חס על אובדנא למה לא ). א"ד(אודות האבידה והמגפה שביניהם כדת מה לעשות כמבואר בסמוך  ב

  ).א"נ(ב "הרש. תחוס עליהם שאובדים במגפה
 ).א"ד(בכוונה גדולה ורצון לבבכם  ג
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 ô ïéìààéé÷åñà úà ç÷ ïøäà ìà äùî øîàéå  ,'וגו אש עליה ותן המחתה את קח אהרן
åâå ùà äéìò ïúå äúçîä':  

  äøåú éøúñ  
 ,ם"אלהי ,ל"א ,ה"יהו ,ה"אהי אשר

 הזה ומהשם( .י"שד ,ן"אדו ,צבאות ,ה"יהו
 .אותיות ב"כ מתפשט א"ה ו"וא א"ה ד"יו

 וזה ,אותיות ז"כ הרי ך"מנצפ השם וסוד
 ה"יהו .אחד ה"יהו ו"אלהינ ה"יהו סוד אוה

 סוד אחד ,אותיות ד"י הרי ,ה"יהו ו"אלהינ
 .אברים ח"רמ יתפשטו ומהם ,אותיות ג"י

 חמשה ך"מנצפ ,ב"ע בן ושם ב"מ בן שם
 חמשים של הסוד יתפשט וממנו ,גבורות

 ח"רמ הרי .ב"ע יתפשטו ומהם ,בינה שערי
 הם אלה). אמת אלהיכם 'יי עם אברים
 וכל ,בצדיהם חקוקים שמות עשרה

 ארבעים יםמאתב נחקקו הללו השמות
 הברית בארון ונכנסים .אברים ושמונה

 וזה .י"אדנ שנקרא השם ,אהו ומי ,האחד
 ה"יהו א"נ( .לאברהם עכשיו התגלה )סוד(

 םֵש מיכאל ).י"אדנ ל"א א"ונ ,ת"צבאו
 יותר הזה השם את ומשמש שאוחז הימין

 םהֵש שסוד מקום בכל ,האחרים מאותם
  ,םַׁש מיכאל ,םַׁש הזה

éäà øùà"åäé ä"ä )ä(à" ì]åäé"ä [éäìà" í
åäé"åàáö ä"åãà ú"ïáãù "éâ) ]ð"à [ àîù àã ïîå

åé"ä ã"àå à"ä å"ë èùôúî à" àæøå úåéúåà á
ôöðî àîùã"êãë éøä " àæø àåä àãå úåéúåà æ

åäé"ðéäìà ä"åäé å"åäé ãçà ä"ðéäìà ä"åäé å" ä
é éøä"çà úåéúåà ã"é àæø ã" ïåäðîå ïååúà â

îø åèùôúé"íéøáéà çäá íù î ï"ò ïá íùå á" á
ôöðî" àæø èùôúé äéðîå úåøåáâ äùîç ê

 ïåäðîå äðéá éøòù ïéùîçãéò ïåèùôú" éøä á
îø"åäé íò íéøáà ç"úîà íëéäìà ä (>ïéìà< 

ïäîù øùò ïåðéàå ïäîù éðä ìëå ïåäéøèñá ïôéìâ 
 åôéìâúà]îø"íéøáéà ç[ ïåøà ãçá ïéìàòå 

 åäéà ïàîå úéøáä)åãà"ï ( éðãà éø÷úàã àîù
àãå ]àæø[ íäøáàì àúùä éìâúà ]ð"åäé à" ä

ðå úåàáö"ðãà ìà à"é[ àðéîéã àîù ìàëéî 
àã àîùì àùîùîå ãéçà à÷ãæ ïåðéàî øéúé 

 ìàëéî ïîú àîù éàäã àæøã øúà ìëá ïéðøçà
ïîú  

  à÷/á  
  øäæ  

 שהם אלא ,יודע היה לא בתחלה .נמול
 מלאכים םהש ידע כך אחר ,אדם בני

 בשעה .תו אליו בשליחוובא ,קדושים
 לו ובשרו "אשתך שרה האי"שאמרו לו 

 נקודות האותיות "אליו", יצחק בשורת
 רמז ,שלמעלה למה רמז איו וסימן ,ו"אי

 כאן כתוב ".באהל הנה ויאמר" .ה"לקב
 יצען בל אהל" שם וכתוב ,"באהל הנה"

 ïåðéàã àìà òãé äåä àì àúéîã÷á øæâúà
ð éðá ïéùéã÷ ïéëàìî ïåðéàã òãé øúáìå àù

 äéì åøîàã àúòùá äéáâì àúåçéìùá åúàå
éà" êúùà äøù ä)è çé úéùàøá ( äéì åøùáå

éà úåãå÷ð ïååúà åéìà ÷çöé úøåùá" åéà ïîéñå å
àìéòìã äîì æîøçá÷ì æîø " äðä øîàéå ä

 íúä áéúëå ìäàá äðä àëä áéúë ìäàá

                                                                                                                                                                                     

  ).הערת הזוהר(במדבר טז  א
  ).א"נ(ח "ז. י"ל אדנ"צ ב
  ).א"נ(ה מבחוץ "נ שהוא הגה"י וכ"מכאן עד אמת ליתיה בס ג
  ).א"ד(שלח לך ' ריש פ ד
 ).הערת הזוהר(ק "ו מהרמ"ב אתוון דיחודא שמע ובשכמל"במדרש רות איתא י ה
  ).א"נ(ה שקיו דאילנא המחיה אותם "שם מו' שמות הנז' פירוש ט ו
ש שבכל מקום "י ומיכאל במילוי גימטריא שכינה וז"ק גימטריא אדנ"י וכן מיכאל במ"היינו שם אדנ ז

 ).א"נ(ח "ז. שיש מיכאל יש גילוי שכינה
אצל ' ק ב"דלא עבדי פירי כנזכר בזוהר צמח שלח לך ד' כי שרה עד עתה היתה קשורה בקליפ' פי ח

ונתקשרה ' נעקרה שרה ממקום הקלי' זקן ועתה באו המלאכים לבשר ואמרו איו שרה אשתך פיואדוני 
ד והשיב אברהם "ר חב"ש רמז למה דלעילא ג"דעת כליל תרווייהו וז' בינה ו' חכמה א' ר י"ו דהיינו ג"באי

' עם גאהל שנתגלתה שכינה אליו מיוחדת ' הנק' ת הוא מיוחד במ"ה ת"ויאמר הנה באהל כלומר זה קב
  ).א"נ(ח "ז. ת"אבות כנזכר בס
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 למה ,ו"אי שנקוד כיון , בא וראה."'וגו
 של בורישח משום אלא .איה כך אחר כתוב

 אמר אז .האמונה סוד כאחד ונקבה זכר
 של הקשר הוא שם ".באהל הנה ויאמר"

 איה" )באהל הנה ויאמר( .נמצא ושם ,הכל
 העליונים המלאכים ידעו לא וכי ."'וגו

 אלא ".איה" כתוב למה ,באהל הנה ששרה
 שנמסר מה אלא הזה בעולם יודעים שלא
  .לדעת להם

)ë âì äéòùé (åâå ïòöé ìá ìäà 'æç àú é] ïåéë
ã[éà ãå÷ð" ïéâá àìà äéà øúáì áéúë éàîà å
>ã< àøåáç]ã[ àæø àãçë àá÷åðå øëã

 ïîú ìäàá äðä øîàéå øîà ïéãë àúåðîéäîã
 àøåù÷ àåä]çëúùà ïîúå àìëã[ äðä øîàéå 

 äéà ìäàá>åâå'< éàìò éëàìî éòãé ååä àì éëå 
 äéà áéúë éàîà ìäàá äðä äøùã]àìà) [ìáà( 

àì) ååä(àäá éòãé àîìò éà øñîúàã äî àìà 
òãðîì åäì:  

 אני מצרים בארץ ועברתי" ,בא וראה
 ,ה"לקב יש ומלאכים חיםושל כמה וכי ,"'ה

 טפה בין יודעים היו לא שהם משום אלא
 פרט ,בכור של שלא לאותה בכור של

 על תו והתוית" ,וז כדוגמא. לבדו ה"לקב
 אלא ,צריכים ולמה ".האנשים מצחות
 מה רק אלא םיודעי לא שהם משום

 כל כמו ,)יודעים( לדעת להם שנמסר
 על להביא ה"הקב שעתיד הללו הדברים
 כרוז מעביר ה"שהקב משום ,מהלו .העולם

 להביא שעתיד דבר באותו הרקיעים בכל
 שהמשחית בשעה ,וז כדוגמא. העולם על

  נמצא

 éæç àú)áé áé úåîù ( íéøöî õøàá éúøáòå
åäé éðà"ïéëàìîå ïéçéìù äîë éëå ä äéì úéà 

á÷ì" äôè ïéá éòãé àì ïåðéàã ïéâá àìà ä
á÷ øá àøëåá àìã àåääì àøëåáã" éåãåçìá ä

 àã àðååâë)ã è ìà÷æçé ( úåçöî ìò åú úéåúäå
 éòãé àì ïåðéàã ïéâá àìà ïéëéøö éàîàå íéùðàä

 òãðîì ïåì øñîúàã äî àìà)òãéé ( ìë ïåâë
á÷ ïéîæã ïéìî ïéìà" àîìò ìò äàúééàì ä

]å[è éàîá÷ã ïéâá àîò" åäìëá àæåøë øáòà ä
àîìò ìò äàúéàì ïéîæã äìî àéääá ïéòé÷øá 

çëúùà àìáçîã àúòùá àã àðååâë:  
  íìòð ùøãî:  

 ."' וגוהמתים בין דוויעמ 'וגו אהרן ויקח
 קול אותו שמעו .מהם והתבטל עשו וכן

 הנחילוה הראשונים ,הסודות סודי ,שאומר
 ,אןכ שורה לא השמים דין שהרי ,למעלה

 רבי של לבו חלש .לבטלו יודעים שהרי
 כמו ,לו שאומרים שמע .נתנמנםו אחא

 רואמ לך .זה את תעשה ,זה את שעשית
 .יַנַפְל הם שרשעים ,בתשובה שיחזרו להם
 וקבלו ,מהישל בתשובה והחזירם קם

 ,לעולם מהתורה יתבטלו שלא עליהם
 מתא לא וקראו ,העיר שם את והחליפו
  .מחסיא

âå ïøäà ç÷éåå 'åâå íéúîä ïéá ãîòéå ' ïëå
 øîàã àì÷ àåää åòîù åäééðî ìèáúàå åãáò

àøúñ àúééî÷ àøúñâ àðéã àäã àìéòì åìéçåà 
 äéì àìèáì éòãé àäã àëä éøùà àì àéîùã
 äéì éøîàã òîù êåîãà àçà éáøã äéáì ùìç
 ïåøæçéã ïåì àîéàå ìéæ àã ãéáò àã úãáò ãë

øæçàå í÷ éàî÷ ïåðéà ïéáééçã äáåùúá åäì 
ïåìèáúé àìã åäééìò åìéá÷å àúîéìù äáåùúáã 

 ïåøà÷å àúø÷ã àîù åôéìçàå íìòì àúééøåàî
àéñçî àúàî äì:  

                                                                                                                                                                                     

ז שנמשך אחריהם לא שם לבו "והרמ' ז דלא כהתוס"ש שאינם יודעים מחשבות בני אדם שבעוה"ומכ א
כ הרב זרע ברך "וכ' א הלוי שהזוהר חולק על התוס"כ הרשב"כ(ב "הרש. ל כאמור"גם לזאת שהזוהר לא ס

ש "והביאם הרא' ב הנז"שבת י' אך דברי התוס. ז"עוהג והמעיין יראה דאין ראיה דהזוהר איירי ברדתם ב"ח
א "גר' א ועי"מ פז ע"ב' גמ' עי). א"נ) (ן"ש במקומו מאי"היה קורא קשים דכמה כתובים להפך כמ' בפסקיו פ

  @: ל"ז) ו"לש(ב "ח קא סקי"א
 ).א"ד(ב "נח סג ע ב
אינו שורה כאן ' ן מלמעלחולה חולה ראשונה המתינו למעלה ולא תרדו למטה בין בני העיר שהרי הדי ג

חולה ' אלו טרפות שפי' בפ' מסתורית' ומלת סתרא הוא מל. מאחר שהם יודעים לבטל חולי הדבר בר מינן
י "בכ”כ הרמז ע"וכ. מחלה' והרואה יראה שם דף ס דלא מוכח הכי ואיברא דהערוך כתב ל(א "ד' עי). א"ד(

פירוש שלוחי המגפה שהם ). ן"מאי(סחא שם מעזלא ה באורך ועיין במוסף הערוך דהנו"עד' דאינו מובן ופי
  ).א"נ(ב "הרש. ש אוחילו המתינו "עדיין נסתרים למעלה המתינו שם ולא תבואו וז

  ).הערת הזוהר(א ”צד ע ד
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 לצדיקים להם די לא ,יהודה רבי אמר
 כן לאחר אלא ,הגזרה את שמבטלים
 דכיון ,הוא שכן לך תדע .להם שמברכים
 סאים שלש מהרי לגוף אומרת שהנשמה

 מה ,הדין את טלומב ,הענין אותו וכל ,'וגו
 ,"חיה כעת אליך אשוב שוב ויאמר" ,כתוב

 המלאכים אותה שרואים כיון. ברכה הרי
 הולכים ,עושים מה ,לנפשו עצה לקח שזה
 בהם ולעשות בדינם ןילעי הרשעים אצל

 האנשים משם מווויק" שכתוב זהו .משפט
 ,הרשעים למקום ," סדוםפני על פויוישק

 רבי שאמר הוא זה .משפט בהם לעשות
 שרואה כיון ,צדיק של דרכו כך ,יהודה
 לשוב מתאחר אינו ,בדינו ניםישמעי

 לפני ודמו חלבו )על( ולהקריב ולהתפלל
. ממנו הדין בעלי שמסתלקים עד ,צורו

  עיניו וישא" שאמר שכיון

 íé÷éãöì íäì éã àì äãåäé éáø øîà
 ïéëøáîù ïë øçàì àìà äøæâä úà ïéìèáîù

åéëã àåä ïëù êì òãú íäì úøîåà äîùðäù ï
åâå íéàñ ùìù éøäî óåâì ')å çé úéùàøá ( ìëå

 áéúë äî ïéãä úà ìèáîå ïéðòä åúåà) úéùàøá
é çé ( éøä äéç úòë êéìà áåùà áåù øîàéå

 ç÷ì äæù íéëàìîä äúåà íéàåøù ïåéë äëøá
 íéòùøä ìöà íéëìåä íéùåò äî åùôðì äöò

ää èôùî íäá úåùòìå íðéãá ïééòì" ã)æè íù (
å÷éå íåãñ éðô ìò åôé÷ùéå íéùðàä íùî åî

 àåä àãä èôùî íäá úåùòì íéòùøä íå÷îì
 äàåøù ïåéë ÷éãö ìù åëøã êë äãåäé éáø øîàã
 ììôúäìå áåùì øçàúî åðéà åðéãá ïéðééòîù

 áéø÷äìå)ìò ( ãò åøåö éðôì åîãå åáìç
 àùéå øîàù ïåéëã åðîî ïéãä éìòá ïé÷ìúñîù

åéðéò:  
  äøåú éøúñ  

 עם אלהים מסתלק ,הזה אלמיכ הסתלק
  .שדי

 ÷éìúñà)÷éìúñà ìàëéî éàä( ]éäìà"í[ 
 éãäá]ãù"é[:  

 בציור והתגלמו ,אנשים שלשה בהתחלה
 ,ודאי אוכלים ,אוכלים והיו ,אויר של

 ועושים ,הכל ומכלה אוכלת שלהם שהאש
 ואותה ,ודאי אש הם .לאברהם רוח נחת
 .נראית ולא אויר של בציור מתכסה האש

 ,אותו ואוכלת לוהטת אש כלמא ואותו
 כיון. מזה רוח נחת מקבל ואברהם

 ויעל" ,כתוב מה השכינה שהסתלקה
 עמו מסתלק מיד ,"אברהם מעל אלהים
 המלאכים שני ויבאו" שכתוב ,מיכאל

עכשיו ו שלשה בהתחלה כתוב ."' וגומהוסד
 עם הסתלק ,ימין שהוא מיכאל אלא ,שנים

 ירד למנוח שנראה המלאך. השכינה
 או הוזה ,לו ונראה באויר )לו( לםוהתג

 ,לאברהם אלו עם ירד שלא מה .אוריאל
  .מדן שבא למנוח לבשר לבדו כאן ירד

 àøåéöá åîéìâàå íéùðà äùìù àúéîã÷á
 ìëà åäìã àùàã éàãå éìëà éìëà ååäå àøéåàã
 àùà ïåðéà íäøáàì çåø úçð ãéáòàå àìë éöùå

 éñëúà àùà àåääå éàãå àìå àøéåàã àøåéöá
úà àåääå éæç]îàìë [>àìëéî< àèäìî àùà 

 ïåéë éàäî çåø úçð ìá÷î íäøáàå äéì àìëàå
 áéúë äî àúðéëù ÷ìúñàã)áë æé úéùàøá (

éäìà ìòéå"íäøáà ìòî íà äéãäá ÷ìúñî ãéî 
 áéúëã ìàëéî)à èé íù ( íéëàìîä éðù åàáéå

åâå äîåãñ ' ïéøú àúùäå àúéîã÷á áéúë äùìù
úñà àðéîé åäéàã ìàëéî àìà÷éìá éãäá 

çåðîì éæçúàã êàìî àúðéëùâ íéìâàå úçð 
)äéì ( äî ìàéøåà åäéà àãå äéì éæçúàå àøéåàá

 éåãåçìá àëä úçð íäøáàã ïéìàá úçð àìã
ïãî éúàã çåðîì àøùáì  

  á÷/à  
  øäæ  

àìå äéúéáá àéñëúàì ùð øá éòá àîìòá  ולא בביתו תכסותלה צריךאדם  ,בעולם

                                                           

à "éäìà ìòéå"íäøáà ìòî í "øâä úåäâäá ÷çîð"à , àúéà åîå÷îáå"ä êìéå 'ãéî äìë øùàë."  
 ).הערת הזוהר(ב ”קו ע ב
ה "דע(וכאן הוא התחתון , מלאכי המרכבה בכל עולם ועולם' אלא שיש ד, המלאך שבמרכבהזה איננו  ג

 ).ב"ב כט ע"ח
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 כמו .ישחת שלא כדי ,בשוק נראה יהיה
 ביתו תחמפ איש תצאו לא ואתם" שנאמר

 אבל ,כן להסתתר שיכול מאלו ,"קרוב עד
 מה .להסתתר צריך )יכול( לא ה"הקב מלפני
 לא ואני במסתרים איש יסתר אם" ,כתוב

  ".'ה נאם אראנו

 øîà úàã äîë ìáçúé àìã ïéâá à÷åùá éæçúé
)áá ëé úåîù ( åúéá çúôî ùéà åàöú àì íúàå

ø÷á ãòàðî åäééïéà  ]àøúúñàì ìéëéã[ ìáà 
á÷ éî÷î"àì äá áéúë äî àøúúñàì éòá 

)ãë âë äéîøé ( àì éðàå íéøúñîá ùéà øúñé íà
åäé íàð åðàøà"ä:  

 לומר רצו שלא ".אשתך שרה איה"
 ,מיד ,"באהל הנה" שאמר כיון .לפניה

 בן והנה חיה כעת אליך אשוב שוב ויאמר"
 ,ארץ דרך בא וראה ."' וגואשתך לשרה

 לא ,לולאכ לפניהם אברהם הזמיןטרם שש
 שמשום יראה שלא כדי ,דבר לו אמרו
 אחר .לולאכ אותם הזמין בשורה אותה

 אותה לו אמרו אז ,"ויאכלו" שכתוב
 דעתך על תעלה וכי ".ויאכלו. "בשורה

 בשביל אלא ,אוכלים עליונים שמלאכים
 רבי אמר .כך נראה אברהם של כבודו
 אש שהם םמשו ,ודאי ויאכלו ,אלעזר
 להם שנתן מה וכל .נראים ולא אש אוכלת
 אברהם שמצד משום ,אכלו אברהם
 צד מאותו שאוכלים( למעלה אוכלים

  ).שלמעלה

 êúùà äøù äéà)è çé úéùàøá ( åòá àìã
 øîåìî ãéî ìäàá äðä øîàã ïåéë äî÷

)é çé úéùàøá ( úòë êéìà áåùà áåù øîàéå
åâå êúùà äøùì ïá äðäå äéç 'øåà éæç àú ç

 àòøà]ã[ àìã ãò]à[ ïéîæ>íäøáà <]á÷"ä[ 
 àìã ïéâá éãî äéì åøîà àì ìëéîì åäééî÷
 ìëéîì åäì ïéîæà à÷ äøåùá àéää ïéâáã éæçúé

 áéúëã øúá)ç íù ( äéì åøîà ïéãë åìëàéå
 åìëàéå äøåùá àéää] éëàìî éëå êúòã à÷ìñ

éìëà éàìò[ éæçúà íäøáàã àø÷é ïéâá àìà 
àéå øæòìà éáø øîà éëäïåðéàã ïéâá éàãå åìëâ 

 ïåì áäéã äî ìëå éæçúà àìå àùà ìéëàã àùà
 ïéâá éìëà íäøáà] éìëà íäøáàã àøèñîã

àìéòì[ã) àìéòìã àøèñ àåääî éìëàã:(  
 הוא אברהם שאכל מה כל ,בא וראה

 .ואכלו לפניהם הקריב ולכן ,בטהרה אכל
 ,וטהרה מאהוט בביתו שמר אברהם

 להתקרב יכל לא( טמא שהוא אדםאפילו ש
 ,הוא טמא שזה אברהם ידע אז .לביתו
 )שעשה עד ,בביתו משמש היה לא( )ועשה

 ימים שבעה רולשמ לו עשה או ,טבילה לו
 ,בא וראה. בודאי זה וכך ,בביתו לו כראוי
 מקרה טהור יהיה לא אשר איש" כתוב
 ערב לפנות והיה" .תקנתו מה ."' וגולילה
  מאהוט בו ארעה ".במים ירחץ

ìë éæç àú åäéà äøäèá íäøáà ìéëàã äî 
 øéèðå éìëàå åäééî÷ áéø÷à êë ïéâáå ìéëà à÷
 øá åìéôàã àúåáàñîå àéëã äéúéáá íäøáà

 áàñî åäéàã ùð) ïéãë äéúéáì àáø÷ì ìéëé àì
ãéáòå åäéà áàñî àäã íäøáà òãé (]ð" à àì

ãéáòã ãò äéúéáá ùîùî äåä[  åà äìéáè äéì
 à÷ãë ïéîåé äòáù àøèðì äéì ãéáò äéì éæç

 äéúéáá>å< áéúë éæç àú éàãå àåä éëä) íéøáã
àé âë (åâå äìéì äø÷î øåäè äéäé àì øùà ùéà '

äéúð÷ú éàî) áéúë( õçøé áøò úåðôì äéäå 
äàîåè äéá òøòà íéîá:  

  íìòð ùøãî:  
 ,"עליו נצבים אנשים שלשה והנה וירא

 האהלה אברהם וימהר" ,בנשמה כתוב מה
 שום בלא ותובמהיר בחפזון ,"שרה אל

 åéìò íéáöð íéùðà äùìù äðäå àøéå
)á çé úéùàøá ( äîùðá áéúë äî) çé úéùàøá
å ( ïåæôçá äøù ìà äìäàä íäøáà øäîéå

                                                                                                                                                                                     

צ להשמר "ה דאיהו יודע הכל א"פירוש מהמחבלים צריך להשמר כיון שניתן להם רשות אבל הקב א
בלים ובמצרים דכתיב ועברתי אני ולא מלאך וכתיב ואתם לא תצאו הטעם דאחר שהוכו בחצות נשארו מח

 ).א"נ(מ "א. על נשמות המוכים
á) ñ"ìéëé à( –ôã "å. 

 ).הערת הזוהר(א ”קד ע ג
ש לעולם "פירוש כי מצד החסד מדת אברהם יורד מזון ממנו ולמטה ואם למדות הוא משפיע כ ד

 ).א"נ(ח "ז. המלאכים
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 הגוף אצל הנשמה ממהרת מיד .העכבה
 ,לו שיתכפר במה ולבקש ,למוטב להחזירו

  .הדין בעלי ממנו שמסתלקים עד

 úøäîî ãéî äáëòä íåù àìá úåøéäîáå
 ìöà äîùðä äîá ù÷áìå áèåîì åøéæçäì óåâä

ïéãä éìòá åðîî ïé÷ìúñîù ãò åì øôëúéù:  
 ואברהם" שאמר מהו ,אומר אליעזר רבי
 להיות חדל בימים באים זקנים ושרה
 שהנשמה כיון אלא ".כנשים רחוא לשרה

 כמה בארץ נשאר והגוף ,במעלתה עומדת
 ,הרבה וימים שנים בימים באים ,שנים
 כל כשאר רחוא רוולעב ולבא לצאת וחדל
 אומר מהו. הגוף להחיות נתבשר .אדם

 בלותי אחרי ,"עדנה לי היתה בלותי אחרי"
 עדנה לי היתה ,שנים כמה מהיום בעפר

 שנים כמה שהיום ,"זקן יואדִנ" .וחדוש
 ברוך והקדוש .הפקידני ולא ממנו צאתושי

 מהו ,"למועד ,דבר 'מה היפלא" ,אמר הוא
 .מתים החיותל אצלי הידוע אותו ,"למועד"
 שלש כבן שיתחדש מלמד "בן ולשרה"

  .שנים

 áéúëã éàî øîåà øæòéìà éáø)àé íù (
 úåéäì ìãç íéîéá íéàá íéð÷æ äøùå íäøáàå

ãîåò äîùðäù ïåéë àìà íéùðë çøà äøùì>ú< 
 íéàá íéðù äîëî õøàá øàùð óåâäå äúìòîá
 àáìå úàöì ìãçå äáøä íéîéå íéðù íéîéá

à ìë øàùë çøà øåáòìå úåéçäì øùáúà íã
 äðãò éì äúéä éúåìá éøçà øîåà åäî óåâä

)áé çé úéùàøá ( äîë íåéäî øôòá éúåìá éøçà
 ï÷æ éðåãàå ùåãçå äðãò éì äúéä íéðù)íù (

àöéù íéðù äîë íåéäùú éðãé÷ôä àìå éðîî 
åäéî àìôéä øîà àåä êéøá àùãå÷å" øáã ä

 ãòåîì)ãé íù ( éìöà òåãéä åúåà ãòåîì åäî
úåéçäì ïáë ùãçúéù ãîìî ïá äøùìå íéúîä 

íéðù ùìù:  
 כיון ,סימון ברבי יהודה רבי אמר

 הקדוש ,מעלה של מזיוה נזונית שהנשמה
 הוא אומר לאותו המלאך הנקרא ברוך
 עתיד שאני פלוני לגוף ובשר לך ,הדומ

 הצדיקים את אחיה שאני למועד להחיותו
 בלותי אחרי ,משיב והוא .לבא לעתיד
 ושכנתי בעפר בלותי אחרי ,עדנה לי היתה

 תהיה עפר וגוש רמה בשרי ואכל ,באדמה
 ,לנשמה אומר הוא ברוך הקדוש. חדוש לי

 ,'וגו אברהם אל 'ה ויאמר" שכתוב זהו
 אצלי הידוע למועד ,"דבר 'מה היפלא

 אותו אליך אשוב ,המתים את להחיות
  שהוא הגוף

 äîùðäù ïåéë ïåîéñ éáøá äãåäé éáø øîà
 äåéæî úðåæéð øîåà àåä êéøá àùãå÷ äìòî ìù

îåã àø÷ðä êàìîä åúåàì" óåâì øùáå êì ä
 äéçà éðàù ãòåîì åúåéçäì ãéúò éðàù éðåìô
 éøçà áéùî àåäå àáì ãéúòì íé÷éãöä úà
 øôòá éúåìá éøçà äðãò éì äúéä éúåìá
 øôò ùåâå äîø éøùá ìëàå äîãàá éúðëùå
 äîùðì øîåà àåä êéøá àùãå÷ ùåãç éì äéäú

ää" ã) âé çé úéùàøá-ãé  (åäé øîàéå" ìà ä
åâå íäøáà 'åäéî àìôéä" òåãéä ãòåîì øáã ä

 åúåà êéìà áåùà íéúîä úà úåéçäì éìöà
àåäù óåâä:  

  äøåú éøúñ  
 לא ,אברהם כמו חשוב שלא ומשום

 לא תעצרני אם" כתוב שהרי ,שאכל כתוב
 הלהב בעלות ויהי" וכתוב ".בלחמך כלוא

 "המזבח בלהב 'ה מלאך ויעל המזבח מעל
 ,"אברהם מעל אלהים ויעל" וכאן ',וגו

 רפאל ונשארו ,מיכאל הסתלק שבו משום
 המלאכים שני" כתוב ועליהם. וגבריאל

 על תלוי שהדין בשעה ,"בערב" ".מהוסד
 ונמצא ,אחד הסתלק כך אחר ,העולם
גם ו ,לוט נצל אברהם בזכות .לבדו גבריאל

  .אליו באו זה ועל ,בהם זכה הוא

ïéâáå ìëàã áéúë àì íäøáàë áéùç àìã 
 áéúë àäã)æè âé íéèôåù ( ìëåà àì éðøöòú íà

 áéúëå êîçìá)ë íù ( ìòî áäìä úåìòá éäéå
åäé êàìî ìòéå çáæîä"åâå çáæîä áäìá ä '

éäìà ìòéå àëäå" íäøáà ìòî í) æé úéùàøá
áë ( ìàôø åøàúùàå ìàëéî ÷éìúñà äéáã ïéâá

 áéúë åäééìòå ìàéøáâå)à èé íù ( íéëàìîä éðù
 àîìò ìò àéìú àðéãã àúòùá áøòá äîåãñ
 äéãåçìá ìàéøáâ çëúùàå ãç ÷ìúñà øúáì
 éëä óåà åäéàå èåì áéæúùà íäøáàã äéúåëæá

äéáâì åúà àã ìòå åäá äëæ  
  á÷/á  
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  øäæ  
 )נדה אונגע (או  זיבה כמו ,אחרת

 לא ,מאותוט שתי שהיו נדה טומאת
 יןב )משום( ,טבילה באותה לו מספיק
 אחרת מאהוט בלישק דםוק קרי לו שארע

  .כך אחר לו שארע בין )משום(

åà äáéæ ïåâë àøçàà éøú ååäã äãð úøéâñ 
 äìéáè àéääá äéì àéâñ àì åáàñî)ïéâá (>ïéá< 

 íãå÷ éø÷ äéá òøòàã]ìéá÷ã) [ìéá÷àã( äàîåè 
 àøçà)ïéâá(> ïéá<øúáì äéá òøòàã :  

 טבילה מתקנים היו ושרה ואברהם
 מהול .לנשים והיא לגברים הוא ,לםולכ

 שהוא משום ,אדם בני לטהר עסקאברהם 
 טהור יתן מי" שכתוב ,טהור ונקרא טהור

 שיצא אברהם זה "טהור" ,"אחד לא מטמא
 את לתקן כדי ,אמר שמעון רבי. מתרח

 לכן .ם ומהי מי,ה הדרגה של אברהםאות
 ובשעה .במים העולם בני לטהר התקין

 מה דבריו תתחילב ,המלאכים את שהזמין
 להתחזק כדי ,"מים מעט נא קחוי" ,כתוב

 היהלכן ו ,בה שרויים שהמים דרגה באותה
 מטהר .מהכל האדם בני כל את מטהר
 אותם ומטהר ,זרה עבודה של מצד אותם
 את מטהר שהוא וכמו .מאהוהט מצד

 .הנשים את מטהרת שרה גם כך ,האנשים
 טהורים אליהם שבא מי שכל ונמצא
  .מהכל

áàå ååä äøùå íäø]éð÷úî) [éð÷úúî( äìéáè 
 àîòè éàî éùðì éäéàå éøáâì åäéà åäìåëì
 åäéàã ïéâá àùð éðáì äàëãì íäøáà ÷ñòà

 áéúëã øåäè éø÷àå øåäè)ã ãé áåéà ( ïúé éî
ãçà àì àîèî øåäèá ÷ôðã íäøáà àã øåäè 

 àâøã àåää àð÷úì ïéâá øîà ïåòîù éáø çøúî
éî åäéà ïàîå íäøáàã" ïéâá íïé÷úà êëâ 

 äàëãì]éðá[ ïéîæàã àúòùáå àéîá àîìò 
 áéúë äî éåìîã àúåøéù ïéëàìîì) çé úéùàøá

ã ( ïéâá íéî èòî àð ç÷åé)àåääá àô÷úúàì (
]àåää àô÷úàì[  éðéâáå äá ïàøù ïééîã àâøã

 àùð éðá ìëì éëãî äåä êë]àìëî[ ïåì éëãî 
 àøèñî ïåì éëãîå äøæ äãåáòã àøèñî

 àáàñîã>å<éàã äîë éîð éëä ïéøáåâì éëãî åä
 ïééúàã åäìë åçëúùàå ïéùðì úàëãî äøù

àìëî ïééëã åäééáâì:  
 מקום בכל אילן נטע אברהם ,בא וראה

 מקום בכל עולה היה ולא ,שם שדיורו
 ,כנען בארץ היה שדיורו לשעה פרט ,כראוי

 ה"בקב שנאחז מי יודע היה אילן ובאותו
 שנאחז מי. זרה בעבודה שנאחז ומי

 על ומכסה ענפיו פורש האילן היה ,ה"בקב
 שנאחז ומי ,נאה צל עליו ועושה ראשו

 היה האילן אותו ,זרה עבודה של דבצ
 היה אז ,למעלה עולים היו וענפיו ,מתעלה

 עד משם זז ולא ,אותו ומזהיר אברהם יודע
 מי וכך .הוא ברוך הקדוש באמונת שנאחז
 ומי ,ומקבל האילן אותו )כך( טהור שהוא
 ידע אז .אותו מקבל אינו אטמ שהוא

 ןַיְעוַמ. במים אותם מטהר והיה אברהם
 שצריך ומי ,אילן אותו תחת היה מים

 ענפי ועולים ,אליו עולים המים מיד טבילה
 וצריך טמא שהוא אברהם ידע אז ,האילן

øáà òèð àðìéà éæç àú øúà ìëá íä
 à÷ãë øúà ìëá ÷éìñ äåä àìå ïîú äéøåéãã
 ïòðëã àòøàá äéøåéãã àúòùá øá úåàé
 äéá ãéçàúàã ïàî òãé äåä àðìéà àåääáå

á÷á" ä]òá ãéçàúàã ïàîå" ãéçàúàã ïàî æ
á÷á"ä[ôçå éåôðò ùéøô äåä àðìéà å äéùéø ìò 

 àìö äéìò ãéáòå>äàé< àøèñá ãéçàúàã ïàîå 
òã"ä àðìéà àåää æ éåôðòå ÷ìúñà äå>ååä< 

 äéì øéäæàå íäøáà òãé äåä ïéãë àìéòì ïé÷éìñ
 àúåðîéäîá ãéçàúàã ãò ïîúî éãòà àìå

]éëäå àåä êéøá àùãå÷ã[ àéëã åäéàã ïàî 
)éëä ( àì áàñî åäéàã ïàî àðìéà äéì ìá÷î

 àééîá ïåì éëãîå íäøáà òãé ïéãë äéì ìá÷î
 ïàîå àðìéà àåää úåçú äåä àééîã àðééòîå
 àðìéàå äéáâì ïé÷ìñ ïééî ãéî äìéáè êéøöã

                                                           

à) ð"äãð åà åøéâñ à( –ôã "å. 
  ).א"ד(ב ”קרח קעו ע ב
ן "מאי. ז" נא אני נותן לבניך פסח והוא מבואר דפסח להפריש מעש בתנחומא אתה אמרת יוקח"וז ג

  ).א"נ(
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 ידע ואז ,המים יבשו ,לא ואם .טבילה מיד
  .ימים שבעה ולהשמר להטמא שרוצה

]÷ìúñàåà) [å ÷éìúñà( íäøáà òãé ïéãë éåôðò
 àééî åàì íàå ãéî äìéáè éòáå àáàñî åäéàã

 àáàúñàì éòáã òãé ïéãë ïáéâð>àøîúñàìå< 
ïéîåé äòáù:  

 את שהזמין בשעהאפילו ש ,וראה ובא
 "העץ תחת והשענו" להם אמר ,המלאכים

 אילן ובאותו ,אותם קוולבד לראות כדי
זה  סוד ו.היה בודק את כל בני העולם

 אמר )עשה( הוא ברוך הקדוש משום )כנגד(
 תחת והשענו" ולכן ,לכל החיים עץ שהוא
  .זרה עבודה תחת ולא "העץ

 בעץ חטא הוא ,אדם כשחטא ,וראה ובא
 ."' וגוהדעת ומעץ" שכתוב ,ורע טוב הדעת
 ,כתוב מה .לעולם מות וגרם בו חטא והוא

 החיים מעץ גם ולקח ידו ישלח פן ועתה"
 וכשבא ).העולם בני לכל מות וגרם( ,"'וגו

 ,העולם את קןיתעם אילן אחר  ,אברהם
 לכל האמונה את והודיע ,החיים עץ שהוא

  .העולם בני

 ïéëàìîì ïåì ïéîæàã àúòùá åìéôàã éæç àú
 ÷ãáîìå éîçîì ïéâá õòä úçú åðòùäå ïåì øîà

åä àðìéà àåääáå åäá àîìò éðá ìëì ÷éãá ä
 àæøå)ìá÷ì (]ïéâá[á÷ " à÷ ä)ãáò (]øîà[ åäéàã 

 àìëì ééçã àðìéà  
 äãåáò úçú àìå õòä úçú åðòùäå êë ïéâáå
 òøå áåè úòãä õòá íãà áç ãë éæç àúå äøæ

 áç] áéúëã)æé á úéùàøá (åâå úòãä õòîå '
 áéúë äî àîìòì àúåî íøâå áç äéá åäéàå) íù

áë â (ìùé ïô äúòå íééçä õòî íâ ç÷ìå åãé ç
åâå'[ >àúåî íøâå àîìò éðá ìëì< ) éðá ìëì

àîìò ( ïé÷úà àøçà àðìéàá íäøáà àúà ãëå
àîìòá ìëì àúåðîéäî òãåàå ééçã àðìéà àåäã 

àîìò éðá:  
 ".חיה כעת אליך אשוב שוב ויאמר"
 צריך היה ,"אשוב שוב" יצחק רבי אמר
 הזה המפתח שהרי ,ישוב שוב בולכת
 הוא ברוך הקדוש ביד הוא העקרות דולפק
 שלש ,ששנינו כמו ,אחר שליח ביד ולא

 של ,שליח ביד נמסרו שלא הם מפתחות
 ולא והואיל ,וגשמים ,תחיית המתיםו ,חיה

 ".אשוב שוב" כתוב למה ,שליח ביד נמסרו
 עומד שהיה הוא ברוך הקדוש ודאי אלא

 כתוב לכן ,הדבר )ואותל( אמר עליהם
 בכל ,וראה ובא". ליךא אשוב שוב ויאמר"

 ,סתם ויקרא או סתם ויאמר שכתוב מקום
 ,"ויאמר" .אחר ולא הברית מלאך הוא

 ,"' וגותשמע עושמ אם ויאמר" שכתוב
 שכתוב ,"ויקרא" .אהו מי ר ולא אמ,ויאמר

 .היה מי אמר ולא ,"משה אל ויקרא"
 ולא ,"' וגואמר משה ואל" שכתוב ,"אמר"

 שובאמר וי" שכתוב כך אף( .היה מי אמר
  מי אמר ולא ,סתם ויאמר ,"אשוב

 äéç úòë êéìà áåùà áåù øîàéå)é çé íù (
à" àäã äéì éòáî áåùé áåù áåùà áåù ÷çöé ø

á÷ã àãéá úåø÷ò ã÷ôîì àã àçúôî" åäéà ä
 úìú ïðéðúã äîë àøçà àçéìùã àãéá àìå
 àçéìùã àãéá åøñîúà àìã ïåðéà úåçúôî

 ìéàåäå íéîùâå íéúîä úééçúå äéçã àìã
 áåù áéúë éàîà àçéìùã àãéá åøñîúà

áåùàâá÷ éàãå àìà " øîà åäééìò íéà÷ äåäã ä
)äéì( áåùà áåù øîàéå áéúë êë ïéâá äìî 

êéìàã åà íúñ øîàéå áéúëã øúà ìëá éæç àúå 
 àøçà àìå úéøáã àëàìî àåä íúñ àø÷éå

 áéúëã øîàéå)àë åè úåîù ( òåîù íà øîàéå
åâå òîùú ' øîà÷ àìå øîàéå àø÷éå àåä ïàî

 áéúëã)à à àø÷éå ( øîà÷ àìå äùî ìà àø÷éå
 áéúëã øîà äåä ïàî)à ãë úåîù ( äùî ìàå

åâå øîà ' äåä ïàî øîà àìå)]ð"à [ àëä óåà
áåùà áåù øîàéå áéúëãä àìå íúñ øîàéå 

ïàî øîà÷:  

                                                                                                                                                                                     

à  ïé÷ìúñà)ôã"å.( 
  ).א"ד(א בגליון ”ועיין בקרח קסח ע). ר התגלגל באברהם"ל אדה"שר' נר(' המתגלגל בי' פי ב
 .##* הרב שולץ לא ידע לשאול רב זילבר–א "א נג ע"ה ח"דע' עי ג
  ).א"ד(א פנחס רכב ודף קטו ”א ותרומה קלח ע” עא וקנז”ב וקמג ע”א קמב ע”קלח ע ד
  ).א"ד(א ”קטו ע ה
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  íìòð ùøãî:  
 להיותכם כבראשונה מחדש קדוש
 לפני עתיד היום ואותו ,קדושים מלאכים

 'ה כבוד יהי" שכתוב זהו .בהם חושמל
  ".במעשיו' שמח הי לעולם

 íéëàìî íëúåéäì äðåùàøáë ùãåçî ùåã÷
 íäá çåîùì éðôì ãéúò íåéä åúåàå íéùåã÷

ää" ã)àì ã÷ íéìäú (åäé ãåáë éäé" íìåòì ä
åäé çîùé"åéùòîá ä  

  â÷/à  
  øäæ  

 הברית של מלאך אלה בכל אלא ).היה
 ויאמר" כתוב לכןו .ה"בקב נאמר והכל ,היה
  ."' וגובן והנה ,'וגו אליך אשוב שוב

äåä ( àìëå äåä úéøáã àëàìî éðä ìëá àìà
á÷á" áéúë êë ïéâáå øîúà ä)é çé úéùàøá (

 êéìà áåùà áåù øîàéå]åâå'[åâå ïá äðäå ':  
 כתוב לא מהל ".אשתך לשרה בן והנה"

 שהוא יחשב שלא כדי אלא .לך בן והנה
 פתח שמעון ביר .בראשונה כמו מהגר
 יכבד בן" ".אדניו ועבד אב יכבד בן" ,ואמר

 ,אותו בדיכ מתי ,אברהם את יצחק זה "אב
 ורצה המזבח גבי על אותו שעקד בשעה

 ושבע שלשים בן ויצחק ,לקרבן להקריבו
 היה לוישא ,זקן היה ואברהם היה שנים
 לעמוד יכול היה לא אחת ברגל )בו( בועט
 כמו אותו ועקד ,אביו את בדיכ והוא ,לפניו

ה  "אדניו ועבד. "אביו רצון לעשות כדי ֹשֶ
 לחרן אותו כששלח ,לאברהם אליעזר זה

 כמו ,וכבדו אברהם של רצונו כל ועשה
 וכתוב ,"' וגוניואד את ברך 'וה" שכתוב

 את לכבד כדי ,"אנכי אברהם עבד ויאמר"
 וזהב כסף מביא שהיה אדם שהרי .אברהם
 נאה ,ראויכ והוא ,וגמלים יקרות ואבנים
 או אברהם אוהב שהוא אמר לא ,למראה

 ,"אנכי אברהם עבד" אמר אלא ,שלו קרוב
 ולכבדו אברהם שבח את להעלות כדי

 ועבד אב יכבד בן" כן ועל. בעיניהם
 בעיניכם קלון ,בני ישראל ואתם ".ניוואד

 ,שלי עבדים שאתם או אביכם שאני לומר
 והנה" לכן ."' וגוכבודי איה אני אב ואם"
 בן זהו .ישמעאל ולא ,ודאי בן או הזה ,"ןב

 לשרה בן והנה. "כראוי אביו את שכבד
 שבגללו ,מתה שבגללו "לשרה בן" ,"אשתך
 בן והנה" .ממנה שיצאה עד נפשה כאבה
 שהקדוש בשעה ,בגללו להתעלות "לשרה
 'וה" שאז ,העולם על בדין יושב הוא ברוך
 את מזכירים שהרי ,"' וגושרה את פקד

 êúùà äøùì ïá äðäå)é çé úéùàøá ( éàî
 àìã ïéâá àìà êì ïá äðäå áéúë àì àîòè
 éáø àúéîã÷áãë åäéà øâä ïî àäã áåùçé

 øîàå çúô ïåòîù)å à éëàìî ( áà ãáëé ïá
åãà ãáòå íäøáàì ÷çöé àã áà ãáëé ïá åéð

 éáâ ìò äéì ã÷òã àúòùá äéì ãéáë éúîéà
 øá ÷çöéå àðáø÷ äéì áø÷îì àòáå àçáãî
 åìéàã àáñ äåä íäøáàå äåä ïéðù òáùå ïéúìú

èéòá äåäà äéî÷ í÷éîì ìéëé àì ãç àìâøá 
 àøîéà ãçë äéì ã÷òå éåáàì äéì øé÷åà åäéàå

éåáàã äéúåòø ãáòîì ïéâááåãà ãáòå  àã åéð
 ìë ãáòå ïøçì äéì øãù ãë íäøáàì øæòéìà
 áéúëã äîë äéì øé÷åàå íäøáàã äéúåòø

)à ãë úéùàøá (åäéå"åâå éðåãà úà êøá ä '
 áéúëå)ãì íù ( ïéâá éëðà íäøáà ãáò øîàéå

 éúééî äåäã ùð øá àäã íäøáàì äéì øé÷åàì
 úåàé à÷ãë åäéàå ïéìîâå ø÷é éðáàå áäæå óñë

îà àì åæéçá øéôù åà íäøáàã àîéçø åäéàã ø
 ïéâá éëðà íäøáà ãáò øîà àìà äéìéã àáéø÷
 åäééðéòá äéì øé÷åàìå íäøáàã àçáùá à÷ìñì
 ìàøùé ïåúàå åéðåãà ãáòå áà ãáëé ïá àã ìòå

éðá)ï( åà ïåëåáà àðàã øîåì åëééðéòá àðì÷ 
åâå éãåáë äéà éðà áà íàå éì ïéãáò ïåúàã ' ïéâá

ãå ïá àåä àã ïá äðäå êë àã ìàòîùé àìå éà
 éæç à÷ãë éåáàì øé÷åàã ïá àåä]ïá äðäå[ 

 äéðéâáã úúéî äéðéâáã äøùì ïá êúùà äøùì

                                                           

à) äéá( -ôã "å. 
 ).הערת הזוהר(ב ”קמו ע ב
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 "לשרה בן" הוא זה ועל ,יצחק משום שרה
 "לשרה בן והנה" ).המלאכים אמרו זה(
 הבן )את( לוקחת הנקבה שהרי ,)זה(

  .מהזכר

äøùìàá÷ã àúòùá äéðéâá à÷ìúñàì " áéúé ä
 àîìò ìò àðéãá]ã[åäéå ïéãë" äøù úà ã÷ô ä

åâå ']÷çöéã äéðéâá äøùì éøëãî àäã[ àã ìòå 
]ïá åäéàäøùì êúùà [) åøîà éëàìî åäðà (

 äøùì ïá äðäå)ïéã (]àäã[ äéì àìèð àá÷åð 
øáì>à<àøåëã ïî :  

 והוא האהל פתח מעתוש ושרה"
היה צריך  ,"אחריו והוא" זה מה ".אחריו

 ושרה ,סודהוא  אלא .אחריו והיאלכתוב 
 זה ,"האהל פתח(" .אומר שהיה מה מעתוש

 שהיה מי ,"אחריו והוא" .הוא ברוך הקדוש
 ,התחתונה הדרגה זו ,"האהל פתח" )אומר
 שהודה )זה( ,"אחריו והוא" .האמונה פתח

 והוא האהל פתח(" .העליונה הדרגה לו
 פתח" .הוא ברוך הקדוש זה ,"אחריו
 והוא" .התחתונה הדרגה זו ,"האהל
 שהיתה מיום ).העליונה הדרגה זו ,"אחריו
 ברוך הקדוש דבר שמעה לא בעולם שרה
 שהיתה ,אחר דבר. שעה ותהלא פרט הוא

 עולשמ כדי האהל פתח שרה יושבת
 שהתבשר הזה הדבר שמעה והיא ,הדברים

 ,"אחריו והוא" )אחר דבר( .אברהם בו
  .השכינה מאחורי יושב שהיה אברהם

 åéøçà àåäå ìäàä çúô úòîåù äøùå
)é çé úéùàøá ( åéøçà àéäå åéøçà àåäå éàî

 úòîåù äøùå åäéà àæø àìà äéì éòáî äî
 øîà äåäã)á÷ àã ìäàä çúô" åéøçà àåäå ä

øîà äåäã ïàî ( äàúú àâøã àã ìäàä çúô
>àúåðîéäîã àçúô< åéøçà àåäå )àã (> éãåàã

äéì< äàìò àâøã ]ð" åéøçà àåäå ìäàä çúô à
á÷ àã" åéøçà àåäå äàúú àâøã ìäàä çúô ä

äàìò àâøã àã[ àì àîìòá äøù úåäã àîåé ïî 
á÷ã äìî úòîù"éää øá ä àúòù à> øçà øáã

àáúé úåäã <)àáúéã( ïéâá ìäàä çúô äøù 
 øùáúàã äìî éàä úòîù àéäå ïéìî òîùîì

 íäøáà äá>ã"à< äåäã íäøáà åéøçà àåäå 
àúðéëùã éåøåçà áéúé:  

 ".בימים באים זקנים ושרה ואברהם"
 של עוריםיהש ,"בימים באים" זה מה

 והאחד מאה האחד ,להם נראו שאז הימים
 הימים של עוריהש בימים נסונכ ,תשעים
 בא כי" שנאמר כמו ,"בימים באים" .כראוי
 להיות חדל" .להכנס היום שהעריב ,"היום

 ראתה שעה ואותה ,"כנשים רחוא לשרה
 ניוואד" אמרה ולכן ,אחר בעדון עצמה

 הוא כי ,להוליד ראוי לא הוא שהרי ,"זקן
 בעלה בשערים נודע" ,פתח יהודה רבי. זקן

 הקדוש , בא וראה".ארץ יזקנ עם בשבתו
 הוא מתעלה בכבודו שהוא גנוז ברוך
 היה ולא בעולם היה לא .רב בעלוי וםוסת

 על לעמוד שיכול העולם שנברא מהיום
 הוא כי משום, בו לעמוד יכול ולא חכמתו

 וכל ,למעלה למעלה והתעלה וםוסת גנוז
 להתדבק יכולים לא והתחתונים העליונים

 íäøáàå íéîéá íéàá íéð÷æ äøùå) úéùàøá
àé çé ( éæçúàã ïéîåéã ïéøåòù íéîéá íéàá éàî

 ïéîåéá åìàò íéòùú ãçå äàî ãç åäì ïéãë
 äîë íéîéá íéàá úåàé à÷ãë ïéîåéã àøåòù
 ìãç ìòéîì àîåé áøòàã íåéä àá éë øîà úàã
 úàîç àúòù àéääå íéùðë çøà äøùì úåéäì

äøîà êë ïéâáå àøçà àðåãòá äîøâ ï÷æ éðåãàå 
 àáñ åäéàã ïéâá àãìåàì éàãë åàì åäéà àäã

 çúô äãåäé éáø)âë àì éìùî ( íéøòùá òãåð
á÷ éæç àú õøà éð÷æ íò åúáùá äìòá" ä

 àéâñ àéåìòá íéúñå æéðâ åäéàã äéø÷éá ÷ìúñà
 éøáúàã àîåé ïî äåä àìå àîìòá éúéà åàì
 àìå äéìéã àúîëç ìò àîéé÷ì ìéëéã àîìò

á àîéé÷ì ìéëéíéúñå æéðâ åäéàã ïéâá äéá 
 àì éàúúå éàìò åäìëå àìéòì àìéòì ÷ìúñàå
                                                                                                                                                                                     

ד אז זוכר שרה ומרחם וזהו "הוא וב' ל כל מקום שנאמר וה"פקד ר' א וה"פירוש להתעלות עבורה כד א
' נוק' ה המ"ועד. על הבניםנטלא לי כי בשביל הנקיבה שרה שנצטערה הרבה הוא מרחם ' דמסיים דין נוק

' ע(מ "ר. כ כתיב הנה בן לשרה"ת אז רחמים גוברים ע"י ת"ת כי כשמקבלת ע"מקבלת מפחד יצחק חוץ מת
האחרון ויש להשיב עליו ולי הדל אפשר בהקדמה ידוע דבעבור אשר צחקה נולד יצחק בנשמה ' ה בפי"למז

ז מתה שרה ואסתלקא "באיל ונשחט ועיונכנסה ' דנוקבא והוצרך העקידה שפרחה נשמת יצחק הנוקב
 ).א"נ) (ן"מאי. ק כי קצרתי"נטלא לבר מן דכורא שנשמתו היתה נוקבית ודו' ש בן לשרה דהא נוק"בגיניה וז

  ).א"נ(ח "ז. ואסתלק לעילא בכתר כדפירשתי. מצד הבינה וסתים מצד החכמה ב
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 'ה כבוד ךברו" אומרים שכולם עד בו
 שהוא אומרים התחתונים ".ממקומו
 ".כבודו השמים על" שכתוב ,למעלה

 שכתוב ,למטה שהוא אומרים העליונים
 עליונים שכולם עד ".כבודך הארץ כל על"

 'ה כבוד ברוך" אומרים ותחתונים
 שיכול מי היה ולא נודע לא כי ,"ממקומו
 בשערים נודע" אומר ואתה ,עמולעמוד 

  ,"בעלה

 ïéøîà åäìëã ãò à÷áãúàì ïéìëé)áé â ìà÷æçé (
åäé ãåáë êåøá" åäéàã éøîà éàúú åîå÷îî ä
 áéúëã àìéòì)ã âé÷ íéìäú ( åãåáë íéîùä ìò

 áéúëã àúúì åäéàã éøîà éàìò)áé æð íù ( ìò
éàìò åäìëã ãò êãåáë õøàä ìë éøîà éàúúå 

åäé ãåáë êåøá"òãééúà àìã ïéâá åîå÷îî äà 
 úøîà úàå äéá àîéé÷ì ìéëéã ïàî äåä àìå

äìòá íéøòùá òãåð  
  â÷/á  

 זה ,"בעלה בשערים נודע" ודאי אלא
 לפי ונדבק נודע שהוא ,הוא ברוך הקדוש

 שיכול כמה אחד כל בלבו שמשער מה
 שמשער מה ולפי ,החכמה של ברוח להדבק

 ,"בשערים נודע" ולכן ,בלבו נודע ךכ ,בלבו
 אין ,כראוי שנודע אבל .השערים באותם

 שמעון רבי. אותו ולדעת להדבק שיכול מי
 ,שערים איזה ,"בעלה בשערים נודע" ,אמר
 והנשאו ראשיכם שערים שאו" שנאמר כמו

 שהם ,הללו השערים ומשום ".עולם פתחי
 ברוך הקדוש נודע בגללם ,עליונות דרגות

  .בו להתדבק יכולים לא ,לא םוא ,הוא

á÷ àã äìòá íéøòùá òãåð éàãå àìà" ä
 äéáìá øòùîã äî íåôì ÷áãúàå òãéúà åäéàã

 ìéëéã äîë ãç ìë]à÷áãàì) [à÷áãúàì( 
 éëä äéáìá øòùîã äî íåôìå àúîëçã àçåøá

éâáå äéáìá òãéúàéð ïåðéàá íéøòùá òãåð êë 
 ïàî äåä àì úåàé à÷ãë òãéúàã ìáà íéøòù

éëéã øîà ïåòîù éáø äéì òãðîìå à÷áãàì ì
 úàã äîë íéøòù ïàî äìòá íéøòùá òãåð

øîàá) æ ãë íéìäú ( íëéùàø íéøòù åàù
ìà ïéâáå íìåò éçúô åàùðäååïåðéàã íéøòù â 

ïéàìò ïéâøãã á÷ òãéúà åäééðéâá" àì àì éàå ä
äéá à÷áãúàì ïéìëé:  

 הוא אין האדם נשמת הרי ,בא וראה
 משום אלא ,אותה עתלד שיכול מי )אין(

 אומנות שעושות הדרגות והם ,הגוף אברי
 הקדוש כך .נודע ולא נודע לכן ,הנשמה

 שהוא משום ,נודע ולא נודע הוא ברוך
 מן וןוטמ גנוז ,לרוח רוח ,לנשמה נשמה

 פתחים שהם ,השערים באותם אבל .הכל
 ,בא וראה. הוא ברוך הקדוש נודע ,לנשמה

 åäéà åàì ùð øáã àúîùð àäã éæç àú)ð" à
úéà àì (àìà äì òãðîì ìéëéã ïàî ïéìà ïéâá 

 àúåðîåà ïéãáòã ïéâøã ïåðéàå àôåâã ïéôééù
òãéúà àìå òãéúà êë ïéâá àúîùðãäá÷ êë " ä

 àúîùð åäéàã ïéâá òãéúà àìå òãéúà
àìëî øéîèå æéðâ àçåøì àçåø àúîùðìå ìáà 

 òãéúà àúîùðì ïéçúô ïåðéàã íéøòù ïåðéàá

                                                                                                                                                                                     

, ע"לקים דאצילות המתפשטות בביכלומר שמלאכי השרת לא יזכו לראות מראות א. ב"חגיגה יג ע' עי א
  ).ג"א עט ע"ה ח"דע(' הרי הוא אור שכינתו ית

  ).א"נ(ת "י וראשיהם חג"ג פירש שהם נה"בפרשת פנחס דף רכ ב
 ).א"נ(ח "ז. קרי עלאין' ג דהתם קרי להו תתאין בערך פתח האהל מ"אע ג
ככתוב . ב"הרש. א"שהוא ז' להשערי צדק זה השער ' נק' ק נקראים שערים ומ"ו). א"ד(שית סטרין ' פי ד

 ).א"נ(ה "ה איתידע בהתגלותו בנו"ה כך קב"ת מתגלית לנביאים בנו"ב ת”ס ע"להלן ק
י "ת שהוא עילה לנה"הנקרא גוף כנזכר בזוהר והת' י הם נשמה למ"ת נשמתא לנשמתא פירוש הנה"ת ה

  ). א"נ(ח "ז. הוא נשמתא לנשמתא
, )ג"ש יז ע"הקדו ( ואינו ניכר כלל אלא מצד מקריהם,ד אורו וקדושתו שבהם הוא בהעלם גדול מאו

ה הוא רק "ה ב"הגילוי העיקרי של שם הוי". בראשית ברא אלקים"כ "והוא הגילוי של שם אלקים כמאה
ה "דע(ב "בהר קט ע' ועי. הנושא אותו במלואו" מקומו של עולם"' והוא בחי, )א"א פא ע"ה ח"דע(באצילות 

, )ד"ב לד ע"כללים ח) (שבסידור" אני מאמין"הנזכר ב"(עושה את כל המעשים"' והוא בחי, )א"ב מט ע"ח
היא לפי ' וא' השוכנת בעולמות בכל א' ששכינתו ית, היא" נשמה לנשמה ורוח לרוח"כ כאן "כוונת מש

ואחרי ). ג"ב מד ע"כללים ח( רוחא לרוחא 'הוא רק בחי, אבל לרוח, הוא נשמה לנשמה, להנשמה: ערכו
שהם נבראים נוצרים , אלא עומדים לעולם בתכונתם המיוחדת להם, נעשים העולמות חד עמוהארה זו לא 

 ).ד"א כו ע"ביאורים ח(ונעשים 
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 ידוע הםומ ,לדרגה ודרגה לפתח פתח יש
 ,"האהל פתח" .הוא ברוך הקדוש של כבודו

ו לי פתח" שנאמר כמו ,צדק של פתח זהו
 כנסילה ראשון פתח זהו ."' וגוקשערי צד

 הפתחים שאר כל נראים הזה ובפתח ,בו
 אותו לדעת זוכה ,לזה שזוכה מי .העליונים

 שורים שכולם משום ,הפתחים שאר ובכל
 וםמש ,נודע לא זה שפתחעכשיו ו. עליו

 הסתלקו הפתחים וכל בגלות שישראל
 בזמן אבל .ולדבק לדעת יכולים לאו ממנו

 כל עתידות ,הגלות מן יצאו שישראל
 ואז. כראוי עליו לשרות העליונות הדרגות

 מה נכבדה עליונה חכמה העולם בני ידעו
 שכתוב ,לזה דםומק יודעים היו שלא

 רוח ובינה חכמה רוח 'ה רוח עליו ונחה"
 כולם ".'ה ויראת דעת רוח וגבורה עצה

 ,הזה התחתון הפתח על לשרות עתידים
 לשרות עתידים וכולם ,האהל פתח שהוא

 שכתוב ,העולם לדון כדי המשיח מלך על
 כשהתבשרלכן . "' וגודלים בצדק ושפט"

 כמו אומרת היתה הזו הדרגה ,אברהם
 אליך אשוב שובויאמר " שכתוב ,שנתבאר

 וזהו ,היה ימ כתוב לא "ויאמר" ,"חיה כעת
 "מעתוש ושרה" זה ועל ".האהל פתח"

 שלא מה עמו מדברת שהיתה זו דרגה
 ושרה" שכתוב ,לזה דםומק שומעת היתה

 מבשרת שהיתה ,"האהל פתח מעתוש
 והנה חיה כעת אליך אשוב שוב" ואומרת

  ".אשתך לשרה בן

á÷" àâøãì àâøãå àçúôì àçúô úéà éæç àú ä
é òéãé åäééðîåá÷ã àø÷" àåä àã ìäàä çúô ä

øîà úàã äîë ÷ãöã àçúô )èé çé÷ íù (
çúô"ì å"øòù é"÷ãö éàåâå  ' äàîã÷ àçúô àã

 øàù ìë ïåæçúà àçúô éàäáå äéá àìòàì
 äéá òãðîì éëæ éàäì éëæã ïàî ïéàìò ïéçúô
 äéìò ïàøù åäìëã ïéâá ïéçúô øàù åäìëáå
 ìàøùéã ïéâá òãéúà àì àã àçúôã àúùäå

 àúåìâá äéðî å÷ìúñà ïéçúô åäìëåå ïéìëé àì
 ìàøùé ïå÷ôéã àðîæá ìáà à÷áãúàìå òãðîì
 äéìò éøùîì ïéàìò ïéâøã åäìë ïéðéîæ àúåìâ ïî
 àúîëç àîìò éðá ïåòãðé ïéãëå úåàé à÷ãë
 àðã úîã÷î ïéòãé ååä àìã äî àøé÷é äàìò

 áéúëã)á àé äéòùé (åäé çåø åéìò äçðå" çåø ä
âå äöò çåø äðéáå äîëç úàøéå úòã çåø äøåá

åäé" àçúô éàä ìò äàøùàì ïéðéîæ åäìë ä
 äàøùàì ïéðéîæ åäìëå ìäàä çúô åäéàã äàúú

 àëìî ìò>àçéùî <)àúúì( àîìò ïãéîì ïéâá 
 áéúëã)íùã  (åâå íéìã ÷ãöá èôùå ' êë éðéâá

 äîë øîà äåä àâøã éàä íäøáà øùáúà ãë
 áéúëã øîúàã)é çé úéùàøá ( áåù øîàéå

ìà áåùà äåä ïàî áéúë àì øîàéå äéç úòë êé
 éàä úòîåù äøùå àã ìòå ìäàä çúô àåä àãå
 úòîù äåä àìã ïàî äéîò ìéìî äåäã àâøã

ìäàä çúô úòîåù äøùå áéúëã àðã úîã÷îá 
 äéç úòë êéìà áåùà áåù øîàå øùáî äåäã

êúùà äøùì ïá äðäå:  
 ברוך הקדוש חביבות כמהבא וראה 

 יצחק ממנו יצא לא שהרי ,לאברהם הוא
 על התבשר מולישנ אחר .מולישנ עד

 וטרם ,קדוש זרע הוא שאז משום ,יצחק
 כמו הוא ואז ,קדוש זרע אינו שנמול
 ,וראה ובא". למינהו בו זרעו אשר" שכתוב

 ,קדוש היה לא זרעו ,אברהם שנמול טרם
 בערלה דבקנו ערלה תוךב שיצא משום
 תוךמ הזרע אותו יצא שנמול אחר .למטה

 והוליד ,שלמעלה השו בקדונדבק ,שהוהקד
 בא .כראוי בדרגתו אברהם ונדבק ,למעלה

 יצא ,יצחק את אברהם כשהוליד ,וראה
 שהרו המים )ודאי( ואלו .כראוי קדוש

á÷ã àúåáéáç àåä äîë éæç àú" äéáâì ä
 øæâúàã ãò ÷çöé äéðî ÷ôð àì àäã íäøáàã

äéàã ïéâá ÷çöéá äéá øùáúà øæâúàã øúáì å
 åäéà åàì øæâúà àì ãòå àùéã÷ àòøæ ïéãë

 áéúëã äîë åäéà ïéãëå àùéã÷ àòøæ)íùáé à  (
 øæâúà àì ãò éæç àúå åäðéîì åá åòøæ øùà
 ïéâá àùéã÷ äåä àì äéìéã àòøæ àåää íäøáà

 ÷ôðãá øúáì àúúì äìøòá ÷áãúàå äìøò åâ
 àòøæ àåää ÷ôð øæâúàãá ÷áãúàå àùéã÷ åâ

ãéìåàå àìéòìã äùåã÷á ÷áãúàå àìéòì 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(ק "ק מילוי שדי ודו"ת פתחו לי שערי צדק גימטריא ת"ר). א"ד(י "קכו אחורים דאדנ' ת בגי"ס א
  ).א"נ(מ "א. ל השכינה שאמרה לאברהם"פירוש ששמעה פתח האה ב
  ).א"נ(ח "ז. דנעשה מרכבה לחסד ממש באצילות אמנם קודם לא היה באצילות ממש ג
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úåàé à÷ãë àùéã÷ ÷ôð ÷çöéì íäøáà ãéìåà   .שךוח והולידו
 éàäå]ð"éàãå à[àëåùç ãéìåàå åãòà àéî à:  

 רבי את אחד יום שאל אלעזר רבי
 הקדוש לו שקרא זה ,לו אמר .אביו שמעון

 שמו את וקראת" שכתוב ,יצחק הוא ברוך
 יצאטרם שש נראה שהרי ,למה ,"יצחק

 נאמר הרי ,לו אמר .יצחק לו קרא לעולם
 מצד באים המים שהרי ,מים לוקחת שאש

 )מהלוים תשאל ובא( ועוד ,הגבורה של
 לאותו משמחים שהם הלוים )אותו שאל(

 ,הזה הצד כנגד ותשבחות זמר בכלי הצד
 בא שהוא משום ,שמחה הוא יצחקלכן 

 צחוק יצחק ,בא וראה. בו ונדבק צד מאותו
 ,במים ואש באש מים ליפהשמח ,שמחה

 הוא ברוך הקדוש ולכן .כך נקרא זה ועל
  לו קרא

 éåáà ïåòîù éáøì ãç àîåé ìéàù øæòìà éáø
à"á÷ äéì àø÷ã éàä ì" áéúëã ÷çöé ä) æé íù

èé ( éæçúà àäã éàîà ÷çöé åîù úà úàø÷å
÷çöé äéì àø÷ àîìòì ÷ôð àì ãòãáà " àä ì

ìèð àùàã øîúà)å( àøèñî àéî àäã àéî 
ã ïééúà à÷ äøåáâ]éàåéìì åäì ìéàù àúå[)  åúå

äéì ìéàù éàåì ( àøèñ àåääì ïéçéãá ïåðéàã
àøèñ éàä ìéá÷ì ïçáùúå øîæ éðàîáâ êë ïéâá 

 àøèñ àåääî éúàã ïéâá äåãç åäéà ÷çöé
 äåãç àúåçéãá ÷çöé éæç àú äéá ÷áãúàå

àùàá àéî óìçàãã éø÷à àã ìòå àéîá àùàå 
êéøá àùãå÷ êë ïéâáå éëääéì éø÷ àåä   

  ã÷/à  
 והודיע ,זה בשם לעולם יצאש בטרם כך

 השאיר האחרים בכל ,וראה ובא. לאברהם
 ,שמות להם לקרא הוא ברוך הקדוש להם

 .שמות לבניהן קוראות היו נשיםאפילו ו
 לאמו הוא ברוך הקדוש נתן לא כאן אבל

 שכתוב ,לאברהם אלא ,שם לו לקרא
 .ראח ולא אתה ,"יצחק שמו את וקראת"

 להכלילו במים ואש באש מים להחליף כדי
  .בצדו

 äéì òãåàå àã àîù àîìòì ÷åôé àì ãò éëä
á÷ ïåì ÷áù ïéðøçà åäìëá éæç àúå íäøáàì" ä

 åäééðáì ïàø÷ ååä éùð åìéôàå ïäîù ïåì éø÷îì
á÷ ÷áù àì àëä ìáà ïäîù" éø÷îì äéîàì ä

 áéúëã íäøáàì àìà àîù äéì)èé æé úéùàøá (
åîù úà úàø÷å ïéâá àøçà àìå úðà ÷çöé 

 äéì àììëàì àéîá àùàå àùàá àéî àôìçàì
äéøèñá:  

 מה ,ביצחק אברהם שהתבשר כיון
 על פויוישק האנשים משם מווויק" ,כתוב

 כמה בא וראה ,אמר אלעזר רבי ". סדוםפני
 כל עם טובה נוהג הוא ברוך הקדוש
 .בדרכיו שהולכים לאותם שכן וכל ,הבריות

 הוא ,העולם את לדון צהשרו בזמןאפילו ש
טרם  בדבר לזכות אותו שאוהב למי גורם

 בשעה ,ששנינו. לעולם הדין אותו איֹבש
 שולח ,האדם את אוהב הוא ברוך שהקדוש

 וכיון .בו לזכות כדי ,עני ,ומיהו ,דורון לו
 של אחד חוט עליו מושך הוא ,בו שזוכה

 ראשו על ופורס ,הימין מצד שנמשך חסד
 ,לעולם הדין שכשיבא כדי ,אותו ורושם
 ורואה עיניו ומרים ,בו יזהר המשחית אותו
 ונזהר ממנו מסתלק ואז ,שםוהר אותו

 íäøáà øùáúàã ïåéë áéúë äî ÷çöéá) íù
æè çé (íéùðàä íùî åîå÷éåä éðô ìò åôé÷ùéå 

á÷ âäðà äîë éæç àú øîà øæòìà éáø íåãñ" ä
 éìæàã ïåðéàì ïëù ìëå ïééøá ìë íò åáéè
 åäéà àîìò ïãéîì éòáã àðîæá åìéôàã éåçøåàá

 íéøâ>ïàîì <)äîì( ãò äìîá éëæîì äéì íéçøã 
úòùá ïðéðúã àîìòì àðéã àåää éúéé àì à

á÷ã" àðåøåã äéì øãùî ùð øáì äéì íéçø ä
 äéá éëæã ïåéëå äéá éëæéã ïéâá àðëñî åäéà ïàîå
 êùîúàã ãñçã àèåç ãç äéìò êéùîà åäéà
 ïéâá äéì íéùøå äéùéøà ùéøôå àðéîé øèñî
 äéá øäãæé àìáçî àåää àîìòì àðéã éúéé ãëã

                                                                                                                                                                                     

שהם , כלומר שמים). ו"לש(ב "כ לעיל לב ע"וכן הוא ג, טו סימן כב' ר פ"ש בשמו"וכמ. וילדו אפלה א
 ).א"ב צא ע"ה ח"דע(הולידו חיצונים , מסטרא דגבורות

 ).מ"מק) (בראשית כא ו(טרם צחוק עשה לי  ב
 ).א"נ(מ "א. ו גבורההיינ ג
  ).א"ד(ב ”בעקידה אתכליל מיא באשא קיט ע ד
  .זוהר הרקיע' עי ה
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 במה הוא ברוך הקדוש מקדים לכן .עליו
 ברוך הקדוש כשרצה ,וראה ובא. שיזכה

 את דםוק כהיז , סדוםעל דין להביא הוא
 כדי עמהם לזכות דורון לו ושלח אברהם
 שכתוב זהו ,משם אחיו בן לוט את להציל

 לוט את וישלח אברהם את יםויזכור אלה"
 ים ויזכור אלהכתוב ולא ,"ההפכה מתוך

 ומה .צלינ אברהם בזכות שהרי ,לוט את
 עם קדם שזכה מה אותו שזכר ,"רוויזכ" זה

 אדם ,דוגמא זוכ. המלאכים שלשת אותם
 שדין בשעה ,אדם בני עם בצדקה שזוכה

 לו רמזכי הוא ברוך הקדוש ,בעולם שרוי
 שבכל משום ,שעשה הצדקה אותה את

 .למעלה עליו נכתב כך ,אדםה שזוכה שעה
 הקדוש ,עליו שורה שדין בשעהאפילו ו

 וזכה שעשה הטוב אותו את זוכר הוא ברוך
 תציל וצדקה" שנאמר כמו ,אדם בני עם

 הוא ברוך הקדוש הקדים לכן ".ממות
  .לוט את ויציל שיזכה כדי ,לאברהם

 ÷ìúñà ïéãë åîéùø àåääì àîçå éåðéò óé÷æå
éá øäãæàå äéðîá÷ äéì íéã÷à êë éðéâá ä" ä

á÷ àòá ãë éæç àúå éëæéã äîá" äàúéàì ä
 äéì øãùå íäøáàì íãå÷ éëæà íåãñ ìò àðéã

ïåäîò éëæîì àðåøåãà øá èåìì àáæùì ïéâá 
ää ïîúî äåçà" ã)èë èé íù( éäìà øåëæéå" í

 àìå äëôää êåúî èåì úà çìùéå íäøáà úà
éäìà øåëæéå áéúë" äéúåëæá àäã èåì úà í

 øåëæéå éàîå áæúùà íäøáàã]äéì øéëãã[ éàî 
 àã àðååâë ïéëàìî úìú ïåðéà íò íãå÷ éëæàã
 àúòùá àùð éðá íò ä÷ãöá éëæéã ùð øá

á÷ àîìòá àéøù àðéãã" àéääì äéì øëãà ä
 éëä ùð øá éëæã àúòù ìëáã ïéâá ãáòã ä÷ãö
 àðéãã àúòùá åìéôàå àìéòì äéìò áéúëà

á÷ éåìò àéøù"äì äéì øëãà ä ãáòã åáéè àåä
 øîà úàã äîë àùð éðá íò äëæå)ã àé éìùî (

á÷ äéì íéã÷à êë éðéâá úåîî ìéöú ä÷ãöå" ä
èåìì áéæùéå éëæéã ïéâá íäøáàì:  

 , בא וראה". סדוםפני על פויוישק"
 סעודה מאותה ,"האנשים משם מווויק"

 גב על אף ,בהם וזכה אברהם לו קןישת
 מאכל אותו וכל .בהם זכה ,מלאכים שהיו

 ,אברהם משום ,כלום ממנו נשאר לא
 שלהם באש ,"ויאכלו" כתוב שהרי ,ולזכותו

 ,היו מלאכים שלשה הרי ,תאמר ואם. נאכל
 אחד כל אלא ,רוח וזה מים וזה אש זה

 דוגמאכ ".ויאכלו"לכן ו ,רויבחב כלול ואחד
 ,"וישתו ויאכלו האלהים את ויחזו" ,וז

 .מהשכינה שנזונו ,אכלו הם ודאית אכילה
 לזון )רמז נרמז( גרמו ,"ויאכלו" כאן וכן

לכן ו ,בו נדבק שאברהם הצד מאותו )ממנו(
. אברהם להם שנתן ממה כלום השאירו לא

 כוס מאותה לשתות האדם צריך כדוגמא זו
 ברכה לאותה שיזכה כדי ,ברכה של

 ממה שתקן להם אכלו הם אף .שלמעלה
 ,אברהם של מהצד זוןאברהם כדי שיזכו ל

 המלאכים לכל מזון יוצא צד תומאו שהרי
 של התעוררות ,"פויוישק" .העליונים

 כאן כתוב .לוט את להציל רחמים
 ממעון השקיפה" שם וכתוב ,"פויוישק"

 כאן אף ,לרחמים להלן מה ,"קדשך

 íåãñ éðô ìò åôé÷ùéå)æè çé úéùàøá ( àú
 ïé÷úàã äãåòñ àéääî íéùðàä íùî åîå÷éå éæç

á äëæå íäøáà åì åäã óàò" â äëæ ååä ïéëàìîã
 íåìë äéðî øàúùà àì àìëéî àåää ìëå åäá

éðéâáä åìëàéå áéúë àäã äéá éëæîìå íäøáàã 
ïåäìã àùàáá úìú àä àîéú éàå ìéëàúà 

ùà éàä ååä ïéëàìî"éî éàäå à"çåø éàäå à" à
 åìëàéå êë éðéâáå äéøáçá ìéìë ãçå ãç ìë àìà

 àã àðååâë)àé ãë úåîù (úà åæçéåéäìàä " í
 åìëà úéàãå äìéëà åúùéå åìëàéå]åðæúàã [

)åðæã( åîøâ åìëàéå àëä óåà àúðéëù ïî ]]ð" à
âîøåæîø [ àðæúàì )äéðî (]àåääî[ )î( àøèñ

 íäøáàã>÷áãúà <]äéá ïæúà[ àì êë ïéâáå 
]åøàùà) [åøàúùà[( íäøáà ïåì áéäéã äîî 

 éúùîì ùð øáì äéì éòá àã àðååâë íåìë
øáã àñë àåääîäëâ äëøá àéääì éëæéã ïéâá 

 ïåì ïé÷úàã äîî åìëà ïåðéà óåà àìéòìã
 íäøáàã àøèñî àðæúàì ïåëæéã ïéâá íäøáà
 éëàìî åäìëì àðåæî ÷éôð àøèñ àåääî àäã
 èåìì àáæéùì éîçøã àúåøòúà åôé÷ùéå éàìò

                                                                                                                                                                                     

  ).א"נ(משמע כי בזכות שאכלו המלאכים אצל אברהם ניצול לוט  א
 ).הערת הזוהר(א ”קכ ע ב
 ).א"נ(משמע דכוס של ברכה אם שותה יותר מרבה ברכה לעצמו  ג



úéùàøá 

510 

) íúä áéúëå åôé÷ùéå àëä áéúë)åè åë íéøáã   .לרחמים
 óåà éîçøì ïìäì äî êùã÷ ïåòîî äôé÷ùä

äéîçøì àë:  
 לעשות ,"לשלחם עמם הלך ואברהם"
 תאמר אם ,ייסא רבי אמר .לויה להם

 עשה למה ,מלאכים שהם ידע שאברהם
 אף על גב ,לא אמר רבי אלעזרא .לויה להם

 האדם בני לכל לעשות היה רגיל( ,שידע
 מהא "נ .מנים עמו לעשות להם לויהושמז

 ,בהם עשה אדם בני עם לעשות רגיל שהיה
 לויה לעשות לאדם צריך לכן ).ותםא והיול

 ובעוד .בזה תלוי הכל שהרי ,לאורחים
 ברוך הקדוש התגלה ,עמם הולך היה שהוא

 המכסה אמר 'וה" שכתוב ,אברהם אל הוא
 הוא ,"'וה" ".שהוע אני אשר מאברהם אני

 היה הוא ברוך שהקדוש משום ,דינו ובית
  הולך

 íçìùì íîò êìåä íäøáàå)æè çé úéùàøá (
ãáòîì àîéú éà àñéé éáø øîà äéåì ïåì 

 ïåì ãéáòà éàîà ïåðéà ïéëàìîã òãé íäøáàã
òãé äåäã áâ ìò óà øæòìà éáø øîà àìà äéåìà 

) äéîò ïðéîæã àùð éðá åäìëì ãáòîì äåä ìéâø
äéåì ïåì ãáòîì( ]ð" à íò ãáòîì ìéâø äåäã äî

ïåì éåìàå åäá ãáò àùð éðá[ ïéâá >ã< êë
îì ùð øáì äéì êéøèöà ïéæéôùåàì äéåì ãáò

 ìéæà äåä åäéàã ãåòáå àéìú éàäá àìë àäã
á÷ éìâúà ïåäîò" áéúëã íäøáàã äéìò ä

)æé çé úéùàøá (åäéå" éðà äñëîä øîà ä
åäéå äùåò éðà øùà íäøáàî" ä] úéáå àåä

äéðéã[á÷ã ïéâá "ìéæà äåä ä  
  ã÷/á  
  øäæ  

 לויה עושה אדם כשבן ,בא וראה. עמם
 השכינה את מושך אהו ,לחברו )לאדם(

 ,להצילו בדרך עמו וללכת עמו להתחבר
 כדי האורח את ללוות אדם צריך ולכן

 עליו ומושך ,שכינהאת ה עמו לחבר
 אני המכסה אמר 'וה"לכן . עמו להתחבר
  ".שהוע אני אשר מאברהם

 äéåì ãéáò ùð øá ãë éæç àú ïåäîò)ùð øáì (
]äéøáçì[ àøáçúàì àúðéëùì êéùîà åäéà 

å äéãäá ïéâáå äéì àáæùì àçøåàá äéîò êäîì
 ïéâá àæéôùåàì ééååìì ùð øáì äéì éòá êë

øáçã àøáçúàì äéìò êéùîàå àúðéëùì äéì 
 äéãäá]êë ïéâá[åäéå " éðà äñëîä øîà ä

 äùåò éðà øùà íäøáàî)æé çé úéùàøá(:  
 אלהים 'ה יעשה לא כי" ,פתח חייא רבי

 ".הנביאים עבדיו אל סודו להיג אם כי דבר
 הוא ברוך שהקדוש העולם צדיקי אשריהם

 ברקיע עושה שהוא מה כלו ,בהם צהור
 ידי על אותו עושה ,בעולם לעשות ועתיד

 ,לעולמים כלום מהם מכסה ולא ,הצדיקים
 את( עמו לשתף רוצה הוא ברוך הקדוש כי

 לרשעים פה פתחון יהיה שלא ,הצדיקים
 מגלה הכל ,בא וראה. עושה שהוא מה בכל

 שהם משום ,לצדיקים )הוא ךברו הקדוש
 לשוב האדם בני את ומזהירים באים

 ,העליון הדין מתוך יענשו ולא ,מחטאיהם
 הקדוש לכן .אליו פה פתחון להם יהיה ולא

 עושה שהוא הסוד להם מודיע הוא ברוך
 בלי שהרי יאמרו שלא כדי ,ועוד .הדין בהם

  .דין בהם שהוע דין

 çúô àééç éáø)æ â ñåîò (äùòé àì éëåäé " ä
éäìà" åéãáò ìà åãåñ äìâ íà éë øáã í

á÷ã àîìò éàëæ ïåðéà ïéàëæ íéàéáðä" éòøúà ä
 åäáå ãáòîì ïéîæå àòé÷øá ãéáò åäéàã äî ìë

 åäééðî éñë àìå äéì ãéáò ïéàëæã éãé ìò àîìòá
á÷ã ïéâá íåìë ïéîìòì" äéãäá àôúùì àòá ä

)]ð"à [ àééòéùøì äô ïåçúô àäú àìã àéé÷éãöì
äî ìëáá÷ éìâ àìë éæç àú ãéáò åäéàã "ä (

 àùð éðáì ïéøäæîå ïééúà ïåðéàã ïéâá àéé÷éãöì
 äàìò àðéã åâî ïåùðòúé àìå åäééáåçî àáúàì
 êë éðéâá äéáâì àîåôã àçúô ïåì àäé àìå

á÷" ãéáò åäéàã àæø ïåì òãåà ä>àðéã åäá< åú 
àðéã åäá ãéáò àðéã àìá àäã ïåøîéé àìã ïéâá:  

éåå øæòìà éáø øîà]ïåì[éòãé àìã àéáééçì  ï  שלא לרשעים אוי ,ראלעז רבי אמר

                                                           

 ).א"נ(מ "א. צ לויה יש מצוה אם רגיל"פירוש אף מי שא א
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 להשמר יודעים ולא משגיחים ולא יודעים
 שכל הוא ברוך הקדוש ומה .מחטאיהם

 מה כל עושה אינו דין ודרכיו אמת מעשיו
 כדי ,לצדיקים שמגלה עד בעולם שעושה

 אצל ,אדם לבני פה פתחון להם יהיה שלא
 לעשות להם שיש שכן כל לא אדם בני

 רעה לשון אדם בני ידברו שלא דבריהם
 'מה נקיים והייתם" כתוב וכן .הםעלי

 יהיה שלא לעשות להם ויש ".ומישראל
 אם בהם ויתרו ,אדם לבני פה פתחון להם
 שלא ,שמרילה משגיחים ולא חוטאים הם

 הוא ברוך הקדוש של הדין למדת תהיה
 ומעשים בתשובה ,ובמה .אליהם פה פתחון
  .כשרים

 åäééáåçî àøîúñàì ïéòãé àìå ïéçéâùî àìå
á÷ äîå" ïéã äéúçøåàå èåù÷ éäåãáåò ìë éã ä

 åäì éìâã ãò àîìòá ãéáòã äî ìë ãéáò àì
 éðáì àîåôã àçúô ïåì àäé àìã ïéâá àéé÷éãöì

àùðàùð éðá éáâ  ïåì úéàã ïëù ìë àì à
]éìî ãáòéîìåäï[ àéèñ àùð éðá ïåììîé àìã 

 áéúë ïëå ïåäéìò)ááë áì øáãî ( íéé÷ð íúééäå
åäéî" ïåì àäé àìã ãáòéîì ïåì úéàå ìàøùéîå ä

 ïàèç ïåðéà éà ïåäá ïåøúéå àùð éðáì äô ïåçúô
 úãîì äéì àäé àìã àøîúñàì éçâùî àìå

á÷ã àðéã" äîáå åäééáâì àîåôã àçúô ä
ïøùëã ïéãáåòå äáåùúá:  

 אני המכסה אמר 'וה" ,בא וראה
 ברוך הקדוש ,יהודה רבי אמר ".מאברהם

  לאברהם הארץ כל את נתן הוא

åäéå éæç àú" íäøáàî éðà äñëîä øîà ä
)æé çé úéùàøá( à"á÷ äãåäé ø" àòøà ìë áäé ä

íäøáàì:  
  íìòðä ùøãî:  
 ."' וגומאברהם אני המכסה אמר 'וה"
 האנשים משםויקומו " ,למעלה כתוב מה

 דין לעשות ," סדוםפני עלוישקיפו 
 אני המכסה" ,יואחר כתוב מה .ברשעים
 הקדוש אין ,חסדא רב אמר ".מאברהם

 שנמלך עד ברשעים דין עושה הוא ברוך
 מנשמת" שכתוב זהו .צדיקים של בנשמתם

 אני המכסה" וכתוב ,"יאבדו אלוה
 כלום ,הוא ברוך הקדוש אמר ".מאברהם

 לעשות דין ברשעים עד שאמלך לי יש
 הרשעים ,להם ואומר ,הצדיקים תובנשמ
 שכתוב ,דין בהם אעשה ,לפני חטאו

 רבה כי סדום ועמורה זעקת 'ה ויאמר"
 הנשמה ,אבהו רבי אמר. "' וגווחטאתם

 אליו להתקרב יראה והיא ,במקומה עומדת
 ן"למטטרו שיאמר עד ,כלום לפניו ולומר

 זהו .שרצתה מה ותאמר לפניו שיגישנה
 תספה האף ויאמר אברהם ויגש" שכתוב

  ."'גו ולך חלילה ,'וגו רשע עם צדיק

åäéå"åâå íäøáàî éðà äñëîä øîà ä '
)æé çé úéùàøá ( äìòîì áéúë äî) çé úéùàøá

æè ( íåãñ éðô ìò åôé÷ùéå íéùðàä íùî åîå÷éå
 äñëîä åéøçà áéúë äî íéòùøá ïéã úåùòì

à íäøáàî éðà" àåä êåøá ùåã÷ä ïéà àãñç ø
 ìù ïúîùðá êìîðù ãò íéòùøá ïéã äùåò

ää íé÷éãö" ã)è ã áåéà (îåìà úîùð" åãáàé ä
 êåøá ùåã÷ä øîà íäøáàî éðà äñëîä áéúëå
 êìîàù ãò íéòùøá ïéã úåùòì éì ùé íåìë àåä

äì øîåàå íé÷éãöä úîùðá)í( åàèç íéòùøä 
 áéúëã ïéã íäá äùòà éðôì)ë çé úéùàøá (

åäé øîàéå" äáø éë äøåîòå íåãñ ú÷òæ ä
åâå íúàèçå ' úãîåò äîùðä åäáà éáø øîà

àéäå äîå÷îá åéðôì øîåìå åéìà áø÷úäì äàøé 
àù ãò íåìëååøèèîì øî" åéðôì äðùâéù ï

ù äî øîàúåøöúää ä" ã)âë íù (ùâéåá 
 äìéìç òùø íò ÷éãö äôñú óàä øîàéå íäøáà

åâå êì':  
 הנשמה ."' וגוםיצדיק שיםיחמ יש אולי"

 שמא ,עולם של רבונו ,ואומרת פותחת
 ואף .תורה של פרשיות בחמשים נתעסקו

 להם יש שכר ,לשמה נתעסקו שלא יפ על
 כתוב מה .לגיהנם יכנסו ולא הבא לעולם
 םובסד אמצא אם 'ה ויאמר" ,אחריו

åâå íé÷éãö íéùîç ùé éìåà ')ãë íù ( äîùðä
 å÷ñòúð àîù íìåò ìù åðåáø úøîåàå úçúåô

ðá ' å÷ñòúð àìù éô ìò óàå äøåú ìù úåéùøô
 åñðëé àìå àáä íìåòì íäì ùé øëù äîùì

 íðäéâì äéøúá áéúë äî)åë íù (åäé øîàéå" ä

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(י "כאן שייך מה שבסוף הספר סימן ח א
  ).א"ד(ן "ש עם הכולל מטטרו"ו שמושית ומילת יג"הוא ב
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 אותן ,)שנינו( והרי. "' וגוצדיקים חמשים
 אלא .היו ושלש חמשים יתרות פרשיות

 ,בתורה הם ספרים חמשה ,אבהו רבי אמר
 ,הדברות עשרת נכללים ואחד אחד ובכל

 חשב .העולם בראנ שבהם מאמרות עשרה
 עוד. חמשים הוא ,מהם אחד בכל עשרה

 ,עולם של רבונו ,ואומרת הנשמה פותחת
 קבלו שמא ,בתורה נתעסקו שלא פי על אף
 ונתכפר דין בבית שחטאו מה על נשםוע

 ".סיףוי לא יכנו ארבעים" שנאמר ,להם
 להתכפר יםיד לפניהם שוישנתבי וממה

 מה .לגיהנם יכנסו שלא להם )לפניהם(
 בעבור אעשה לא" ,אחריו תובכ

 יש אולי ,ואומרת פותחת עוד". הארבעים
 צדיקים ביניהם יש אולי ,שלשים שם

 בפסוק ותהרמוז מעלות שלשים שהשיגו
 ב"בל כלולים והם ,"שנה בשלשים ויהי"

 .ספירות 'וי אותיות ב"כ שהם ,נתיבות
 פותחת עוד. לשמנה כלולים הם לפעמים
 שמא ,ריםעש שם ימצאון אולי ,ואומרת

 שכר להם ויש תורה לתלמוד בנים יגדלו
 ,יום בכל פעמים שתי הדברות עשרת
  "כל" ,יצחק רבי שאמר

åâå íé÷éãö íéùîç íåãñá àöîà íà ' àäå
)ïðéðú (]øéúé[ úåéùøô ïåðéà >ð" âååä<à àìà 

 ìëáå äøåúá íä íéøôñ äùîç åäáà éáø øîà
 äøùò úåøáãä úøùò íéììëð ãçàå ãçà
 ìëá äøùò áåùç íìåòä àøáð íäáù úåøîàî

ä ïåäðî ãçàåíéùîç á äîùðä úçúåô ãåò 
 å÷ñòúð àìù éô ìò óà íìåò ìù åðåáø úøîåàå

]äøåúá[ åàèçù äî ìò íùðåò åìá÷ àîù 
 øîàðù íäì øôëúðå ïéã úéáá)â äë íéøáã (

 íäéðôì åùééáúðù äîîå óéñåé àì åðëé íéòáøà
 øôëúäì íééã)íäéðôì (]íäì[ åñðëé àìù 

 áéúë äî íðäéâì åéøçà)çë çé úéùàøá ( àì
íéòáøàä øåáòá äùòàâåò  úøîåàå úçúåô ã

 éìåà> íé÷éãö íäéðéá ùé éìåà íéùìù íù ùé
 ÷åñôá íéæåîøä úåìòî íéùìù åâéùäù

)à à ìà÷æçé ( íéìåìë íäå äðù íéùìùá éäéå
ìá"úåáéúð áãë íäù " úåøéôñ øùòå úåéúåà á

 úçúåô ãåò äðåîùì íéìåìë íä íéîòôì
éìåà úøîåàå< íù ïåàöîé ]íéøùò) [äøùò( 

ì íéðá åìãâé àîù øëù íäì ùéå äøåú ãåîìú
 øîàã íåé ìëá íéîòô éúù úåøáãä úøùòì

ìë ÷çöé éáø  
  ä÷/à  
  øäæ  

 ,לעולמים ירושה נחלתל לו להיות
 אהור אתה אשר הארץ כל את כי" שכתוב

 עיניך נא שא" וכתוב ,"' וגואתננה לך
 ברוך הקדוש הצטרך מכן ולאחר ".וראה
 אמר .הללו המקומות את רולעק הוא

 הארץ את נתתי כבר ,הוא רוךב הקדוש
 אב כי" שכתוב ,לכל אב והוא ,לאברהם

 למחות לי נאה ולא ,"נתתיך גוים המון
 לו שקראתי לאביהם להודיע בלי בנים

 לכן .להודיעו צריךלכן ו ,הביוא אברהם
 מאברהם אני המכסה אמר 'וה" )אמר(

  ".שהוע אני אשר

 áéúëã ïéîìòì àúåøé úðñçà äéì éåäîì
)âé úéùàøáåè (  äúà øùà õøàä ìë úà éë

åâå äððúà êì äàåø ' áéúëå)ãé íù ( àð àù
á÷ øúáìå äàøå êéðéò" àø÷òàì êéøèöà ä

á÷ øîà ïéìà ïéøúà" àòøà úé úéáäé øáë ä
 áéúëã àìëì àáà àåäå íäøáàì)ä æé íù ( éë

 ïéðá éçîîì éì úåàé àìå êéúúð íéåâ ïåîä áà
à íäøáà äéì úéø÷ã ïåäåáàì òãåà àìå éáäå

)ç àî äéòùé(  ïéâá äéì òãåàì êéøèöà êë ïéâáå
 êë)øîà (åäéå" íäøáàî éðà äñëîä øîà ä

 äùåò éðà øùà)æé çé íù(:  

                                                                                                                                                                                     

שכינתא , ל"א וז"ח ע"ז ל"בתיקו'  וע.)ג"ו ע"ז ל"א בתיקו"בגר('  נצבים וילך הם א,ד"ג שיש באמת נ"אע א
 .ל"עכ, ן כלילא מתלת וחמשין סדרין דאורייתא"תתאה דאתקריאת ג

ויש זכות שמא קיימא בצדקה נפש מישראל . ה"חסר מ). הערת הזוהר(בסוף הספר ' מה שחסר כאן עי ב
 ).א"נ(מ "א. ה"שנקרא אדם שהוא מ

 ).הערת הזוהר(ז "בסוף הספר סימן ט' מה שחסר כאן עי ג
 .א"א מ"י פ"ס' עי ד
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 של ותנותווענ בא וראה ,אבא רבי אמר
 ברוך הקדוש לו שאמר גב על שאף ,אברהם

 כל ועם ,"רבה כי רהוועמ סדום זעקת" הוא
 לעשות שרוצה לו והודיע עמו שהאריך זה
 לוט את להציל ממנו קשיב לא ,םובסד דין

 שלא בשביל ,מהול .דין בו יעשה ולא
 הקדוש שלח זה ועל. ממעשיו שכרלתבוע 

 ,אברהם בגלל והצילו לוטל הוא ברוך
 וישלח אברהם את יםויזכור אלה" שכתוב

 אשר" זה מה ."' וגוההפכה מתוך לוט את
 משום לאא ,ארתבנ הרי ,"לוט בהן ישב

 מכולם )ביניהם( נמצא לאו רשעיםשכולם 
 ,למדנו מכאן .ללוט פרט זכות דבר לו שיש

. חרב הוא רשעים בו שדרים מקום שבכל
 ,לוט ישב בכולם וכי ,"לוט בהן ישב אשר"

 ואם .חרבו ולא שביםומי היו בגללו אלא
 .אברהם בזכות אלא ,לא ,בזכותו תאמר

 שאדם ששמוש בא וראה ,שמעון רבי אמר
 ,בעולם עליו מגן וששמ אותו ,לצדיק עושה

 ,רשע שהוא גב על שאף אלא ,עוד ולא
  .אותם ועושה מדרכיו לומד

éæç àú àáà éáø øîàà íäøáàã àúåðúåðò 
òàã"á÷ äéì øîàã â" éë äøåîòå íåãñ ú÷òæ ä

 äáø)ë íù(  äéì òãåàå äéîò êéøåàã àã ìë íòå
 äéî÷ àòá àì íåãñá àðéã ãáòîì éòáã

éá ãéáòé àìå èåìì äéì àáæùì éàî àðéã ä
 ìòå éåãáåò ïî àøâà òáúîì àìã ïéâá àîòè

á÷ çìù àã" íäøáàã äéðéâá äéì áéæùå èåìì ä
 áéúëã)èë èé íù (éäìà øåëæéå" íäøáà úà í

åâå äëôää êåúî èåì úà çìùéå ' áùé øùà éàî
 èåì ïäá)íù ( åäìåëã ïéâá ìáà øîúà àä

 çëúùà àìå ïéáééç)åäééðéá ( äéì úéàã åäìëî
 éãéî>ã< øúà ìëá àðôéìåà ïàëî èåì øá åëæ

 ïäá áùé øùà åäéà áéøç ïéáééç äéá ïéøééãã
èåìá ååä äéðéâá àìà èåì áéúé äåä åäìëá éëå 

 àìà àì äéúåëæá àîéú éàå åáøçúà àìã éáúé
à íäøáàã äéúåëæá" àùåîùã éæç àú ïåòîù ø

 äéìò ïéâà àùåîù àåää äàëæì ùð øá ãéáòã
ã àìà ãåò àìå àîìòáòà" àáééç åäéàã â

ïåì ãéáòå éåçøåàî óéìåà:  

 לוט שהתחבר משום שהרי ,בא וראה
 כל למד שלא גב על אף ,אברהם עם

 כמו הבריות עם חסד לעשות למד ,מעשיו
 את מישב שהיה ווזה ,אברהם עושה שהיה

 שהיו זמן אותו כל הערים אותן כל
 אמר. ביניהם לוט שנכנס אחר שביםוימ

 זזה לא ששכינה  בא וראה,שמעון רבי
 הוא ברוך שהקדוש שעה באותה מאברהם

 הוא ברוך שהקדוש זמן באותו( לו אמר
 שכינה והרי ,אלעזר רבי לו אמר ).עמו

 זו )דרגהב( שהרי ,עמו מדברת היתה
 שכתוב ,הוא ברוך הקדוש אליו התגלה

 באל יעקב ואל יצחק אל אברהם אל וארא"
 מה וראה ובא. ודאי זה כך ,לו אמר ".שדי

 כי רהוועמ סדום זעקת 'ה ויאמר" ,כתוב
 ויאמר" ולבסוף ,"אמר 'וה" בהתחלה ".רבה

 הדרגה זוהי ."' וגורהוועמ סדום זעקת 'ה
 הדרגה על לו שהתגלתה העליונה

  .התחתונה

 äéãäá èåì øáçúàã ïéâá àäã éæç àú
 éåãáåò ìë óéìåà àìã áâ ìò óà íäøáàã

éáò äåäã äîë ïééøá íò åáéè ãáòîì óéìåà ã
 ìë éúø÷ ïåðéà ìëì áéúåàã àåä àãå íäøáà

à åäééðéá èåì ìàòã øúá åáúéã àðîæ àåää" ø
 äéðî éãòà àì àúðéëùã éæç àú ïåòîù

 àéääá íäøáàã>àúòù <)àðîæ(á÷ã " ä> øîà
á÷ã àðîæ àåääá äéì"ä<âà äéîò " øæòìà éáø ì

 àäã äéîò ìéìî äåä àúðéëù àäå)àâøãá ( àã
á÷ äéìò éìâúà"éúëã ä á)â å úåîù ( ìà àøàå

à éãù ìàá á÷òé ìàå ÷çöé ìà íäøáà" éëä ì
 áéúë äî éæç àúå éàãå àåä)ë çé úéùàøá (

åäé øîàéå" äáø éë äøåîòå íåãñ ú÷òæ ä
åäéå àúéîã÷á"åäé øîàéå óåñáìå øîà ä" ä

åâå äøåîòå íåãñ ú÷òæ ']åäéà àã) [åäéàã( àâøã 
 äàúú àâøã ìò äéì éìâúàã äàìò:  

   ùøãîíìòðä:  
åáø úéáì åëéìåîå äøåú ãåîìúì åðá ìãâîä  לבית ומוליכו תורה לתלמוד בנו המגדל

                                                           

 ).הערת הזוהר(א ”קיא ע א
 ).הערת הזוהר(א ”קח ע ב

â  ìéìî)äá óñåðøâä úåäâ"à( 
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 כאלו הכתוב עליו מעלה ,ובערב בבוקר רבו
 .יום בכל פעמים שתי התורה )עליו(קיים 

 בעבור אשחית לא ויאמר" ,כתוב מה
 אולי ,ואומרת פותחת עוד". העשרים
 של רבונו ,אומרת .עשרה שם ימצאון

 העשרה מאותם היו שמא ,עולם
 שכר שנוטל כנסתה בית של הראשונים

 ,)בו( כתוב מה .אחריהם שבאים כולם כנגד
 זה כל". העשרה בעבור אשחית לא ויאמר"

 כיון .הרשעים על לומר הצדיק לנשמת יש
 'ה וילך" ,כתוב מה ,כלום בידם נמצא שלא

 שב ואברהם אברהם אל לדבר כלה כאשר
 מעלתו למקום ,"מוולמק" מהו ".מוולמק

 להתפלל לאדם לו מצוה ,רבי אמר. הידועה
 יכנסו ולא למוטב שיחזרו כדי הרשעים על

 שק לבושי בחלותם ואני" שכתוב ,לגיהנם
 להתפלל לאדם לו אסור ,רבי ואמר ."'וגו
 ,העולם מן שיסתלקו הרשעים על

 מן לתרח הוא ברוך הקדוש סלקו שאלמלא
 בא לא ,זרה עבודה עובד כשהיה העולם
 לא ישראל ושבטי ,לעולם אבינו אברהם

 לא והתורה ,המשיח ומלך דוד והמלך ,היו
 והחסידים הצדיקים אותם וכל ,נתנה

 ,יהודה רבי אמר .בעולם היו לא והנביאים
 נמצא שלא הוא ברוך הקדוש שרואה כיון

 מה ,הענינים אותם מכל כלום ברשעים
  ."' וגומהוסד המלאכים שני ויבאו" ,כתוב

áå ø÷áá íéé÷ åìàë áåúëä åéìò äìòî áøò
)åéìò (á äøåúä ' áéúë äî íåé ìëá íéîòô
)àì çé úéùàøá ( øåáòá úéçùà àì øîàéå

 íù ïåàöîé éìåà úøîåàå úçúåô ãåò íéøùòä
 íúåàî åéä àîù íìåò ìù åðåáø úøîåà äøùò
 øëù ìèåðù úñðëä úéá ìù íéðåùàøä äøùòä

 áéúë äî íäéøçà íéàáù íìë ãâðë)äéá( ) íù
áì( ùé äæ ìë äøùòä øåáòá úéçùà àì øîàéå 

 àìù ïåéë íéòùøä ìò øîåì ÷éãöä úîùðì
 áéúë äî íåìë íãéá àöîð)âì íù( åäé êìéå" ä

 áù íäøáàå íäøáà ìà øáãì äìë øùàë
äòåãéä åúìòî íå÷îì åîå÷îì åäî åîå÷îìà 

 íéòùøä ìò ììôúäì íãàì åì äåöî éáø øîà
ñðëé àìå áèåîì åøæçéù éãë áéúëã íðäéâì å

)âé äì íéìäú (åâå ÷ù éùåáì íúåìçá éðàå '
 íéòùøä ìò ììôúäì íãàì åì øåñà éáø øîàå
 àùãå÷ å÷ìñ àìîìàù íìåòä ïî å÷ìúñéù
 äãåáò ãáåò äéäùë íìåòä ïî çøúì àåä êéøá
 ìàøùé éèáùå íìåòì åðéáà íäøáà àá àì äøæ
 àì äøåúäå çéùîä êìîå ãåã êìîäå åéä àì

 ìëå äðúð íéàéáðäå íéãéñçäå íé÷éãöä íúåà
 äàåøù ïåéë äãåäé éáø øîà íìåòá åéä àì
 íåìë íéòùøá àöîð àìù àåä êåøá ùåã÷ä

 áéúë äî íéðééðòä íúåà ìëî)à èé úéùàøá( 
åâå äîåãñ íéëàìîä éðù åàáéå'  

  ä÷/á  
  øäæ  
 אלי הבאה הכצעקתה ואראה נא ארדה"
 לאותם תאמר אם ,אמר למי ".כלה עשו
 את ומצוה זה עם מדבר ראה מי ,אכיםהמל

 עומדים שברשותו ,אמר לאברהם אלא ,זה
 לאותם ,אחר דבר .הללו המקומות
כתוב  מהל ,לאברהם שנאמר מה ,מלאכים

 åùò éìà äàáä äú÷òöëä äàøàå àð äãøà
 äìë)àë çé úéùàøá (øîà÷ ïàîìá àîéú éà 

ïéëàìî ïåðéàìâ ãé÷ôå àã íò ìéìî àîç ïàî 
 ïéîéé÷ äéúåùøáã øîà÷ íäøáàì àìà àãì
 äî ïéëàìî ïåðéàì øçà øáã éøúà ïåðéà

                                                                                                                                                                                     

ונכדי הביא ראיה מבריוני דהוי בשבבותיה (מ "א. משמע שתפלה מועלת להחזיר בתשובה את הרשע א
מ וכיוצא דכשהוא "ד ר"דל. האי דיחוי חוזר ונראה) (מ אבל הכא קאי אכל אדם"ודחה דשאני ר' מ כו"דר

  ).א"נ) (ן"מאי. 'ירא שמים ודאי מצי להתפלל דהא הורשה להתפלל וליחד כו
 ).א"נ(ש "ח הביא שנשתבשו הרבה במאמר זה והוא ביאר באורך ע"בז ב
י כן "ז הקשה למי צוה הש"א ע"הזוהר מפרש עשו כלה כאלו היה כתוב עשו בשו. 'לאינון מלאכים כו ג

אלא לאברהם ] ותירץ[ופקד למלאכים ] אברהם[ת למלאכים מי חמא שדבר עם זה דהיינו "לעשותו כלה וכ
] מתורץ[כ מפרש והולך מה שקשה על כל אחד מהנך תירוצים ואיך "אח.  מלאכיםא לאינון"ד. אמר כן
' עשה מיבעי ליה ותירץ אלא דא אברהם כו] קשה[ז התירוץ "לאברהם לפ] דאיתמר[ואמר מה . הקושיא

דאיתמר למלאכים ] מה[ותירץ עשו ] 'כו[מאן חמא ] מלאכים[הקושיא שהקשה לעיל לאינון ] מקשה[כ "ואח
הוא בניקוד קמץ כפשוטו לראות מעשי אנשי סדום ומה ] עשו[ל "א עשו דיעבד ר"אמר ד] כ"אח[' כו

 ).ה"של(ל "נפשא וק] באנפי[הוא מילתא ] ה"קב[שמקשה וכי לא הוה ידע 
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 .עשו זה מה ,עשה בולכת צריך היה ,"עשו"
 .ממנו זזה שלא ושכינה אברהם זה )אלא(
 ,למלאכים שנאמר מה "עשו" )אחר דבר(

 נמצאים והיו ,םלַש מניםומז שהיו משום
 ,אחר דבר". עשו" זה ועל ,דין לעשות

 הקדוש וכי .עבדו כתרגומו לעשות "עשו"
 ארדה" אמר שהוא יודע היה לא הוא ברוך

 אלא .לפניו גלוי הכל והרי ,"ואראה נא
 ,הדין לדרגת הרחמים מדרגת "נא ארדה"

 זו ראיה ,"ואראה" .ירידה )זו(והיינו 
. אותם דוןי דין באיזה עליהם להשגיח
 .לרע ראיה ומצאנו לטוב ראיה מצאנו
 בני את אלהים וירא" שכתוב ,לטוב ראיה

 נא ארדה" שכתוב לרע ראיה ".וידע ישראל
 ירידה ומצאנו לטוב ירידה מצאנו( ".ואראה

 ,"סיני הר על 'ה וירד" שכתוב ,לטוב .לרע
 ,לרע ירידה ".שם עמך ודברתי וירדתי"
 ,בדין יהםעל להשגיח )בשביל ,"נא ארדה"

 אני המכסה" הוא ברוך הקדוש אמר זה ועל
  ".מאברהם

  

î íäøáàì øîúàã éòáî äùò åùò àîòè éà
 åùò éàî äéì)àìà ( àìã àúðéëùå íäøáà àã
 äéðî éãòà>øçà øáãú< øîúàã äî åùò 

 ïéçëúùî ååäå ïîú ïéðéîæ ååäã ïéâá ïéëàìîì
áòîì åùò øçà øáã åùò àã ìòå àðéã ã

ãáòîìàá÷ òãé äåä àì éëå åãáò åîåâøúë " ä
 øîà åäéàã)àë çé úéùàøá ( äàøàå àð äãøà

àìë àäå àâøãî àð äãøà àìà äéî÷ éìâúà 
 åðééäå àðéãã àâøãì éîçøã)éàä (ãéøé]ä[ 

 äééàø äàøàå]àã[ ïàîá ïåäéìò àçâùàì àéä 
 äééàø ïçëùàå áèì äééàø ïçëùà ïåì ïéãé àðéã

 áéúëã áèì äééàø ùéáì)äë á úåîù ( àøéå
éäìà" ùéáì äééàø òãéå ìàøùé éðá úà í

 äàøàå àð äãøà áéúëã]ð"ïçëùà à äãéøé 
 áéúëã áèì ùéáì äãéøé ïçëùàå áèì) èé íù

ë (ä ãøéå ' éðéñ øä ìò)æé àé øáãîá ( éúãøéå
íù êîò éúøáãå[á )ïéâá( åäééìò àçâùàì 

á÷ øîà àã ìòå àðéãá" íäøáàî éðà äñëîä ä
)æé çé úéùàøá:(  

 ".ועצום גדול לגוי יהיה היו ואברהם"
 להודיע כדי אלא .כאן הזו הברכה מהל
 יושב הוא ברוך שהקדוש בשעהו אפילש

 יושב שהרי ,משתנה לא ,העולם על בדין
 והכל ,זה על וברחמים )ויושב( זה על בדין

 ,יהודה רבי אמר. אחת ובשעה אחד ברגע
 ,"רצון עת 'ה לך תפלתי ואני" כתוב והרי

 שאינו ולפעמים ,רצון עת שהוא לפעמים
 שלא ולפעמים ,ששומע לפעמים .רצון עת

 שלא ולפעמים ,שנמצא םלפעמי .שומע
 הווקרא בהמצאו 'ה דרשו" שכתוב .נמצא

 ליחיד כאן ,אלעזר רבי אמר. קרוב בהיותו
 לכל וכאן אחד למקום כאן ,לצבור כאן

 שקול שהוא אברהם את רךיב לכן .העולם
 השמים תולדות אלה" שכתוב ,העולם ככל

 .באברהם ושנינו )וכתוב( ,"בהבראם והארץ
 ,שנינו כך .םשלשי בגימטריא "יהיה"

לעולם שלשים  מזמין הוא ברוך הקדוש
 את שהזמין כמו ,ודור דור בכלצדיקים 

  . אברהם

 íåöòå ìåãâ éåâì äéäé åéä íäøáàå) úéùàøá
çé çé ( ïéâá àìà àëä àã äëøá àîòè éàî

á÷ã àúòùá åìéôàã àòãåàì" àðéãá áéúé ä
 àã ìò àðéãá áéúé àäã éðúùà àì àîìò ìò

)áéúéå (]å[çøáàãç àòâøá àìëå àã ìò éîâ 
à àãç àúòùáå" áéúë àäå äãåäé ø) èñ íéìäú

ãé (åäé êì éúìôú éðàå" åäéàã ïéðîæ ïåöø úò ä
 òîùã ïéðîæ ïåöø úò åäéà åàìã ïéðîæå ïåöø úò
 àìã ïéðîæå çëúùàã ïéðîæ òîù àìã ïéðîæå

 áéúëã çëúùà)å äð äéòùé (åäé åùøã" ä
à áåø÷ åúåéäá åäåàø÷ åàöîäá" ïàë øæòìà ø

 éìåëì ïàëå ãç øúàì ïàë øåáöì ïàë ãéçéì
 ìé÷ù åäéàã íäøáàì äéì êéøá êë éðéâá àîìò

 áéúëã àîìò ìëë)ã á úéùàøá ( úåãìåú äìà
 íàøáäá õøàäå íéîùä)áéúëå (]ïðéðúå[ 

 ïðéðú éëä íéùìù àéøèîéâá äéäé íäøáàá
á÷ ïéîæà íé÷éãö ïéúìú" ä>àøãå àøã ìëá< 

                                                                                                                                                                                     

à ôãá øâñåî"å. 
áàð äãøà ùéáì äãéøé  –ôã "å. 

 והיה אומר כלם ה"ה בזמן בלעם לפי שהיה יכול לכוין הרגע שכועס הקב"מכאן קשה שלא זעם הקב ג
מ דיכול היה לכוין בזמן הזעם והיה דין על "ולק. מ"א. ע"והא באותו הרגע גופא מצי לרחם וצ' התוס' כדפי

  ).א"נ(ן "מאי. ק כי קצרתי"ישראל אף שהיה ברגע ההוא רחמים על אחר ודו
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  æàã äîë àîìòìíäøáàì ïéîà:  
 ואל נכבד השלשים מן" ,ואמר פתח
 "נכבד השלשים מן" ."' וגובא לא השלשה

 הקדוש שמזמין צדיקים שלשים הם אלו
 .ממנו אותם יבטל ולא לעולם הוא ברוך

 השלשים מן" בו כתוב יהוידע בן ובניהו
 לא השלשה ואל. "מהם אחד הוא ,"נכבד

 האחרים לשלשת שקול שלא ,"בא
 לא השלשה ואל" .עליהם עומד שהעולם

 אותם עם .מהם כאחד במנין להיות ,"בא
 אבל ,בחשבון כנסילה זכה צדיקים שלשים

 להתחבר זכה שלא ,"בא לא השלשה ואל"
 "יהיה" .אחד בחלק עמהם ולהיות עמם
 הקדוש ולכן ,הוא שלשים ,ששנינו כמו

 שלשים אותם עם אותו ברך הוא ברוך
  .צדיקים

 øîàå çúô)ù"èé âë á (îïáíéùìùä éëä  
åâå àá àì äùìùä ìàå ãáëð ' íéùìùä ïîéëä 

á÷ ïéîæàã íé÷éãö ïéúìú ïåðéà ïéìà ãáëð" ä
 òãéåäé ïá åäéðáå äéðî ïåì ìèáé àìå àîìòì

 íéùìùä ïî äéá áéúëéëä ãç åäéà ãáëð 
 àúìúì ìé÷ù àìã àá àì äùìùä ìàå åäééðî
 àì äùìùä ìàå åäééìò íéà÷ àîìòã ïéðøçà

éåäîì àá ïéúìú ïåðéàá åäééðî ãçë àðééðîá 
 äùìùä ìàå ìáà àðáùåçá ìòéîì äëæ ïéàëæ
 ïåäîò éåäîìå åäá àøáçúàì äëæ àìã àá àì

åä ïéúìú ïðéðúã äîë äéäé àãç à÷ìåçáå ïéâáå 
á÷ êë"íé÷éãö ïéúìú ïåðéàá äéëøá ä:  

 הוא ברוך הקדוש לו אמר ,בא וראה
 ,"רבה כי סדום ועמורה זעקת" ,לאברהם

 לכל עושים שהם מה לפני עלתה הריש
 שלא רגליהם מונעים העולם שכל ,העולם

 נחל פרץ" שכתוב , ועמורהםולסד כנסילה
 מאנוש דלו רגל מני הנשכחים גר מעם
 פורץ היה פרצה ,"גר מעם נחל פרץ" ".נעו

 .לשם שנכנסו העולם בני לאותם הנחל
 לולאכ נותן שהיה מי את שראה מי שכל

עומק ל אותו זורקים ,אחר לאדם ולשתות
 אותו שלוקח ומי ,)הנקרות בנקבי( הנהר

 נשכחים היו העולם בני כל זה ועל. כן גם
 להיכנס שלא רגליהם שמונעים ,רגל מני

 שהיו ,נעו מאנוש דלו ,שנכנס ומי ,לשם
 נותנים היו ולא ,ברעב הגוף את מדלדלים

 משאר דיוקנו ומשתנה ,ולשתות לאכול לו
 ".נעו מאנוש לוד" שכתוב ,העולם בני

 נעו" שם וכתוב ,"נעו" כאן כתוב
 מעגלים סוטים היו גם כך ".מעגלתיה

אפילו ו ,לשם להיכנס לא כדי ודרכים
  מנועים היו השמים עופות

à éæç àú"á÷ ì" íåãñ ú÷òæ íäøáàì ä
 äáø éë äøåîòå)ë çé úéùàøá(  ú÷éìñ àäã

 àîìò ìëã àîìò ìëì ïéãáò ïåðéàã äî éîã÷
åäééìâø éòðî áéúëã äøåîòå íåãñá ìòéîì àìã 

)ã çë áåéà ( ìâø éðî íéçëùðä øâ íòî ìçð õøô
 äåä äöøô øâ íòî ìçð õøô åòð ùåðàî åìã
 åäìëã ïîúì åìàòã àîìò éðá ïåðéàì ìçð õéøô
 ùð øáì éúùîìå ìëéîì éáäé ååäã ïàîì ïàîçã

 äéì ïééãù àøçà)á÷åðáàéø÷ðã  ( à÷îåòá
)øäðãé (>àøäðã<èðã åäéàå  ìòå éîð éëä äéì ìé

 éòðîã ìâø éðî íéçëùð ååä àîìò éðá åäìë àã
 ùåðàî åìã ìàòã ïàîå ïîú ìòéîì àìã åäééìâø

 éáäé ååä àìã àðôëá àôåâ éìã ååäã åòð]äéì[ 
 éðá øàùî äéð÷åéã éðúùàå éúùîìå ìëéîì

 áéúëã àîìò)ã çë áåéà ( áéúë åòð ùåðàî åìã
 íúä áéúëå åòð àëä)å ä éìùî (òð äéúåìâòî å

 ìòéîì àìã ïéçøåàå ïéìâòî ïàèñ ååä éîð éëä
éòðî ååä àéîù éôåò åìéôàå ïîú  

  å÷/à  
  øäæ  
 ידעו לא נתיב" שכתוב ,לשםלהיכנס מ
 על יםעקצו היו העולם כל ולכן ."' וגועיט

 שכולם ,ריותהִק כל ועל רהועמ ועלסדום 
  .היו אחד צורהכ

 áéúëã ïîú ìòéîì)æ çë áåéà (àì áéúð åòãé 
åâå èéò ' ìò ïéçååö ååä àîìò éìåë êë éðéâáå

 àðååâë åäìëã éúø÷ åäìë ìòå äøåîò ìòå íåãñ
ååä àãç:  

 )îòå íåãñ ú÷òæ äáø éë äøå)ë çé úéùàøá לו אמר ".רבה כי סדום ועמורה זעקת"

                                                                                                                                                                                     

  ).הערת הזוהר(ז "בסוף הספר סימן י' מה שחסר כאן עי א
 ).א"ד(ב ”בהקדמה ו ע ב
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 כבדה כי וחטאתם" ,לו אמר ,למה אברהם
 ".ואראה נא ארדה" לכן ,"מאד

 ,הכצעקתם בולכת צריך היה ,"הכצעקתה"
 ושתי ,"ורה סדום ועמזעקת" כתוב שהרי
 הרי אלא .הכצעקתה למה אז ,היו ִקריות
 הברד קול שמתחת בצד ,בא וראה. פרשוה
 בטפה מתכנסים ,בכתף עשניםה  כלעולים
 ,רבה תהום נקבי לתוך ונכנסים אחת

 כאשר הוא אחד .באחד חמשה ונעשים
 צלולים קולות יש )צלולים הקולות(

 מלמטה שעולה ,אחדקול  נעשיםשכולם 
 הקול ואותו .כאחד ונמשכים ביניהם נכנס
 .למטה להמשך דין ותובע ויורד עולה

 הקדוש אז ,דין לתבוע עולה זה כשקול
 רבי אמר. בדין להשגיח מתגלה הוא ברוך

 זו .הכצעקתה מי ,"הכצעקתה" ,שמעון
 שכך ,יום כל דין שתובעת הדין רתיגז

 דין רתיגז עומדת שנים כמה ,שנינו
 שאחי על הוא ברוך הקדוש מלפני ותובעת

 הדין שגזרת משום ,יוסף את מכרו יוסף
 הבאה הכצעקתה" זה ועל ,הדין על עקתצו

 כמו סוד זהו ".אלי הבאה" זה מה". אלי
 היאבבוקר ו באה היא בערב" שנאמר

 ,תמיד ,"אלי הבאה" או הוזה ".שבה
 והרי ,"לפני בא בשר כל קץ" וז כדוגמא
  .נתבאר הרי ,"כלה עשו" .נתבאר

 éë íúàèçå äéì øîà éàîà íäøáà äéì øîà
 äàøàå àð äãøà êë éðéâá ãàî äãáë
 áéúë àäã äéì éòáî íú÷òöëä äú÷òöëä
 éàîà ååä éúø÷ éøúå äøåîòå íåãñ ú÷òæ

éæç àú äåî÷åà àä àìà äú÷òöëä  àøèñá
éúåúãàéøèå÷ ïé÷ìñ àãøáã àì÷ á åäìë 

å óéè ãçá éùðëúî àôúëá éá÷åð åâá ïéìàò
 åäéà ãç ãçá ùîç åãéáòúà àáø àîåäúã

> ãë)éì÷ ïìéìö<âì÷ ïéìéìö àëéà ìïéã åäìëã 
ãç åãéáòúàä åäééðéá ìàò àúúî ÷éìñã àì÷ 

 àúçðå à÷ìñ àì÷ àåääå ãçë àëùîúàå
 àì÷ éàä ãë àúúì àëùîúàì àðéã àòáú

á÷ àçâùàì éìâúà ïéãë àðéã òáúîì à÷ìñ" ä
åòîù éáø øîà àðéãá ïàî äú÷òöëä ï

àðéã úøæâ àã äú÷òöëäå àîåé ìë àðéã àòáúã 
 àòáúå àðéã úøæâ àîéé÷ ïéðù äîë ïðéðú éëäã

á÷ éî÷î" ïéâá óñåéì óñåéã éåçà åðéáæã ìò ä
 äú÷òöëä àã ìòå àðéã ìò úçååö àðéã úøæâã

éàî éìà äàáäæ äîë àæø àåä àã éìà äàáä 
 øîà úàã)ãé á øúñà ( ø÷ááå äàá àéä áøòá

 àã àðååâë øéãú éìà äàáä àåä àãå äáù àéä
)âé å úéùàøá ( øîúà àäå éðôì àá øùá ìë õ÷

äìë åùò:  
 צדיק תספה האף ויאמר אברהם ויגש"
 אב ראה מי ,יהודה רבי אמר ".רשע עם

 כתוב בנח , בא וראה,אברהם כמו הרחמים
 לפני בא בשר כל קץ לנח אלהים ויאמר"

 ולא ושתק ,"פרוג עצי בתית לך עשה ,'וגו
 אבל .רחמים קשיב ולא דבר לו אמר

 הוא ברוך הקדוש לו שאמר בשעה ,אברהם
 ארדה', וכו רבה כי סדום ועמורה זעקת"

 אברהם ויגש" כתוב מיד', וכו "ואראה נא
 אמר". רשע עם צדיק תספה האף ויאמר

 בשלמות עשה לא אברהם אף ,אלעזר רבי

)å( øîúà àä)âë çé úéùàøá(  íäøáà ùâéå
 éáø øîà òùø íò ÷éãö äôñú óàä øîàéå
 àú íäøáàë àúåðîçøã àáà àîç ïàî äãåäé

 áéúë çðá éæç)íùâé å  (éäìà øîàéå" õ÷ çðì í
åâå éðôì àá øùá ìë 'â éöò úáéú êì äùò øô

 ìáà éîçø àòá àìå éãéî äéì øîà àìå ÷éúùàå
á÷ äéì øîàã àúòùá íäøáà" íåãñ ú÷òæ ä

åâå äáø éë äøåîòå ')ë çé íù(  äàøàå àð äãøà
åâå ')àë íù ( øîàéå íäøáà ùâéå áéúë ãéî

                                                                                                                                                                                     

עשן הקליפות באחורי הכתף ונאספים לינק בחד ). א"ד(ו צד שלמטה מאבן הברד שם עולה עשן באות א
וכולן צלול לתבוע דין וקלא של האדם דסליק מתתא עולה לתבוע ' גבורות נעשו א' טיפה של החסדים וה
  ).א"נ(ב "הרש. מ פירוש הכל"מק' וע. 'ו כדין אתגלי וכו"דין ומתחבר עמהם וא

בטיפה '  הדין ואחיזא בכתפיים שהוא אחור של פנים פני הרחמים כולם מתאספיכלם שהם בסוד ב
 ).א"ד(אחת שהוא חד טיף לעורר דין בעולם 

â  ïìéì÷å ïìéìö)øâä úåäâä"à.(  
ã  ïéì÷)ôã"å.( 

 ).א"נ(דתהומא רבא ותובע דין ' מ שעולה מנוק"א בגימטריא ס"קל ה
 ).א"נ(פירוש לילית נקראת כן  ו
 ).ת הזוהרהער(א ”קז ע ז
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 ולא זה לא ,דברשום  עשה לא נח ,כראוי
 ימות שלא כראוי דין בקש אברהם .זה

 עד מחמשים והתחיל ,רשע עם צדיק
 בקש שלא ,השלים ולא עשה ,עשרה

 שלא אברהם שאמר ,כך ובין כך בין רחמים
 עשה מי אבל. מעשיו שכר לתבוע רוצה

 שאמר שכיון ,משה זה ,כראוי בשלמות
 ,'וגו הדרך מן מהר סרו" הוא ברוך הקדוש

 מיד ,"לו וישתחוו מסכה עגל להם עשו
 ,"' וגואלהיו 'ה פני את משה ויחל" כתוב

 ואם ,חטאתם תשא אם ועתה" שאמר עד
 על ואף ".כתבת אשר מספרך נא מחני אין
 לו שאמר עד משם זז לא ,חטאו שכולם גב
 השגיח לא אברהם אבל ".כדברך סלחתי"

 .לא ,לא ואם ,צדיק בהם נמצא אם אלא
 דורו על שיגן אדם בעולם היה לא זה על

 אברהם ויגש. "נאמן רועה שהוא ,משה כמו
 אולי ,זה את לבקש עצמו התקין ,"ויאמר
 מחמשים התחיל ,חמשים שם ימצאו
 שהוא ,עשרה עד ,לדעת ראשית שהוא
 עד ,יצחק רבי אמר. הדרגות כל סוף עשירי
 השנה ראש שבין ימים עשרה אלו ,עשרה
 עד מחמשים התחיל לכן ,הכפורים ליום

 מכאן אמר ,שרהלע שהגיע וכיון. עשרה
 לכן ,בתשובה שעומד מקום אינו ולמטה

  .לעשרה מתחת ירד לא

 óåà øæòìà éáø øîà òùø íò ÷éãö äôñú óàä
 ãéáò àì çð úåàé à÷ãë åîéìù ãáò àì íäøáà

àìå éàä àì éãéî à÷ãë àðéã òáú íäøáà éàä 
 éøàùå àáééç íò äàëæ úåîé àìã úåàé
 àòá àìã íéìùà àìå ãáò äøùò ãò íéùîçî
 àðéòá àì íäøáà øîàã êë ïéáå êë ïéá éîçø

ãáåò øâà òáúîìåéà åîéìù ãáò ïàî ìáà 
á÷ øîàã ïåéëã äùî àã úåàé à÷ãë" ä) úåîù

ç áì (åâå êøãä ïî øäî åøñ ' ìâò íäì åùò
å äëñî áéúë äî ãéî åì ååçúùé)àé íù ( ìçéå

åäé éðô úà äùî"ìà ääåâå åé ' äúòå øîàã ãò
 êøôñî àð éðçî ïéà íàå íúàèç àùú íà

òàå úáúë øùà" ãò ïîúî ææ àì åèç åäìëã â
 àì íäøáà ìáà êøáãë éúçìñ äéì øîàã
 àì åàì íàå éàëæ åäá çëúùà éà àìà çâùà

ìò ïéâéã ùð øá àîìòá äåä àì àã ìòå äéøã 
 øîàéå íäøáà ùâéå àðîéäî àéòø åäéàã äùîë
 íù ïåàöîé éìåà àã òáúîì äéîøâ ïé÷úà

íéùîçá  òãðîì àúåøéù åäéàã íéùîçî àøù
 øîà ïéâøã ìëã àôåñ äàøéùò åäéàã äøùò ãò
 ùàø ïéáã ïéîåé äøùò ïéìà äøùò ãò ÷çöé éáø
 ãò íéùîçî àøù êë ïéâá íéøåôëä íåéì äðùä

äøùòâèîã ïåéëå  àúúìå ïàëî øîà äøùòì à
 åàì>àåä< àì êë éðéâá äáåùúá àîéé÷ã øúà 

äøùòî àúúì úçð:  
 בערב מהוסד המלאכים שני ויבאו"
 כתוב מה בא וראה ,יוסי רבי אמר ."'וגו

  כאשר 'ה וילך" ,למעלה

åâå áøòá äîåãñ íéëàìîä éðù åàåáéå' 
)à èé úéùàøá( áéúë äî éæç àú éñåé éáø øîà 

 àìéòì)é íùâì ç (åäé êìéå"øùàë ä:  
  íìòðä ùøãî:  

 אשר הגוים ואלה" ,זה בפסוק פתח רבי
 ,רבי אמר ".ישראל את בם לנסות 'ה הניח

 עומד )העולם ואין( ,עולם באותו ראיתי
  באותם אלא )מעלה ואין(

 àø÷ éàäá çúô éáø)à â íéèôåù ( äìàå
åäé çéðä øùà íéåâä" ìàøùé úà íá úåñðì ä

éåä éæç éáø øîà àîìò àåääá ú)àîìò úéìå 
àìà íéà÷( ]äìòî úéìå[ áïåðéà  

  å÷/á  
  øäæ  
 כיון שהרי ".אברהם אל לדבר להיכ

 שב ואברהם מאברהם שכינה שנפרדה
 ùøôúàã ïåéë àäã íäøáà ìà øáãì äìë

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(מחה זכויותי ומחול להם ' ל שזה סוד מחני נא פי"משמע אבל משה בקש בעד שכר צדקותיו ונ א

כחדא אזלין והם הם ' כ יסוד ומ"שערים או מחסד דרגא דיליה עד הוד ואח' פירוש מבינה שיש בה נ ב
  ). א"נ(מ "א. 'עד עשרה מ' הם נ' ת עד המ"או מת' כל אחד נחשב לי

  ).הערת הזוהר(י "ח' בסוף הספר סי' סר כאן עימה שח ג



úéùàøá 

519 

 מהוסד המלאכים שני ויבאו" אז ,למקומו
 ,השכינה עם הסתלק אחד שהרי ,"בערב

 אותם שראה כיון. שנים אותם ונשארו
 אותם כל וכי ,מהול ,אחריהם רץ ,לוט

 להם ונתן לביתו םהכניס הוא באים שהיו
 הרגו לא איך העיר ובני ,ולשתותלאכול 

 ,הוא ומה ,דין העש תולִב שהרי ,אותו
 ,אחד לעני לחם פת נתנה לוט ו שלתשִב

 והושיבוה בדבש אותה ומרחו ,בזה ידעו
 אלא .אותה אכלו שהצרעות עד ,הגג בראש
בני העיר ש חשב ,בלילה היה שזה משום

 שנכנסו כיון ,זה כל ועם. בו יסתכלו אל
. הבית את והקיפו כולם התכנסו ,לבית
 ,אחריהם לוט רץ למה ,יצחק רבי אמר

 וירץ לוט וירא" שכתוב )משום אלא(
 אחד .ייסא ורבי חזקיה רבי ".לקראתם

 ,אמר ואחד ,עמם ראה אברהם דמות ,אמר
 לוט וירא" כאן כתוב .עמהם באה שכינה

 לקראתם וירץ" שם ובוכת ,"לקראתם וירץ
 אף ,שכינה ראה להלן מה ".האהל מפתח

 וירץ לוט וירא. "שכינה ראה כאן
 ף"באל י"אדנ נא הנה ויאמר ,"לקראתם

 בולכת צריך היה ,"נא סורו" .ד"יו ן"נו ת"דל
 להחזירם אלא .נא סורו זה מה ,נא גשו

 אותם יראו לאבני העיר ש כדי הבית סביב
 סורו"לכן ו ,הביתה ישר בדרך יכנסו ולא
  ".נא

 ïéãë äéøúàì áú íäøáàå íäøáàî àúðéëù
)à èé úéùàøá( äîåãñ íéëàìîä éðù åàáéå 

 åøàúùàå àúðéëùá ÷ìúñà ãç àäã áøòá
 éàî åäééøúá èäø ïåì èåì àîçã ïåéë ïéøú ïåðéà

åäéà ïééúà ååäã ïåðéà ìë éëå àîòèà ïåì ìéòà 
å äéúéáì êéä àúî éðáå éúùîìå ìëéîì ïåì áéäé

 éàîå àðéã ãáò äéúøáì àäã äéì ïéìè÷ àì
 ãçì àîäðã àúô úáäé èåìã äéúøáã àåä
 ùéøá äåáúåàå àùáåã äåôù äá åòãé àéðò
 àéìéìá äåäã ïéâá àìà éòøö äåìëàã ãò àøâéà

 ïåìëúñé àìã áéùçì àã ìë íòå àúî éðá äé
å åäìë åùðëúà àúéáì åìàòã ïåéë åøçñà

 èåì èäø éàîà ÷çöé éáø øîà àúéáì
 åäééøúáà)ïéâá àìà ( áéúëã)íù ( èåì àøéå

õøéåá øîà ãç àñéé éáøå äé÷æç éáø íúàø÷ì 
 àúðéëù øîà ãçå ïåäîò àîç íäøáàã àð÷åéã
 õøéå èåì àøéå àëä áéúë åäééìò àéúà

 áéúëå íúàø÷ì)á çé íù ( íúàø÷ì õøéå íúä
éëù àîç ïìäì äî ìäàä çúôî àëä óåà àúð

 øîàéå íúàø÷ì õøéå èåì àøéå àúðéëù àîç
ðãà àð äðä"ìàá é"ìã ó"åð ú"åé ï" àð åøåñ ã

 àøãäàì àìà àð åøåñ éàî äéì éòáî àð åùâ
 àìã ïéâá àúéáã äéðøçñ ïåì>ïåîçé <)ïåçîé( 

 àúéáì øùéî çøåàá ïåìòé àìå àúî éðá ïåì
àð åøåñ êë ïéâáå:  

 הארץ צותלק הוא כי" ,פתח חזקיה רבי
 להם יש כמה ".יראה השמים כל תחת יביט
 ברוך הקדוש במעשי להסתכל אדם לבני
 מי שכל ,ולילות ימים בתורה עסוקול הוא

 משתבח הוא ברוך הקדוש ,בתורה עוסקש
 משום ,למטה בו ומשתבח למעלה בו

 אותם לכל חיים עץ היא שהתורה
  הזה בעולם חיים להם לתת ,בה העוסקים

 çúô äé÷æç éáø)ãë çë áåéà ( úåö÷ì àåä éë
 ïåì úéà äîë äàøé íéîùä ìë úçú èéáé õøàä

 àìëúñàì àùð éðáìáá÷ã éåãáåò" ä
 ïàî ìëã éìéìå àîîé àúééøåàá àìãúùàìå

á÷ àúééøåàá ìãúùàã" àìéòì äéá çáúùà ä
 àðìéà àúééøåàã ïéâá àúúì äéá çáúùàå
 ïééç ïåì áäéîì äá ïé÷ñòã ïåðéà ìëì éäéà ééçã

îìòáïéã à:  
  íìòðä ùøãî:  

 עדות" שנאמר ,לבם רצון על ששולטים
 למה ,יהודה רב אמר ."' וגושמו ביהוסף

 בשביל ,והמלכות המעלה לאותה יוסף זכה
 את הכובש כל ,ששנינו .יצרואת  שכבש

. השמים מלכות את עליו מחיל ,יצרו

áìã àúåòø ìò ïéèéìùã øîàðù ïåä) íéìäú
å àô (åâå åîù óñåäéá úåãò ' äãåäé áø øîà

 ìéáùá úåëìîäå äìòîä äúåàì óñåé äëæ äîì
 åøöé úà ùáåëä ìë ïðéðúã åøöé ùáëù

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(א "לעיל סב ע א
ש שראה השכינה "ד נקט וירץ כי בספרינו כתיב ויקם אבל העיקר ללמוד וירא לקראתם לג"דל' נר ב

  ).א"ד(היינו כמו וירץ . כ שויקם"וממילא נלמד ג
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 הוא ברוך הקדוש ברא לא ,אחא ירב שאמר
 .אדם יבנ בו לנסות אלא הרע היצר את

 בני לנסותצריך  הוא ברוך הקדוש והאם
 ,לנו מנין ,אחא רב שאמר .כן ,אדם

 ובא 'וגו נביא בקרבך יקום כי" משכתוב
 אלהיכם 'ה מנסה כי ,'וגו והמופת האות

 בני מעשי כל שהרי ,נסיון צריך ולמה ."'וגו
 אלא שלא לתן פתחון .לפניו גלויים אדם

  .פה לבני אדם

 àì àçà éáø øîàã äéìò ìéçà àéîùã àúåëìî
 åá úåñðì àìà òøä øöéì àåä êåøá ùåã÷ä àøá

 éòá éîå íãà éðá]àåä êéøá àùãå÷[ àúåñðì 
ð éðáá áéúëãî ïì àðî àçà éáø øîàã ïéà àù

)á âé íéøáã (åâå àéáð êáø÷á íå÷é éë ' àáå
åâå úôåîäå úåàä 'åäé äñðî éë"åâå íëéäìà ä '

 ùð øáã éåãáåò ìë àäã àúåñð éòá äîìå
 äô ïåçúô úúì àìù àìà äéî÷ éìâúà]éðáì[ 

)ì(íãà:  
 בשער שבוי ולוט" ,כתוב מה ראה

. הבריות את לנסות יושב שהיה ,"סדום
 והרשעים" שכתוב מהו ,יצחק רבי אמר
 רשע של דינו בשעת אפילו ,"' וגונגרש כים
 .ברשעתועומד  הוא ואזי ,פניו זימע הוא
 רבי אמר ."' וגוישכבו טרם" ,כתוב מה ראה

 עדן גן הוא ברוך הקדוש שברא כשם ,יצחק
 שברא וכשם .בארץ גיהנם ברא כך ,בארץ

 גן. למעלה גיהנם ברא כך ,למעלה עדן גן
 בעדן גן אלהים 'ה ויטע" שכתוב ,בארץ עדן
 עיפתה ארץ" שכתוב ,בארץ גיהנם ."'וגו

 שכתוב ,למעלה עדן גן ."' וגופלוא כמו
 החיים בצרור צרורה ניואד נפש והיתה"

 אל תשוב והרוח" וכתוב ,"אלהיך 'ה את
 ,למעלה גיהנם". נתנה אשר האלהים
 כף בתוך יקלענה אויביך נפש ואת" שכתוב
 עדן גן ,שאמרנו כמו ,למטה עדן גן ".הקלע

 להיות גמורים צדיקים של לנשמתן למעלה
 גיהנם .מעלה של הגדול מאור נזונים
 שלא )ישראל של( הרשעים לאותם למטה
 ודתו ה"בקב האמינו ולא מילה ברית קבלו
 כוכבים עובדי הם ואלו ,שבת שמרו ולא

 מהאש" שנאמר ,באש שנדונים ומזלות
 ויצאו" וכתוב ,"' וגותאכלם שוהא יצאו
 למעלה גיהנם. "' וגוהאנשים בפגרי וראו

 מצוות על שעברו ישראל פושעי לאותם
 אותם שדוחים ,בתשובה חזרו ולא התורה

 והולכים ,נשםוע שיקבלו עד לחוץ
 רשעים סביב" שנאמר ,העולם כל וסובבים
 .חדש עשר שנים נדונים ושם ,"יתהלכון

 נשםוע שקבלו אותם עם מדורם כןמ לאחר
  ,במותם

 áéúë äî äàø)à èé úéùàøá ( áùåé èåìå
 øîà àúééøáì àúåñðì áéúé äåäã íåãñ øòùá

 áéúëã éàî ÷çöé éáø)ë æð äéòùé ( íéòùøäå
åâå ùøâð íéë ' àåä òùø ìù åðéã úòùá åìéôà

 áéúë äî äàø íéé÷ åúòùøá àåä éæàå åéðô æéòî
)ã èé úéùàøá (åâå åáëùé íøè ' éáø øîà ÷çöé

 êë õøàá ïãò ïâ àåä êéøá àùãå÷ àøáù íùë
 äìòîì ïãò ïâ àøáù íùëå õøàá íðäéâ àøá

 áéúëã õøàá ïãò ïâ äìòîì íðäéâ àøá êë)íù 
ç á (åäé òèéå"éäìà ä"åâå ïãòá ïâ í ' íðäéâ

 áéúëã õøàá)áë é áåéà ( åîë äúôéò õøà
åâå ìôåà ' áéúëã äìòîì ïãò ïâ)ù"èë äë à (

åãà ùôð äúéäåä úà íééçä øåøöá äøåøö éð '
 áéúëå êéäìà)æ áé úìä÷ ( ìà áåùú çåøäå

éäìàä" áéúëã äìòîì íðäéâ äðúð øùà í
)à ìàåîù 'èë äë ( äðòì÷é êéáéåà ùôð úàå

ãë äèîì ïãò ïâ òì÷ä óë êåúá÷ ïãò ïâ ïøîà
 ïéðåæð úåéäì íéøåîâ íé÷éãö ìù ïúîùðì äìòîì

úåàì äèîì íðäéâ äìòî ìù ìåãâä øåàî í
 íéòùøä)ìàøùéã ( àìå äìéî úéøá åìá÷ àìù

 åøîù àìå åúãå àåä êåøá ùåã÷äá åðéîàä
åëò íä åìàå úáù" øîàðù ùàá íéðåãðù í

)æ åè ìà÷æçé (åâå íìëàú ùàäå åàöé ùàäî '
 áéúëå)ãë åñ äéòùé ( íéùðàä éøâôá åàøå åàöéå

åâå ' åøáòù ìàøùé éòùåô íúåàì äìòîì íðäéâ
àìå äøåúä úåöî ìò íéçåãù äáåùúá åøæç 

 íéááåñå íéëìåäå íùðåò åìá÷éù ãò õåçì íúåà
 øîàðù íìåòä ìë)è áé íéìäú ( íéòùø áéáñ

 ïë øçàì ùãç øùò íéðù íéðåãð íùå ïåëìäúé
íúåîá íùðò åìá÷ù íúåà íò íøåãî  

  æ÷/à  
  øäæ  

éæç àú éúàã àîìòá ïééç ïåì áäéîìå) áåéà  ,בא וראה. הבא בעולם חיים להם ולתת
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 להם לתת ,"יביט הארץ לקצות הוא כי"
 ,שהצטרכו מה מכל אותם ולספק וןמז

 שכתוב ,תמיד בה משגיח שהוא משום
 השנה שיתאמר בה אלהיך 'ה עיני תמיד"

 מה זו שארץ משום ,"שנה אחרית ועד
 כך אחרו ,"לחמה תביא ממרחק" ,בה כתוב
 חיותאותם  לכל וטרף מזון נותנת היא

 ותתן לילה בעוד ותקם" שכתוב ,השדה
 כי" זה ועל". תיהולנער וחק לביתה טרף
 השמים כל תחת יביט הארץ לקצות הוא

 מזון להם לתת העולם בני כל את ,"יראה
 ,ואחד אחד כל שצריך מה לכל פוקיוס

 חי לכל ומשביע ידך את פותח" שכתוב
 הארץ לקצות הוא כי" ,אחר דבר ".רצון
 ולהשגיח האדם בן במעשי להסתכל ,"יביט
 תחת" ,בעולם אדם בני שעושים מה בכל
 אחד כל ורואה מסתכל ,"יראה מיםהש כל

  .ואחד

ãë çë ( ïåì áäéîì èéáé õøàä úåö÷ì àåä éë
 ïéâá åëéøèöàã äî ìëî ïåì à÷ôñìå àðåæî

á çâùà åäéàãé áéúëã øéãú ä)áé àé íéøáã (
åäé éðéò ãéîú"ìà ää ãòå äðùä úéùøî äá êé

àã õøàã ïéâá äðù úéøçà áéúë äî ]äá) [äéá( 
)åè àì éìùî ( éäéà øúáìå äîçì àéáú ÷çøîî

àøá ïååéç ïåðéà ìëì àôøèå àðåæî úáäéà 
 áéúëã)åè àì éìùî ( ïúúå äìéì ãåòá í÷úå

 àåä éë àã ìòå äéúåøòðì ÷çå äúéáì óøè
 äàøé íéîùä ìë úçú èéáé õøàä úåö÷ì
 ìëì à÷åôñå àðåæî ïåì áäéîì àîìò éðá åäìëì

öàã äî áéúëã ãçå ãç ìë êéøè) äî÷ íéìäú
æè ( øáã ïåöø éç ìëì òéáùîå êãé úà çúåô

 àìëúñàì èéáé õøàä úåö÷ì àåä éë øçà
 éðá éãáòã äî ìëá àçâùàìå ùð øáã éåãáåò
 ìëúñî äàøé íéîùä ìë úçú àîìòá àùð

>éîçå <)åîçå(ãçå ãç ìëì :  
 הוא ברוך הקדוש שראה כיון ,בא וראה

 אותם להם שלח , סדום ועמורהמעשי
 ,כתוב מה . סדוםאת להשחית המלאכים

 יכול מי וכי .השכינה את ראה ,"לוט וירא"
 שמאיר אחד הרוז ראה אלא ,שכינה לראות
 נא הנה ויאמר" ,ואז ,ראשיהם על ועולה
 ובגלל .שנתבאר כמו ת"דל ף"באל ,"אדני

 אמר הוא שהאיר האור אותו ,השכינה
 רחצוו ולינו עבדכם בית לא נא סורו"

 אלא ,כך עשה לא אברהם". רגליכם
 כך ואחר ,"רגליכם ורחצו" אמר להיבתח

 אמר לוט אבל ."' וגולחם פת ואקחה"
 כך ואחר ,"ולינו עבדכם בית אל נא סורו"
 והלכתם והשכמתם "רגליכם ורחצו"

. האדם בני בהם ידעו שלא כדי ,לדרככם
 שכך משום ".נלין ברחוב כי לא ויאמרו"

 לא ,לשם שנכנסים חיםאור ,עושים היו
 ,אמרו זה ועל .לבית שיכניסם אדם היה

 בם ויפצר" ,כתוב מה ".נלין ברחוב כי לא"
 הוא ברוך כשהקדוש , בא וראה,"' וגומאד

 ,אותו עושה אחד שליח ,בעולם דין עושה
 לא וכי ,למה ,שליחים שני ראינו וכעת

 שאמר ומה ,היה אחד אלא .באחד מספיק
 היה אחד )שאחד וםמש ,ודאי זה כך( שנים

 את ךולהפ ואחד ,ולהצילו לוט את להוציא
 נשאר ולכך ,הארץ את ולהשחית העיר

á÷ àîçã ïåéë éæç àú" íåãñã ïéãáåò ä
 íåãñì àìáçì ïéëàìî ïåðéàì ïåì øãù äøåîòå

 áéúë äî)à èé úéùàøá ( àîç èåì àøéå
 àìà àúðéëù éîçîì ìéëé ïàî éëå àúðéëùì

éäðã ãç àøäæ àîç åäééùéø ìò à÷ìñ à÷ã ø
ðãà àð äðä øîàéå ïéãëå"ìàá é"ìã ó" äîë ú

 øîà÷ øéäðã åøéäð àåää àúðéëù ïéâáå øîúàã
 àì íëéìâø åöçøå åðéìå íëãáò úéá ìà àð åøåñ
 åöçøå øîà àúéîã÷á àìà íäøáà éëä ãáò

íëéìâø) ã çé íù( øúáìå )ä çé íù ( úô äç÷àå
åâå íçì ' ìà àð åøåñ øîà èåì ìáà íëãáò úéá

 íúëìäå íúîëùäå íëéìâø åöçøå øúáìå åðéìå
åäá ïåòãåîúùé àìã ïéâá íëëøãìá àùð éðá 

 ïéìð áåçøá éë àì åøîàéå)á èé úéùàøá ( ïéâá
 øá äåä àì ïîú ïéìàòã ïéçøåà éãáò ååä êëã
 éë àì åøîà àã ìòå àúéáì ïåì ùåðëéã ùð

 áéúë äî ïéìð áåçøá)â èé íù ( ãàî íá øöôéå
åâå 'á÷ ãë éæç àú" àçéìù àîìòá àðéã ãéáò ä

 éàîà éçåìù éøú ïðéîç àúùäå äéì ãéáò àãç
 éâñ àì éëå]á[ éøú øîàã äîå äåä ãç àìà ãç

)ãçã ïéâá éàãå àåä éëä (]ãç[ äéì à÷ôàì äåä 
 àìáçìå àúø÷ì êôäéîì ãçå äéì àáæùìå èåìì

                                                           

 ).א"ד(לכל אותן חיות השדה  א
 ).א"ד(שלא יכירו בהם  ב
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  :ãç øàúùà êë ïéâáå àòøà  .אחד
 ."' וגו עמורהועל סדום על המטיר 'וה"
 אכזרי בא 'ה יום הנה" ,פתח חייא רבי
 דין בית זה ,"בא 'ה יום הנה" ,"'וגו

 "אלי הבאה" שנאמר כמו ,"בא" .שלמטה
 שנכנס עד דין עושה שלא משום ,)עשו(

 בא בשר כל קץ" וז גמאודכ .רשות ונוטל
 או הזה ,"בא 'ה יום הנה" ,אחר דבר". לפני

 לכן .הנשמה את כשנוטל שלמטה המשחית
 זו ,"לשמה הארץ לשום" .ועברה אכזרי

  וחטאיה" ,סדום ועמורה

åäéå"åâå äøåîò ìòå íåãñ ìò øéèîä ä ')íù 
ãë(  çúô àééç éáø)è âé äéòùé (åäé íåé äðä" ä

åâå éøæëà àá 'åäé íåé äðä" àðéã éá àã àá ä
 àúúì]àá[øîúàã äîë à éìà äàáä )åùò (

åùø ìéèðå ìàòã ãò àðéã ãéáò àìã ïéâáá 
ë éðôì àá øùá ìë õ÷ àã àðååâ)âé å úéùàøá (

åäé íåé äðä øçà øáã" àìáçî àåä àã àá ä
 äøáòå éøæëà êë éðéâá àúîùð ìéèð ãë àúúì

äéàèçå äøåîòå íåãñ àã äîùì õøàä íåùì:  
  íìòðä ùøãî:  

. לו הראוי המקום כפי ואחד אחד כל
 ומזלות כוכבים העובדי של והרשעים

 אינם ושוב ,םובמי באש תמיד נדונים
 משפט ".תכבה לא ואשם" שנאמר ,עולים

 המטיר 'וה" שכתוב כמו בגיהנם הרשעים
 ,"' וגוואש גפרית רהועמ ועל סדום על

 ,הדין ליום יקומו ולא ,עולים אינם ושוב
 ,"ובחמתו באפו 'ה הפך אשר" שנאמר

 בעולם "ובחמתו" ,הזה בעולם "באפו"
  .הבא

 åì éåàøä íå÷îä éôë ãçàå ãçà ìë
 ìù íéòùøäå íìåòä úåîåà>òò"æ< ãéîú íéðåãð 

 àì íùàå øîàðù íéìåò íðéà áåùå íéîáå ùàá
 äáëú)ãë åñ äéòùé ( íðäéâá íéòùøä èôùî

 áéúëã äîë)ãë èé úéùàøá (åäéå" ìò øéèîä ä
åâå ùàå úéøôâ äøåîò ìòå íåãñ ' íðéà áåùå

 øîàðù ïéãä íåéì åîå÷é àìå íéìåò)éøáã èë í
áë (é êôä øùàåä" åôàá åúîçáå åôàá ä

àáä íìåòá åúîçáå äæä íìåòá:  
 עדן גן יש וז דוגמאכ ,יצחק רבי אמר
 למטה גיהנם יש .למטה עדן גן ויש למעלה

 ,יעקב רבי אמר .למעלה גיהנם ויש
 וחללו שבהם מילה ברית שקלקלו הרשעים

 המועדות את וחללו בפרהסיה שבת
תחיית המתים ב ושכפרו בתורה ושכפרו
 שלמטה לגיהנם יורדים להם ,וכדומה
 יקומו אבל. עולים אינם ושוב ,שם ונדונים

 ועליהם .תחיית המתיםל ויקומו הדין ליום
 אלה יקיצו עפר אדמת מישני ורבים" נאמר
 דראון והיו" נאמר ועליהם ,"' וגועולם לחיי
 שהכל ,ראון די ,"דראון" מהו ".בשר לכל

 הצדיקים ועל .בראיתם די יאמרו
  ."' וגוצדיקים כולם ועמך" אמרנ שבישראל

 ÷çöé éáø øîàì ïãò ïâ úéà àðååâ éàä
 äèîì íðäéâ úéà äèîì ïãò ïâ úéàå äìòîì
 íéòùøä á÷òé éáø øîà äìòîì íðäéâ úéàå
 úáù åììçå íäáù äìéî úéøá åì÷ì÷ù
 äøåúá åøôëùå úåãòåîä úà åììçå àéñäøôá
 íéãøåé íäì äîåãëå íéúîä úééçúá åøôëùå

 íðäéâì>ù< íéìåò íðéà áåùå íù íéðåãðå äèîì
 íéúîä úééçúì åîå÷éå ïéãä íåéì åîå÷é ìáà

 øîàð íäéìòå)á áé ìàéðã ( úîãà éðùéî íéáøå
åâå íìåò ééçì äìà åöé÷é øôò ' øîàð íäéìòå

)ãë åñ äéòùé ( ïåàøã éàî øùá ìëì ïåàøã åéäå
éãé íé÷éãöä ìòå íúééàøá éã åøîàé ìëäù ïåàø 

 øîàð ìàøùéáù)àë ñ íù ( íé÷éãö íìë êîòå
åâå'  

  æ÷/á  
  øäæ  

 מה .הארץ יושבי אלו ,"ממנה ישמיד
 וכסיליהם השמים כוכבי כי" ,אחריו כתוב

 אש עליהם המטיר מהשמים שהרי ,"'וגו

é áéúë äî àòøà éáúé ïéìà äðîî ãéîù
 äéøúá)é âé äéòùé ( íäéìéñëå íéîùä éáëåë éë

åâå ' øáòàå àùà ïåäéìò øèîà àéîù ïî àäã

                                                           

  ).הערת הזוהר(א ”קו ע א
  ).א"נ(מ "א. ש הבאה הכצעקתה"פירוש לילית וכתותיה הגומרים הדין היא תובעת דין וז ב
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 ,כתוב מה כך אחר .מהעולם והעבירם
 ,אברהם זה ,"' וגומפז אנוש אוקיר"

 בני כל על אותו העלה הוא ברוך שהקדוש
  .העולם

 áéúë äî øúáì àîìò ïî ïåì)íù ( ùåðà øé÷åà
åâå æôî 'á÷ã íäøáà àã" éðá ìë ìò äéì ÷éìñ ä
àîìò:  

 הללו הפסוקים את עמידה יהודה רבי
 היום שבאותו ,דשהמק בית שנחרב ביום

 שמים וחשכו ותחתונים עליונים חשכו
 הפסוקים את מבאר אלעזר רבי .וכוכבים

 את הוא ברוך הקדוש שיקים ביום הללו
 נודע יום ואותו ,מהעפר ישראל כנסת

 אחד יום והיה" שכתוב ,ולמטה למעלה
 ,נקמה יום היום ואותו ".'לה יודע הוא

 משאר םולנק הוא ברוך הקדוש שעתיד
. ומזלות כוכבים עבודת עובדי םהעמי

 בשאר נקמות יעשה הוא ברוך וכשהקדוש
 אז ,ומזלות כוכביםעבודת  עובדי העמים

 המשיח מלך זה ,"מפז אנוש אוקיר"
 וכל ,העולם בני כל על ויתכבד שיתעלה

 שכתוב ,לפניו וישתחוו יעבדו העולם בני
 ."' וגותרשיש מלכי 'וגו ציים יכרעו לפניו"

 על נאמרה זו שנבואה גב לע אף ,בא וראה
 זו בפרשה ראינו שהרי ,בכל נאמר זה ,בבל

 וכתוב ,"יעקב את 'ה ירחם כי" שכתוב
  ".מקומם אל והביאום עמים ולקחום"

 àîåéá éàø÷ éðäì ïåì íé÷åà äãåäé éáø
 åëùçúà àîåé àåääáã àùã÷î éá áøçúàã
 éáø àéáëëå àéîù ïëùçúàå éàúúå éàìò

 éàø÷ éðäì íé÷åî øæòìàá÷ íé÷åéã àîåéá" ä
 òãéúé àîåé àåääå àøôòî ìàøùé úñðëì

 áéúëã àúúå àìéòì)æ ãé äéøëæ ( ãçà íåé äéäå
åäéì òãåé àåä" åäéà àî÷åðã àîåé àîåé àåääå ä

á÷ ïéîæã"åëòò ïéîò øàùî àî÷ðì ä" ãëå í
á÷"åëòò ïéîò øàùá ïéî÷åð ãéáòé ä" ïéãë í

 ÷ìúñéã àçéùî àëìî àã æôî ùåðà øé÷åà
éå ïåçìôé àîìò éðá ìëå àîìò éðá ìë ìò ø÷ééú

äéî÷ ïåãâñéåà áéúëã )ç áò íéìäú ( åéðôì
åâå íééö åòøëé 'åâå ùéùøú éëìî 'òà éæç àú" â

 àäã øîúà àìëá ìáá ìò øîúà àã äàåáðã
 áéúëã àúùøô éàäá ïðéîç)à ãé äéòùé(á éë 

åäé íçøé" áéúëå á÷òé úà ä)á íù ( íåç÷ìå
î ìà íåàéáäå íéîòíîå÷:  

 של הדרגה זו ," סדוםעל המטיר 'וה"
 .מלמעלה רשות שנוטל שלמטה דין בית
 ,ברחמים הדין שעושה ,אמר יצחק רבי

 להמצא כדי ,"השמים מן 'ה מאת" שכתוב
 רחמים האיז ,תאמר ואם .רחמים עם דין

 את אלהים בשחת ויהי" שכתוב ,כאןיש 
 ,"' וגואברהם את ים ויזכור אלההככר ערי

 ,שלמות מותוא שתי ממנו יצאו כך ואחר
 ראה. המלך ושלמה דוד ממנו שיצא וזכה
 החוצה תםוא כהוציאם ויהי" ,כתוב מה

 שורה שהדין בשעה ,בא וראה', וכו "ויאמר
צריכים שלא  םנשיאש למדנו הרי ,בעולם
 ,דין ששורה שמכיון בגלל ,בשוק להמצא

 צריך ולא ,יבילח זכאי בין מבחין לא
 למדנו והרי .שם להמצא) להסתכל(

 נמצא ולא בתיבה נח נסתם זה שבסבת
 ואתם" וכתוב .נעשה שהדין בשעה בעולם

 עד ,"קרוב עד ביתו מפתח איש תצאו לא
 על המלט ויאמר" ,כך ומפני .הדין שיעשה

  ."' וגואחריך תביט אל נפשך

åäéå" íåãñ ìò øéèîä ä)ãë èé úéùàøá(  àã
 éáø àìéòî åùø ìéèðã àúúì àðéã éáã àâøã

é áéúëã éîçøá àðéã ãáòã øîà ÷çö)íù (
åäé úàî" àðéã àçëúùàì ïéâá íéîùä ïî ä

 áéúëã àëä éîçø éàî àîéú éàå éîçøá) íù
èë (éäìà úçùá éäéå" øåëæéå øëëä éøò úà í

éäìà"åâå íäøáà úà í ' ïéøú äéðî å÷ôð øúáìå
 äîìùå ãåã äéðî ÷éôðã äëæå ïéîìù ïéîåà

 áéúë äî éîç àëìî)æé íù (å íàéöåäë éäé
åâå øîàéå äöåçä íúåà 'éæç àúâ àðéãã àúòùá 

éøùàéòáéì àìã øîúà àä àîìòá äéì  øáì 
 àðéã àéøùã ïåéëã ïéâá à÷åùá àçëúùàì ùð
 éòá àìå àáééçå äàëæ ïéá çâùà àì

)àìëúñàì (]àçëúùàì[ ïéâáã øîúà àäå ïîú 
 àîìòá çâùé àìå äáéúá çð íéúñà êë

úëå ãéáòúé àðéãã àúòùá áé)áë áé úåîù (
 ãò ø÷á ãò åúéá çúôî ùéà åàöú àì íúàå

                                                           

 ).א"ב נח ע"ה ח"דע(אחרי מלחמת גוג ומגוג  א
 ).הערת הזוהר(היא ' ק חד פר"ואולי לדעת הזוה' בה אוקיר אנוש וגו' שלמעלה שכ' ל סמוך לפ"ר ב
  ).הערת הזוהר(א ”סג ע ג
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 êë ïéâáå àðéã ãéáòúéã)æé èé úéùàøá ( øîàéå
åâå êéøçà èéáú ìà êùôð ìò èìîä':  

 .בדרך הולכים היו יהודה ורבי יצחק רבי
 שעשה הדין ,יצחק לרבי יהודה רבי אמר

 , סדוםשל והדין במבול הוא ברוך הקדוש
 הגיהנם רשעי כי ,היו הגיהנם דיני שניהם
 סדום ,יצחק רבי אמר. ובמים באש נדונים
 על המטיר 'וה" שכתוב ,הגיהנם בדין נדונה

 מן 'ה מאת ואש גפרית עמורה ועלסדום 
 של מצד וזה מים של מצד זה ,"השמים

 ורשעי ,הגיהנם דין הוא וזה זה .אש
 ,לו אמר. הללו הדינים בשני נדונים הגיהנם

 ,חדשים עשר שנים הגיהנם רשעי של הדין
 ,מגיהנם אותם מעלה הוא ברוך והקדוש

 ,הגיהנם לשער ויושבים מתלבנים ושם
 אותם ודנים שנכנסו רשעים אותם ורואים

 ואחר ,רחמים עליהם מבקשים והם ,שם
 ומכניס עליהם חס הוא ברוך הקדוש כך

 יום מאותו .להם שצריך במקום אותם
  יורשת והנשמה בעפר קטשו הגוף והלאה

éáø øîà àçøàá éìæà ååä äãåäé éáøå ÷çöé 
á÷ ãáòã àðéã ÷çöé éáøì äãåäé éáø" ìåáîá ä

 ïéâá ååä íðäéâã ïéðéã åäééååøú íåãñã àðéãå
 éáø øîà àùàáå àéîá åðãúà íðäéâ éáééçã

åäéå áéúëã ïãúà íðäéâã àðéãá íåãñ ÷çöé" ä
 úàî ùàå úéøôâ äøåîò ìòå íåãñ ìò øéèîä

åäé"î àã íéîùä ïî ä àøèñî àãå àééîã àøèñ
 íðäéâã ïéáééçå íðäéâã àðéã àåä àãå àã àùàã

à åðãúà ïéìà ïéðéã ïéøúá" éáééçã àðéã ì
á÷å éçøé øñéøú íðäéâã" íðäéâî ïåì ÷éìñ ä

 ïàîçå íðäéâã àòøúì ïéáúéå ïéðáìúî ïîúå
 éòáú ïåðéàå ïîú ïåì ïéðãå ïéìàòã ïéáééç ïåðéà

á÷ øúáìå åäééìò éîçø" ñééç ä ìéòàå åäééìò
 äàìäìå àîåé àåääî ïåì êéøèöàã àúëåãì ïåì

àúøé àúîùðå àøôòá êëúùà àôåâ:  

  äøåú éøúñ  
 המפזרים שרים ,רמים קשרים :תוספתא

 חכמים ,)המנפצים א"ונ ,המבררים א"נ(
 הלבן שהראש בשעה ,לדעת יסתכלו ,בשכל

 של אבנים על העמודים גבי על כסא קןית
 יש האבנים ותםא בין ,טובות מרגליות
נעים  ארוובת יפה במראה אחת מרגלית

 בשבעים שלוהט )העשן של( הכלי כסוי
 לכל לוהטים צבעים שבעים אותם .צבעים

 שלשה מתוך נפרדים השבעים אלה. עבר
 שנוצצות ברוחות רוחות אלה .צבעים

 חזקה רוח יש כאן .העולם צדדי לארבעת
 אותם .בשמים שנאחז שמאל צד של

 והספרים יושב הדין צבעים שבעים
 וחרבות חצים יוצאים מכאן .נפתחים
 חזקה אש ונאחזת ,היכלה של ואש ורמחים
 האש וכשנאחזת .בו מהשמים שיוצאת
 שיכול מי אין ,שלמטה באלו העליונה

   הרוגזאת רולשב

éðîøåä éàîø éøåè÷ àúôñåúà éøåãáã ]ð" à
ðå éøéøåáã"éðééøåáã à[ ïéîéëç ] åðúìëñá

ïåìëúñé) [ìëñååðú( àùéøã àúòùá òãðîì 
 ïéðáàã ïéëîñ éáâ ìò àééñøë ïé÷úà àøååç

éìâøîãïè ]áèéï[á ãç úéà ïéðáà ïåðéà ïéá 
éìâøîèàøéôù àâ àøèîå÷ àåéøá äàé åæéçá 

 àøèð÷ã]ð" ààøèé÷ã[òá àèäìîã  ' ïåðéà ïéðååâ
ò 'åâå ïéð)ã(ò ïéìà øèñ ìëì ïèäìî ' ïàùøôúî

â åâî '÷éæá ïé÷éæ ïéìà ïéðååâãì ïéöéöðã ïé ' éøèñ
 àìàîù øèñã àôé÷ú à÷éæ àúéà àëä àîìò

éîùá ãéçàúàãàïéòáù ïéðååâ ïåðéà ã àðéã 
]áéúé) [åáúé( àëäî åçéúô ïéøôñå ]é÷ôðï[ ïéøéâ 

 àùà ãéçàúàå àøèñå÷ã àùàå ïéçîåøå ïéôééñå
 àùà ãçàúà ãë äéá íéîùî à÷ôðã àôé÷ú
 àáúàì ìéëéã ïàî úéì àúúìã ïéìàá äàìò

åøàæâ  

                                                           

הערת (' ב' סוף הספר סי' עי). א"נ(מ "מק' וע. ים רמים שלטונים הברורים חכמים בהשכלפירוש קשר א
  ).הזוהר

  .זוהר הרקיע' עי ב
' סנהדרין היונקים מגו ג' יפת תואר ויפת מראה שהיא קשר קטורת הבשמים מאירה בע' היא המ ג

א " של צד שמאל הנאחז בזם ורוח תקיפא זיקא"רוחות שבהם רומזים חגת' ת ונוצצים לד"גוונים שהם חג
  ).א"נ(ב "הרש. ח פירוש זאת התוספתא"בספר ז' דיינים וע' שמים שם גוונים ע' הנק
 .נוגה' פתח כד שהוא בקלי' ש נתיב הקלי"פת' עי ד
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  ç÷/à  
  øäæ  

 שהרי ,בא וראה. לה כראוי מקומה
 נדונו לא המבול בני אותםאפילו ש נאמר
 ירדו קרירים מים ,ומים באש אלא

 ,כאש מלמטה עלו רותחים ומים ,מלמעלה
 מעלה של שדין משום ,דינים בשני ונדונו

 ,לו אמר. ואש גפרית םובסד ולכן ,הוא כך
 הרי ,לו אמר .הדין ליום יקומו האם

 לא סדום ועמורה של אלו אבל ,נתבאר
 גפרית" שכתוב ,מוכיח והכתוב ,יקומו
 ולא תזרע לא ארצה כל שרפה ומלח
 ".ובחמתו באפו 'ה הפך אשר ,'וגו חיתצמ

 בעולם "באפו" ,הזה בעולם "'ה הפך אשר"
 ברוך הקדוש שעתיד בזמן "ובחמתו" ,הבא
 כמו , בא וראה,לו אמר .מתים להחיות הוא

 גם ,עולמים ולעולמי לעולם אבדה שארצם
בא ו. עולמים ולעולמי לעולם אבדו הם

 ,דין כנגד דין הוא ברוך הקדוש דין ,וראה
 במאכל העני נפש את היו משיבים לא הם

 השיב לא הוא ברוך הקדושכמו כן  ,ומשקה
 נמנעו הם ,בא וראהו .הבא לעולם נפשם

 ברוך הקדוש אף ,חיים שנקראת מצדקה
 ובעולם הזה בעולם חיים מהם מנע הוא
 ושבילים דרכים מנעו שהם וכמו .הבא
 מנע הוא ברוך הקדוש גם כך ,העולם מבני
 לרחם רחמים של ושבילים דרכים מהם

 אבא רבי. הבא ובעולם הזה בעולם עליהם
 ,לדין ויקומו יעמדו העולם בני כל ,אמר

 לדראוןו לחרפות ואלה" כתוב ועליהם
 בעל הוא הוא ברוך והקדוש ".עולם

 הזה בעולם אותם שדן כיון ,הרחמים
  .הדינים בכל נדונו לא ,דין בלויוק

äì éæçãë äøúàà øîúà àäã éæç àú 
 àùàá àìà åðãúà àì àðôåè éðá ïåðéà åìéôàã

îåééî àé ïøéø÷ à]éúçð) [úéçð(îå àìéòìî é àé
 ïéðéã éøúá åðãúàå àùàë àúúî é÷ìñ ïçéúø

åä éëä àìéòìã àðéãã ïéâáéãñá êë ïéâá  íå
à ùàå úéøôâ"àðéã íåéì ïåîå÷é éà ì) ò"ë( øîà 

 ïéìà ìáà øîúà àä äéì]ã[ àì äøåîòå íåãñ
 ïåîå÷é]çëåà àø÷å) [åçéëåà éàø÷å( áéúëã 

)áë èë íéøáã ( äöøà ìë äôéøù çìîå úéøôâ
åâå çéîöú àìå òøæú àì 'åäé êôä øùà" åôàá ä

åäé êôä øùà åúîçáå" åôàá ïéã àîìòá ä
áå éúàã àîìòáá÷ ïéîæã àðîæá åúîç" ä

à àééúî àééçàì" ïåäìã àòøàã äîë éæç àú ì
 éîð éëä àéîìò éîìòìå íìòì ãéáàúà
 éæç àúå àéîìò éîìòìå íìòì ïåðéà åãéáàúà

á÷ã àðéã" ååä àì ïåðéà àðéã ìá÷ì àðéã ä
 óåà àéúùîáå àìëéîá àðëñîã àùôð ïéáééú

á÷ éëä" éúàã àîìòì åäééùôð ïåì áéúà àì ä
 àúå óåà íééç éø÷àã ä÷ãöî åòðîúà ïåðéà éæç

á÷" àîìòáå ïéã àîìòá íééç åäééðî òðî ä
 éðáî ïéìéáùå ïéçøåà åòðî ïåðéàã äîëå éúàã

á÷ éîð éëä àîìò" ïéìéáùå ïéçøåà åäééðî òðî ä
 àîìòáå ïéã àîìòá åäééìò àîçøì éîçøã
 ïåîå÷é àîìò éðá åäìë øîà àáà éáø éúàã

äééìòå àðéãì ïåîå÷éå áéúë å)á áé ìàéðã ( äìàå
àøãìå úåôøçìá÷å íìåò ïå" ïéîçøã éøàî ä

 åäéà àì àðéã åìéá÷å àîìò éàäá åäì ïãã ïåéë
ïéðéã åäìëá åðãúà:  

 לוט את וישלח" כתוב ,חייא רבי אמר
 הערים את ךובהפ" מהו ,"' וגוההפכה מתוך
לוט  עשה םבכל אלא ,"לוט בהן ישב אשר
 ויאהל הככר עריב ישב ולוט" שכתוב ,דיורו

 ,"לוט בהן ישב אשר" וכתוב( ". סדוםעד
 ולא )דיורו את עשה לםושבכ ודאי אלא
  אותו שקבל סדום ממלך חוץ אותו קבלו

à" áéúë àééç ø)èë èé úéùàøá ( úà çìùéå
åâå äëôää êåúî èåì'á ] íéøòä úà êåôäá åäî

àìà èåì ïäá áùé øùà[ äéøåéã ãáò åäìåëá 
 áéúëã èåì)áé íù (å øëëä éøòá áùé èåì

 íåãñ ãò ìäàéå)]ð"à [ èåì ïäá áùé øùà áéúëå
äéøåéã ãáò åäìëá éàãå àìà ( äéì åìéá÷ àìå

äéì ìéá÷ íåãñ êìîã øá:  
  äøåú éøúñ  

                                                           

 ).הערת הזוהר(א ”נח סט ע א
  ).הערת הזוהר(א ”קה ע ב
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 של שלהבות כמו לוהטות עינים. והדין
 שפוגש למי אוי .לעולם בהם יורד אש

ב וחר ,הוא )חרבות( מתנים חגור .אותו
 ,רע עלרחם על טוב ו לא מ.שנונה בידו

 ברשות ,שבעים שהם הפתק )הפסק( שהרי
 ביד יורד ,השמים של צד אותו שנאחז
 , צבעיםבכמה מתהפך ,דינים בכמה שמאל
 ,תּולּוז םוכר נקרא הוא ,יום בכל הופך
 כלי שלצבעים ה כל ,אדם לבני קןושמת
 והם ,בו נראים הוא ברוך הקדוש של הזעם

 בסכלותם אדם ובני ,העולם ברום יושבים
 של סיגים ואש גפרית .בהם משגיחים לא

 בזה זה נאחזו מהשמים הותכוש ,ואש מים
 שאינם לרשעים אוי , סדוםעל וירדו

  .רבונם כבוד על משגיחים

 ïéðééò àðéãååïéñéèë ïéèäìà åäá úéçð àøåðã 
øéâç äéá òøòàã ïàî éåå àîìòìá åäéà ïéáøç 

ùéá ìòå áè ìò ñééç àì äéãéá àððù àáøç 
à÷úô àäãâ ãéçàúàã åùøá ïéòáù ïåðéàã 

éîùã àøèñ àåääà äîëá àìàîù àãéá úéçð 
 êåôä ïéðååâ äîëá êôäúà ïéðéã]á[ àîåé ìë

éø÷à åäéà) è áé íéìäú( àð÷úîã úåìæ íåøë 
 àùãå÷ã åîòæ éìëã ïéðååâ ìë íãà éðá éáâì

îåøá ïéáúé ïåðéàå ïééæçúà äéá àåä êéøáå 
àúåìëñá àùð éðáå àîìòã éçâùî àì ïåäìã 

 éëúäúîã àùàå àéîã àëåúä ùàå úéøôâ ïåäá
 àãá àã åãçàúà àéîù ïî]å[ éåå íåãñ ìò úçð

ïåäéøàîã àø÷é ìò ïéçéâùî àìã àéáééçì:  

 .המלך ברצון חקוקים שמות עשרה', א
', ג .גדול לחשבון ועולים הם עשרה', ב

 יוצאים , לכל עברלוהטים צבעים שבעים
 שבעים של סוד שחקוקים שמות מתוך
 :והם, השמים בסוד שהם מלאכים שמות
 :קמץ .נוריאל ,רפאל ,גבריאל ,מיכאל

 פדאל :פתח .צדקיאל מלכיאל קדומיאל
 רזיאל יאלורצ :צרי .חשדיאל תומיאל
 ותריאל גזריאל סטוטריה :סגול .יופיאל

 רהטיאל חזקיאל :חרק .למואל )ורדיאל(
 א"נ( ברכיאל שמעאל :שבא .קדשיאל
 :חלם .אהיאל )ברקיאל א"ונ שכניאל
 חניאלא "נ( מחניאל להדיאל חניאל

 אהניאל ענאל עניאל ,)מלכיאל לעדיאל
 רומיאל שבנאל א"נ( עזריאל רחמיאל
 ,קרשיאל רמיאל חכמיאל ,שרק ,קדומיאל

 דומיאל רסיסיאל ודרגזיה סנניה )חרק
 רמיאל סמכיאל נריה עזריאל טהריאל סניה

 נוניהק רביאל שבניאל תסוריה ברקיאל
  פסיסתה צוריה

à 'àëìîã àúåðîøåäá ïôéìâ ïäîù äøùòã 
á 'éâñ ïáùåçì ïé÷ìñå ïåðéà øùòä â 'ïéòáùå 

ðååâé óéìâàã ïäîù åâî é÷ôð øèñ ìëì éèäìî ï
 àæø]òã'àæøá ïåðéàã àééëàìîã ïäîù [éîùã à 

 ìàéøåð ìàôø ìàéøáâ ìàëéî ïåðéàå]õî÷[ 
ìàéîåã÷æ ìàé÷ãö ìàéëìî ]úôç[ ìàãô 

îåúç ìàéñ ìàéã]éøö[ ìàéôåé ìàéæø ìàéøåö 
]ìåâñ[ ìàéøúå ìàéøæâ äéøèåèñ >ð"ìàéãøå à< 
)ìàîì (>÷øç ìàåîì< ìàéèäø ìàé÷æç 

 ìàéùã÷]àáù[ ìàéëøá ìàòîù >ð" ìàéðëù à
ðå"ìàé÷øá à< ìàéäà ]íìç[ ìàéãäì ìàéðç 

 ìàéðçî>ð"ìàéëìî ìàéãòì ìàéðç à< ìàéðò 
 ìàéøæò ìàéîçø ìàéðäà ìàðò>ð" ìàðáù à

åã÷ ìàéîåøîîø ìàéîëç ÷øù ìàéé ìàéùø÷ ìà
äéððñ ÷øç <)äéðñåñ( ìàéîåã ìàéñéñø äéæâøãå 

 ìàéîø ìàéëîñ äéøð ìàéøæò ìàéøäè äéðñ

                                                           

 .ב"קמז ע' א חלק ב"א וד"נ' עי א
áïéöøç ) ôãá óñåð"å.( 
â) ñ"÷ñô àà( –ôãá óñåð "å. 

 )הערת הזוהר(א "ו ה"א וי"ד ה"פירוש השם במלואו עשר אותיות יו ד
ב "ה עולה ע"ו יהו"ה יה"י' ב י"ו עולה מ"א וי"ה) ו"ה ו"ל ה"נ(ד "ו יו"א עולה כ"ד ה"יו' ד עולה כ"יו' פי ה

 )הערת הזוהר(
 . י לקמן הערה 'וע, )הערת הזוהר(מחנות שכינה והם למטה ממלכות ' ב ונקראים ד"הם ע ו
 ).ו"לש(ד "א קנא ע"ז להגר"ד ובתיקו"לקמן קמט ע' עי ז
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) äéøåñèìàéðáù ìàéáø(äéðåð÷ à äéøåö 
äúñéñô  

  ç÷/á  
  øäæ  

  :íäøáàã äéðéâá íåãñá  .אברהם בשביל םובסד
 צריך היה ,"ריוומאח אשתו תבטו"
 רבי .השכינה מאחר אלא ,מאחריה בולכת
 שהמשחית ,לוט של מאחוריו ,אמר יוסי
 שלח הוא הרי, אחריו הלך וכי .אחריו הלך

 התעכב ,לוט שהלך מקום כל אלא .אותו
 כבר שהלך מקום וכל ,להשחית המשחית
 אותו הופך היה ,לאחוריו והשאיר

 ,"אחריך תבט אל" לו אמר ולכן. המשחית
 כתוב זה ועל .אחריך מחבל אני שהרי

 את וראתה ,"מאחריו אשתו ותבט"
 כל שהרי ,"מלח נציב ותהי" אז ,המשחית

 האיש פני את רואה אינו שהמשחית זמן
 משחית אינו הוא ,)לאיש פניו מראה(

 להסתכל פניה החזירה שאשתו כיון .אותו
  ".מלח נציב ותהי" מיד ,אחריו

éøçàî åúùà èáúå å)åë èé úéùàøá (
 éáø àúðéëù øúáî àìà äéì éòáî äéøçàî
 äéøúáà ìéæà àìáçîã èåìã äéøúáî øîà éñåé
 ìëá àìà äéì øãù àåä àäå ìéæà äéøúáà éëå
 àìáçì àìáçî áëòúà èåì ìéæà äåäã øúà
 äåä äéøåçàì ÷éáùå øáë ìéæàã øúà ìëå

äéì øîà êë ïéâáå àìáçî äéì êôäî) æé íù( 
øçà èéáú ìà àã ìòå êøúá ìáçà àðà àäã êé

 ïéãë àìáçî úîçå åéøçàî åúùà èáúå áéúë
)åë íù ( àðîæ ìëá àäã çìî áéöð éäúå

 àì àìáçîã)à( ùð øáã éåôðà éîç>ð" éîçà à
ùð øáì éôðà< äéúúàã ïåéë äéì ìéáçî àì 

 éäúå ãéî äéøúáà àìëúñàì àäôðà úøãäà
çìî áéöð:  

 יום עומדים היו יוסי ורבי אלעזר רבי
 רבי אמר .הזה בפסוק ועוסקים אחד

 תובמסכנ לא אשר ארץ" כתוב ,אלעזר
 למה ".בה כל תחסר לא לחם בה תאכל

 נאמר הרי אלא ,םיפעמי" בה"כתוב 
 העמים כל את חלק הוא ברוך שהקדוש
 ישראל ובארץ , ממוניםלשלוחים והארצות

 הוא אלא ,אחר נהוממ ולא מלאך שולט לא
 בהם שולט שלא םהע את הכניס לכן .לבדו
 ,בא וראה. אחר בה שולט שלא לארץ ,אחר

 ,להיבתח שם מזון נותן הוא ברוך הקדוש
 העמים שאר כל .העולם לכל כך ואחר
 ישראל וארץ ,ניובע ומזלות כוכבים עובדי

 בתחלה נזונית ישראל ארץ אלא ,כך לא
 לא אשר ארץ" ולכן. העולם כל כך ואחר

 ,ריבעש אלא ,"לחם בה תאכל תובמסכנ
 במקום ולא ,בה תאכל הכל של פוקיבס

 שורה בה ,הארץ תשו בקדבה .אחר
 הברכה שורה בה ,העליונה האמונה

  .אחר במקום ולא ,שלמעלה

 ãç àîåé éîéé÷ ååä éñåé éáøå øæòìà éáø
 áéúë øæòìà éáø øîà àø÷ éàäá é÷ñòå) íéøáã

è ç ( àì íçì äá ìëàú úåðëñîá àì øùà õøà
 äá éàä äá ìë øñçúäá  àìà éàîà éðîæ éøú

 ïéîò ìë âéìô àåä êéøá àùãå÷ã øîúà àä
 èéìù àì ìàøùéã àòøàå ïçéìù ïðîîì ïàòøàå
 åäéà àìà àøçà àðîî àìå àëàìî äá
 åäá èéìù àìã àîòì ìéòà êë ïéâá éåãåçìá
 éæç àú àøçà äá èéìù àìã àòøàì àøçà
 àúéîã÷á ïîú àðåæî áéäé àåä êéøá àùãå÷

ë àîìò ìëì øúáìååëò ïéîò øàù ì" í
 õøà àìà éëä åàì ìàøùéã àòøàå úåðëñîá
 ïéâáå àîìò ìë øúáìå àúéîã÷á ïæúà ìàøùé
 àìà íçì äá ìëàú úåðëñîá àì øùà õøà êë
 øúàá àìå äá ìëàú àìëã à÷åôñá åøéúòá
 àúåðîéäî àéøù äá àòøàã åùéã÷á äá àøçà
 øúàá àìå àìéòìã àúëøá àéøù äá äàìò

àøçà:  
 ,"מצרים כארץ 'ה כגן" כתוב ,בא וראה

 מצרים ארץ הוא אם 'ה גן נודע לא כאן עד
   סדוםארץ הוא ואם

 áéúë éæç àú)é âé úéùàøá (åäé ïâë" õøàë ä
åäé ïâ òãéúà àì àëä ãò íéøöî" õøà àåä éà ä

íåãñ õøà åäéà éàå íéøöî:  
                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(סוף הספר סימן מט '  עיק"ת סוד תשר" רא
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  äøåú éøúñ  
 מרוניה נריאל סמכיאל עדיאל צורטק

 )חנניאל( סיהטטרו ידיאל כמוסיה לסני
 דנדאל הינאלחוניאל זכריאל ואריאל 

 על אדני ועדיאל אנפיאל בדאל גדיאל
  .כולם

 אחד בסוד כאחד מתחברים לםוכשכ
 בכלל הכל ,ה"יהוו נקרא אז ,עליון בכח
 קדוש שם ,השמים מן 'ה מאת .אחד

 של סוד ,אחרים שמות בשבעים שנחקק
 אלו על ששולטים שבעים הם ואלה .שמים

 ושבעים .ה"יהו של סוד ,יםדינ שבעים
 אלו. שמים ה"יהו . בקדושההללו השמות
 זהה " יהומאת נוטלה " ויהו,אלהמ נוטלים

 תחתונים ,אלומ תלויים ואלו .מזה
זה נודע וב .אחד קשר והכל ,בעליונים

 שהם שמים .הקדוש ברוך הוא בכבודו
 ושנים שבעים בסוד זהו ,ה" יהוסוד שבעים
 ויבא ויסע ןמ שיוצאים הם ואלו ,שמות

  .ויט

 éðñì äéðåøî ìàéøð ìàéëîñ ìàéãò ÷èøåö
äéñåøèè ìàéãé äéñåîëà ìàéðåç >ìàéøëæ <

)ìàéøáã(ã ìàðéä ìàéøàå ãðâ ìàéã ìàãá ìà
)òìàéôð (>ìàéôðà< åäìë ìò éðãà ìàéãòå   

ã 'àãç àæøá àãçë åäìë ïøáçúî ãëá 
åäéå éø÷à ïéãë äàìò àìéçá" àììëá àìë ä

åäé úàî àãç"î ä àùéã÷ àîù íéîùä ï
]òá óìâúàã ' ïéìàå íéîùã àæø ïéðøçà ïäîù

 ìò ïéèìùã ïéòáù ïåðéà>ïéìéà<ò  '>ïéðéã <
]ïéâøã[åäéã àæø " ïäîù ïéòáù ïéìéàå ä

äùåã÷áâåäé "ä[íéîù ã ä ' ïéìàî ïéìèð ïéìà
åäéå" äå 'åäé úàî ìéèð"ää àã ïî àã æ ' ïéìàå

ïéìàî ïééìúååù÷ àìëå ïéàìéòá ïéàúú  àãç àø
 äéø÷éá òãåîúùà àåä êéøá àùãå÷ éàäáåç '

ò ïåðéàã íéîù'æåäé àæø " àæøá åäéà àã ä
 ïäîù ïéøúå ïéòáùã]ïåðéà ïéìàå[ òñéå ïî é÷ôðã 

èéå àáéåç:  
 א"אכ ה"לל ש"מה ם"על ט"סי י"יל ו"וה

 ראשון חלק .ע"הה ו"לא ד"אל י"הז ת"כה
 ל"פה ו"לו י"כל ו"לא ם"הק י"הר ה"מב ל"יז
 א"הא ה"נת שני חלק .ו"חה ה"מל י"יי ך"נל
 ו"יח ר"וש ב"לכ ם"או י"רי ה"שא ת"יר
 ם"חע י"אנ שלישי חלק .ד"מנ ק"כו ח"לה
 י"ער ל"סא ה"יל ל"וו ך"מי ה"הה ז"יי ע"רה
 ש"הח י"דנ ו"וה רביעי חלק .ה"מי ל"עש
 ל"יי מ"נמ י"פו ה"מב ת"ני א"ננ ם"עמ
 ו"ענ ה"יה ב"ומ חמישי חלק .ר"מצ ח"הר
 מ"יב ה"רא ו"חב ע"אי ק"מנ ב"דמ י"חמ

>äå"ìé å"éñ é"ìò è"äî í"ìì ù"ëà ä" à
äë"æä ú"ìà é"àì ã"ää å"ïåùàø ÷ìç òèæé " ì
áî" ä"øä"÷ä é"àì í"ìë å"åì é"äô å"ìð ì"éé ê" é
ìî"äç ä"éðù ÷ìç åéúð "àä ä"øé à"àù ú" ä
éø"åà é"ëì í"ùå á"é øä"äì å"åë ç"ðî ÷" ÷ìç ã

éùéìùàéðà "ç éò"äø í"éé ò"ää æ"éî ä"åå ê" ì
ìé"àñ ä"øò ì"ùò é"éî ì"éòéáø ÷ìç äáéäå " å
ðã"çä é"îò ù"ðð í"éð à"áî ú"åô ä"îð é"éé î" ì
øä"öî ç"éùéîç ÷ìç øâéîå "äé á"ðò ä"çî å" é
îã"ðî á"éà ÷"áç ò"àø å"áé ä"îéä "åî é" í

                                                           

à) ñ"ìàéððç à( –ôã "å. 
 )הערת הזוהר (' והב מלאכים מתחברים במלכות אז נקרא מלכות הוא ובית דינו בלשון" פירוש כשעב
הוא ' ג שכל ע"ז פד ע"א בתיקו"בהגר' עי(ב "והוא שם ע, ת"ב שזה בסוד ת"י ב ע"א על ס"בבהגר' עי ג

 .'@ב שמות למלאכים בעמוד א"ב וזה הע"והוא באמת ע, ט"שמות למט' ועוד כמקביל יש ע, )ב"באמת ע
ב מלאכים "ראים שמים ואותם עב גשרים היוצא מפסוק ויסע ויבא ויט אלו הם נק" פירוש שם של עד

 ).הערת הזוהר (ב של מעלה ונוטלין מהם"ת מקבלים מע"של מטה במלכו
 ).הערת הזוהר ( פירוש מלכות מתפארתה
 ).הערת הזוהר (ה והוא הרוכב עליהן כנשמה לגוף"ב שמות הוא שם יהו" פירוש סוד של אותן עו
 ).הערת הזוהר (לה הנקראים שמיםב שמות של מע"ב מלאכים של מטה מתחברים בע" פירוש עז
 .ג כלל טו בענין המזל העליון"כלל חו) ב(' ח שער כה פרק ב"ע' עי ח
 ).הערת הזוהר(ו "בשכמל ט
 ).הערת הזוהר(ו "בשכמל י

 ).הערת הזוהר(ו "בשכמל יא
 ).הערת הזוהר(ו "בשכמל יב
 ).הערת הזוהר(ו "בשכמל יג
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 כבוד שם ברוך ששי חלק .ם"מו י"הי
  .ועד לעולם מלכותו
 על ששולטים שמות שבעים הם ואלו
 אלו ,ה"ויהו סוד תחתונות דרגות שבעים
 ,שמים שנקרא סוד ,ה"יהו שמות שבעים
 שמות לשבעים שעולים הם רקיעים שבעה

ה " יהומאת המטירה "יהוו וזהו ,קדוש שם
  .השמים ןמ

  םֵש ,נמסר לחכמים הסתרים סתר

éùù ÷ìçìîëùá "å<  
]å[ ïéòáù ìò ïéèìùã ïäîù ïéòáù ïåðéà ïéìà
øãåäéå àæø ïéàúú ïéâ" ïéìà ä]ïéòáù[ ïäîù 
åäé" ïåðéà ïéòé÷ø äòáù íéîù éø÷àã àæø ä

 àùéã÷ àîù ïäîù ïéòáùì ïé÷ìñã]åäéà àãå[ 
åäéå"åäé úàî øéèîä ä" íéîùä ïî ä  

àîù øñîúà ïéîéëçì ïéøúñã àøúñ  

  è÷/à  
  øäæ  

 כגן אלא ,עדן גן שנקרא 'ה גן הוא ואם
 גם כך .כלה של ועדון ספוק בו שיש 'ה

 לא 'ה גן מה ,מצרים גם וכך סדום היתה
 צריך לא מצרים אף ,להשקותו אדם צריך
  מגיעשהנילוס משום ,להשקותה אחר

  .מצרים ארץ כל את ומשקה

åäé ïâ åäéà éàå" ïâë àìà ïãò ïâ éø÷àã ä
åäé" éîð éëä àìëã àðåãòå à÷åôñ äéá úéàã ä

åäé ïâ äî íéøöî éîð éëäå íåãñ äåä" àì ä
öà àì íéøöî óåà äéì äà÷ùàì ùð øá êéøè

 åäéà ñåìéðã ïéâá äéì äà÷ùàì àøçà êéøèöà
àô÷éàíéøöîã àòøà ìëì é÷ùàå :  

 לא אשר והיה" ,כתוב מהבא וראה 
 ירושלם אל הארץ משפחות מאת יעלה

 .מטר מהם שנמנע שלהם נשוע זהו ,"'וגו
 תעלה לא מצרים משפחת ואם" ,כתוב מה
 עליהם ולא כתוב לאש ראה ,"' וגובאה ולא

 ולא במצרים מטר יורד לא כי ,הגשם יהיה
 שכתוב ,מהו ענשם אלא .אותו צריכים

 כל את 'ה ףויג אשר המגפה תהיה וזאת"
 צריכים לא שמצרים משום ,"' וגויםעמה

 להוכ כי" ,בה כתוב מה סדום אף .מטר
 זה ועל ,בה היו העולם עדוני כל ,"משקה

 רבי. בה ויתעדנ אחרים אדם שבני רצו לא
 מעצמם רשעים היו הם ,אמר חייא

 ,לעני עין צר שהוא אדם בן שכל ,וממונם
 ,עוד ולא ,בעולם דויעמ שלא הוא ראוי
 מי וכל .הבא לעולם חיים לו שאין אלא

 ם שיתקייהוא ראוי ,לעני ותרן שהוא
 לו ויש ,בשבילו העולםיתקיים ו בעולם

  .הבא לעולם חיים של רךווא חיים

úë äî éæç àú áé)æé ãé äéøëæ ( àì øùà äéäå
åâå íìùåøé ìà õøàä úåçôùî úàî äìòé ' àã

 äî àøèî ïåäðî òðîúàã ïåäìã àùðåò àåä
 áéúë)çé íù ( äìòú àì íéøöî úçôùî íàå

åâå äàá àìå ' áéúë àìã éîç)æé íù ( íäéìò àìå
 àìå íéøöîì àøèî úéçð àìã ïéâá íùâä äéäé

 äî ïåäìã àùðåò àìà äéì ïëøèöà áéúëã àåä
)íùé ç (ä óåâé øùà äôâîä äéäú úàæå ' ìë úà

äåâ íé]åâå'[ óåà àøèîì ïéëéøö àì íéøöîã ïéâá 
 äéá áéúë äî íåãñ)é âé úéùàøá ( äìë éë

 àì àã ìòå äá ååä àîìòã ïéðåãò ìë ä÷ùî
 àééç éáø äá ïåðãòúé ïéðøçà àùð éðáã ïàòá

å åäééîøâî ïéáééç ååä ïåðéà øîàîîìëã ïåäðå 
 àåä úåàé àðëñî éáâì àðéò øö åäéàã ùð øá
 äéì úéìã àìà ãåò àìå àîìòá íéé÷úé àìã
 éáâì ïøúåå åäéàã ïàî ìëå éúàã àîìòì íééç

 íéé÷úéã àåä úåàé àðëñî]íéé÷úéå àîìòá[ 
 íééç äéì úéàå äéðéâá àîìò>àëøåàå <

)àçøåàå(éúàã àîìòì ééçã :  
 ושתי הוא בהר וישב מצוער לוט ויעל"

 שראה משום ,מהול ."' וגועמו תיוונב
 רבי .משם ועלה @םולסד קרוב שהיה
 מתהפך בותימס והוא" ,פתח יצחק

 הוא ברוך הקדוש ,"' וגולפעלם ויבתחבולת

 åîò åéúåðá éúùå øäá áùéå øòåöî èåì ìòéå
åâå ')ì èé úéùàøá ( äåäã àîçã ïéâá àîòè éàî

]íåãñ áéø÷) [íåãñá( ÷çöé éáø ïîúî ÷ìúñàå 
 çúô)áé æì áåéà ( êôäúî úåáéñî àåäå

åâå íìòôì åéúåìåáçúá 'á÷" ïéáåáñ ááñî ä

                                                           

à  ÷éñà)ôã"å.( 
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 של כיסויים ומביא בעולם סבובים מסבב
 הופך כך ואחר ,מעשיו לעשות אורות
 ,ובמה .אחרצבע כ אותם ועושה אותם

 בבומס תחבולות עושה ,בתחבולתו
 אותם כמו ולא ,אותם ךולהפ כדי סבובים

  .הראשונים

éàå àîìòãéúéà  éåãáåò ãáòîì ïéøéäè ïéøîå÷
 ïåì ãéáòå ïåì êôäî øúáìåë äîáå àøçà àðååâ

 ïéáåáñ ááñîå ïéìåáçú ãéáò åéúåìåáçúá
éàîã÷ ïåðéàë åàìå ïåì àëôàì:  

  äøåú éøúñ  
 סתר נברא ממנו ,שמים שנקרא זה

 שהם הגוף איברי חשבון .אדם שנקרא
 ,איברים ושמונה ארבעים מאתים חשבון
 םֵש .עשרה ושש מאתים תיותיואו חשבון

 ב"בכ התורה כל של כלל וסתר סוד הוא זה
 זה שם שהרי משום ,אמירות ועשר אותיות
 ושלשים אותיות עשרה ושש מאתים
 מאתים הרי .בה שכלולים שבילים ושנים

  .הגוף איברי ושמונה ארבעים

 àã]ã[ àøúñ éøáúà äéðî íéîù éø÷à
ç ïåðéàã àôåâ éôééù ïáùç íãà éø÷àã ïáùå

 éäååúà ïáùç ïéôééù àéðîúå ïéòáøàå ïúàî
 éøñ úéùå ïúàî] àæø åäéà àã àîù]ñåèàø [

>àøúñå< àììë ]ãàúééøåà [>àúééøåà ìëã< 
ëá" àã àîù àäã ïéâá ïøéîà øùòå ïååúà á

éøñ úéùå ïúàî[ ïéìéáù ïéøúå ïéúìúå ïååúà 
 àéðîúå ïéòáøàå ïúàî àä äéá ïìéìëúàã

àôåâã ïéôééù:  
 סוד ,הכסא על השולט אדם נקראש סוד

 ועל" שכתוב זה וסתר ,שלמטה שבעים של
 עליו אדם כמראה דמות הכסא דמות

 'וה" שכתוב סתר הוא וזה ,"מלמעלה
 ".השמים מן 'ה מאת 'וגו סדום על המטיר

 לחכמי ,אחד וסתר אחד ודבר אחד והכל
 הזה בעולם חלקם )הוא( אשרי ,נמסר הלב

  .הבא ובעולם

ãà éø÷àã àæø àæø àéñøë ìò èéìùã í
 ïéòáùã]ã[ áéúëã àã àøúñå àúúì) à ìà÷æçé

åë ( åéìò íãà äàøîë úåîã àñëä úåîã ìòå
 áéúëã àøúñ àåä àãå äìòîìî) èé úéùàøá

ãë (åäéå"åâå íåãñ ìò øéèîä ä'åäé úàî " ïî ä
àãç àøúñå àãç äìîå ãç àìëå íéîùä 

 äàëæ øñîúà àáì éîéëçì)åäéà ( ïåä÷ìåç
ã àîìòáéúàã àîìòáå ïé:  

 שמנעו עלנם של סדום די גזר נחתם
 ואביון עני ויד" שנאמר כמו ,צדקהמהם 

 מן אלא היה לא הדין ולכן ,"החזיקה לא
 וכתוב .אחד הכל ושמים צדקה .השמים

 שצדקה משום ,"חסדך שמים מעל גדול כי"
 ,משמים הוא דין ,)בשמים( בשמו תלויה

 של הדין". השמים מן 'ה מאת" שכתוב
 בת עון ויגדל" שכתוב ,זה ממקום ישראל

 נקראת וירושלים ," סדוםמחטאת עמי
 היה זה הנה" שנאמר כמו ,םולסד אחות

 השמים מן היה ודינם ".אחותך סדום עון
 ,צדקהמהם  שמנעו על םוכסד אחד דין

 יש לזו ,נחרב וזה התהפך שזה לזה פרט
  .תקומה אין ולזו ,תקומה

]íåãñ) [íúñ(åäìã àðéã øæâ  åòðîã ìò ï
 øîà úàã äîë åäééðî ä÷ãö)ìà÷æçéèî æè  (

 êë ïéâáå ä÷éæçä àì ïåéáàå éðò ãéå]àðéã[ àì 
 ïî àìà äåä)ä( ãç àìë íéîùå ä÷ãö íéîù

 áéúëå)ä ç÷ íéìäú ( êãñç íéîù ìòî ìåãâ éë
 äéîùá ä÷ãö àéìúã ïéâáå>ð"íéîùá à< àðéã 

 áéúëã íéîùî àåä)ãë èé úéùàøá ( úàî
åäé" ïî ä øúà éàäî ìàøùéã àðéã íéîùä

áéúëã)  ã äëéàå( úàèçî éîò úá ïåò ìãâéå 
 úàã äîë íåãñì úåçà íìùåøé éø÷àå íåãñ

 øîà)èî æè ìà÷æçé ( íåãñ ïåò äéä äæ äðä
éîù ïî äåä ïåäðéãå êúåçàà íåãñë àãç àðéã 

 àãå êôäúà àãã øá åäééðî ä÷ãö åòðîã ìò
ú äì úéì àãå äîå÷ú äì úéà àã áøçúà äîå÷

:  
  íìòðä ùøãî:  

                                                                                                                                                                                     

פירוש דברים המכוסין וטמונים כמו ביב הקמור דהיינו חריץ הטמון ). א"ד(א "פירשתי לעיל דף פג ע א
  ).א"נ(ב "הרש. בקרקע
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 ,אבהו רבי אמר ."' וגומצוער לוט ויעל"
 לך תדע ,הרע ביצר כתוב מהבא וראה 

 אותו עד אדם מבני לעולם מתבטל שאינו
 ,"' וגוהאבן לב את תיוריוהס" שכתוב ,זמן

 ,בגיהנם נדונין אדם בני שרואה פי על שאף
 זהו ,אדם בני אצל לו וחוזר בא הוא

 של מצערה ,"וערמצ לוט ויעל" שכתוב
  .אדם בני לפתות עולה משם ,גיהנם
  

åâå øòåöî èåì ìòéå ')ì èé úéùàøá ( éáø øîà
 êì òãú òøä øöéá áéúë äî äàøå àá åäáà
 ïîæ åúåà ãò íãà éðáî íìåòì ìèáúî åðéàù

 áéúëã)ãë åì ìà÷æçé ( ïáàä áì úà éúåøéñäå
åâå ' íðäéâá ïéðåãð íãà éðá äàåøù éô ìò óàù

 àá àåäää íãà éðá ìöà åì øæåçå" èåì ìòéå ã
 éðá úåúôì äìåò íùî íðäéâ ìù äøòöî øòöî

íãà:  
 יש הנהגות שלש ,יהודה רבי אמר
  היא וזו ,והחכמה השכל הנהגת ,באדם

 íãàá ùé úåâäðä ùìù äãåäé éáø øîà
àéä åæå äîëçäå ìëùä úâäðä  

  è÷/á  
  øäæ  
 כמו ,דםא בני של עלופ משום ,"לפעלם"

 .אותם מהפך הוא כך ,מעשים שיםעו שהם
 משום ,"ארצה תבל פני על יצום אשר כל"

 אותם  אתמהפך הוא אדם בני מעשי
על " שהוא מצווה אותםבות בכל מה ימסה

כל אשר יצום על פני תבל " ."'פני תבל וגו
 בותימס והוא אמר אלעזר רבי". ארצה

 בוביםיס מסבב הוא ברוך הקדוש ,מתהפך
 ואחר ,התקייםל בעולם מעשים ומביא

 אותם ו שיתקיימחושביםאנשים ש
 את אותם הופך הוא ברוך הקדוש ,מעשים
 .בהתחלה שהיו מכמו מעשים אותם

 כמו ,"בתחבולתו"כתוב  ,"ויבתחבולת"
 שאותו בעוד ,חרס כלי שעושה הזה מןוהא

 לעשות חושב ,לפניו מסתובב הגלגל
 דוגמאכ לעשות חושב .עושה ,וז דוגמאכ

 אחר לכלי זה כלי ךמהפ .עושה ,תאחר
 כך .לפניו סובב הגלגל שאותו משום

 שהוא מעשיו את מהפך הוא ברוך הקדוש
 זה ,ומהו ,ד"יו חסר "בתחבולתו. "עושה

 ,לפניו הסובב גלגל שהוא למטה דין בית
 לכלי זה מכלי כלים מהפך הוא זה ועל

 אם ,אדם בני של פעלם כפי זה וכל .אחר
 לגלהג אותו ,מעשיהם מטיבים אדם בני

 נעשים ואז ,ימינה אותם מסובב הסובב
 והגלגל ,כראוי להם להיטיב בעולם מעשים

 ,הימין צד באותו שוקט ולא תמיד סובב
  להרע אדם בני באו .בו מתגלגל והעולם

 ïåðéàã äîë àùð éðáã íìòô ïéâá íìòôì
 ìò íåöé øùà ìë ïåì êôäî éëä ïéãáåò ïéãáò

 äöøà ìáú éðô)áé æì áåéà (åòã ïéâá éðáã ïéãá
 àùð]êôäî[úåáñî ïåðéàì ) êôäî( äî ìëá 

åâå ìáú éðô ìò ïåì ãé÷ô åäéàã ' øæòìà éáø
á÷ä êôäúî úåáñî àåäå øîà" ááñî ä

ïéáåáñà àîéé÷úàì àîìòá ïéãáåò éúééàå 
 ïéãáåò ïåðéà ïåîéé÷úéã àùð éðá åáéùçã øúáìå

á÷" ååäã äîëî ïéãáåò ïåðéàì ïåì êôäî ä
úåìåáçúá àúéîã÷á éàäë áéúë åúìåáçúá åé

 àéääã ãåòá àñøçã ïéðàî ãéáòã àðîåà
àì÷éèá àðååâë ãáòîì áéùç äéî÷ úøçúñà 

 ãéáò àøçà àðååâë ãáòîì áéùç ãéáò àã
 àì÷éè àåääã ïéâá àã àðàîì àã àðàî êôäî

á÷ êë äéî÷ úøçúñà" åäéàã éåãáåò êôäî ä
åé øñç åúìåáçúá ãéáò" éá àã åäéà ïàîå ã

 àúúì àðéã ìòå äéî÷ úøçúñàã àì÷è åäéàã
 ìëå àøçà àðàîì àã àðàîî ïéðàî êôäî àã

 àã]éôë[ )ì( éðá ïéáéèî éà àùð éðáã íìòô
 ïåì úøçñà àøçñã àì÷è àåää ïåäéãáåò àùð
 àáèåàì àîìòá ïéãáåò åãéáòúà ïéãëå àðéîéì
 êéëù àìå øéãú úøçñà àì÷éèå úåàé à÷ãë ïåì

âìâúî àîìòå àðéîéã àøèñ àåääá äéá àì
àùàáàì àùð éðá åúà:  

  íìòðä ùøãî:  

                                                           

 ).א"ד(מגלגל גלגולים  א
כיוצר הזה שעושה כלי חרס ובעוד שהטקלא בידו שהם האבנים שעושה כלי חרס עליו בכח גלגול  ב

ו ולהחליף מלאך ממונה ד העליון לפני"י מגלגל גלגולים כל זמן שהטקלא שהוא ב"האבן ההוא כן הש
  ).א"ד(במלאך ממונה אחר 
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 ,התאוה והנהגת ,הקדושה הנשמה כח
 כח וזהו ,רעות תאוות בכל מתאוה שהיא

 אדם לבני המנהגת וההנהגה ,התאוה
 .הגוף נפש נקראת והיא ,הגוף ומחזקת

 רבי אמר. המחזיק כח זהו ,דימי רבי אמר
 הרע יצר אין לעולם , בא וראה,יהודה
 ,שאמרנו אלו כחות שני ובאל אלא שולט
 הרע יצר אחר הרודפת היא המתאוה נפש

 אל הבכירה ותאמר שכתוב משמע ,לעולם
 היא המתאוה נפש ,זקן אבינו הצעירה
 עם אותה ומפתה האחרת את מעוררת

 לכה" אומרת והיא ,הרע ביצר להדבק הגוף
 יש מה ".עמו ונשכבה יין אבינו את נשקה

 הרע יצר ראח ףוונרד נלך ,הבא בעולם לנו
 ומה .הזה העולם חמדת תשוקת ואחר

 מה .בו להדבק מסכימות שתיהן ,עושות
 מתפטמות ,"יין אביהן את ותשקין" כתוב

  .ובשתיה באכילה הרע ליצר להתעורר

 àéäù äåàúä úâäðäå äùåã÷ä äîùðä çë
 çë åäæå úåòø úåàú ìëá äåàúî] äåàúä

ú÷æçîå íãà éðáì úâäðîä äâäðääå[ àéäå óåâä 
÷ð ÷éæçîä çë åäæ éîéã áø øîà óåâä ùôð úàø

 òøä øöé ïéà íìåòì äàøå àá äãåäé éáø øîà
á åìàá àìà èìåù ' ùôð ïøîàã ïéìà úåçë

 íìåòì òøä øöé øçà úôãåøä àéä äåàúîä
 áéúëã òîùî)àì èé úéùàøá ( øîàúå

 äåàúîä ùôð ï÷æ åðéáà äøéòöä ìà äøéëáä
 íò äúåà äúôîå úøçàä úà úøøåòî àéä óåâä

 úà ä÷ùð äëì úøîåà àéäå òøä øöéá ÷áãäì
 íìåòá åðì ùé äî åîò äáëùðå ïéé åðéáà]àáä [

)äæä( ú÷åùú øçàå òøä øöé øçà óåãøðå êìð 
 úåîéëñî ïäéúù úåùåò äîå äæä íìåòä úãîç

 áéúë äî åá ÷áãäì)âì íù ( ïäéáà úà ïé÷ùúå
 äìéëàá òøä øöéì øøåòúäì úåîèôúî ïéé

äéúùáå:  
 ".אביה את ותשכב הבכירה ותקם"

 נפש ,בלילה מטתו על שוכב כשאדם
 הרע ליצר המעוררת היא המתאוה

 עד רע הרהור בכל דבק והוא ,בו ומהרהרת
 שמביא )עד א"נ( )על א"ד( מעט שמתעברת

 ודבקה הרעה המחשבה אותה האדם בלב
 עד לעשותה נגמר ולא בלבו ישעדיין ו ,בו

 להכמתח הגוף לכח מעוררת התאוה שזאת
 .הרעה תשלום הוא ואז ,הרע ביצר להדבק

  לוט בנות שתי ותהרין" שכתוב זהו

 äéáà úà áëùúå äøéëáä í÷úå)âì íù (
 äåàúîä ùôð äìéìá åúèî ìò áëåù íãàùë
 àåäå åá úøäøäîå òøä øöéì úøøåòîä àéä

èòî úøáòúîù ãò òø øåäøä ìëá ÷áãà )ìò (
>ð"ãò à< äáùçîä äúåà íãàä áìá àéáîù 

 äòøä øîâð àìå åáìá ùé ïééãòå åá ä÷áãå
 óåâä çëì úøøåòî äåàúä úàæù ãò äúåùòì

)æëä (>îë< àåä æàå òøä øöéá ÷áãäì äìçú
ää äòøä íåìùú" ã)åì íù ( úåðá éúù ïéøäúå

èåì:  
  äøåú éøúñ  
 שלטון מתוך ,"' וגומצוער לוט ויעל"

 קשר של אחד סיג הימין מצד נפרד ,המלך
 מצד הזהב יגיס בתוך דבוקה שהחקיקה

 א"נ( )יצרו של( מאהוט בתוך השמאל
. האילן של אחד קשר ונעשה )ומקומו
הוא  ,בעולם להתעורר יצחק כשרצה

 והפריד ,הקשה הדין של חכבהתחזק 
 והפריד אברהם והתחזק ,מקיומם דרגות
 מתוך האילן של אחד קשר בשל אותו
 נכנס הקדמוני נחש אותו .מאהוט אותה

 ששתה היין והוא ,העץ אותו של פירותב

åì ìòéååâå øòåöî è' )ì èé úéùàøá ( åâî
 àðéîéã àøèñî àùøôúà àëìîã àúåðîøåä
 åâá à÷áãúî àôìåâã àøåè÷ã àëåúä ãç

àáäãã àëåúäâ åáàñî åâá àìàîùã àøèñî 
 äéøöéã]ð" àåäéøåéã[ ãéáòúàå ]ãàøåè÷ [

)îàøåè÷( àøòúàì ÷çöé àòá ãë àðìéàã àãç 
 àéù÷ àðéãã äéô÷åúá àîìòá]ó÷úúà) [ï÷úà( 

øôå ïéâøã ùé]ó÷úúàå åäéîåé÷î) [äéîåé÷î 
úàåó÷( àåää ùéøôå íäøáà ã àãç àøåè÷

àðìéàã) ùãç( ùçð àåää åáàñî àåää åâî 
                                                           

à )ñ"åðîî à (–ôã "å. 
á *##òãé àì õìåù áøä øáìéæ áøì ìåàùì. 

 .ב"לעיל סב ע' עי ג
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 והן .בזו זו קשורות דרגות שתי והוליד
 אחד .מאהוהט בצד שסובבות הדרגות

 עצה זו. ר"פעו נקרא ואחד ם"מלכו נקרא
 וכל הוא בגלוי ,פעור .בגלוי עצה וזו ,סתרב

 הוא בכסוי שהוא ,מלכום .בגלוי מעשיו
 נפרדים אלה משני .סיםומכ מעשיו וכל

  ,למיניהם רבים מינים

 åäéàå àðìéà àåääã äéáðàá ìàò äàîã÷
 àøîç>àúùã <)éúùã( ïéâøã ïéøú ãéìåàå 

 øèñá ïøçñã ïéâøã ïåðéàå àãá àã ïéøéè÷
åëìî éø÷à ãç åáàñî"åòô éø÷à ãçå í"àã ø 

 àéìâúàã àèéò àãå àéñëúàã àèéò] øåòô
àéìâúàá éåãáåò ìëå åäéà àéìâúàã[åëìî " í

 ïéìàî àéñëúàá éåãáåò ìëå åäéà àéñëúàã
åäééðæì ïéàéâñ ïéðéæ ïùøôúà ïéøú  

  é÷/à  
  øäæ  

 עומדת והיתה תמיד שסובבת תחבולתו
 בוב הקדוש ברוך הוא מס,הימין של בסבוב
 וכלים תבוימס ומהפך שמאל לצד אותה
 ואז. שמאל צד לאותו בהתחלה שהיו

 להרע בעולם מעשים ונעשים סובב הגלגל
 עד צד לאותו סובב והגלגל ,אדם לבני
 הגלגל .מעשיהם להיטיב שבים אדם שבני
 בתחבולתו כך ועל ,האדם בני במעשי עומד

  .תמיד עומד ולא ,לפעלם

 àîéé÷ äåäå øéãú øçñàã åúìåáçú
á÷ àðéîéã àúåøçñàá"çñà ä àøèñá äéì ø

 àúéîã÷á ååäã ïéðàîå úåáñî êôäîå àìàîùã
øçñà àì÷è ïéãëå àìàîù øèñ àåääìà 

 éðáì ïåì àùàáàì àîìòá ïéãáåò åãéáòúàå
 àùð éðáã ãò àøèñ àåääì øçñà àì÷èå àùð
 ïéãáåòá àîéé÷ àì÷èå ïåäéãáåò àáèåàì ïéáééú
 àîéé÷ àìå íìòôì åúìåáçúá àã ìòå àùð éðáã

øéãú:  
 גורם הוא ברוך הקדוש ,אהבא ור

 הכל לעשות כדי בעולם ומעשים סבובים
 רשווהש קרימהע יוצא והכל ,כראוי

 יצא ,אליו אברהם את רביק .שלמעלה
 מהול אברהם היה כשלא ,ישמעאל ממנו

 ולא למטה שהוא משום ,ממנו כשיצא
 הקדוש כך אחר. דשוק ברית באות נשלם
 ונמול בתחבולותיו סבובים בביס הוא ברוך

 ונקרא בשמו ונשלם בברית ונכנס אברהם
 של בסוד אותו הַרְטִע עליונה 'וה ,אברהם

 ,נמול והוא נשלם שהסוד כיון .מרוח מים
 ונקשר ,קדש זרע והיה יצחק ממנו יצא

 כתוב זה ועל ,ממים אש של בסוד למעלה
 ולא ,"אמת זרע להוכ שורק נטעתיך ואנכי"

  .האחר הצד באותו נקשר

á÷ éæç àú" íøâ ä àîìòá ïéãáåòå ïéáåáñ
 à÷ôð àìëå úåàé à÷ãë àìë ãáòîì ïéâá
 äéáâì íäøáà áéø÷à àìéòìã àùøùå àø÷òî
 ãë øéæâ íäøáà äåä àìã ìàòîùé äéðî ÷ôð
 úàá íéìúùà àìå àúúì åäéàã ïéâá äéðî ÷ôð

á÷ øúáì àùéã÷ àîéé÷" ïéáåáñ ááñ ä
 úéøáá ìàòå íäøáà øæâúàå åéúåìåáçúá

÷àå äéîùá íéìúùàåäå íäøáà éø'à äàìò 
çåøî íéîã àæøá äéì úøèòàá àæøã ïåéë 

 àòøæ äåäå ÷çöé äéðî ÷ôð øæâúàå íéìúùà
íéîî ùàã àæøá àìéòì øù÷úàå àùéã÷â ìòå 

 áéúë àã)àë á äéîøé ( ÷øåù êéúòèð éëðàå
 àøèñ àåääá øù÷úà àìå úîà òøæ äìë

àøçà:  
 שתי ומבנותיו לוטמ יצאו ,בא וראה

וי שרא צד באותו נקשרוו נפרדות מותוא
  בבו ועל זה הקדוש ברוך הוא מס,להם

ïéîåà ïéøú äéúðáîå äéðî å÷ôð èåì éæç àúã 
 ïåì éæçúàã àøèñ àåääá åøù÷úàå ïùøôúî

á÷ àã ìòå"ááñî ä:  
  íìòðä ùøãî:  

                                                           

 ).הערת הזוהר(א ”צו ע א
  .א"א מי"י פ"ס' עי). הערת הזוהר(א ”לא ע ב
 .ב"א מי"י פ"ס' עי ג
 ).א"ד(עמון ומואב  ד
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  :ïäéáàî  ".מאביהן
 הרע יצר אין מעולם ,יצחק רבי אמר
 ומתוך ,ושתיה באכילה אלא מתפתה
 מה בצדיק .באדם שולט זא היין שמחת
 ואינו ,"נפשו בעולש כלוא צדיק" ,בו כתוב

 אותו ,יהודה רבי שאמר .לעולם משתכר
 נזם" עליו קוראים ,ששותה חכם תלמיד

 שם שמחלל אלא ,עוד ולא ,"חזיר באף זהב
 ששון הנהו" ,מהו הרשעים מנהג .שמים

 בקר הרוג" ,באדם שולט אז היין ".ושמחה
 הוי" הכתוב אמר יהםעל ,"' וגוצאן ושחוט

 לעורר כדי ."' וגוירדפו שכר בבוקר משכימי
 אלא מתעורר הרע יצר שאין ,הרע ליצר
 אביהן את ותשקין" שכתוב זהו .היין מתוך

  ".יין

 äúôúî òøä øöé ïéà íìåòî ÷çöé éáø øîà
 æà ïééä úçîù êåúîå äéúùå äìéëàá àìà

 äéá áéúë äî ÷éãöá íãàá èìåù)äë âé éìùî (
 ÷éãö íìåòì øëúùî åðéàå åùôð òáåùì ìëåà

 éåøîã ïðáøî àáøåö éàä äãåäé éáø øîàã
 äéìò àðéø÷)áë àé íù ( àìå øéæç óàá áäæ íæð

 åäî íéòùøä âäðî íéîù íù ììçîù àìà ãåò
)âé áë äéòùé ( èìåù æà ïééä äçîùå ïåùù äðäå

åâå ïàö èåçùå ø÷á âåøä íãàá ')å( øîà íäéìò
 áåúëä)àé ä íù (éåä øëù ø÷áá éîéëùî 

åâå åôåãøé ' òøä øöé ïéàù òøä øöéì øøåòì éãë
ää ïééä êåúî àìà øøåòúî" ã)âì èé úéùàøá (

ïéé ïäéáà úà ïé÷ùúå:  
 ידע ולא" ,כתוב מה ,אבהו רבי אמר
 אינו הרע יצר ,כלומר ,"ובקומה בשכבה
 ובקומה הזה בעולם בשכבה בה משגיח
 הגוף כח עם מתעורר אלא ,הבא לעולם

 רבי שאמר ,הזה בעולם תאותו דולעב
 ,בגיהנם הרשעים שנכנסים בשעה ,אבהו

 זהו ,בהן לראות הרע ליצר מכניסים
 של לצערה ,"ערהוצ בא ולוט" שכתוב
 הבריות את לנסות משם לו ויצא .גיהנם

 לוט ויעל" שכתוב זהו .שאמרנו כמו
  .גיהנם של מצערה ,"מצוער

 áéúë äî åäáà éáø øîà)äì íù (ãé àìå ò
 çéâùî åðéà òøä øöé øîåìë äîå÷áå äáëùá
 àáä íìåòì äîå÷áå äæä íìåòá äáëùá äá
 íìåòá åúåàú ãåáòì óåâä çë íò øøåòúî àìà
 íéòùøä ïéñðëðù äòùá åäáà éáø øîàã äæä

ää ïäá úåàøì òøä øöéì íéñéðëî íðäéâá" ã
)âë íù ( íðäéâ ìù äøòöì äøòö àá èåìå)÷ôðå (
]÷éôðå[ñðì ïîúî äéì  ïøîà÷ãë àúééøáì àúå

ää" ã)ì íù (íðäéâ ìù äøòöî øòöî èåì ìòéå:  

 משמע ,יצחק רבי אמר ".בהר וישב"
 מושבו שם שהוא מלמד ,"בהר" שכתוב
 שאין הר כמו חרב שהוא גוף .הר במקום

 שתי אלו ,"עמו בנתיו ושתי" .טובה בו
  כי" .שאמרנו הכחות

 øäá áùéå)íù ( òîùî ÷çöé éáø øîà
 øäá áéúëã øä íå÷îá åáùåî íù àåäù ãîìî

 éúùå àúåáéè äéá úéìã øäë áøç àåäù óåâ
áä åìà åîò åéúåðá 'éë ïøîàã úåçë:  

  äøåú éøúñ  
 כל ואת הגדול הים את וסובבים

 זז ואחד אחד וכל ,הללו הטמאים הצדדים
 לוט ,למטה איה זו כדוגמא. למקומו )נזף(

 . סדוםאנשי עם דיורו םוֹש מאברהם נפרד
 ,באברהם נזכר הדין עליהם עוררכשהת
 השקוהו בנותיו ,מהם ונפרד משם לו ושלח

 נקראת אחת ,מותוא שתי ממנו והולידו יין
 בגלוי אחת ,עמון נקראת ואחת מואב
 עצה ,ם"מלכו דרגתו עמון .בכסוי ואחת
. בגלוי הכל ,ר"פעו דרגתו מואב ,בכסוי

 בן ,עמי בן אמרה אחת ,בנותיו וז כדוגמא
 הוא לכן ,הוא ממי אמרה ולא מעמי לי יש

 ìëå åáàñî éøèñ ïéìà ìëìå àáø àîé ïøçñå
 ãç)óù] (óæð ãçå[ åäéà àã àðååâë äéúëåãì 

 äéøåéã éåùå íäøáàî ùøôúà èåì àúúì
 øëãà åäá àðéã øòúà ãë íåãñ éùðàá

]ì[áàøôúàå ïîúî äéì çìùå íäøé ïéé åäééðî ù
 ãç ïéîåà ïéøú åäá åãéìåàå äéúðá äéì åàé÷ùà
 ãçå àéìâúàá ãç áàåî éø÷à ãçå ïåîò éø÷à

àéñëúàáààâøã ïåîò áåëìî äéìéã " àèéò í
åòô äéìéã àâøã áàåî àéñëúàã" àìë ø

 éîò ïá úøîà àã äéúðá àã àðååâë àéìâúàá

                                                           

 .י"שער מאמרי רשב' עי א
 ).הערת הזוהר(א ”קעג ע ב
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 ,זה הוא מאב ,מואב אמרה זו .בכסוי היה
 הדבר ,ר"פעו דרגתו , לוהולדתי מאבא
  .בגלוי

î úøîà àìå éîòî éì úéà àøá ïéâá àåä ïàî
 áàî áàåî úøîà àã àéñëúàá äåä åäéà êë

åòô äéìéã àâøã äéì úãéìåà àáàî àðã àåä" ø
àéìâúàá äìî:  

 מכן לאחר ,המלך דוד אחז אלה ובשני
 ,המלך דוד ממנה ויצא רות באה ממואב
  מעמון

 ïî øúáìã àëìî ãåã ãéçà ïéìà ïéøúáå
 ãåã äðî ÷ôðå úåø úúà áàåî]àëìî[ïåîò ïî   

  é÷/á  
  øäæ  

 שהכל בעולם גלגולים ומגלגל סבובים
בא . במקומו הכל ויתקשר כראוי יעשה
 הוא ברוך שהקדוש ללוט היה נאה ,וראה
 שתי ומאשתו )ומבנותיו( ממנו יוציא

 להתקשר בשביל אלא ,הללו מותוהא
 ,יין מתוך ונעשו ,להם הראוי במקומם

 באותו במערה להם הזדמן היין ואותו
 שנאמר כמו ,שנעשו ודהס וזהו ,לילה

 נתבאר והרי ,"וישכר היין מן וישת"
  .ובארוה

 àìë ãéáòúéã àîìòá ïéìåâìâ ìâìâîå ïéáåáñ
 úåàé éæç àú äéøúàá àìë øù÷úéå úåàé à÷ãë

á÷ã èåìì äéì äåä" äéðî ÷éôé ä)äéúðáîå (
]äéúúàîå[ ïéâá àìà ïéìà ïéîåà ïéøú 

 åäééøúàá àøù÷úàì]éæçúàã) [éæçúéã( åäì 
àå ïåäì ïîãæà àðéé àåääå àðéé åâî åãéáòú

 åãéáòúàã àæø àåä àãå àéìéì àéää àúøòîá
øîà úàã äîë )àë è úéùàøá ( ïééä ïî úùéå

äåî÷åàå øîúà àäå øëùéå:  
 להם קראו הן ועמון מואב ,בא וראה

 הבכירה ,אמר יוסי רבי .מאב ,מואב ,שמות
 .הוא מאבא ,מואב אמרה ,צפהובח אמרה

 בן שמו ותקרא ,בן ילדה היא גם והצעירה
 ולא ,עמי בן ,עמי בן אמרה בצניעות .עמי

  .הוא ממי אמרה

 ïäîù ïåì ïàø÷ ïåðéà ïåîòå áàåî éæç àú
 áàåî>áàî< åôéöçá äøéëá øîà éñåé éáø 

 äãìé àéä íâ äøéòöäå àåä àáàî áàåî äøîà
 éîò ïá äøîà åòéðöá éîò ïá åîù àø÷úå ïá

øá)à(ä ïàîî äøîà àìå éîò äå:  
 ידע ולא" כתוב בהתחלה ,בא וראה

 ,ו"וא על ונקוד ,ו"בוא ,"ובקומה בשכבה
 באותו נמצא היה מלמעלה שסיוע משום
 ,ממנו לצאת המשיח מלך שעתיד מעשה

 כתוב ובאחרת .ו"בוא כאן נשלם ולכן
 ממנה יצא שלא משום ,ו"וי רחס "ובקמה"

 כתוב זה ועל ,הזו האחרת כמו ה"לקב חלק
 מלא ו"בוא "ובקומה" ולההגד הזו באחרת

 ידע לא ,אמר שמעון רבי. עליו ונקוד
 ממנה להעמיד הוא ברוך הקדוש שעתיד

 ומלך המלכים שאר וכל ושלמה המלך דוד
 ברות שכתוב כמו ,"ובקומה" עוד .המשיח

 áéúë àúéîã÷á éæç àú)é úéùàøáäì è (
àåá äîå÷áå äáëùá òãé àìå"àå ìò ãå÷ðå å" å

 àãáåò àåääá çëúùà äåä àìéòã àòåéñã ïéâá
 êë ïéâáå äéðî à÷ôðì àçéùî àëìî ïéîæã

àåá àëä íéìúùà"åà äî÷áå áéúë àøçàáå 
éå øñç"ïéâá åáá÷ì à÷ìåç äðéî ÷ôð àìã "äâ 

 àùéù÷ àøçà éàäá áéúë àã ìòå àøçà éàäë
àåá äîå÷áå" àìî å øîà ïåòîù éáø äìò ãå÷ðå

á÷ ïéîæã òãé àì" àëìî ãåã äðéî àî÷åàì ä
 åú àçéùî àëìîå ïéëìî øàù ìëå äîìùå

                                                           

מאותיות השם להורות על הקדושה ואם היה ראוי להיות בו ' פירוש שבכל מקום קדושה ניתוסף א א
 ).א"נ(ח "ז. ו הרומז לקדושה"מלא וחסר רומז שאין שם קדושה וכאן נטל משם אות וא' אות א

 שאר מלכין כ אמר וכל"ב ותימה שאח"שלח לך קמג ע' פ' מכאן רמז שלא יצא משיח מנעמה ועי ב
גם זה טעות ושובש כי לאוקמא מינה קאי . א"ד' עי). א"ד(ע "ומלכא משיחא ומחפצי בה לא יצאו מלכין וצ

על רות מהבכירה מנה דוד ושלמה ושאר מלכין ומלכא משיחא בן נתן בן דוד ולא קאי אחפצי בה כמו 
לא ידע (ב "הרש. תמר ורותב ”מ ולקמן קפח ע"סה' ע וזה פשוט וע"שהבין איזה תלמיד טועה שהניח בצ

ס קשה דנעמה אשת שלמה "ב ותו איך נתפייס וס"ו כמבואר בהדיא בסימן י"שהמקשה הוא רבינו מהרח
תריץ יתיב באורך ותורף דבריו כי העיקר  ב"ז שם בי"אמנם הרמ. ורחבעם בנה והיא שלשלת שיצא המשיח

 ).א"נ(ן "מאי. ב"ונעמה לא סלקא בחושבנא כמו שאר נשי מלכי בית דוד עש ה"דהע
 .זוהר הרקיע' עי ג
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 ."' וגורעהו את איש יכיר בטרם ותקם"
  ,ודאי קימה לה היתה היום ובאותו

 úåøá áéúëã äîå÷áå)ãé â úåø ( íøèá í÷úå
åâå åäòø úà ùéà øéëé ' àîåé àåääáå> äì äåä

éàãå äîé÷<:  
  íìòðä ùøãî:  

 נופלת וחרדה יראה ,"בצוער לשבת ירא
 שמצערין גיהנם צער שרואה בשעה עליו

 שרואה כיון .ידון ששם וחושב לרשעים
 בני לפתות והולך יוצא ,שם נדון שאינו
 להזהיר דורש היה הונא כשרב. אחריו אדם
 ,בני ,להם אומר היה ,האדם בני את

 יצר זה ,ומיהו ,גיהנם של משליח השמרו
 אבא רבי. גיהנם של שליח שהוא ,הרע
 נותב שתי לעלוקה" שכתוב זה מה ,אמר

 ,שאמרנו לוט בנות שתי אלו ,"הב הב
 בגוף המשתתפת ונפש המתאוה נפש שהיא

 רבי אמר. לעולם הרע יצר אחר הרודפת
 לשבת ירא כי" בלוט כאן כתוב ,יהושע
 הב בנות שתי לעלוקה" שם וכתוב ,"בצוער

 אמר .ה"עלוק בגימטריא הוא א"יר ".הב
 בא הוא למה אז ,הוא ירא אם ,יצחק רבי

 כל דרך כך אלא .הבריות את להטעות
 לפי מתירא ,הרע כשרואה ,הַלְוַע עושה
 חושש ואינו לרשעתו חוזר ומיד ,שעה

 דין שרואה בשעה ,הרע יצר כך .לכלום
 ,)לעשות( לחוץ שיוצא כיון .ירא ,ברשעים

  .כלום חושש אינו

øòöá úáùì àøé) ì èé úéùàøá( äàøé 
 íðäéâ øòö äàåøù äòùá åéìò úìôåð äãøçå

øòöîù äàåøù ïåéë ïåãé íùù áùåçå íéòùøì ïé
 íãà éðá úåúôì êìåäå àöåé íù ïåãð åðéàù
 éðáì àøäæàì ùéøã äåä ãë àðåä áø åéøçà

 øîà äåä íãà]åäì) [äéì( àçéìùî øîúñà éðá 
 çéìù àåäù òøä øöé åäæ àåä ïàîå íðäéâ ìù

 áéúëã éàî øîà àáà éáø íðäéâ ìù) ì éìùî
åè ( áä úåðá éúù ä÷åìòì úåðá éúù åìà áä

èåìà ùôðå äåàúîä ùôð àéäù ïøîàã 
 íìåòì òøä øöé øçà úôãåøä óåâá úôúúùîä

 èåìá àëä áéúë òùåäé éáø øîà) èé úéùàøá
ì ( íúä áéúëå øòöá úáùì àøé éë)åè ì éìùî (

øé áä áä úåðá éúù ä÷åìòì" àåä àéøèîéâá à
÷åìò" éúà éàîì àåä àøé éà ÷çöé éáø øîà ä

éøá éòèîì àúé]àìà[ äìåò äùåò ìë êøã êë 
 äòù éôì àøééúî òøä äàåøùëå øæåç ãéî
 êë íåìëì ùùåç åðéàå åúòùøì]òøä øöé [

)òùøä( ïåéë àøé íéòùøá ïéã äàåøù äòùá 
 àöåéù]õåçì[) úåùòì (íåìë ùùåç åðéà:  

 ותאמר" שאמרו זה מה ,אמר אבא רבי
 זה מה ,"זקן אבינו הצעירה אל הבכירה

 ,זקן שנקרא הרע יצר זהו ".זקן אבינו"
 שנולד ,זקן שהוא ,"וכסיל זקן מלך" שנאמר

 אמר יהודה רבי אמר ,ששנינו. האדם עם
 אומרת המתאוה נפש אותה ,יוסי רבי

  ונדבק אחריו ףונרד זקן אבינו ,לאחרת

 áéúëã éàî øîà àáà éáø)àì èé úéùàøá (
 éàî ï÷æ åðéáà äøéòöä ìà äøéëáä øîàúå

é åäæ ï÷æ åðéáà øîàðù ï÷æ àø÷ðù òøä øö
)âé ã úìä÷ ( íò ãìåðù ï÷æ àåäù ìéñëå ï÷æ êìî

 éñåé éáø øîà äãåäé éáø øîà ïðéðúã íãàä
øçàì úøîåà äåàúîä ùôð äúåàú ï÷æ åðéáà 

÷áãðå åéøçà óåãøð:  
  äøåú éøúñ  

 שהיא הזו בעטרה המלך דוד התעטר
 את עליו ויתן" שכתוב ,דוד של לזרעו עדות
 ם"ממלכו היתה וזו ,"דותהע ואת הנזר
 עטרת את ויקח" שכתוב ,עמון בני דרגת
 שכתוב ,הוא עמון בני דרגת מלכם". מלכם

 עדות היתה ומשם ,"דוד ראש על ותהי"
 בני מן הוא מי נודע ובה ,לעולמים לבניו

 éäéàã àøèò éàäá àëìî ãåã øèòúà
 áéúëã ãåãã àòøæì àúåãäñ)î"áé àé á ( ïúéå

 úåãòä úàå øæðä úà åéìò]úåä éàäå) [äåä àäå( 
 áéúëã ïåîò éðáã àâøã íåëìî ïî)ù"ì áé á (
 àâøã íëìî íëìî úøèò úà ç÷éå] àâøãéðáã 

ïåîò) [ïåîòã( àåä )áéúëã] (áéúëå[)  á ìàåîù

                                                           

קליפות שור ' ג, ל"ג וז"ע' ג ח"יהל אור חעוד בזה ' ועי) 'א ט"דז' ש נוק"פת(כלומר תאווני וכעסני  א
', ם ונחש וכו"מדות הכוללות הכל תאוני וכעסני שהן עשו וישמעאל ס' ושור וחמור הן ב' חמור כלב וכו

  .אומרות הב הבהבנות ה' בגד כנ וד שזה"ע' ב מ" יהל אור ח'וע, ל"עכ
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 מן שאומרים ודאי ךולמל שראוי המלך דוד
 @,ביום שנולדאפילו ש ).הגוף( הוא דוד
 ,ראשו על עטרהאותו ב לולסב @ואה יכול

 ואבן זהב ככר משקל שהיה )הוא שהרי(
 לולסב יכול לא אחר אדם ובן ,היתה יקרה
 את עליו ויתן" ,ביואש שכתוב וזהו .אותה
 דוד נאחז דרגות ובשתי". העדות ואת הנזר

 שאר על להתחזק מלכותו כח והם ,המלך
 לא ,שלהם בצד נכלל לא שאם ,העמים

 הדרגות )צבעיםה( כל עליהם להתגבר יכול
 להתגבר בדוד כלולים העמים שאר של

  .עליהם ולהתחזק

ì áé ( àúåãäñ äåä ïîúîå ãåã ùàø ìò éäúå
 ïàî òãåîúùà äáå ïéîìòì éåðáì]åäéàã) [àäé( 

 ïî ïéøîàã éàãå àëìîì éæçúàã ãåãã éåðá ïî
 àåä ãåã)óåâä(ãéìéúà åìéôàã à ]á[ ìéëé àîåé

åäà ìáñîì >àøèò àéää< äéùéø ìò ) àäã
åäéà (>åäãú< úåä äø÷é ïáàå áäæ øëë ì÷ùî 

]àìáñîì ìéëé àì àøçà ùð øáå[ àåä àãå 
 ùàåéá áéúëã)áé àé á íéëìî ( úà åéìò ïúéå

 ïéøúáå úåãòä úàå øæðä]ïéâøã[ ãåã ãéçàúà 
 àô÷åú ïåðéàå àëìî]àô÷úúàì äéúåëìîã [

)àô÷úàì àúåëìîã( àì éàã ïéîò øàù ìò 
 ïåäìã àøèñá ìéìëúà]ã[ ìéëé àì]úàìàô÷ú [

)àô÷úàì( ìë åäééìò )ïéðååâ (>ïéâøã< øàùã 
 àøáâúàì ãåãá äéá ïìéìë ïéîò]àô÷úúàìå [

)àô÷úàìå(åäééìò :  
  )á øòåöî èåì ìòéå)ì èé úéùàøá מצוער לוט ויעל"
  àé÷/à  
  øäæ  

 על המת שם להקים עמה עזוב התחבר
 הללו המלכים כל ממנה והוקמו ,נחלתו

 ,"בשכבה ידע ולא" .ישראל של לוייהע וכל
 ,"קרוהב עד וימרגלות ותשכב" שכתוב

 את איש יכיר בטרם" שכתוב "ובקומה"
  .ו"וא נקוד "ובקומה" לכן ,"' וגורעהו

 æòá äîò øáçúà] ìò úîä íù íé÷äì
åúìçð[ àéåìò ìëå ïéëìî éðä ìë äðî í÷úàå 

 äáëùá òãé àìå ìàøùéã)äì èé úéùàøá (
 áéúëã)ãé â úåø (ãò åéúåìâøî áëùúå ø÷áä 

 áéúëã äîå÷áå)íù (øèá í÷úååíâ ùéà øéëé 
åâå åäòø úà 'àå ãå÷ð äîå÷áå êë ïéâá"å:  

 ,אברהם של ענותנותו אתבא וראה 
 הוא ברוך כשהקדוש ,להיבתח אפילו שהרי
 ממנו קשיב לא , בסדוםדין לעשות רצה

 וירא" שכתוב אחר )שהרי( ,לוט על רחמים
 ,"הכבשן רוכקיט הארץ רוקיט עלה והנה

 ה"לקב עליו אמר ולא לוט על קשיב לא
 ברוך הקדוש לו אמר לא ,כמו כן כאן .כלום
 שהקדוש יחשב לא שאברהם כדי ,דבר הוא
 תאמר ואם. כלום מזכותו גרע הוא ברוך

 ,לכלום לוט את בלבו החשיב לא שאברהם
 עם מלחמהב לחםילה ללכת נפשו מסר הרי

 וישמע" שנאמר כמו ,חזקים מלכים חמשה
 ויחלק" וכתוב, "' וגואחיו נשבה כי אברם
 שוהרכ כל את וישב" וכתוב ,"לילה עליהם

 אבל ."' וגוהשיב שווורכ אחיו לוט את וגם

éæç àúã åìéôà àäã íäøáàã àúåðúåðò 
á÷ àòá ãë àúéîã÷á" íåãñá àðéã ãáòîì ä

 èåì ìò éîçø äéðî àòá àì)àäã (]åøúáì[ 
]ã[ áéúë)çë èé úéùàøá ( øåèé÷ äìò äðäå àøéå

 ïùáëä øåèé÷ë õøàä)å( èåìã äéìò òáú àì
á÷ì äéìò øîà àìå"á÷ éëä óåà íåìë ä" àì ä

á éãî äéì øîàá÷ã íäøáà áùçé àìã ïéâ" ä
 äåä àì íäøáàã àîéú éàå íåìë äéúåëæî òøâ
 äéùôð øñî àä íåìë äéáìá èåìì äéì áéùç
 ïéôé÷ú ïéëìî äùîçá àáø÷ àçâàì êäéîì

 øîà úàã äîë)íùãé ãé  ( éë íøáà òîùéå
åâå åéçà äáùð ' áéúëå)åè íù ( íäéìò ÷ìçéå

 áéúëå äìéì)æè íù (íâå ùåëøä ìë úà áùéå 

                                                                                                                                                                                     

ààåääá  -ôãá óñåð "å.  
  ).א"ד(ריש מדרש הנעלם הוא  ב
  ).א"ד(ו נוספת "בטרום כתיב בוא ג
 ).הערת הזוהר(א "קה ע ד
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 וראה הוא ברוך הקדוש את שאהב באהבה
 לא ,כראוי כשרים אינם לוט של שמעשיו

 ברוך הקדוש יעזוב שבגללו אברהם רצה
 עליו קשיב לא ולכן ,משלו כלום הוא

  .בסוף ולא להיבתח לא רחמים

åâå áéùä åùåëøå åéçà èåì úà ' àúåîéçøá ìáà
á÷ì íéçøã"øùë àìã èåìã éåãáåò àîçå äà ï

 ÷åáùé äéðéâáã íäøáà àòá àì úåàé à÷ãë
á÷" äéìò òáú àì êë éðéâáå äéìéãî íåìë ä

àôåñá àìå àúéîã÷á àì éîçø:  
 כל ".הנגב ארצה אברהם משם ויסע"

  דרום לצד היו מסעותיו
öøà íäøáà íùî òñéå áâðä ä) ë úéùàøá

à (àîåøãã àøèñì ååä éåðìèî ìë:  
  íìòðä ùøãî:  
 ואיש" .שבעולם הרשעים כל כשאר בו

 בארץ צדיק איש אין ,"עלינו לבא בארץ אין
 רשעים הרבה .יצרו על שליט איש ואין

 נעשה ,רשעים בלבדנו אנחנו אין ,בארץ
 היום שעד ,רשעים שהם הארץ כל כדרך
 אבינו את נשקה הלכ" .הוא הארץ כל דרך
 ונרוה ונשתה נאכל ,הזה בעולם נשמח ,"יין
 ונשכבה" ,הרע ביצר ,באבינו ונדבק יין

 גם" ,ואומרת תעקצורוח הקודש ו ".עמו
  ".תעו ובשכר שגו ביין אלה

 íìåòáù íéòùøä ìë øàùë åá) èé úéùàøá
àì ( ÷éãö ùéà ïéà åðéìò àáì õøàá ïéà ùéàå

ä åøöé ìò èéìù ùéà ïéàå õøàá íéòùø äáø
 ìë êøãë äùòð ïéáééç àðãåçìá ïðà úéì õøàá
 õøàä ìë êøã íåéä ãòù íéáééç íäù õøàä

çîùð ïéé åðéáà úà ä÷ùð äëì àåä äæä íìåòá 
øîç äåøðå äúùðå ìëàð øöéá åðéáàá ÷áãðå 

 úøîåàå úçååö ùã÷ä çåøå åîò äáëùðå òøä
)æ çë äéòùé (åòú øëùáå åâù ïééá äìà íâ:  

 ,כתוב מה בא וראה ,הודהי רבי אמר
 הרשעים דרך ".יין אביהן את נהותשקי"

 הרע ליצר לפנק ,היין אחרי לטעות
 שוכב ,בשכרותו שמח שהוא ועד .ולעוררו

 את ותשכב הבכירה ותקם" ,מיד .מטתו על
 ומתאוה עמו מנתומז היא ,"אביה

 הרע ויצר ,רעים הרהורים בכל ומהרהרת
 בה משגיח ואינו בה ונדבק עמה מתחבר

 בשכבה" .ממנה הוא מה )זמן אותומ(
 "ובקומה" ,הזה בעולם "בשכבה" ,"ובקומה
 כשתתן הבא בעולם "בשכבה" .לבא לעתיד

 שכתוב ,"הדין ליום ובקומה" ,וחשבון דין
. "' וגויקיצו עפר אדמת מישני ורבים"

 ,הרע יצר בו משגיח אין מאלו ענין בשום
 כן ולאחר ,בו נדבקת והיא בה דבק אלא
 גדול הרהור שלאחר ,לאחרת רתמעור
 .בו ונדבקת האחרת באה ,הרע ביצר נדבק

  את ותשקין"

 áéúë äî éæç àú äãåäé éáø øîà) úéùàøá
âì èé ( íéòùøä êøã ïéé ïäéáà úà ïé÷ùúå

 åøøåòìå òøä øöéì ÷ðôì ïééä éøçà úåòèì]å[ ãò
 ãéî åúèî ìò áëåù åúåøëùá çîù àåäù)íù (

éáà úà áëùúå äøéëáä í÷úå úðîåæî àéä ä
 øöéå íéòø íéøåäøä ìëá úøäøäîå äåàúîå åîò

çéâùî åðéàå äá ÷áãðå äîò øáçúî òøäàäá á 
 íìåòá äáëùá äîå÷áå äáëùá äðîî àåä äî
 àáä íìåòá äáëùá àáì ãéúòì äîå÷áå äæä
 áéúëã ïéãä íåéì äîå÷áå ïåáùçå ïéã ïúúùë

)á áé ìàéðã (åâå åöé÷é øôò úîãà éðùéî íéáøå '
åùá àìà òøä øöé äá çéâùî ïéà åìàî ïéðò í

 úøøåòî ïë øçàìå åá ú÷áãð àéäå äá ÷áã
øçàìúäù øçàì øä øöéá ÷áãð ìåãâ øåäø ò

úà ïé÷ùúå åá ú÷áãðå úøçàä äàá  

  äøåú éøúñ  
 בנות שתי לעלוקה" כתוב ".בהר וישב

 הרע יצר של בנות שתי אלו ,"הב הב
 .הגוף על לשלוט )כדי( אותו מעוררותה

 ואחת ,בגוף תמיד שמתרבה נפש היא תאח
 של( רעות לתאוות שכוספת נפש היא

 של הרעים הכסופים ובכל ,)הזה העולם

 áéúë øäá áùéå)åè ì éìùî ( éúù ä÷åìòì
øöéã úåðá éúù ïéìà áä áä úåðá ïåðéàã òøä 

 äéì ïéøòúî)ïéâá ( éäéà àãç àôåâá àèìùì
 ùôð éäéà àãçå àôåâá øéãú úàéáøúàã ùôð

 ïéúáåàéúá úôéñëã]ïéùéá[) àîìò éàäã (

                                                           

  ).א"נ(מ "א. ל ותיבות מהו ממנו נמחק"כצ' משגיח בה זהו ולא ידע כו א
á) ñ"àðîæ àåääî à( –ôãá óñåð "å. 
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 )ואחרת( וזו ,ה"הבכיר זוהי .הזה העולם
 אלא תמיד מתחבר לא הרע ויצר. ה"הצעיר
 וכדי ,אדם בני לפתות כדי אלה בשתי

 אותם להאביד )להוביל( לו שיאמינו
 כמו .אותו דוויעב המות צייח למקום
 ללסטים ,"כבדו חץ יפלח עד" שנאמר

 ומסתירים) וכמינו( ,בהרים שמקפחים
 ויודעים ,בהרים מפחיד במקום עצמם
 מללכת עצמם שומרים אדם בני שהרי

 מהם בוחרים ,עושים מה .הללו למקומות
 שיודע אותו , מכולםחדה שלשונו אותו

 ויושב מביניהם ויוצא ,אדם בני לפתות
 .שם עוברים העולם בני כלש ישרה בדרך
  .עמם להתחבר מתחיל ,אליהם שמגיע כיון

]å[á éäéà àã àîìò éàäã ïéùéá ïéôåñë ìë
øéëá" ä)àãå( ]àøçàå[øéòö éäéà "äöéå ä" àì ø

 äàúôì ïéâá ïéìà ïéøúá àìà øéãú øáçúà
àãáåàì äéì ïåðîäéã ïéâáå àùð éðáìàá åäì 

 øîà úàã äîë äéì ïåçìôéå àúåîã ïéøéâ øúàì
)âë æ íù ( íéèñìì åãáë õç çìôé ãò]éçô÷îã [
)íéçô ïàîø( àéøåèá )åðéîëå (]åøéîèå[ åäééîøâ 

 àùð éðá àäã ïéòãéå àéøåèã ìéçã øúàá
 éãáò äî éúëåã ïåðéàá êäéîì åäééîøâ ïøîèúà

 àåää åäééðî åøéøá]ã[ìá àãéãçé àìëî äéðù
 åäééðéáî ÷åôéå àùð éðá éúôîì òãéã àåää
 ïîú ïéøáò àîìò éðá ìëã øùéî çøåàá áéúéå

ïîú àøáçúàì éøù åäééáâì àèîã ïåéë  
  àé÷/á  
  øäæ  

 בחכמה שהרי משום ,אחר מלצד יותר
  .בדרום להדבק עשה

 ãáò àúîëçá àäã ïéâá àøçà àøèñî øéúé
àîåøãá à÷áãúàì:  

 תיואח אשתו שרה אל אברהם ויאמר"
 על ךולסמצריך לא  אדם )כיון( , שנינו".איה

 נס מרחיש הוא ברוך הקדוש ואם ,הנס
 בפעם נס על תמיד ךולסמ לו אין ,לאדם
. נס מתרחש ושעה שעה בכל לא כי ,אחרת

 שהנזק למקום עצמו את אדם יכניס ואם
 שעשה זכותו כל פקעה הרי ,לעין מצוי

 מכל קטנתי" שנאמר כמו ,ובארוה ,בתחלה
 כיון ,ואברהם ."' וגוהאמת ומכל החסדים

 כעת ,אחת פעם צוליונ ממצרים שעלה
 ואמר כבתחלה בצער עצמו את הכניס למה
 על סמך לא אברהם לאא. איה תיואח

 תמיד השכינה את שראה ,כלום עצמו
 ומשום .משם זזה ולא שרה של במדורה
 אחותי ואמר אברהם סמך ,שם שהיתה

 אחותי לחכמה אמר" שכתוב כמו ,איה
  ).את (איה אחותי אמר ולכן ,"את

 àéä éúåçà åúùà äøù ìà íäøáà øîàéå
)á ë úéùàøá ( ïðéðú] ùð øáì äéì éòáéì àì

 àëîñìéàå àñéð ìò[ )ïåéëã (á÷" àñéð ùéçøà ä
 àëîñì äéì úéà àì ùð øáì)øéãú ( àñéð ìò

]àøçà àðîæ[ àúòùå àúòù ìëá åàìã ïéâá 
 øúàá äéîøâ ùð øá ìåòéé éàå àñéð ùéçøúà

 çëúùà à÷æðã]àðéòì[ )ã( äéúåëæ ìë ò÷ô àä
 øîà úàã äîë äåî÷åàå àúéîã÷á ãáòã

)àé áì úéùàøá (éãñçä ìëî éúðåè÷ ìëîå í
åâå úîàä ' íéøöîî ÷éìñã ïåéë íäøáàå

 äéîøâ ìéòà éàîà àúùä àãç àðîæ áéæúùàå
 àìà àéä éúåçà øîàå àúéîã÷ë àøòöá
 àîçå íåìë äéîøâ ìò êéîñ àì íäøáà

øåéãá øéãú àúðéëùé ïîúî éãòà àìå äøùã ä
åäã ïéâáåä éúåçà øîàå íäøáà êéîñà ïîú 

 áéúëã äîë àéä)ã æ éìùî (ëçì øåîà äî
úà éúåçà øîà êë ïéâáå úà éúåçàâ:  

 וכי ."' וגואבימלך אל אלהים ויבא"
 כמו ,רשעים אל בא הוא ברוך הקדוש
 ויבא" ,"בלעם אל אלהים ויבא" שכתוב
 השליח נהוממ אותו אלא ".לבן אל אלהים

éäìà àáéå"åâå êìîéáà ìà í ')â ë úéùàøá (
á÷ éëå" áéúëã äîë àéòéùøã åäééáâì àúà ä

)ë áë øáãîá (éäìà àáéå" íòìá ìà í
)ãë àì úéùàøá (éäìà àáéå" àìà ïáì ìà í
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 , שכולםמשום היה עליהם פקדמוש
 ,הזה השם נוטלים ,שליחות כשעושים

 אלהים ויבא" זה ועל ,באים הם הדין מצדו
 הנך לו ויאמר הלילה בחלום אבימלך אל
 רבי. "' וגולקחת אשר האשה על מת

 שפת" ."' וגואמת שפת" ,ואמר פתח שמעון
 דבריו שכל ,אברהם זה ,"לעד תכון אמת

 ארגיעה ועד" .באמת היו ובסוף בהתחלה
 ,נאמר באברהם .אבימלך זה ,"שקר לשון

 אחותי אשתו שרה אל אברהם ויאמר"
ה שאמר משום השכינה בהתחל זה ,"איה

 ואברהם ,היא אחותי שרהשהיתה עמה ש
  ,מהל .בחכמה עשה

ìò àã÷ôúàã àçéìù àðîî àåää ïéâá äåä åäéé
 àã àîù éìèð àúåçéìù éãáò ãë åäìëã

éäìà àáéå àã ìòå ïééúà à÷ àðéãã àøèñîå" í
 ìò úî êðä åì øîàéå äìéìä íåìçá êìîéáà ìà

åâå úç÷ì øùà äùàä'à øîàå çúô ïåòîù éáø 
)èé áé éìùî ( úîà úôù]åâå 'úîà úôù[ ïåëú 

 àôåñáå àúéîã÷á éåìî ìëã íäøáà àã ãòì
 úîàá ååäù ïåùì äòéâøà ãòå êìîéáà àã ø÷

 íäøáàøîàá åúùà äøù ìà íäøáà øîàéå 
 àúðéëù ïéâá øîàã àúéîã÷á àã àéä éúåçà
 àúîëçá íäøáàå àéä éúåçà äøùã äîò úåäã

àîòè éàî ãáò:  
  íìòðä ùøãî:  

 הרע ליצר לעורר כן כמו ".יין אביהן
 ,לעשות הרעות תשלום ואזי ,בו ונדבקת

 שכתוב זהו .הרע צרמי שתיהן ומתעברות
  ".מאביהן לוט בנות שתי נהותהרי"

 ú÷áãðå òøä øöéì øøåòì ïë åîë ïéé ïäéáà
 úåøáòúîå úåùòì úåòøä íåìùú éæàå åá

 áéúëã àåä àãä òøä øöéî ïäéúù) èé úéùàøá
åì (ïäéáàî èåì úåðá éúù ïéøäúå:  

 יולדת זו ,מעשיהן עלולפ שיצא עד
 של רכםד וכן .רשעתה יולדת וזו ,רשעתה
 שהורג עד ,הרע יצר עם זה בענין רשעים
 ואחר ,שם ומכניסו לגיהנם ומוליכו לאדם

 ומי .אדם לבני לפתותגם  משם עולה כך
. עמו מתחבר ואינו ממנו צולינ ,בו שמכיר

 ,דומה הדבר למה משל ,יצחק רבי אמר
 לולגז בדרכים אורבים שהיו לסטים לכת
 אחד מהם ומפרישים ,אדם לבני גוולהר

 מה .רך ולשונו ,אדם לבני להסית יודעש
 כעבד ונעשה ,לקבלם והולך מקדים ,עושה

 הטפשיםבו  שמאמינים עד ,לפניהם
 ,עמו ושמחים ובשיחתו באהבתו ובוטחים
 הדרך באותו דבריו בחלק ומוליכם

 ,לשם עמהם שמגיע כיון .שם שהלסטים
 ביד שנותנם לאחר  בםשהורג הראשון הוא

 והם .ונםממ ולקחת להרגם הלסטים
 ךוולר לו שהקשבנו אוי ,ואומרים יםעקצו

 משם עולה ,אלה שהרגו לאחר .לשונו
 הפקחים .כמתחלה אדם בני לפתות ויוצא

 לקראתם יוצא זה כשרואים עושים הם מה
 את צודה שהוא בו מכירין ,להם ומפתה
 בדרך והולכים ,אותו והורגים ,נפשם
 מכת יוצא ,הרע יצר הוא כך. אחרת

 אדם בני לקבל מגיהנם להעו ,הלסטים

 åæå äúòùø úãìåé åæ ïäéùòî ìòåôì àöéù ãò
 äæ ïéðòá íéòùø ìù íëøã ïëå äúòùø úãìåé
 íðäéâì åëéìåîå íãàì âøåäù ãò òøä øöé íò
 éðáì úåúôì íùî äìåò êë øçàå íù åñéðëîå
 åðéàå åðîî ìåöð åá øéëîù éîå ïë åîë íãà

çöé éáø øîà åîò øáçúî øáãä äîì ìùî ÷
 ìåæâì íéëøãá íéáøåà åéäù íéèñì úëì äîåã
 òãåéù ãçà íäî íéùéøôîå íãà éðáì âåøäìå
 íéã÷î ãéáò äî êø åðåùìå íãà éðáì úéñäì
 ãò íäéðôì ãáòë äùòðå íìá÷ì êìåäå
 åúáäàá íéçèåáå åá íéùôèä íéðéîàîù
 åéøáã ÷ìçá íëéìåîå åîò íéçîùå åúçéùáå

íéèñìäù êøãä åúåàá íäîò òéâîù ïåéë íù 
 ãéá íðúåðù øçàì íá âøåäù ïåùàøä àåä íùì
 ïéçååö ïåðéàå íðåîî úç÷ìå íâøäì íéèñìä
 äéðùéìã àëéëøìå ïéãì àðúéöàã éåå ïéøîàå
 úåúôì àöåéå íùî äìåò äìà åâøäù øçàì
 íéùåò íä äî íéç÷ôä äìçúîë íãà éðáì
 íäì äúôîå íúàø÷ì àöåé äæì íéàåøùë

äù åá ïéøéëî åúåà íéâøåäå íùôð úà äãåö àå
 àöåé òøä øöé àåä êë úøçà êøãá íéëìåäå
 àùð éðáã àìá÷ì íðäéâî äìåò íéèñìä úëî
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 זהו .דבריו מתק בחלק םאות ולפתות
 ,"' וגובהר וישב מצוער לוט ויעל" שכתוב

 ,עושה מה .אדם לבני בולאר לסטים כמו
 בו מאמינים והטפשים ,לפניהם עובר

 להם ועובד לפתותם הולך שהוא באהבתו
 ,אסורות יפות נשים להם שנותן ,כעבד
 לוע מהם מפרק ,להרע אדם בני להם נותן

  הטפשים .שמים מלכות לווע תורה

 àåä àãä åéøáã ÷úî ÷ìçá íäì úåúôìå
 áéúëã)ì èé úéùàøá ( áùéå øòåöî èåì ìòéå
åâå øäá ' äî íãà éðáì áåøàì íéèñì åîë

]øáåò äùåò) [øáò äùò( íäéðôì ]å[ íéùôèä
î íúåúôì êìåä àåäù åúáäàá åá íéðéîà

 úåôé íéùð íäì ïúåðù ãáòë íäì ãáåòå
 íäî ÷øôî òøäì íãà éðá íäì ïúåð úåøåñà

íéùôèä íéîù úåëìî ìåòå äøåú ìåò  
  áé÷/à  
  øäæ  

 אמר ,הימין מצד הוא שאברהם משום
אחותי " שנאמר כמו וסוד ,אחותי היא

 קרא אברהם זה ועל ,"תמתי יונתי רעיתי
 ולא ,עמה שנדבק משום ,אחותי תמיד לה

 ,כתוב מה לבסוף. לעולמים מזה זה יזוזו
 בת לא אך איה אבי בת אחותי אמנה וגם"

 השכינה משום הכל אלא ,היה כך וכי ".אמי
 רואמ" שכתוב ,בהתחלה אחותי היא אמר

 ".אמנה וגם" כך אחר ".את אחותי לחכמה
 שאמר מה על להוסיף ,"וגם" זה מה

 של הבת ,"איה אבי בת" ,י אחותלהיבתח
 אחותי נקראת ולכן ,העליונה החכמה
 מהמקום ," לא בת אמיאך" .חכמה ונקראת

 זה ועל .העליון וםתיסשל ראשית הכל ה
 שכתוב ,וחביבות באחוה ,"לאשה לי ותהי"
  .חכמה של סוד והכל ,"תחבקני וימינו"

 àøèñî íäøáàã ïéâá)ã( øîà åäéà àðéîé
àéä éúåçààã äîë àæøå  øîà úà)á ä øéù (

 àø÷ íäøáà àã ìòå éúîú éúðåé éúéòø éúåçà
 àìå äãäá ÷áãúàã ïéâá éúåçà øéãú äì

ïåãòúéá áéúë äî óåñì ïéîìòì àã ïî àã 
)áé ë úéùàøá ( àéä éáà úá éúåçà äðîà íâå

 ïéâá àìë àìà äåä éëä éëå éîà úá àì êà
 áéúëã àúéîã÷á àéä éúåçà øîà÷ àúðéëù

)ã æ éìùî (îà íâå øúáìå úà éúåçà äîëçì øå
 øîà÷ã äî ìò àôñåúàì íâå éàî äðîà
 äîëçã äéúøá àéä éáà úá éúåçà àúéîã÷á
 äîëç éø÷úàå éúåçà éø÷úà êë ïéâáå äàìò

éîà úá àì êàâã àìëã àúåøéùã øúàî 
 äåçàá äùàì éì éäúå àã ìòå äàìò àîéúñ

 áéúëã àúåáéáçá)ùøéå á  ( éð÷áçú åðéîéå
çã àæø àìëååäéà àúîë:  

 כך למצרים כשירדו בהתחלה ,בא וראה
 לה וקרא ,האמונה בתוך להדבק כדי אמר

 אותם לתוך ##*@יטעו שלא כדי אחותי
 שלא כדי , אחותיכאן אף .שבחוץ הדרגות

 אבימלך שהרי .כראוי האמונה מתוך תזוז
 אחר הולכים היו הארץ יושבי אותם וכל

כן לו ,האמונה בתוך נדבק והוא ,זרה עבודה
 לא האחות מה , אחותיואמר לשם נכנס

 שהרי .כאן אף ,לעולמים האח מן נפרדת
 לא אחות אבל ,פרדילה יכולה אשה

 להפרד יכולים לא אחים שני שהרי ,נפרדת

 éëä íéøöîì åúçð ãë àúéîã÷á éæç àú
 äì àø÷å àúåðîéäî åâá à÷áãúàì ïéâá øîà÷
 óåà øáìã ïéâøã ïåðéà åâ ïåòèé àìã ïéâá éúåçà

òúà àìã ïéâá éúåçà àëäø é]î[ àúåðîéäî åâ
 àòøà éáúé ïåðéà ìëå êìîéáà àäã úåàé à÷ãë
 åâ ÷áãúà åäéàå äàøëåð àðçìåô øúá éìæà ååä
 äî éúåçà øîàå ïîúì ìàò êë ïéâáå àúåðîéäî
 àäã àëä óåà ïéîìòì àçàî ùøôúà àì úåçà
 àì úåçà ìáà àùøôúàì úìéëé àúúà

                                                           

אמנם מצד שורש מציאותם . בנים או בחינת עבדים' או בחי: בחינות' ישראל הינם תמיד באחד מב א
כללים (אחים '  ולהיות בבחיק יש בהם בהעלם כח להעלות את עצמם להכלל עם האצילות"הראשון בא

 ).ג"ב צה ע"ח
 )הערת הזוהר( ויקרא קב ב

âéîà úá àì êà  –øâä úåäâäá ÷çîð "à.  
 ).א"נ(ח "ז. ג שמשם ראשית גילוי האצילות אינו מושג אלא הוא סתום" והיינו בת אבי חכמה ואעד
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 אמר ולכן. עולמים ולעולמי לעולמים
 היו כולם שהרי , אחותי היאאברהם
 ומזלות הכוכבים אורות בתוך להוטים
 בתוך דבק היה ואברהם ,אותם ועובדים
 נפרד שלא ,אחותי ואמר ,האמונה

 ,"הבתולה תווולאח" לדבר וסימן .לעולמים
  .בו שרוי שאברהם המקום לכהן שנאמר

 àùøôúàì ïéìëé àì ïéçà ïéøú àäã ùøôúà
ìòìå ïéîìòì íäøáà øîà êë ïéâáå ïéîìò éî

ïéèåäì ååä ïåäìë àäã àéä éúåçàà éøäè åâ 
 åâ ÷áãúî äåä íäøáàå ïåì éçìôå éìæîå àéáëë
 ïéîìòì ùøôúð àìã éúåçà øîàå àúåðîéäî

 êéðîéñå)â àë àø÷éå ( øîúàã äìåúáä åúåçàìå
äéá àéøù íäøáàã àøúà ïäëì:  

 דותעב תווא תירא אלהיך 'ה את" כתוב
 הזה הפסוק ".תשבע ובשמו דבקת ובו

 תירא אלהיך 'לה , בא וראהאבל .בארוהו
  את" כתוב אלא ,כתוב לא

 áéúë)ë é íéøáã (åäé úà"ìà ää àøéú êé
 àø÷ éàä òáùú åîùáå ÷áãú åáå ãåáòú åúåà

åäéì éæç àú ìáà äåî÷åà"ìà ää àì àøéú êé
úà àìà áéúë:  

  íìòðä ùøãî:  
 שהולך עד ,באהבתו בוטחים ,כך רואים

 ,שם שהלסטים דרך באותו ומוליכם עמהם
 ימין לנטות דרך אין אשר גיהנם בדרך

 הוא ,לשם עמהם שמגיע כיון .ושמאל
 מלאך להם ונעשה ,ם להשהורג הראשון

 להם ומורידים ,לגיהנם ומכניסן המות
 אוי ,ואומרים יםעקצו והם ,חבלה מלאכי

 כן לאחר. להם מועיל ולא ,לזה שהקשבנו
 .אדם לבני לפתות יוצאו משם עולה

 ,אותו מכירים ,אותו כשרואים הפקחים
 ,עליו ששולטים עד עליו ומתגברים

 אחרת דרך ולוקחים הדרך מזה וסוטים
  .ממנו להנצל

 íäîò êìåäù ãò åúáäàá íéçèåá êë íéàåø
 êøãá íù íéèñìäù êøãä åúåàá íëéìåîå
 ïåéë ìàîùå ïéîé úåèðì êøã ïéà øùà íðäéâ

ùì íäîò òéâîù íäì âøåäù ïåùàøä àåä í
 íðäéâì ïñéðëîå úåîä êàìî íäì äùòðå
 ïéøîàå ïéçååö ïåðéàå äìáç éëàìî ïåäì ïéãéøåîå
 äìåò ïë øçàì ïåì àéðäî àìå ïéãì àðúéöàã éåå
 ïéàåøùë ïéç÷ôä íãà éðáì úåúôì àöåéå íùî
 ïéèìåùù ãò åéìò íéøáâúîå åúåà íéøéëî åúåà

ç÷åìå êøãä äæî ïéèàñå åéìò úøçà êøã ïé
åðîî ìöðäì:  

 את ראה ,לבבל יורד יוסף רב כשהיה
 בין ויוצאים נכנסים שהיו וקיםור אותם
 האם ,להם אמר ,חוטאים ולא יפות נשים

 .לא ,לו אמרו .הרע מיצר פוחדים לא תםא
 נגזרנו אנו ,רע מקונדיטוןוכי באנו 

 ,רב אמר יהודה רב שאמר .הקדש שתומקד
 ,תשמיש בשעת עצמואת  לקדש צריךאדם 
לים ומע בנים ,קדושים בנים ממנו ויצאו

 שנאמר, שלא פוחדים מיצר הרע
 אבא רבי". שיםוקד והייתם והתקדשתם"

 ,"קדשו שבתותי ואת" שכתוב זה מה ,אמר
 אלא חכמים תלמידי של עונתם אין אלא

 שהואיל ,אותם ומזהיר ,לשבת משבת
 כלומר ,"קדשו" ,מצוה היא המטה ותשמיש

 תשמיש באותו בשבתותי עצמכם קדשו

 ïåðéà àîç ìááì úéçð äåä ãë óñåé áø
àé÷ååøá àìå ïøéôù éùð éðéá é÷ôðå éìééò ååäã 

 åøîà òøä øöéî ïéìà åôúñî àì ïåì øîà ïàèç
ïåèéãðå÷î àì äéìâ àúùåã÷î àðéúà÷ àùéá 

 áø øîà äãåäé áø øîàã àðøæâúà àùéã÷ã
 é÷ôðå ùéîùú úòùá åîöò ùã÷ì íãà êéøö

ã éìòî éðá éùéã÷ éðá äéðî øöéî åôúñî àì
 øîàðù òøä)ã ë àø÷éå ( íúééäå íúùã÷úäå

 áéúëã éàî øîà àáà éáø íéùåã÷) ë ìà÷æçé
ë ( ìù ïúðåò ïéà àìà åùã÷ éúåúáù úàå

 úáùì úáùî àìà íéîëç éãéîìú]øäæîå åäì 
ìéàåäã) [ìéàåäå åäì øäæðå( äèîä ùéîùúã 

 íëîöò åùã÷ øîåìë åùã÷ àåä äåöîã
                                                                                                                                                                                     

רהם היה מתדבק עבדם ולקטר להם ואבלוטים תוך אורות כוכבים ומזלות ה שאבימלך ושריו היו לא
 ).א"ד(ויתעלה ' באמונתו ית

 ).א"ד( בני אדם פנוים בלא אשה ב
ואמרו כאן שאינם ' ן אף דברי תורה וכוין יש בו יין דבש ופלפלול מה קונדיט" הוא משקה מעורב כארזג

ל ממחשבה רעה אלא לידתם והורתם בקדושה והיינו קונדיטון טובים "ן בישין רובאים ונולדים מקונדיט
 ).א"ד(כ "ר יכול לשלוט בהם כ" רעים ולכן לא היו חוששים לחטוא שאין היצהולא
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 מי ,רב אמר יהודה רב אמר. מצוה של
 ירכין ,יפות נשים ורואים לעיר שנכנס

 )ראה( בך, ]לחש[ כך ויאמר עיניו
 תוקף )חזק( שמחשובים הורתי ולידתי

 הקדוש שאבי ,צא צא, ]לבריות[ התקלה
 הדרך שחמימות משום ,מהל .הוא שבת של

  . לשלוט עליוהרע יצר ויכול ,בו שולט

 ùéîùú àåääá éúåúáùá áø øîà äåöîã
 éùð éîçå àúø÷ì ìééòã ïàî éàä áø øîà äãåäé

ïøéôùàêá éëä àîééå éåðéò ïéëøé á) ð"êñ à (
 ïàôñ]âéàåø) [øæâà( àðøæâéà )àðéãø÷(â 

>àèéãø÷< àùéã÷ éåáàã ÷åô ÷åô ìé÷ú 
 èìù àçøàã úåîéîçã àîòè éàî àåä àúáùã

éåìò àèìùì òøä øöé ìéëéå äéá  
  áé÷/á  
  øäæ  
 ,הראשונה הדרגה זו ,"את" זה המ ".'ה

 ולכן ,הוא ברוך הקדוש יראת של המקום
 לפני לירא צריך אדם ששם ,"תירא" כתוב
 שהוא משום ,)הוא ברוך הקדוש( רבונו

 הדרגה זו ,"דותעב תוווא. "דין )בית(
 התחתונה הדרגה על שעומדת העליונה

 "תוווא" "את" .לעולמים נפרדים ולא ,הזו
 זה מה .נפרדים אול דבקים זה עם זה
 אות ,דשוק ברית מקום זה ,"תוווא"

 באות שורה לא עבודה שהרי ,לעולמים
 היא העבודה אבל ,לירא אלא דולעב ואינו

 ,"תדבק ובו". "דותעב תוווא" ולכן ,למעלה
 גוף שהוא להדבק דבקות שהוא במקום
 המקום ,"תשבע ובשמו" .באמצע ששורה

åäé" àìçã øúà äàîã÷ àâøã àã úà éàî ä
á÷ã"áéúë êë ïéâáå äã ùð øá éòá ïîúã àøéú 

 äéøàî éî÷ àìçãì)á÷"ä ( åäéàã ïéâá>éá<ä 
)á( àîéé÷ã äàìò àâøã àã ãåáòú åúåàå àðéã

ïéîìòì ïàùøôúî àìå äàúú àâøã éàä ìòå 
 éàî ïùøôúà àìå ïé÷áã àãá àã åúåàå úà

 úéøá øúà àã åúåàåïéîìòì úåà àùéã÷æ àäã 
 àìà çìôîì åäéà åàìå úàá àéøù àì àðçìåô

åäéà àðçìåô ìáà ìçãîìç êë ïéâáå àìéòì 
 àúå÷áã åäéàã øúàá ÷áãú åáå ãåáòú åúåàå
 àúéòöîàá éøùã àôåâ åäéàã à÷áãúàì

òáùú åîùáåè êéðîéñå ïéâøãã äàòéáù øúà 
                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ו " יטה עיניו לארץ שלא יסתכל בנשים לבא לידי הרהור חא
סך הבט וראה שמחשובים ואנשי מעשה הוא הורתי '  זה הוא לחש שלא לבא לידי הרהור עבירה ופיב

אלו מגלחין אין ' ספאן הוא לשון חשיבות כענין ריש פומלת סך הוא בתרגום הבטה וראיה ומלת . ולידתי
 ).א"ד(הגוים ספונים 

ומלת קרדינא הוא .  תוקף וחוזק התקלה לבריות צא צא ולא תכנוס בי להביאני לידי הרהור עבירהג
א ורמז הלחש הוא כנגד לילית וכתותיה שהיא גורמת לאדם "ף טו עדש לעיל ריש "ק כמזלשון תוקף וחו

אין הורתי מששת ימי החול ' י בלילה ולכן צריך לומר בסוף הלחש דאבוי קדישא דשבתא פילבא לידי קר
ושת שבת אני שאז דאבל מק. שיש לכחות חיצונים קצת אחיזה שהריון ההוא מצד הקליפה השולטת בחול

ו להרחיק ממנ כ אל הזיווג"א לחש ג" ויקרא דף יט עשהפר'  בזיווג ההוא ועיזהאין לקליפה שום כח ואח
 ).א"ד(לילית וכתותיה 

יום ' פ שלמד משה במ"א נוטריקון אחותי רעיתי יונתי תמתי והוא התורה שבע"ל דדריש כי תיר" נד
 ).א"נ(מ "א. ועוד האריך' ת בגימטריא מ"כנוים אלו בגימטריא תורה וס' ת של ד"כ ר"למעלה ע

ä åëå äàìò àâøã àã íäì íé÷à øùà íëìî ãåã úàå êðîéñå àéðéãá 'áå ïéâøãã äàòéáù øúà òáùú åîù

åëå ÷éáãúà êë ïéâá ãåáòú åúåàå ')øâä úåäâä"à.(  
תצא רעז ' נ במלכות דאצילות וכדאמרינן בפ"ע א" ותימה דאמרינן דמתפרשין בנרגן מפריד אלוף וצו

ב וברעיא מהימנא פנחס רכא ”בהקדמה ז ע' וע' הוא שמי וכו' ב דמלכות דאצילות עלה אתמר אני ה”ע
נ אינו צודק דנראה "א לשון א"בד' ע ).א"ד(ב ”ה דאצילות לית בהו פרודא ושם רכא ע"וון דהויא את”ע

ז גם תירוץ זה והוא תירץ דכל "שהוא תירוץ אחר לקושיא אמנם חסר תירוץ והובא ביודעי בינה ודחה הרמ
רים עתיקין והדב' ש בשער תיקון הנוק"ה לית פרודא ומסיק במ"מ' ומבחי. ן"ה וב"הפרצופין מבחינת מ

 ).א"נ(ן "מאי. ב"עש
ש ואותו תעבוד ותיחד עמו שכינתיה "א כמ"א תירא אבל העבודה היא לז"רמוזה בתיבת את ה' מ'  פיז
 ).א"נ(ב "הרש. מ בתפלת אליהו הנביא מפורש באורך"הסב' ועי

 )הערת הזוהר(א ” קטו עח
ט "מ'  זפ"ד השביעיות שבבינה זשם סו' הנק' שתשפיע למ' הרוכבת עליהם בשמו היא המ'  היינו הביט

 ).א"נ(ח "ז. ז"ל דף מ"שערים כמש
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 דוד ואת" לדבר וסימן ,הדרגות של השביעי
 אברהם נדבק לכן ".להם אקים אשר מלכם

 לארץ וכשהלך למצרים כשירד באמונה
 לבור לרדת שרצה לאדם ]משל. [פלשתים

 ,הבור מתוך לעלות יוכל שלא פחד ,קועמ
 למעלה חבל של אחד קשר קשר ,עשה מה

 ,זה קשר וקשרתי הואיל ,אמר ,מהבור
 ,אברהם כך .לשם אכנס והלאה מכאן

 ירדטרם ש ,ריםלמצ לרדת שרצה בשעה
 האמונה קשר את בתחלה קשר לשם

 גם כמו כן. ירד כך ואחר ,בו להתחזק
 אמת שפת" לכן .פלשתים לארץ כשנכנס

 זה ,"שקר לשון ארגיעה ועד" ".לעד תכון
 ".כפי ןוובנקי לבבי בתם" שאמר אבימלך

 ידעתי אנכי גם" ,כתוב מה לו וכשהחזירו
 נקיון כתוב ולא ,"זאת עשית לבבך בתם כי

  .כפים

)è ì äéîøé (íäì íé÷à øùà íëìî ãåã úàåà 
 êë ïéâá úçð ãë àúåðîéäîá íäøáà ÷áãúà

 ùð øáì íéúùìôã àòøàì ìæà ãëå íéøöîì
 ìéëé àìã ìéçã à÷éîò àáåâ åâ àúçðì àòáã
 ìáçã àøù÷ ãç øù÷ ãáò äî àáåâ åâî à÷ìñì
 àã àøù÷ àðøéù÷ã ìéàåä øîà àáåâ ïî àìéòì
 àúòùá íäøáà êë ïîú ìåòà äàìäìå ïàëî
øù÷ ïîú úåçéé àì ãò íéøöîì àúçðì àòáã 
 äéá àô÷úúàì àúéîã÷á àúåðîéäîã àøù÷
 àòøàì ìàò ãë éîð éëä óåà úçð øúáìå

 êë ïéâá íéúùìôã)èé áé éìùî ( úîà úôù
 êìîéáà àã ø÷ù ïåùì äòéâøà ãòå ãòì ïåëú

 øîàã)ä ë úéùàøá ( éôë ïåé÷ðáå éááì íúá
 áéúë äî äéì åøãäà ãëå)å ë úéùàøá ( íâ

 úàæ úéùò êááì íúá éë éúòãé éëðà áéúë àìå
íéôë ïåé÷ð:  

 ".הוא נביא כי האיש אשת השב ועתה"
 ו ישמורי חסידרגלי" ,ואמר פתח יהודה רבי
 וזה ,אחד ]כלומר[, "חסידו"כתוב  ."'וגו

 אותו שומר הוא ברוך שהקדוש ,אברהם
 שמירתו את ממנו מסיר ולא תמיד

 ,אשתו זו ,"ירגֵל" שאמר ומה .לעולמים
 ,עמה שכינתו שלח הוא ברוך שהקדוש

 רגלי" ,אחר דבר. תמיד אותה מרווש
 שהקדוש ,אברהם זה ,אחד ,"חסידיו ישמור

 יוכלו שלא כדי תמיד עמו הלך הוא ברוך
 אלו ,"ידמו בחושך ורשעים" .לו להזיק
 הוא ברוך הקדוש שהרג מלכים אותם
 שכתוב זהו. אחריהם שרדף לילה באותו

 בחושך שנקשר הלילה זה ,"ידמובחושך "
 הרג והלילה רדף ואברהם ,אותם והרג

 לילה עליהם ויחלק" שכתוב זהו .אותם
 ,"לילה עליהם ויחלק" ,"ויכם ועבדיו הוא

 הדין מן רחמים שחלק הוא ברוך הקדוש זה
 ורשעים"לכן ו ,לאברהם נקמות לעשות כדי

 בולכת צריך היה ,"ויכם" ".ידמובחושך 
 לא כי ,הוא ברוך הקדוש זה אלא .ויכום
  .לבדם היו ואליעזר הואש ,איש יגבר בכח

 éáø àåä àéáð éë ùéàä úùà áùä äúòå
 øîàå çúô äãåäé)ù"è á à ( øåîùé åéãéñç éìâø

åâå'áá÷ã íäøáà àãå ãç áéúë åãéñç " øéèð ä
 äîå ïéîìòì äéðî åøéèð éãòà àìå øéãú äéì

á÷ã äéúúà àã éìâø øîàã" äéúðéëù øãù ä
 åãéñç éìâø øçà øáã øéãú äì øèðå äîò

îùéá÷ã íäøáà àã ãç øå" øéãú äéîò ìéæà ä
 åîãé êùçá íéòùøå äéì à÷æðì ïåìëéé àìã ïéâá

)íù (á÷ ìè÷ã ïéëìî ïåðéà ïéìà" àåääá ä
ää åäééøúá óãøã àéìéì" àã åîãé êùçá ã

 íäøáàå ïåì ìè÷å àëåùçá øù÷úàã àéìéì
ää ïåì ìéè÷ àéìéìå óéãø" ã)åè ãé úéùàøá (

ãáòå àåä äìéì íäéìò ÷ìçéå ÷ìçéå íëéå åé
á÷ àã äìéì íäéìò" ïéâá àðéã ïî éîçø âéìôã ä

 êùçá íéòùøå êë ïéâáå íäøáàì ïéî÷åð ãáòîì
á÷ àã àìà äéì éòáî íåëéå íëéå åîãé" àì éë ä

 ùéà øáâé çëá)à ìàåîù 'è á ( øæòéìàå åäéàã
åäééãåçìá ååä:  

 שבמקום שנינו והרי ,אמר יצחק רבי
 ולא ,הנס עלאדם  ךויסמ לא מצוי שנזק
 אברהם אצל כמו מצוי שהנזק מקום היה

 אחריהם לרדוף מלכים חמשה אחר הלךש
 כשהלך ,יהודה רבי אמר. קרב ךוולער

 à÷æðã øúàá ïðéðú àäå øîà ÷çöé éáø
 øúà äåä àìå àñéð ìò ùð øá êåîñé àì çéëù
 øúá ìéæà íäøáàã éàäë çëúùà à÷æðã

å åäééøúá óãøîì ïéëìî äùîç àáø÷ àçâàì

                                                                                                                                                                                     

  ).ו"לש(א "א ופד ע"פרשת קדושים פו ע' עי א
  .א"לקמן קיג ע'  עי).א"ד(א ” קפט עב
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 ולא קרב ךולער הלך לא ,זה על אברהם
 הוציא לוט של צערו אלא ,הנס על סמך
 ואם ,אותו לפדות ממון ולקח ,מביתו אותו

 כיון .יֹוְבִש בתוך תויא יחד שימות ,לא
 וכמה לפניו שמאירה שכינה ראה צאשי

 ,אחריהם רדף שעה באותה ,סביבה צבאות
 שכתוב זהו .אותם הרג הוא ברוך והקדוש

  ".ידמו בחושך ורשעים"

 ìæà àì éàäì íäøáà ìéæà ãë äãåäé éáø øîà
 àøòö àìà àñéð ìò êîñ àìå àáø÷ àçâàì
 äéì ÷øôîì àðåîî ìéèðå äéúéáî äé÷ôà èåìã
 àîç ÷ôðã ïåéë äéáù åâ äéãäá úåîéã åàì éàå
 äéðøçñ ïéìéç äîëå äéî÷ àøäðã àúðéëù

á÷å åäééøúá óãø àúòù àéääá" ïåì ìéè÷ ä
ää" ã)à ìàåîùè á  (åîãé êùçá íéòùøå:  

 חסידיו רגלי" ,הוא סוד ,אמר שמעון רבי
יצחק  ,וכשיצא ,אברהם זה ,"ישמור

 לא ואם ,לפניו ונפלו עמו השתתף
 לא ,אברהם עם יחד יצחק שהשתתף

 בחושך ורשעים" שכתוב זהו .דויהשמ
 גב על אף ".איש יגבר בכח לא כי" ".ידמו

 דבצ היה לא אם ,בימין תמיד נמצא שהכח
 ,אחר דבר. לפניו נדחים היו לא השמאל

 אוהב שאדם בשעה ," חסידיו ישמוררגלי"
 הוא ברוך הקדוש ,הוא ברוך הקדוש את

 ושומר עושה שהוא מה בכל אותו אוהב
 ובואך צאתך ישמר 'ה" שנאמר כמו ,דרכיו
 חביבותו כמהבא וראה ". עולם ועד מעתה

 שהיה מקום שבכל ,ה"לקב אברהם של
  ,כלום שלו על @וששח היה לא ,הולך

 øåîùé åãéñç éìâø åäéà àæø øîà ïåòîù éáø
 äéãäá ÷çöé óúúùà ÷ôð ãëå íäøáà àã
 äéãäá ÷çöé óúúùàã åàì éàå äéî÷ åìôðå

ää åàéöúùà àì íäøáàã" êùçá íéòùøå ã
òà ùéà øáâé çëá àì éë åîãé" àìéçã â

 àøèñá äåä àì éà àðéîéá øéãú çëúùà
éî÷ ïééçãúà àì àìàîùã éìâø øçà øáã ä

á÷ì äéì íéçø ùð øáã àúòùá øåîùé åãéñç" ä
á÷" øéèðå ãéáò åäéàã äî ìëá äéì íéçø ä

 øîà úàã äîë éåçøà)ç àë÷ íéìäú (åäé" ä
 éæç àú íìåò ãòå äúòî êàåáå êúàö øîùé

á÷ éáâì íäøáàã äéúåáéáç äîë" ìëáã ä
ééç äåä àì ìéæà äåäã øúàùàíåìë äéìéã ìò   

  âé÷/à  
  äæø  

 רגלי"לכן ו ,ה"בקב להדבק כדי רק אלא
 שכתוב ,אשתו וזוהי ,"חסידיו ישמור

 כן על כי" וכתוב ,"אליה קרב לא ואבימלך"
 ,כתוב מה בפרעה". אליה עולנג נתתיך לא

 היא ,"שרי דבר על 'וגו פרעה את 'ה וינגע"
לכן ו ,מכה היה הוא ברוך והקדוש ,אמרה

ך  בחושורשעים" ". חסידיו ישמוררגלי"
 ברוך שהקדוש ,ואבימלך פרעה אלו ,"ידמו
 בכח לא כי" .בלילה דינים בהם עשה הוא
 ,אברהם זה ,"איש" זה מי ,"איש יגבר

  ."' וגוהאיש אשת השב ועתה" שכתוב

á÷á äéá à÷áãúàì ïéâá àìà" êë ïéâáå ä
àéä àãå øåîùé åéãéñç éìâøá áéúëã äéúúà 

)ã ë úéùàøá ( áéúëå äéìà áø÷ àì êìîéáàå
)å íù ( äòøôá äéìà òåâðì êéúúð àì ïë ìò éë

 áéúë äî)íùæé áé  (åäé òâðéå"åâå äòøô úà ä '
á÷å äøîà éäéà øáã ìò" êë ïéâáå éçî äåä ä

 åîãé êùçá íéòùøå øåîùé åéãéñç éìâø) ìàåîù
è á à ( àåä êéøá àùãå÷ã êìîéáàå äòøô ïéìà

 ùéà øáâé çëá àì éë àéìéìá ïéðéã åäá ãáò
 ùéà ïàî áéúëã íäøáà àã)æ ë úéùàøá (

åâå ùéàä úùà áùä äúòå':  
 רבי ."' וגואמר כאשר שרה את פקד 'וה"

 הכהן יהושע את ויראני" ,ואמר פתח חייא
 על מדוע והשטן 'ה מלאך לפני מדוע הגדול
 .זה בפסוק להסתכל יש ".לשטנו ימינו

 יהושע זה ,"הגדול הכהן יהושע את ויראני"
 זה מי ,"'ה מלאך נילפ מדוע" .יהוצדק בן
 הצדיקים שנשמות( המקום זהו ,"'ה מלאך"

åäéå"åâå øîà øùàë äøù úà ã÷ô ä '
)à àë úéùàøá ( øîàå çúô àééç éáø) â äéøëæ

à ( éðôì ãîåò ìåãâä ïäëä òùåäé úà éðàøéå
åäé êàìî" éàä åðèùì åðéîé ìò ãîåò ïèùäå ä

 òùåäé úà éðàøéå äéá àìëúñàì úéà àø÷
îåò ÷ãöåäé ïá òùåäé àã ìåãâä ïäëä éðôì ã

                                                           

à  ñééç)ôã"å.( 
 .)ג"ב צא ע"ה ח"וכן הוא בדע, א"נ( האשה קרויה רגליו של איש ב
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 ,בו צרורה הצדיק נשמת של צרור )צרורות
 ,שם עומדות הצדיקים נשמות אותן וכל
 ימינו על מדוע והשטן". "'ה מלאך" וזהו

 והולך משוטט שהוא הרע יצר זהו ,"לשטנו
 רוחות ולהוציא נשמות לוטיל בעולם

 וזה .ולמטה למעלה הבריות את ולהסטות
 לאש נבוכדנצר אותו שהטיל בשעה אוה

 מסטין היה וזה ,השקר נביאי אותם עם
 ,דרכו היא שכך. עמם שישרף כדי למעלה
 ובזמן ,סכנה של בזמן אלא מקטרג שאינו

 רשות לו ויש ,בעולם שורה שהצער
 כמו ,דין בלי אפילו דין ולעשות להסטות
 זה מה ".משפט בלא נספה ויש" שנאמר

 או ינצלו שכולם או ,אומר שהיה ,"לשטנו"
 רשות שנתנה בשעה שהרי. ישרפושכולם 
 ,מהרשעים הצדיק נצול לא ,לחבל למשחית

 צריךאדם  ,בעיר שרוי שהדין בשעה ולכן
 כיון שהרי ,שם שיתפס בטרם חולבר

 לצדיק עושה גם כך ,מתחיל שהמשחית
 ,כאחד שלשתם שהיו שכן וכל ,לרשע כמו

 , כולםינצלו אום  כולשישרפו תובע והיה
  נעשהר שאשכ משום

åäé êàìî"åäé êàìî ïàî ä"àøåøö øúà àã äàá 
 ÷éãöã äéúîùðã]àøéøö) [äøåøö( ìëå äéá 

 àåä àãå ïîú ïéîéé÷ àé÷éãöã ïéúîùð ïåðéà
åäé êàìî"äâ àã åðèùì åðéîé ìò ãîåò ïèùäå 

 àìèðì àîìòá ìéæàå èèåùî åäéàã òøä øöé
 àúééøáì ïåì éèñîìå ïéçåø à÷ôàìå ïéúîùð

å àúúå àìéòì äéì ìéèàã àúòùá àåä àã
 éàäå ø÷ùä éàéáð ïåðéà íò àùàì øöðãëåáð
 àåä éëäã ïåäîò ã÷åúéã ïéâá àìéòì ïéèñî äåä
 äðëñã àðîæá àìà âøè÷î åäéà åàìã éåçøåà
 åùø äéì úéàå àîìòá àéøù àøòöã àðîæáå
 äîë àðéã àìá åìéôà àðéã ãáòîìå éèñîì

 øîà úàã)âë âé éìùî (èôùî àìá äôñð ùéå 
 åà ïåáæúùé åäìë åà øîà äåäã åðèùì åäî
 àúåùø áéäééúàã àúòùá àäã ïåã÷åúé åäìë
 àáééç ïî äàëæ áéæúùà àì àìáçì àìáçîì

êë ïéâáåã øá éòá àúîá àééøù àðéãã àúòùá 
ùðä àìáçî àäã ïîú ñôúà àì ãò à÷øòì 

 ìëå àáééçë äàëæì ãéáò éîð éëä éøùã ïåéë
 äåäå ãçë ïåäéúìú ååäã ïëù)òáú] (òáè[ 

 ãëã ïéâá åäìë ïåáæúùé åà åäìë ïåã÷åúéã
ãéáòúà:  

  íìòðä ùøãî:  
 רבי ".אמר כאשר שרה את פקד 'וה"

 ככרמל עליך ראשך" ,זה בפסוק פתח יוחנן
 ".ברהטים אסור מלך כארגמן ראשך ודלת

 למעלה שליטים עשה הוא ברוך הקדוש
 הוא ברוך הקדוש כשנותן ,טהמל ושליטים

 מטה של המלכים ,מעלה לש לשרים מעלה
 ,בבל של לשרו מעלה נתן. מעלה נוטלים

 בו שכתוב ,מעלה נטל הרשע נבוכדנצר
 ראש הוא אתה" [דהבא די רישא הוא אנת"

 ידו תחת עבדיםומש העולם כל והיו ].הזהב
 עליך ראשך" שכתוב זהו .בנו ובן ובנו

 שכתוב זהו .נבוכדנצר זהו ,"ככרמל
 תצלל תחתיו[ "ברא חיות תטלל תחותוהי"

 זהו "כארגמן ראשך ודלת" ].השדה תוחי
 ילבש[ "ילבש ארגוונא" שאמר ,בלשצר

åäéå"øùàë äøù úà ã÷ô äøîà  ) úéùàøá
à àë ( àø÷ éàäá çúô ïðçåé éáø)å æ øéù (

 êìî ïîâøàë êùàø úìãå ìîøëë êéìò êùàø
 íéèäøá øåñà)äéù"å æ ù (ùò êéøá àùãå÷ ä

 äìòîì íéðåèìù àåä)íúåàîå ( äèîì íéðåèìù
 ìù íéøùì äìòî àåä êéøá àùãå÷ ïúåðùë
 ïúð äèî ìù íéëìîä äìòî íéìèåð äìòî

 ìèð ìáá ìù åøùì äìòî øöðãëåáð äìòî
 äéá áéúëã òùøä)èì á ìàéðã ( àùéø àåä úðà

 åãé úçú íéãáòåùî íìåòä ìë åéäå àáäã éã
ää åðá ïáå åðáå" ã)äéù"å æ ù ( êéìò êùàø

ää øöðãëåáð åäæ ìîøëë" ã)ìàéðãè ã  (
 ïîâøàë êùàø úìãå àøá úåéç ììèú éäåúåçú

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ( כלומר היא השכינה א
á) ñ"÷éãöã ïéúîùðã àïøéøö àé (–ôãá óñåð "å. 

 ).א"ד(א ”קסו ע  דא שכינתאג
 ).א"ד( ריש פרשה מצורע דף נד איתא שצריך לערקא מכל סוחרני מתא ד
 ).א"ד(ש "ב כד דינא אתער ע” פרשת וישב קכד עה
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 אויל זהו ,"ברהטים אסור מלך" ].ארגמן
 אביו שמת עד אסור שהיה דךומר

 ,יהודה רבי אמר. תחתיו ומלך נבוכדנצר
 אלא .השירים בשיר זה] רמז[ טעם בא למה
 קדם נבראו דברים שבעה ,יהודה רבי אמר

 הכבוד כסא ,'וכו הן ואלו ,העולם אשנבר
 ,"אתה מעולם מאז כסאך נכון" שנאמר
 שהוא ,מראשון מרום כבוד כסא" וכתוב

 הוא ברוך והקדוש ,לכל םוקדהיה ראש ה
 הכבוד מכסא הטהורה הנשמה את נטל

 ראשך" שכתוב זהו .לגוף מאירה להיות
 ראש שהוא הכבוד כסא זהו ,"ככרמל עליך

 היא זו ,"ארגמןכ ראשך ודלת" .הכל על
 אסור מלך" .ממנו טלתיהנ הנשמה

 בקבר אסור שהוא הגוף זהו ,"ברהטים
 כמלא אלא ממנו נשאר ולא בעפר וכלה
 .הגוף כל יבנה וממנו ,רקב תרוד

 הוא ,הגוף את פוקד הוא ברוך וכשהקדוש
 שכתוב ,צהחוה אותו שתפליט לארץ אומר

  ".תפיל רפאים וארץ"

 øåñà êìî ùáìé àðååâøà øîàã øöùìá åäæ
åäæ íéèäøá úîù ãò øåñà äéäù êãåøî ìéåà 

 äãåäé éáø øîà åéúçú êìîå øöðãëåáð åéáà
 øîà àìà íéøéùä øéùá íòè éàä àúà éàîì
 àøáðù íãå÷ åàøáð íéøáã äòáù äãåäé éáø

 ïä åìàå íìåòä]åëå'[ øîàðù ãåáëä àñë 
)á âö íéìäú ( äúà íìåòî æàî êàñë ïåëð

 áéúëå)áé æé äéîøé (åùàøî íåøî ãåáë àñë ï
 àåäù] ùàø äéä]ã÷ðäïå [>áø÷ðä< ìèðå ìëì 

 àñëî äøåäèä äîùðä úà àåä êåøá ùåã÷ä
ää óåâì äøéàî úåéäì ãåáëä" ã)& ( êùàø

àåäù ãåáëä àñë åäæ ìîøëë êéìò[ ìò ùàø 
 äîùðä àéä åæ ïîâøàë êùàø úìãå ìëä
 àåäù óåâä åäæ íéèäøá øåñà êìî åðîî úìèðä

øàùð àìå øôòá äìëå øá÷á øåñà àìà åðîî 
 ãåøú àìîë]ìë äðáé åðîîå á÷ø[ óåâä 

]å[ àåä óåâä úà àåä êåøá ùåã÷ä ã÷åôùë
 áéúëã õåçì åúåà èéìôúù õøàì øîåà) äéòùé

èé åë (ìéôú íéàôø õøàå:  
] ישראל[ שבארץ המתים ,יוחנן רבי אמר

 ,"מתיך יחיו" שכתוב זהו ,תחלה וחיי הם
 ,לארץ שבחוצה אלו ,"יקומון נבלתי"
  ורננו צוהקי"

 íééç íä õøàáù íéúîä ïðçåé éáø øîà
ää äìçú" ã)èé åë äéòùé ( éúìáð êéúî åéçé

åððøå åöé÷ä õøàì äöåçáù åìà ïåîå÷é  

  âé÷/á  
  øäæ  

 אלא ,דין וחצי נס חצי נעשה לא ,נס
  .דין או נס או ,כאחד הכל

 בזמן והרי ,ולא ,יוסי רבי לו אמר
 ,לישראל הים את בקע הוא ברוך שהקדוש

 הולכים והם לאלה הים את קורע היה
 אחר מצד שבים היו והמים ,ביבשה

 כאן נס ונמצא .ומתים אלה את ומטביעים
 שקשה וזהו ,לו אמר. כאחד הכל ,כאן ודין

 דין עושה הוא ברוך הקדושר שאשכ ,לפניו
 אחד בבית ולא אחד במקום לא ,כאחד ונס

 ,לפניו קשה נעשה ואם .כאחד נמצא שהכל
 בשלמות אלא הכל נעשה לא למעלה שהרי
 ולא אחד במקום דין או נס או ,כאחד

 עושה לא הוא ברוך הקדוש לכן. לחצאין
 זהו .בחטאם שישתלמו עד ברשעים דין

 àðéã åâìôå àñéð åâìô ãéáòúà àì àñéð
 àðéã åà àñéð åà àãçë àìë àìà  

á÷ ò÷áã àðîæá àäå àìå éñåé éáø åì øîà" ä
 ïéìæàå ïéìàì àîé òø÷ äåä ìàøùéì àîé
 ïéòáèå àøçà àøèñî ïéáú ååä àééîå àúùáéá

 ïéìàì]ïéúîå) [ïéúééîå( àëä àñéð çëúùàå 
ä àðéãåàãçë àìë àëàà " àéù÷ã àåä àãå ì

á÷ ãëã äéî÷" àñéðå àðéã ãéáò ä åàì àãçë
 àãç àúéáá àìå ãç øúàá àìë çëúùàã

àãçëá àìéòì àäã äéî÷ àéù÷ ãéáòúà éàå 
 àñéð åà àãçë åîéìùá àìà àìë ãéáòúà àì
 ãéáò àì êë ïéâá åâìôá àìå ãç øúàá àðéã åà

á÷"ééáåçá åîéìúùàã ãò àéáééçá àðéã ä åä

                                                           

ל דישראל עולים "מפורש ברז. מ"א.  מהכא משמע דעד שלא עלו ישראל מן המים נטבעו מצריםא
ן "מאי. תחילו לטבוע עדיין היו שאר ישראל בים וכל שישראל עולים הם נטבעיםומצרים נטבעין וכשה

 ).א"נ(
áàãçë àìë çëúùàã  –ôãá øâñåî "å. 
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 ,"הנה עד ריוהאמ עון שלם לא כי" שכתוב
 זה ועל ,"תריבנה בשלחה בסאסאה" וכתוב

 עד ,עמם שישרף ליהושע מסטין היה
, לו אמר מי ".השטן בך 'ה יגער" לו שאמר
 אל 'ה ויאמר" ונאמר( 'ה מלאך ,זהאת 

 השטן אל 'ה ויאמר" ,תאמר ואם"). השטן
 למשה גם כך , בא וראה,"' וגובך 'ה יגער

 בלבת אליו 'ה מלאך וירא" שכתוב ,בסנה
 ,"לראות סר כי 'ה וירא" וכתוב ,"אש

 ולפעמים מלאך ולפעמים 'ה מלאך לפעמים
 ולא ,"טןהש בך 'ה יגער" לו אמר ולכן .'ה

  .בך גוער הנני אמר

ää" ã)æè åè úéùàøá ( éøåîàä ïåò íìù àì éë
 áéúëå äðä ãò)ç æë äéòùé ( äçìùá äàñàñá

 ã÷åúéã òùåäéì äéì ïéèñà äåä àã ìòå äðáéøú
 äéì øîàã ãò åäá)á â äéøëæ (åäé øòâé" êá ä

åäé êàìî àã äéì øîà ïàî ïèùä" ä) øîúàå
åäé øîàéå"ïèùä ìà ä (]åäé øîàéå àîéú éàå" ä

 ïèùä ìàåäé øòâé"åâå êá ä'[ éæç àú ] àä éë
éîð [>éîð àëä < äùîì)àä ( äðñá]ã[ áéúë

)á â úåîù (åäé êàìî àøéå" ùà úáìá åéìà ä
 áéúëå)ã íù (åäé àøéå" ïéðîæì úåàøì øñ éë ä

>åäé êàìî"ïéðîæìå ä<åäé ïéðîæìå êàìî " ïéâáå ä
à êë"åäé øòâé ì" éððä øîà àìå ïèùä êá ä

êá øòåâ:  
 דין שנמצא ביום וז דוגמאכ ,הבא ורא

 כסא על יושב הוא ברוך והקדוש ,בעולם
 למעלה שמסטה הזה השטן נמצא אז ,הדין

 העולם את להשחית נמצא והוא ,ולמטה
 יושב היה שמעון רבי. הנשמות לוטיול

 ,הזה בפסוק עוסק והיה ,תורה ולומד
 'וגו בקר עגלת ההיא העיר זקני ולקחו"

 הוא והדין ".בנחל העגלה את שם וערפו
 ,אלעזר רבי לו אמר .אותה ףולער בסכין
 ,ואמר בכה שמעון רבי. זה את צריך למה
 מאותו שהרי ,זה אחר שנמשך לעולם אוי

   הנחש שאותו היום

 àðéã çëúùàã àîåéá àã àðååâë éæç àú
á÷å àîìòá" ïéãë àðéãã àééñøë ìò áéúé ä

 àúúå àìéòì éèñàã ïèù éàä çëúùà
áçì åäéà çëúùàå ïéúîùð ìåèéìå àîìò àì

 äåäå àúééøåàá éòìå áéúé äåä ïåòîù éáø
 àø÷ éàäá ìãúùî)â àë íéøáã ( éð÷æ åç÷ìå

åâå ø÷á úìâò àéää øéòä ' äìâòä úà íù åôøòå
à äì àôøòì õéôå÷á åäéà àðéãå ìçðá" éáø ì

 ïåòîù éáø äëá êéøèöà éàîì éàä øæòìà
 ïî àäã àã øúá êùîúàã àîìòì éåå øîàå

åääàéåç àåääã àîåé à:  
  íìòðä ùøãî:  
 .שבמדבר המתים אלו ,"עפר כניוש

 בחוצה משה מת למה ,יוחנן רבי שאמר
 כשם ,עולם באי לכל להראות ,לארץ

 ,למשה להחיות הוא ברוך הקדוש שעתיד
 קבלו שהם ,)למה( .לדורו להחיות עתיד כך

 נאמר ועליהם )יוחנן רבי שאמר( .התורה
 תיךוכלול אהבת נעוריך חסד לך זכרתי"

 דבר". זרועה לא בארץ במדבר אחרי לכתך
 הם אלו ,"עפר כניוש ורננו הקיצו" ,אחר

 גופם יבנה לארץ בחוצה והמתים ,האבות
 ,ישראל ארץ עד הארץ תחת ומתגלגלים

 זהו .לארץ בחוצה ולא נשמתם יקבלו ושם
 הנה אליהם ואמרת הנבא לכן" שכתוב

 כםאת והעליתי קברותיכם את תחופ יכאנ
 אדמת אל אתכם והבאתי עמי מקברותיכם

 רוחי ונתתי" ,אחריו כתוב מה ".ישראל
  ".וחייתם בכם

 éáø øîàã øáãîáù íéúîä åìà øôò éðëåù
 ìëì úåàøäì õøàì äöåçá äùî úî äîì ïðçåé
 àåä êåøá ùåã÷ä ãéúòù íùë íìåò éàá

úåéçäì ãéúò êë äùîì úåéçäìí ]åøåãì[) äîì (
 äøåúä åìá÷ íäù)øîàãïðçåé éáø íäéìòù  (

]íäéìòå[ øîàð )á á äéîøé ( ãñç êì éúøëæ
 øáãîá éøçà êúëì êéúåìåìë úáäà êéøåòð
 éðëåù åððøå åöé÷ä øçà øáã äòåøæ àì õøàá

 úåáàä íä åìà øôò]å[ õøàì äöåçá íéúîä
 õøà ãò õøàä úçú íéìâìâúîå íôåâ äðáé
 õøàì äöåçá àìå íúîùð åìá÷é íùå ìàøùé

ää" ã)à÷æçéâ æì ì ( íäéìà úøîàå àáðä ïëì
 íëúà éúéìòäå íëéúåøá÷ úà çúåô éëðà äðä
 úîãà ìà íëúà éúàáäå éîò íëéúåøá÷î

åéøçà áéúë äî ìàøùé )ãé æì ìà÷æçé ( éúúðå
íúééçå íëá éçåø:  

ñëî äìèð äîùðä øîà ñçðô éáø ãåáëä à מכסא טלהינ הנשמה ,אמר פנחס רבי
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 ראשך" שנאמר כמו ,הראש שהוא הכבוד
 זו ,"כארגמן ראשך ודלת" ".ככרמל עליך
 אסור מלך" .הראש דלת שהיא הנשמה היא

 .בקברים אסור שהוא הגוף הוא ,"ברהטים
 והקדוש .מלך וזהו ,שרה וזהו ,הגוף זהו

 .אליו בריד אשר למועד פוקדה הוא ברוך
 כאשר שרה את פקד 'וה" שכתוב זהו

 שבו הידוע לזמן הגוף את פוקד ".אמר
  .הצדיקים דויפק

øîà÷ãë ùàøä àåäù) æ øéùå ( êéìò êùàø 
 äîùðä àéä åæ ïîâøàë êùàø úìãå ìîøëë

 íéèäøá øåñà êìî ùàøä úìã àéäù)äéù" æ ù
å ( åäæå óåâä åäæ íéøá÷á øåñà àåäù óåâä àåä

ã÷åô àåä êéøá àùãå÷å êìî åäæå äøù]å[ ãòåîì 
ää åéìà øáã øùà" ã)à àë úéùàøá (åäéå" ä

 äøù úà ã÷ô ïîæì óåâä úà ã÷åô øîà øùàë
íé÷éãöä ãå÷ôé åáù òåãéä:  

 הוא ברוך הקדוש עתיד ,פנחס רבי אמר
 של פיוכי לבא לעתיד הצדיקים לגוף ליפות
 שנאמר ,עדן לגן כשנכנס הראשון אדם

 אמר ".רוה כגן והיית 'וגו תמיד 'ה ונחך"
 נזונית ,במעלתה הנשמה  בעוד,לוי רבי

 וכשתכנס ,בו ומתלבשת מעלה של באור
 האור באותו ,לבא לעתיד לגוף )ונשתרש(

 .הרקיע הרוכז יאיר הגוף ואזי ,תכנס ממש
 הרוכז רוייזה והמשכלים" שכתוב זהו

 ,שלמה דעה אדם בני וישיגו ".הרקיע
 מנין ".'ה את דעה הארץ מלאה כי" שנאמר

 תמיד 'ה ונחך" שכתוב ממה ,זה לנו
  של אור זה ,"נפשך בצחצחות והשביע

áø øîà àåä êåøá ùåã÷ä ãéúò ñçðô é
 íãà ìù éôåéë àáì ãéúòì íé÷éãöä óåâì úåôéì

ïåùàøäà øîàðù ïãò ïâì ñðëðùë ) çð äéòùé
àé (åäé êçðå"åâå ãéîú ä ' øîà äåø ïâë úééäå

 øåàá úðåæéð äúìòîá äãåòá äîùðä éåì éáø
ùëå åá úùáìúîå äìòî ìùéñðëá ãéúòì óåâì 

 ùîî øåàä åúåàá àáìéæàå ñðë øéàé óåâä é
ää òé÷øä øäåæë" ã)â áé ìàéðã ( íéìéëùîäå

 äîéìù äòã íãà éðá åâéùéå òé÷øä øäæë åøéäæé
 øîàðù)è àé äéòùé ( úà äòã õøàä äàìî éë

åäé"åäé êçðå áéúëã äîî àä ïì àðî ä" ãéîú ä
ìù øåà äæ êùôð úåçöçöá òéáùäå  

  ãé÷/à  
  øäæ  

 האדם על שולט ,בו התפתה שאדם הרע
 להסטות עומד הוא ,העולם בני על לטושו
 לצאת יכול לא והעולם ,העולם את

 ויקים המשיח מלך שיבא עד ומעונש
 שכתוב ,העפר ישני את הוא ברוך הקדוש

 רוח ואת" וכתוב ,"' וגולנצח המות בלע"
 על עומד והוא ,"הארץ מן אעבירהטומאה 

  .האדם בני נשמות כל את לוטיל זה עולם

ãà äéá äúôúàã àùéá íãà ìò èéìù í
 àîìò éèñîì íéà÷ åäéà àîìò éðá ìò èéìùå
 éúééã ãò äéùðåòî à÷ôðì ìéëé àì àîìòå

á÷ íé÷åéå àçéùî àëìî" àøôò éëéîãì ä
 áéúëã)ç äë äéòùé (åâå çöðì úåîä òìá '

 áéúëå)á âé äéøëæ ( ïî øéáòà äàîåèä çåø úàå
 ïéúîùð ìèéîì àã àîìò ìò íéà÷ åäéàå õøàä

ùð éðá ìëãà:  
 חלל ימצא כי" כתוב הרי ,וראה ובא

 נשמתם העולם בני כל , בא וראה."'וגו
 שבן תאמר אם .המות מלאך ידי על יוצאת

 מלאך אותו ידי על נשמתו יצאה הזה אדם
 הוציא ,אותו רג אלא מי שה, לא כך,המות

 בו טושישל זמנו הגיע בטרם נשמתו את
 פרויכ לא ולארץ" ולכן. המות מלאך אותו

 שעומד להם די ולא ,שלנו ולארץ ."'וגו
 ,תמיד ולקטרג לחנם העולם להסטות הוא
 .לקחת לו שיש מה נואתמ שגוזלים שכן כל

 áéúë àä éæç àúå)à àë íéøáã ( àöîé éë
åâå ììç '>àúò àîìò éðá ìë éæç " úåîä êàìî é

÷ôðàåäééúîùð < àãé ìò àã ùð øáã àîéú éà 
 àìà éëä åàì äéúîùð ÷ôð úåîä êàìî àåääã
 àèî àì ãò äéúîùð ÷éôà äéì ìéè÷ã ïàî
 êë ïéâáå úåîä êàìî àåää äéá äàèìùì äéðîæ

)âì äì øáãîá (åâå øôåëé àì õøàìå '> õøàìå
ïìéã< åäéà íéà÷ã ïåì éã àìå  àîìò éèñîì

 äî äéðéî ïéìæâã ïëù ìë øéãú àâøè÷ìå àðâîì
                                                           

  ).ד"ב נז ע"ה ח"דע" (כתנות אור"לבחינת " כתנות עור"הוא נקודת ההתחלפות מבחינת  א
á) ùøúùðå( –ôã "å. 
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 ולכן ,בניו על חס הוא ברוך והקדוש
 עמו לתקן כדי ,הזו העגלה את מקריבים

 ,ממנו האדם של נשמה אותה שנלקחה מה
 )בזה הקרובים( על מקטרג ימצא ולא

 ,פרה ,שור .כאן נינוש עליון וסוד. העולם
 ולכן ,עליון בסודנמצאים  כולם ,עגלה ,עגל
 לא ידינו" שכתוב וזהו .אותו מתקנים בזה

 ולא שפכו לא ."' וגוהזה הדם את שפכה
 עליהם נמצא לא ובזה .מיתתו גרמנו

 לעולם עצהנתן  הוא ברוך והקדוש ,מקטרג
  .בכל

á÷å àìèðì äéì úéàã" êë ïéâáå éåðá ìò ñééç ä
 äî äéîò àð÷úì ïéâá äìâò éàä ìò ïéáø÷

 ìéèðúàã)î( àìå äéðî ùð øáã àúîùð àéää
 ìò àâøè÷î çëúùé)éàäá ïéáéø÷ ( àæøå àîìò

 åäìë äìâò ìâò äøô øåù àëä ïðéðú äàìò
àìò àæøá äéì ïéð÷úî àãá êë ïéâáå åçëúùà ä

 áéúëã àåä àãå)æ àë íéøáã ( äëôù àì åðéãé
åâå äæä íãä úà ' àðîéøâ àìå äëôù àì

 åäééìò àâøè÷î çëúùà àì àãáå äéúúéî
á÷ áéäé àìëáå"àîìòì àèéò ä:  

 השנה ראשיום ב ,וז דוגמאכ ,בא וראה
 הוא ,בעולם הדין שנמצא הכפורים ויום

תעורר לה צריכים שראלוי ,לקטרג עומד
 ם קול שכלול באש ומי@התעטרבשופר ול

 קול אותו ולהשמיע ,אחד ונעשים רוח
 מקום עד עולה קול ואותו. השופר מתוך

 כיון .ועולה בו ומכה הדין כסא שיושב
 יעקב של הקול ,מלמטה הזה הקול שמגיע

  הוא ברוך והקדוש ,למעלה נתקן

éæç àúàø íåéá àã àðååâë "åôëä íåéå ä íéø
 àâøè÷ì íéà÷ åäéà àîìòá çëúùà àðéãã

òúàìå øôåùá àøòúàì ïééòá ìàøùéåè ìå÷ àø
ùàá ìéìëã"éîå à"çåøå à" ãç åãéáòúàå à

 à÷ìñ ìå÷ àåääå øôåù åâî ìå÷ àåää àòîùàìå
 äá ùèáå àáúé àðéãã àééñøëã øúà ãò
 á÷òéã ìå÷ àúúî ìå÷ éàä àèîã ïåéë à÷ìñå

á÷å àìéòì ï÷úúà"ä:  
  ä ùøãîíìòð:  

 פקידת זה ,"יחליץ תיךוועצמ. "מעלה
 לא אשר מים וכמוצא רוה כגן והיית" .הגוף
 ואזי .יתברך הבורא דעת זהו ,"מימיו יכזבו
 ,בהם הנכנסת שהנשמה הבריות ידעו

 ,התענוגים נשמת ,החיים נשמת שהיא
 ומעדנת מלמעלה התענוגים קבלה שהיא
 יפית מה" ואומרים בה תמהים והכל ,לגוף
 היא זו ,"בתענוגים אהבה נעמת ומה

  .לבא לעתיד הנשמה

 äæ õéìçé êéúåîöòå äìòî]úãé÷ô) [ïåã÷ô( 
 åáæëé àì øùà íéî àöåîëå äåø ïâë úééäå óåâä

 åéîéî)àé çð äéòùé(  úòã åäæ]êøáúé àøåáä [
)úåéøá(åòãé éæàå ) úòã( äîùðäù úåéøáä 

 úîùð íééçä úîùð àéäù íäá úñðëðä
ìá÷ àéäù íéâåðòúä äìòîìî íéâåðòú ä

 íéøîåàå äá íéäîú ìëäå óåâì úðãòîå)æ æ øéù (
 àéä åæ íéâåðòúá äáäà úîòð äîå úéôé äî

àáì ãéúòì äîùðä:  
 ,הוא שכך בא וראה ,יהודה רבי אמר
 אחריו וכתוב ,"ברהטים אסור מלך" שכתוב

 ,יהודה רבי ואמר ".נעמת ומה יפית מה"
 לשמח הוא ברוך הקדוש עתיד זמן באותו
 ישמח" שנאמר ,בבריותיו חוולשמ עולמו

 מה בעולם שחוק יהיה ואזי ".במעשיו 'ה
 שחוק ימלא אז" שכתוב , עכשיוכן שאין
 קוצח שרה ותאמר" שכתוב זהו ."' וגופינו
 אדם בני עתידים שאזי ,"אלהים לי עשה

 äãåäé éáø øîà]áéúëã àåä êëù éæç àú 
)å íù(íéèäøá øåñà êìî á äî äéøúá áéúëå 

úîòð äîå úéôé[ ïîæ åúåàá äãåäé éáø øîàå 
 çåîùìå åîìåò çîùì àåä êåøá ùåã÷ä ãéúò

 øîàðù åéúåéøáá)úàì ã÷ íéìä (åäé çîùé" ä
 åéùëò ïéàù äî íìåòá ÷åçù äéäé éæàå åéùòîá

 áéúëã)á åë÷ íù (åâå åðéô ÷åçù àìîé æà '
ää" ã)å àë úéùàøá ( äùò ÷åçö äøù øîàúå

                                                           

 ).א"ד(א "אמור צא ע' א ולקמן פ" לעיל סד עא
ב הנשמה הוא מלך ואסורה ברהטים במוצא מים אשר לא יכזבו "נ'  מלך אסור ברהטים וכודכתיב ב

כ מעדנת לגוף שגם הגוף יתחבר בבורא וזה הדיבוק נקרא "מימיו כאמור ריש עמוד ולכן נקרא רהטים ואח
זה עידון כמו עידון בשר ואז מה יפה האהבה בתענוגים שגם הגוף אל יבטל ההתחברת להבורא ולכן פסוק 

כמו ) ונקרא(מסוגל לטהר המחשבה כי האדם הבא להתחבר בבורא ובאם שהגוף מעכב יש לו צער גדול 
 ).נ"ש) (י"נ(בכף הקלע היפך מנפש הצרור תמיד בצרור החיים ] יקלענה) ['יהי(את הנפש אויביך ] 'שכ[
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 אבא רבי .שחוק עת שהוא ,שירה לומר
 עם הוא ברוך הקדוש שישמח היום ,אמר

 מיום כמותה שמחה היתה לא ,בריותיו
 הנשארים והצדיקים ,העולם שנברא

 שכתוב ,לעפרם עוד ישובו לא בירושלים
 בירושלים והנותר בציון הנשאר והיה"

 ובירושלים בציון הנותר ".לו יאמר קדוש
 .הם מעטים כן אם ,אחא רבי אמר. דוקא
 ישראל בארץ שנשארו אותם כל אלא

 ,דבר ללכ וכציון כירושלים דינם ,הקדושה
 ירושלים בכלל ישראל ארץ שכל מלמד

 אל תבאו וכי" שכתוב ממשמע ,היא
  .בכלל הכל ,"הארץ

éäìà éì" äøéù øîåì íãà éðá íéãéúò éæàù í
 çîùéù íåéä øîà àáà éáø ÷åçù úò àåäù

çîù äúéä àì åéúåéøá íò àåä êåøá ùåã÷ä ä
 íéøàùðä íé÷éãöäå íìåòä àøáðù íåéî äúåîë

íìùåøéáà áéúëã íøôòì ãåò åáåùé àì ) äéòùé
â ã ( ùåã÷ íìùåøéá øúåðäå ïåéöá øàùðä äéäå

 éáø øîà à÷ééã íìùåøéáå ïåéöá øúåðä åì øîàé
 ïåðéà ïéøéòæ ïë íà àçà]à[ ïåðéà ìë àì

 àðéã ìàøùéã àùéã÷ àòøàá åøàúùàã
]ïåäìéã[å íìùåøéë  ìëã ãîìî øáã ìëì ïåéöë

 òîùîî àéä íéìùåøé ììëá ìàøùé õøà
 áéúëã)âë èé àø÷éå ( ìëä õøàä ìà åàáú éëå

ììëá:  
 לרבי שאל אלעזר ברבי יהודה רבי
 ברוך הקדוש שעתיד מתים ,לו אמר ,חזקיה

 נשמתם נתן לא למה ,להחיותם הוא
 בארץ להחיות ויבאו ,שם שנקברו במקום
 הוא ברוך קדושה נשבע ,לו אמר ישראל
 .לעולמים תהרס ושלא ,ירושלים לבנות
 הוא ברוך הקדוש עתיד ,ירמיה רבי שאמר
 ולהורידה ירושלים ולבנות עולמו לחדש
 .יהרס שלא כדי )בנין( מלמעלה בנויה

 .ישראל כנסת עוד תגלה שלא ונשבע
  שנאמר ,ירושלים בנין יהרס שלא ונשבע

 äé÷æç éáøì ìàù øæòìà éáøá äãåäé éáø
à àåä êåøá ùåã÷ä ãéúòù íéúî åì øî
]ïåäúîùð áéäé àì äîì úåéçäì) [ àì úåéçäì

ïéúîùðá( àééçàì ïåúééå ïîú åøá÷úàã øúàá 
 êåøá ùåã÷ä òáùð åì øîà ìàøùéã àòøàá
 øîàã íéîìåòì ñøäú àìùå íìùåøé úåðáì àåä
 åîìåò ùãçì àåä êåøá ùåã÷ä ãéúò äéîøé éáø

éøåäìå íìùåøé úåðáìå>äã<ðá  äìòîìî äéå
 ïéâá)ñ"ïéðá à ( àìùé äìâú àìù òáùðå ñøä

 ïéðá ñøäé àìù òáùðå ìàøùé úñðë ãåò
øîàðù íéìùåøé  

  ãé÷/á  
  øäæ  

 שישראל דוגמאכ שהרי .רחמים מעורר
 ורוח באש כלול אחד קול למטה מעוררים

 גם כך ,השופר מתוך כאחד שיוצאים מים
 ואותו קול שכלול .ה שופרלמעל מתעורר

 וזה מלמטה זה ויוצא ,נתקן חומים רובאש 
 ונמצאים ,העולם ונתקן ,מלמעלה
 שחושב ,מתערבב מקטרג ואותו. הרחמים

 ורואה ,בעולם ולקטרג בדיןלשלוט 
 כחו ותש מתערבב אז .רחמים שמתעוררים

 הוא ברוך והקדוש ,דבר לעשות יכול ולא
 תאמר שאם ,ברחמים העולם את דן

 רחמים םמתחברי אלא ,כך לא ,דין שנעשה
  .ברחמים נדון והעולם ,דין עם

 éøòúî ìàøùéã àðååâë àäã éîçø øòúà
ùàá ìéìë ãç ìå÷ àúúì"çåøå à"éîå à" à

 àìéòì øòúà éîð éëä øôåù åâî àãçë é÷ôðã
ùàá ìéìëã ìå÷ àåääå øôåù"éîå à"çåøå à" à

ôðå ï÷úúàé ï÷úúàå àìéòî àãå àúúî àã ÷
øòà àâøè÷î àåääå åçëúùà éîçøå àîìò áá

 éîçå àîìòá àâøè÷ìå àðéãá äàèìùì áéùçã
 àìå äéìéç ùùúàå ááøòà ïéãë éîçø éøòúîã

 ãáòîì ìéëéîá÷å éã" éàã éîçøá àîìò ïéàã ä
 åøáçúà àìà éëä åàì ãéáòúà àðéãã àîéú

éîçøá ïãúà àîìòå àðéãá éîçø:  
 שופר בחדש תקעו" כתוב ,בא וראה

 שהרי ,מתכסה שהלבנה ,"חגנו ליום בכסה
 áéúë éæç àú)ã àô íéìäú ( ùãçá åò÷ú

àäã àøäéñ àéñëúàã åðâç íåéì äñëá øôåùá 
                                                                                                                                                                                     

 ).ב"ב נח ע"ה ח"דע(אחרי התחיה  א
 ).א"ד(א ” קטו עב
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 .לעולם להזיק ויכול הרע הנחש שולט אז
 עולה הלבנה ,רחמים וכשמתעוררים

 יכול ולא מתערבב והוא ,משם ברתֹועו
 ולכן .לשם יתקרב שלא ועובר ,לשלוט
 כמי אותו לערבב צריך השנה בראש

 ביום. כלום יודע ולא משנתו שמתעורר
 רוח נחת לו ולעשות לנוח צריך הכפורים

 לסנגור הפךמת ואז ,לו שמקריבים בשעיר
 השנה ראש של ביום אבל ,ישראל על

 לעשות יכול ולא יודע שלא ,מתערבב
 עולים הרחמים של התעוררות רואה .כלום

 עולה והלבנה ,מלמעלה ורחמים ,מלמטה
 כלום יודע ולא מתערבב הוא אז ,ביניהם

 את דן הוא ברוך והקדוש. טולשל יכול ולא
 להם ומוצא עליהם וחס ברחמים ישראל

 השנה ראש שבין ימים עשרה אותם לכ זמן
 השבים אותם כל את לקבל הכפורים ליום

 ,מחטאיהם להם ולכפר ,לפניו] בתשובה[
 זה ועל. הכפורים ליום אותם ומעלה
בכל  ישראל אתמצוה  הוא ברוך הקדוש

 שלא כדי ,מעשה לעשות] ל"המצות הנ[
 ישלוט ולא ,צריך שלא מי עליהםישלוט 
  בארץ צדיקים  כולםויהיו ,הדין עליהם

 àîìò à÷æðì ìéëéå àùéá àéåéç éàä àèìù ïéãë
 ïîúî úøáòúàå àøäéñ à÷ìñ éîçø éøòúî ãëå
 øáòúàå äàèìùì ìéëé àìå ááøòúà åäéàå

ø íåéá àã ìòå ïîú áø÷úé àìã" éòá ä
ìàã ïàîë äéì àááøò òãé àìå äéúðùî øòúà

 äéì ãáòîìå àçééðì ïðéòá íéøåôëä íåéá íåìë
 êôäúà ïéãëå äéì ïéáø÷ã øéòùá àçåøã àçééð

øã àîåéá ìáà ìàøùéã åäééìò àéøåâéðñ" ä
 éîç íåìë ãáòîì ìéëé àìå òãé àìã ááøòúà
 àìéòìî éîçøå àúúî ïé÷ìñ éîçøã àúåøòúà

ãé àìå ááøòúà ïéãë åäééðéá à÷ìñ àøäéñå ò
á÷å äàèìùì ìéëé àìå íåìë" ìàøùéì åäì ïã ä

 ìë àðîæ åäì çëúùàå åäééìò ñééçå éîçøá
ø ïéáã ïéîåé äøùò ïåðéà" íéøåôëä íåéì ä

 ïåì àøôëìå äéî÷ ïéáééúã ïåðéà ìë àìá÷ì
 àã ìòå éøåôëã àîåéì ïåì ÷éìñå åäééáåçî

á÷ àìëá" àãáåò ãáòîì ìàøùéì ïåì ãé÷ô ä
äééìò èåìùé àìã ïéâá àìå êéøèöà àìã ïàî å

àòøàá ïéàëæ ïåäìë ïåäéå àðéã åäééìò èåìùé:  

  íìòðä ùøãî:  
 לא ולארצך עזובה עוד לך יאמר לא"

 שאתה מקום ובכל". שממה עוד יאמר
 שכתוב זהו .שבועה היא ,לא לא מוצא

 ולא המבול ממי עוד בשר כל יכרת ולא"
 נשבעתי אשר" וכתוב ,"' וגומבול עוד יהיה
 ומן ,שבועה ,לא שלא מכאן ,"נח ימ רומעב
 ברוך הקדוש ועתיד .הן שומע אתה לאו
 כנסת תגלה שלא קיום עולמו לקיים הוא

 לפיכך ,המקדש בית בנין יהרס ולא ישראל
קיים ש במקום אלא נשמתם מקבלים אין

 בגוף מתיקי הנשמה שתהיה כדי ,לעולמים
 בציון הנשאר" שכתוב הוא וזה .לעולמים

. "' וגולו יאמר קדוש םבירושלי והנותר
 הוא )הוא פסוקמ( מכאן ,חזקיה רבי אמר

 .קדוש בה הנותר ,קדוש ירושלים ,קדוש
 ,"צבאות 'ה קדוש" שכתוב קדוש הוא

 קדוש ירושלים ".קדוש בקרבך" וכתוב
 בה הנותר ".יהלכו קדוש וממקום" שכתוב
 והנותר בציון הנשאר והיה" שכתוב קדוש

 קדוש מה ,"לו יאמר קדוש בירושלים
  .םיקי קדוש קדוש השאר אף , קייםהראשון

)ã áñ äéòùé ( äáåæò ãåò êì øîàé àì
 äúàù íå÷î ìëáå äîîù ãåò øîàé àì êöøàìå

àì àöåîì ää äòåáù àéä à" ã) è úéùàøáàé (
 äéäé àìå ìåáîä éîî ãåò øùá ìë úøëé àìå

 ìåáîì íéîä ãåòåâå ' áéúëå)è ãð äéòùé ( øùà
çð éî øåáòî éúòáùð äòåáù àì àìù ïàëî 

 àåä êåøá ùåã÷ä ãéúòå ïä òîåù äúà åàì ïîå
 àìå ìàøùé úñðë äìâú àìù íåé÷ åîìåò íéé÷ì
 ïéìá÷î ïéà êëéôì ùã÷îä úéá ïéðá ñøäú

 íéé÷ íå÷îá àìà ïúîùð]íéîìåòì) [ïîìòì( éãë 
 àåä àãå íéîìåòì óåâá úîéé÷ äîùðä äéäúù

 áéúëã)â ã íù (éá øúåðäå ïåéöá øàùðä íìùåø
åâå åì øîàé ùåã÷ ' äé÷æç éáø øîà]àëäî[ 

)àåä àø÷î ( äá øúåðä ùåã÷ íìùåøé ùåã÷ àåä
 áéúëã ùåã÷ àåä ùåã÷)íùâ å  (åäé ùåã÷" ä

 áéúëå úåàáö)è àé òùåä ( ùåã÷ êáø÷á
 áéúëã ùåã÷ íìùåøé)é ç úìä÷ ( ùåã÷ íå÷îîå

 áéúëã ùåã÷ äá øúåðä åëìäé)â ã äéòùé ( äéäå
ïåéöá øàùðä åì øîàé ùåã÷ íìùåøéá øúåðäå 

 ùåã÷ ùåã÷ øàùä óà íéé÷ ïåùàøä ùåã÷ äî
íéé÷:  
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 דוע" שכתוב זה מה ,יצחק רבי אמר
 םיירושל בותוברח וזקנות זקנים ישבו
 טובה מה, "ימים בומר בידו משענתו ואיש
 ואיש" שכתוב אז ללכת )כדי( זו היא

 ,יצחק רבי אמר אלא ".בידו משענתו
 להחיות לבא לעתיד הצדיקים עתידים

 וקח" שכתוב ,הנביא כאלישע מתים
 משענתי ושמת" וכתוב ,"ולך בידך משענתי

 ,הוא ברוך הקדוש לו אמר ".הנער פני על
 לעתיד הצדיקים לעשות שעתידים דבר
 ,כתוב מה . עכשיולעשות רוצה אתה לבא

 קול ואין הנער פני על המשענת את וישם"
 םהצדיקי אבל". קשב ואין עונה ואין

 שכתוב ,זו הבטחה בידם עלה לבא לעתיד
 את בו להחיות כדי ,"בידו משענתו ואיש"

 מהגרים ,)המתים הם מי( .המתים
 כי" בהם שכתוב ,אומות העולםמ רוישנתגי
  בן והחוטא ימות שנה מאה בן הנער

 áéúëã éàî ÷çöé éáø øîà)ã ç äéøëæ ( ãåò
 ùéàå íìùåøé úåáåçøá úåð÷æå íéð÷æ åáùé

á åúðòùî àúåáéè éàî íéîé áåøî åãé]àã[ 
)éãë ( ïéãë ìæéîì]ã[ áéúë)íù ( åúðòùî ùéàå

÷çöé éáø øîà àìà åãéáà íé÷éãöä íéãéúò 
 àáì ãéúòì)úåéäì] (íéúî úåéçäì[á òùéìàë 

 áéúëã àéáðä)î" ã áèë ( êãéá éúðòùî ç÷å
êìåâ áéúëå )íù ( øòðä éðô ìò éúðòùî úîùå

 øáã àåä êéøá àùãå÷ äéì øîà íéãéúòù
 úåùòì]íé÷éãöä[ äöåø äúà àáì ãéúòì 

 áéúë äî úåùòì åéùëò)àì íù ( úà íùéå
 ïéàå äðåò ïéàå ìå÷ ïéàå øòðä éðô ìò úðòùîä
 íãéá äìò àáì ãéúòì íé÷éãöä ìáà áù÷

 áéúëã åæ äçèáä)ã ç äéøëæ ( åúðòùî ùéàå
 íéúîä úà åá úåéçäì éãë åãéá)îä íéúî 

íúåà (]íéøâäî[éâúðù éåø íìåòä úåîåàî 
 åäá áéúëã)ë äñ äéòùé ( äðù äàî ïá øòðä éë

ïá àèåçäå úåîé  
  åè÷/à  
  øäæ  

 תלוי והכל ,כאהבת האב על הבנים
. הדברים בארנו והרי ,בוריםיובד במעשה

 שכתוב ,"אמר כאשר שרה את פקד 'וה"
 ,"בן ולשרה חיה כעת אליך אשוב למועד"

 לנקבה פקידה ,"שרה את פקד" ושנינו
 כאשר שרה את פקד 'וה"לכן ו ,לזכר ירהזכ

 חיה כעת אליך אשוב שוב" שכתוב ,"אמר
 שוב ויאמר" שאמר משמע מכאן ,"'וגו

 ולא היה שהוא סתם ויאמר ,"אליך אשוב
  .אחר שליח

 ïéìîáå àãáåòá àìëå ïéðá ìò àáàã åîéçøë
åäéå ïéìî àðîé÷åà àäå àéìú" äøù úà ã÷ô ä

 øîà øùàë)à àë úéùàøá (áéúëã ãòåîì 
 úà ã÷ô ïðéðúå ïá äøùìå äéç úòë êéìà áåùà
 êë ïéâáå àøåëãì äøéëæ àá÷åðì äãé÷ô äøù

åäéå" äøù úà ã÷ô ä]øîà øùàë[ áéúëã ) íù
é çé (åâå äéç úòë êéìà áåùà áåù ' àëäî

øîàã òîùîã øîàéå êéìà áåùà áåù øîàéå 
àøçà àçéìù àìå äåä åäéàã íúñ:  

 'וה" שאמר ןכיו ."' וגולשרה 'ה ויעש"
 אלא ".לשרה 'ה ויעש" מהו ,"שרה את פקד

 ברוך הקדוש של מעשיו שפרי ,שנינו כך
 ,הוא מעדן ויוצא ששופע נהר מאותו ,הוא

 שכל המזל והוא ,הצדיקים תווהוא נשמ
 ממנו נוזלים ברכה וגשמי הטובות הברכות

 ,"הגן את להשקות" שכתוב ,יוצאים ומשם
משום ל ומשקה מלמעלה למטה ימז שהוא

åäé ùòéå"åâå äøùì ä ')à àë íù ( øîàã ïåéë
åäéå"åäé ùòéå åäî äøù úà ã÷ô ä" äøùì ä

ã àáéàã ïðéðú éëä àìàá÷ã éåãáåò" àåääî ä
 ïåäúîùð åäéàå åäéà ïãòî ÷éôðå ãéâðã øäð

é÷éãöãé éîùâå ïàáè ïàëøá ìëã àìæî åäéàå à
 áéúëã é÷ôð ïîúîå äéðî éìæð ïàëøá)é á íù (

 àìéòî ä÷ùîå ìéæî åäéàã ïâä úà úå÷ùäì

                                                           

  ).הערת הזוהר(א "קלה ע א
 ).ד"ב נז ע"ה ח"דע(כוונתו שהתחיה לא תהיה בפעם אחת אלא בהדרגתיות  ב
ב ימים היינו ווכשהוא מר. ה"ב משענת נקרא מה שאדם מדבק בבורא ב"נ. ' וקח משענתי בידך כוג
 .)נ"ש) (י"נ (ךלכן נקרא אר. ז"ש בא"ומשם הרפואה כמ. םא שהם היומם ארוך מהם יהיו שיחיו המתי"מא

 .)זוהרהערת ה(ב ” קב עד
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 במקום ולא ,הזה במזלתלויים ) אדם (שבני
 ,"שרה את פקד 'וה" כתוב זה ועל .אחר

 היא עשיה "לשרה 'ה ויעש. "בלבדה פקידה
 שבמזל שנאמר כמו ,הזו הדרגה מן למעלה

 ,עשיה וכאן פקידה כאן זה ועל ,תלוי זה
 אלעזר רבי .אחד והכל ,'וה 'ה אמר ולכן
 פרי שכר בנים 'ה נחלת הנה" ,ואמר פתח
'  בהלהאחז חלק ,"'ה נחלת הנה" ".הבטן

 שזוכה אדם ש,שלא יתבטל ממנה לעולמים
 להיכנס בהם זוכה ,הזה בעולם לבנים

 הבן שאותו משום ,הבא לעולם לפרגוד
 ,הזה בעולם בו וזוכה האדם בן שהשאיר

 להיכנס וזוכה ,הבא לעולם אותו יזכה הוא
 ארץ זו ".'ה נחלת" זה מה .'ה לנחלת בו

 ,ישראל ארץ את לה קרא וכך ,םהחיי
 )לה קרא( המלך דוד. החיים ארץ שהיא

 היום גרשוני כי" שכתוב ,"'ה נחלת"
 אלהים דועב לך לאמר 'ה בנחלת מהסתפח

  'ה נחלת הנה"לכן ו ,"אחרים

 éðáã ïéâá àúúì)àùð (éàäáà àìå ïééìú àìæî 
åäéå áéúë àã ìòå àøçà øúàá"úà ã÷ô ä 

åäé ùòéå éåãåçìá äãé÷ô äøù" äééùò äøùì ä
àâøã éàäî àìéòì åäéàá àäã øîúàã äîë 
 àã ìòå àééìú àìæîá)á( äãé÷ô ïàë]ïàëå [

)ïàëáå(åäé øîà êë ïéâáå äééùò "åäéå ä" àìëå ä
 øîàå çúô øæòìà éáø ãç)â æë÷ íéìäú ( äðä

åäé úìçð" úìçð äðä ïèáä éøô øëù íéðá ä
åäé"àúàì àúðñçà äåäéá àãç" øáòúé àìã ä

 àîìò éàäá ïéðáì éëæã ùð øáã ïéîìòì äðéî
 ïéâá éúàã àîìòá àãåâøôì ìòéîì åäá éëæ
 àã àîìòá äéá éëæå ùð øá ÷éáùã àøá àåääã
 äéá àìòàì éëæå éúàã àîìòì äéì éëæé åäéà

åäé úìçðì"åäé úìçð ïàî ä" íééçä õøà àã ä
ééçä õøà éäéàã ìàøùé õøàì äì àø÷ éëäå í

 àëìî ãåã)äéì àø÷ (åäé úìçð" áéúëã ä)ù" à
èé åë (åäé úìçðá çôúñäî íåéä éðåùøâ éë" ä

éäìà ãåáò êì øîàì" äðä êë ïéâáå íéøçà í
åäé úìçð"ä:  

  íìòðä ùøãî:  
 סוף ,יצחק רבי אמר ".יקלל שנה מאה
  ".ימים בומר" שכתוב ,מוכיח הפסוק

 àø÷ã äéôéñ ÷çöé éáø øîà ììå÷é äðù äàî
ëåî áéúëã ç)ã ç äéøëæ (íéîé áåøî:  

 לי עשה קוצח שרה ותאמר" ,אחר דבר
 וגילו םיירושל את שמחו" כתוב ,"אלהים

 כל משוש תהיא שישו הביהוא כל בה
 לא ,יהודה רבי אמר ".עליה המתאבלים

 מיום הוא ברוך הקדוש לפני שמחה היתה
 שעתיד שמחה כאותה העולם שנברא

 אחד וכל ,לבא לעתיד הצדיקים עם חולשמ
 זה אלהינו הנה" ,ואומר באצבע מראה
 נגילה לו קוינו 'ה זה ויושיענו לו קוינו

 כי 'ה זמרו" וכתוב ,"בישועתו ונשמחה
  ". הארץ בכל זאת מודעת עשה גאות

 את רשישפ מי ראינו לא ,אמר יוחנן רבי
 פניך תסתיר" שאמר המלך כדוד הזה הדבר

 אהו ברוך הקדוש שאין מכאן ,"' וגויבהלון
 כשאינו אלא ,אדם לשום רעה עושה

 שכתוב ,מאליו כלה הוא ,בו משגיח
 יגועון רוחם סףות יבהלון פניך תסתיר"

 ,"' וגויבראון רוחך תשלח" כך ואחר ,"'וגו

éäìà éì äùò ÷åçö äøù øîàúå øçà øáã" í
 áéúë)é åñ äéòùé ( äá åìéâå íìùåøé úà åçîù

 íéìáàúîä ìë ùåùî äúà åùéù äéáäåà ìë
 éðôì äçîù äúéä àì äãåäé éáø øîà äéìò
 äúåàë íìåòä àøáðù íåéî àåä êåøá ùåã÷ä

é÷éãöä íò çåîùì ãéúòù äçîù àáì ãéúòì í
 øîåàå òáöàá äàøî ãçàå ãçà ìëå)è äë íù (

ðéäìà äðä"åäé äæ åðòéùåéå åì åðéå÷ äæ å" åðéå÷ ä
 áéúëå åúòåùéá äçîùðå äìéâð åì)ä áé íù (

åäé åøîæ" ìëá úàæ úòãåî äùò úåàâ éë ä
 õøàä  

 éàä ùéøôã ïàî ïðéæç àì øîà ïðçåé éáø
 øîàã àëìî ãåãë äìî)èë ã÷ íéìäú (úñú øé

 ïåìäáé êéðô]åâå'[ àåä êåøá ùåã÷ä ïéàù ïàëî 
 åá çéâùî åðéàùë àìà íãà íåùì äòø äùåò

 äìë àåä]åéìàî[ ïåìäáé êéðô øéúñú áéúëã 

                                                                                                                                                                                     

 .)הערת הזוהר(א ” קפא עא
 .)הערת הזוהר(ב ” קיב עב
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 'ה ישמח לעולם 'ה כבוד יהי" כך ואחר
 אז" שכתוב ,בעולם השחוק ואזי ".במעשיו

 שכתוב זהו ".רנה ולשוננו פינו שחוק ימלא
 ,"אלהים לי עשה קוצח שרה ותאמר"

  .בישועתו חולשמ

 ïåòåâé íçåø óñåú]åâå'àêë øçàå [) ì íù ( çìùú
åâå ïåàøáé êçåø ' êë øçàå)àì íù ( ãåáë éäé

åäé"åäé çîùé íìåòì ä" ÷åçùä éæàå åéùòîá ä
åòá áéúëã íì)á åë÷ íù ( åðéô ÷åçù àìîé æà

ää äðø åððåùìå" ã)å àë úéùàøá ( äøù øîàúå
éäìà éì äùò ÷åçö"åúòåùéá çåîùì í:  

 שהגוף עד , בא וראה,אמר חייא רבי
 .התשלום מן חסר הוא ,הזה בעולם עומד
 ומת שרוי בדרכי והולך צדיק שהוא לאחר

 הגיע ,בתשלומו שרה נקרא ,שרוובי
 שלא כדי ,שרה הוא ,מתיםה יתילתח

 ברוך הקדוש שהחיה הוא שאחר יאמרו
 השכינה עם ושמח חי שהוא לאחר .הוא

 ,העולם מן היגון הוא ברוך הקדוש ומעביר
 אלהים 'ה ומחה לנצח המות בלע" שכתוב
 יצחק נקרא אזי ,"' וגופנים כל מעל דמעה
 לצדיקים שיהיה והשמחה הצחוק בשביל
  .לבא לעתיד

 øîà àééç éáø ãîåò óåâäù ãò éæç àú
 àåäù øçàì íåìùúä ïî øñç àåä äæä íìåòá
 äøù àø÷ð åøùåéá úîå øùåé éëøãá êìåäå ÷éãö

 àåä íéúîä úééçúì òéâä åîåìùúá]äøù[ éãë 
 êéøá àùãå÷ äéçäù àåä øçàù åøîàé àìù
 øéáòîå äðéëùä íò çîùå éç àåäù øçàì àåä

 áéúëã íìåòä ïî ïåâéä àåä êåøá ùåã÷ä)òùé äé
ç äë (åäé äçîå çöðì úåîä òìá"éäìà ä" í

åâå íéðô ìë ìòî äòîã ' ìéáùá ÷çöé àø÷ð éæà
àáì ãéúòì íé÷éãöì äéäéù äçîùäå ÷åçöä:  

 כפר של מקום לאותו בא יהודה רבי
 נכנס .העיר בני כל מנחה לו שלחו .חנן

 .הולךמר  מתי ,לו אמר ,אבא רבי לפניו
  לי שנתנו מה אפרע ,לו אמר

äé éáø ïðç øôëã øúà àåääì àúà äãå
 äéáâì ìàò àúàî éðá ìë àúáåø÷ú äéì åøãù
 äéì øîà øî ìéæéì éúîéà äéì øîà àáà éáø

éì åáäéã äî òøôà  
  åè÷/á  
  øäæ  

 ".בנים" ,הזה האיש את מזכה מי ,"בנים
 פרי שכר" ,הזה בעולם בהם זוכה אם

 ,עולם באותו טוב וחלק שכר ".הבטן
 באותו אדם בן שזוכה הוא מעיו פרי באותו
  .בהם עולם

 åäá éëæ éà ïéðá ùð øáì äéì éëæà ïàî íéðá
 àáè à÷ìåçå àøâà ïèáä éøô øëù àîìò éàäá

ääáé øá éëæã åäéà éåòîã àáéà àåääá àîìò à
åäá àîìò àåääá ùð:  

 ירושה ,"בנים 'ה נחלת הנה" ,בא וראה
 ברוך הקדוש מעשה של פירות של וחלק
 משם שהרי ,החיים מעץ הוא מלמעלה הוא
 ממני" שנאמר כמו ,לבנים אדם בן זוכה
 אשר הגבר אשרי" כתוב מה ,"נמצא פריך

 ,"' וגושוויב לא מהם אשפתו את לאימ
 לא. "הבא בעולם ואשרי הזה בעולם אשרי
 מי ".בשער אויבים את ידברו כי יבשו

 שכאשר .הדינים בעלי אלו .בשער האויבים
 בעלי םה כמה ,הזה מהעולם יוצאת נשמה

åäé úìçð äðä éæç àú"íéðá äá ) æë÷ íéìäú
â (á÷ã éåãáåòã ïéáéàã àúðñçàå àúåøé" ä

à àìéòìî øá éëæ ïîúî àäã ééçã àðìéàî åäé
 øîà úàã äîë ïéðáì ùð)è ãé òùåä ( éðîî

 áéúë äî àöîð êéøô)íùä  ( øùà øáâä éøùà
åâå åùåáé àì íäî åúôùà úà àìî ' éøùà

 éë åùåáé àì éúàã àîìòá éøùàå ïéã àîìòá
 øòùá íéáéåà úà åøáãé)ä íù ( íéáéåà ïàî

                                                                                                                                                                                     

. ע איך אפשר לומר שעצם חסרון ההשגחה הוא הממית"כ צ"וא, הרי מלאך המוות הוא הממית, וקשה א
נושא "ה מתנהג במידת "אלא שהקב, ל שכל עבירה גוררת בעקבותיה חיוב מיתה והיינו מלאך המוות"וצ

ה את השמירה הבאה "ובשעת מיתתו מסיר הקב.  כי חיוב המיתה נותר בעינוכ אינו מת עדיין אם"וע" עוון
י מלאך המוות מחמת העוון ההוא "ואז באה עליו המיתה שנגזרה עליו מעיקרא ע" נושא עוון"מצד מידת 

  ).ג"ב יד ע"ה ח"דע(
áåäé úìçð äðä "íéðá ä –øâä úåäâäá ÷çîð "à.  
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 תכנס שלא עד לפניה מניםושמז הדינים
 ,לשם שתכנס שער באותו בשער למקום
 ,הזה בעולם משכונות שהשאיר משום

 לא" זה ועל .עולם באותו יזכה ובגללם
  ".בשער אויבים את ידברו כי שוויב

úîùð ãëã ïéðéãã ïåäéøàî ïéìà øòùá ú÷ôð à
 ïéðéîæã ïéðéãã ïåäéøî ïåðéà äîë àîìò éàäî
 àåääá øòùá äéúëåãì ìåòéé àì ãò äéî÷
 éàäá ÷éáù ïéðåëùîã ïéâá ïîú ìåòééã àòøú
 àì àã ìòå àîìò àåääá éëæé ïåäéðéâáå àîìò

øòùá íéáéåà úà åøáãé éë åùåáé:  
 .בדרך הולכים היו יוסי ורבי יהודה רבי

 רֵבוַד פיך פתח ,סייו לרבי יהודה רבי אמר
 ,אצלך נמצאת השכינה שהרי ,בתורה
 באה ,תורה בדברי שמדברים זמן שבכל

 ,בדרך שכן וכל ,ומתחברת השכינה
 בני לפני והולכת ובאה מקדימה ששכינה

. הוא ברוך הקדוש באמונת שזוכים אדם
 ריהופ כגפן אשתך" ,ואמר יוסי רבי פתח

 סביב זיתים כשתילי בניך ביתך בירכתי
 זמן כל ,"ריהופ כגפן אשתך" ".לחנךולש

 ,החוצה יוצאת ולא הבית בירכתי שהאשה
 .כשרים בנים להוליד וראויה צנועה היא

 ולא במינה אלא ננטעת לא גפן מה ,"כגפן"
 תעשה לא כשרה אשה כך ,אחר במין

 בה אין גפן מה .אחר איש עם נטיעות
 גם כשרה אשה כך אף ,אחר מעץ הרכבה

  ,שכרה מה ראה. כך

øà àçøàá éìæà ååä éñåé éáøå äãåäé éá" ì
 àúééøåàá éòìå êîåô çúô éñåé éáøì äãåäé éáø

 ïîæ ìëã êáâ úçëúùà àúðéëù àäã)éìîã (
>éìîá< àéúà àúðéëù ïàòì àúééøåàã 

àçøåàá ïëù ìëå àøáçúîåà àîã÷ àúðéëùã 
 ïàëæã àùð éðáã åäééî÷ àìæàå àéúàå

á÷ã àúåðîéäîá" øîàå éñåé éáø çúô ä)ù í
â çë÷ ( êéðá êúéá éúëøéá äéøåô ïôâë êúùà

 ïôâë êúùà êðçìùì áéáñ íéúéæ éìéúùë
 àìå àúéá éúëøéá àúúàã àðîæ ìë äéøåô
 ïéðá àãìåàì éæçúàå äòåðö àéä øáì à÷ôð
 äðéæá àìà àòèðúà àì ïôâ äî ïôâë ïøùëã
 ãáòú àì àøùëã àúúà êë àøçà àðéæá àìå

 àì ïôâ äî àøçà ùð øáá ïòéèð äéá úéà
 àøùëã àúúà éëä óåà àøçà àðìéàî äáéëø

äøâà äî éîç éîð éëä:  
  íìòðä ùøãî:  

 מר יחשש אל ,לו אמר .ואלך העיר בני
 ולא ,זה את עשו הם לתורה ,הזאת למנחה
 דברי יקבלו ולא ,לו אמר .כלום ממך יקבלו
 לו אמר .העיר בני כל באו .כן ,אמר .?תורה

 ,לו אמר .תישיבו ראשי כולם ,יהודה רבי
 ,כאן לשבת לו נאה שלא מי יש ואם

  .וילך שיקום
 עשרה מהם והבדיל אבא רבי קם

 האיש עם שבו ,להם אמר .ממנו שיקבלו
 ונשב למחר נקבל והם ואני ,הזה הגדול

 ישבו עמו שישבו עשרה ואותם .הלכו .עמו
 ,לו אמרו .כלום אמר ולא )עשרה אותם(

 ראמ .שכינה פני נקבל ,מר של רצונו אם
 לו שלחו .כאן אינו אבא רבי והרי ,להם
 כאשר שרה את פקד 'וה" ,ואמר פתח. ובא
 לומר לו היה ,כאן שהיה השנוי מה ,"אמר

ויזכור " שאמר כמו ,שרה את זכר 'וה

 øî ùåçéì àì äéì øîà ìéæéàå àúàî éðá
 àúééøåàì àúáåø÷ú éàäì]ã àåä[ àìå åãáò

 éìî éìá÷î àìå äéì øîà íåìë êðî åìá÷é
 äéì øîà àúàî éðá ìë åúà ïéà øîà àúééøåàã

 äéì øîà àúáéúî éøàî ïåäìë äãåäé éáøå éà
ìã ïàî úéà ìéæéìå íå÷éì àëä áúéîì úåàé à  

 ïåìá÷é éã äøùò åäééðî ìéãáàå àáà éáø í÷
à äéðî" ìé àðàå àðã àáø àøáâ éãäá åáéú

]ïåðéàå[ ïåðéà åìæà äéîò áéúðå øçîì ìá÷ð 
]äøùò[ åáéúé äéîò åøàúùàã )äøùò ïåðéà (

 ìá÷ð øîã äéúåòø éà äéì åøîà íåìë øîà àìå
éáø àäå åäì øîà àúðéëù éôà àëä úéì àáà 

åäéå øîàå çúô àúàå äéãäá åøãù" úà ã÷ô ä
 øîà øùàë äøù)à àë úéùàøá ( àéåðù éàî

åäéå øîéîì äéì äåä àëä äåä" äøù úà øëæ ä

                                                           

 .)הערת הזוהר(ב ” עט עא



úéùàøá 

557 

 מה על אלא פקידה שאין ,"רחל את יםאלה
 שכתוב ,היה בהתחלה אלא .בתחלה שהיה

 ענין אותו ועל ,"חיה כעת אליך אשוב שוב"
 כאשר" שכתוב משמע , עכשיושפקד רנאמ
 ,אמר כאשר נאמר לא שאלמלא ,"אמר

 שאמר דבר אותו ,פקד אבל ,זכירה שיאמר
 צדיק ,כך אמר כך אחר. אליך אשוב למועד

 דמותו ,עליון כבוד לאותו לעלות שזוכה זה
 וצדיק יקצד לכל וכן ,כבודו בכסא נחקקת
 להבטיח למטה שהיה כמו למעלה דמותו
 רבי שאמר וזהו. דושהק נשמה לאותה

 עמד ירח שמש" שכתוב זה מה ,יוחנן
 שעומדים ונשמה גוף שזוהרים ,"זבלה

 כדמות שלמעלה העליון הקדושבגורן 
 נזונית דמות ואותה ,בארץ עומד שהיה

 להתלבש עתידה ואותה ,הנשמה הנאתמ
 רותעב והאדמה .בארץ שנשארה הזו בעצם
 וזהו ,החוצה אזוהמה את וטופלת ממנה
 הדמות אותה וכשעומדת. שהוקד אשנקר
  חדש בכל באה ,שלמעלה ההיא

 øîàã äîë)íùáë ì  (éäìà øåëæéå"ìçø úà íà 
 àìà àúéîã÷á äåäã äî ìò àìà äãé÷ô ïéàã

 áéúëã äåä àúéîã÷á)é çé íù ( áåùà áåù
éç úòë êéìà ã÷ôù øîàð ïéðò åúåà ìòå ä

 áéúëã òîùî åéùëò)à àë íù ( øîà øùàë
 äøéëæ àîéì øîà øùàë øîàð àì àìîìàã
 êéìà áåùà ãòåîì øîàã äìî àéää ã÷ô ìáà
 àåääì ÷ñéîì éëæã ÷éãö éàä éëä øîà øúáì
 ïëå äéø÷é éñøëá çúôúî äéð÷åéã äàìò ø÷é

ãë àìéòì äéð÷åéã ÷éãöå ÷éãö ìëì  àúúì äåä
àì øîàã åðééäå àùéã÷ àúîùð àéääì àçèá

 áéúëã éàî ïðçåé éáø)àé â ÷å÷áç ( çøé ùîù
 ïéîéé÷ã àúîùðå àôåâ ïøäæã äìåáæ ãîò
 äåäã àð÷åéãë àìéòìã äàìò àùéã÷ àøãàá

î àð÷åéã àéääå àòøàá íéà÷îæåðäá úàðä 
 àîøâ éàäá ùáìúàì äãéúò àéääå àúîùð
 ìôèå äéðî øáòúî àòøàå àòøàá øàúùàã

àøáì äéðéèâã÷ éø÷úàã àåä àãå åùä ãëå 
àçøé ìëá àúà àìéòìã àéää àð÷åéã àîéé÷  

  æè÷/à  
  øäæ  
 אין זיתים מה ".זיתים כשתילי בניך"
 וכולם השנה ימות כל נופלים הםן שלעלי

 כשתילי בניך" כך אף ,תמיד )אביב( קשורים
 ,אחריו כתוב מה ".לחנךולש סביב זיתים

 הנה" זה מה ".'ה ירא גבר רךויב כן כי הנה"
 .כן הנההיה צריך לכתוב  ,"גבר רךויב כן כי

 ,ממנה זה שלמדנו אחר דבר לרבות אלא
 במקומה צנועה היתה שהשכינה זמן שכל

 ,"זיתים כשתילי בניך" כביכול ,לה כראוי
 סביב" .בארץ כששרויים ישראל אלו

 ומקריבים ושותים שאוכלים ,"לשלחנך
 ,הוא ברוך הקדוש לפני ושמחים קרבנות

 אחר. בגללם ותחתונים עליונים ומתברכים

éæ éìéúùë êéðá éìôð àì íéúéæ äî íéú
åäééôøèãù÷ åäìëå àúù éîåé ìë éïéøä  øéãú

 äî êðçìùì áéáñ íéúéæ éìéúùë êéðá éëä óåà
 äéøúá áéúë)ã çë÷ íéìäú ( êøåáé ïë éë äðä

åäé àøé øáâ" äðä øáâ êøåáé ïë éë äðä éàî ä
 àøçà äìî äàâñàì àìà äéì éòáî ïë

 àðôéìåàã]î àãéäð) [àðéîàã( àðîæ ìëã 
ùãåä àúðéëä äì éæç à÷ãë äøúàá àòéðö 

 ãë ìàøùé ïéìà íéúéæ éìéúùë êéðá ìåëéáë
 ïàúùå éìëàã êðçìùì áéáñ àòøàá ïàøù

á÷ éî÷ ïàãçå ïéðáø÷ ïéáø÷å" ïéàìò ïëøáúîå ä

                                                                                                                                                                                     

ור ופקודה לנוקבא כמו שהנקיבה מקבלת מהזכר כן הדיבור הראשון למועד אשוב הוא ב כי זכר לזכ"נ א
ל בפקודת נוקבא "י ז"פקד ממה שאמר מקודם הוא נוקבא וכן כתב בסידור האר' הדכורא והדבור השני וה

ב ואחוריים שלו פקד כי "ומכונה זה לפקיד כי ראש השמות הוא ע, ל"וכן קבלתי ממורי דוב בער ז
י "ש זה נקרא כל המקבל מאחר פקידה נ"שמקבל מאחר וע' ם מקבל מהפנים ולכן נקרא אחוריהאחוריי

  ).נ"ש(
 )הערת הזוהר(א מזונה " סב
  ).א"נ(מ "ל ופולט הגוף לחוץ א"ל דר"נ ג
ל שהם אביב כי תרגום "ש וכולהו בסירי ר" אין עלין שלהם נופלין אלא הם תמיד ירוקים ובוסר כמד

 ).א"ד(ה אביב הוא בסירא של והשעור) י"ל ת"ר(
ä) ð"éøéñá à( –ôã "å. 
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 שלחן מעל ישראל וגלו השכינה שיצאה
 ,יום כל יםעקוצו העמים בין והם ,אביהם

 שכתוב ,ה"לקב פרט בהם שישגיח מי ואין
 ."' וגואויביהם בארץ בהיותם זאת גם ואף"

 בגזרות מתו עליונים קדושים כמה וראינו
 שלא ורההת נשוע משום זה וכל ,תקיפות

 בארץ שרויים כשהיו ישראל ימויק
 לא אשר תחת" ,כתוב מה ראה. הקדושה

 לבב ובטוב בשמחה אלהיך 'ה את עבדת
 אשר תחת .סוד הוא זה פסוק ".כל בומר
 היו שכהנים בזמן ,בשמחה עבדת לא

 .בשמחה היא וזו ,ועולות קרבנות מקריבים
 אלו "כל בומר" .הלוים אלו "לבב ובטוב"

 יםטלוונ ביניהם אמצעיים שהיו ישראל
 הגוי הרבית" שכתוב ,הצדדים מכל ברכות

 שמחו" .הכהנים אלו ,"השמחה הגדלת לו
 ישראל אלו ,"בקציר כשמחת לפניך

 תבואת את להם רךיב הוא ברוך שהקדוש
 כאשר" .הכל מן מעשר ונותנים השדה
 שנוטלים לוים אלו ,"שלל בחלקם יגילו

  .רןוהג מתוך מעשר

 åìâúà ú÷ôð àúðéëùã øúáì åäééðéâá ïéàúúå
 àéîîò éðéá ååäå ïåäåáàã àøåúô ìòî ìàøùé

âùàã úéìå àîåé ìë ïéçååöåá÷ øá åäá ç" ä
 áéúëã)ãî åë àø÷éå ( íúåéäá úàæ íâ óàå

åâå íäéáéåà õøàá ' ïéàìò ïéùéã÷ äîë ïðéîçå
 àùðåò ïéâá àã ìëå ïéôé÷ú ïéøæâá åúéî
 ïàøù ååä ãë ìàøùé åîéé÷ àìã àúééøåàã

 áéúë äî éîç àùéã÷ àòøàá)æî çë íéøáã (
åäé úà úãáò àì øùà úçú"ìà ää äçîùá êé

åøî ááì áåèáå úçú àæø åäéà àø÷ éàä ìë á
 ïéáø÷ ååä éðäëã ïîæá äçîùá úãáò àì øùà

ä àãå ïååìòå ïéðáø÷é ááì áåèáå äçîùá à
]ïéìà[ )á( ååäã ìàøùé åìà ìë áåøî éàåéì

 ïéøèñ ìëî ïàëøá éìèðå åäééðéá íééòöîà
 áéúëã)á è äéòùé ( úìãâä åì éåâä úéáøä

øéö÷á úçîùë êéðôì åçîù éðäë ïéìà äçîùä 
]ìàïéìàøùé [á÷ã " àì÷çã àøåáò ïåì êéøá ä

 ììù í÷ìçá åìéâé øùàë àìëî àøùòî éáäéå
ìèðã éàåéì ïéìàéàøãà åâî àøùòî à:  

 ישראל אלו ,"הגוי הרבית" ,אחר דבר
 כראוי עליהם הוא ברוך הקדוש שאמונת

 הראש דרגת זוהי ,"השמחה הגדלת" .לו
 ,גדול שהוא ,בה שנדבק אברהם של העליון

  ,"לפניך שמחו. "בו נמצאת החשמו

 ìàøùé ïéìà éåâä úéáøä øçà øáã
á÷ã àúåðîéäîã" åì éæç à÷ãë åäééìò ä

úìãâäá äàìò àùéø àâøã åäéà àã äçîùä 
 äåãçå ìåãâ åäéàã äá ÷áãúàã íäøáàã] äéá

çëúùà[êéðôì åçîù :  
  íìòðä ùøãî:  

 ברוך הקדוש המלך לפני להשתחוות
 ".חדשוב חדש מדי והיה" שכתוב ,הוא

 אשוב למועד" ,ואומר לו מבשר והוא
 מתים להחיות שעתיד זמן לאותו ,"אליך

 זהו .שהתבשרה כמו זמן לאותו שתפקד עד
 ".אמר כאשר שרה את פקד 'וה" שכתוב
 הוא ברוך הקדוש שישמח יום ואותו

  ".במעשיו 'ה ישמח" שכתוב זהו .במעשיו

 áéúëã àåä êéøá àùéã÷ àëìî éî÷ àãâñì
) åñ äéòùéâë ( àåäå åùãçá ùãç éãî äéäå

 ïîæ àåääì êéìà áåùà ãòåîì øîàå äéì øùáî
 àåääì úã÷ôúàã ãò àéúéî àéçàì ãéúòã

ää øùáúàã äîë àðîæ" ã)à àë úéùàøá (
åäéå" àîåé àåääå øîà øùàë äøù úà ã÷ô ä

ää éåãáåòá àåä êéøá àùãå÷ éãçã" ã) íéìäú
àì ã÷ (åäé çîùé"åéùòîá ä:  

 על מר לנו יאמר ,אאב רבי לו אמר
 חולפת לכם ראוי ,אמר כך שאחר ,הפרשה
 הדברים אחר ויהי" ,ואמר פתח .זו פרשה
 ,'וגו אברהם את נסה והאלהים האלה
 אשר יחידך את בנך את נא קח ויאמר
 הזה מןוהא ,להתבונן יש כאן ."' וגואהבת

 àúùøô ìò øî ïì àîéì àáà éáø äéì øîà
ì úåàé øîà øúáì çúô àã àúùøô çúôîì ïåë

äìàä íéøáãä øçà éäéå øîàåâéäìàäå " äñð í
åâå íäøáà úà ')à áë úéùàøá ( àð ç÷ øîàéå

åâå úáäà øùà êãéçé úà êðá úà ' úéà àëä

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד( מתוך הגורן א
 ).א"ד(' א בכהנא וכו” ויקרא ח עב
 .זוהר הרקיע' עי ג
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. עושה מה ,הארץ ממקור כסף שמוציא
 עד דולקת לאש אותו מכניס בתחלה

 ,הארץ שלזוהמא ה כל את ממנו ציאשמו
 אחר .שלם כסף לא אבל ,כסף נשאר והרי

 כבתחלה באש אותו מכניס ,עושה מה כך
 הגו" שנאמר כמו ,סיגים ממנו ומוציא
 ללא שלם כסף הוא ואז ,"' וגומכסף סיגים

 את מכניס הוא ברוך הקדוש כך. ערבוביה
 נרקב לוושכ עד ,הארץ תחת הזה הגוף

 ונשאר ,הרעהזוהמא ה כל ממנו ויצאה
 ועד ,הגוף ממנו ונבנה רקב דותרו אותו

 יום אותו אחר. שלם לאו גוף הואעכשיו 
 יודע הוא אחד יום והיה" שכתוב ,הגדול

 כולם מסתרים ,"לילה ולא יום לא 'לה
 של חכוה פחד מלפני כבתחלה בעפר

 ובאו" שכתוב זהו .הוא ברוך הקדוש
 'ה פחד מפני עפר ובמחלות ריםוצ במערות

 ומתעכל נשמתם ויצא ,"' וגוגאונו ומהדר
 , ונשאר גוף שנבנה שם,ד רקבותרו אותו

 ,הרקיע וכזהר השמש כאור שלו ]האור[
 הרקיע כזהר יזהרו ליםיוהמשכ" שכתוב

 ערבוביה בלי שלם גוף ,שלם כסף ואז ,"'וגו
  ,יעקב רבי שאמר. אחרת

 àøå÷îî àôñë ÷éôàã àðîåà éàä àìëúñàì
 øåðá äéì ìééòî àúéîã÷á ãáò éàî àòøàã
 àäå àòøàã àîäåæ ìë äéðî ÷éôðã ãò ÷éìã

àúùààúîéìù àôñë àì ìáà àôñë úøà 
 àúéîã÷áãë àøåðá äéì ìééòî ãéáò éàî øúáì

éôééèñ äéðî ÷éôîåá øîà úàã äîë ) äë éìùî
ã ( óñëî íéâéñ åâä]åâå'[ àôñë àåä ïéãëå 

 àåä êåøá ùåã÷ä êë àéáåáøò àìá àúîéìù
 á÷øúîã ãò àòøà úåçú àôåâ éàä ìééòî

àúùàå àùéá àîäåæ ìë äéðî ÷éôðå äéìåë ø
á÷ø ãååøú àåääâ ïòë ãòå äéðî àôåâ éðáúàå 

àôåâ àåäã åíéìù àìä àáø àîåé àåää øúáì 
 áéúëã)æ ãé äéøëæ ( òãåé àåä ãçà íåé äéäå

åäéì"äìéì àìå íåé àì äå àøôòá åäìë ïøîèúî 
 àùãå÷ã åôé÷úå åìéçã íã÷ ïî àúéîã÷áãë

ää àåä êéøá" ã)èé á äéòùé ( åàáå] úåøòîá
íéøåöå [úåìçîáøôò ) íéòìñä é÷é÷ðáå( éðôî 

åäé ãçô" åðåàâ øãäîå ä]åâå'[æåäééúîùð ÷éôðå ç 
 ãååøú àåää ìëòúîå]á÷ø[è àôåâ øàúùàå 

ïîú éðáúàãé àøäæëå àùîùã àøåäðë äéìéã 
 áéúëã àòé÷øã)â áé ìàéðã ( åøéäæé íéìéëùîäå
åâå òé÷øä øäæë ' àîéìù àôåâ íéìù àôñë ïéãëå

àúéðøçà àéáåáøò àìáàéã á÷òé éáø øîà  

  æè÷/á  
  øäæ  

כשמחת " .בשעה שעולים להדבק בך
זו כנסת ישראל ששמחת הקציר  ,"בקציר

 ,"כאשר יגילו בחלקם שלל" .היא שלה

 úçîùë êá à÷áãúàì ïé÷ìñã àúòùá
ã ìàøùé úñðë àã øéö÷á äéìéã øéö÷á úçîù

 ïéìà åìéâé øùàë ììù í÷ìçá åìéâé øùàë äåä
                                                                                                                                                                                     

אשר לסיבה זו היה בהם הפירוד , מעורבים בכלים' ל בראשונה היו הסיגים והקלי"ב וז"ש טו ע"מבו' ע א
אשר חוזר לעפרו להתנער מהפסולת שבו ובבוא והוצרכו למות ולברר הפסולת דוגמת מיתת האדם ', הנז

 .תחיית המתים יקום כספא שלים בלי סיגים
 ).א"ד( סיגי הזהב ב
 ).א"ד( כף מלא רקב ג
 ).א"ד(ח "ג תמצא בז" החסר בזד
אבל עדיין תהיה בו עביות , ואז יהיה נקי וטהור מזוהמא, שבתחילה ייבנה הגוף מאותו התרווד רקב ה

 ).א"ב נח ע"ה ח"דע( לא שלים וממילא הוא, וחומריות
  ).א"ב נח ע"ה ח"דע(ב "ש שם קז ע"והוא אחר מלחמות גוג ומגוג כמ ו
  ).א"ב נח ע"ה ח"דע(א "פנחס רמג ע' ב ופ"שמות ז ע' ש בפ"כ יהיה בביאת המשיח כמ"והוא ג ז
  ).א"ב נח ע"ה ח"דע(שהרבה ימותו מגודל הפחד והאימה  ח
 ).א"ב נח ע"ה ח"דע(ת המתים יתעכל גם העביות וחומריות הגוף כי מעת ביאת המשיח עד זמן תחיי ט

é )ð" ààøåäð (–ôã "å. 
  ).הערת הזוהר(ח "ג רק בז"מכאן עד סוף מדרש הנעלם בדף קיח אינו נמצא בז יא
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כאשר יגילו אלו שאר הצבאות והמרכבות 
למטה בזמן שמחלקים שלל וטורפים טרף 

  .בראשית הכל

 ììù é÷ìçîã àðîæá àúúì ïéëéúøå ïéìéç øàù
àôøè éôøèåà àúéùàøá ]àìëã[:  

' עת לעשות לה" ,רבי יהודה פתח ואמר
 ,"'עת לעשות לה" מה זה ".הפרו תורתך

זו כנסת  "עת" אבל ,אלא הרי פרשוה
ואל " כמו שנאמר ,ישראל שנקראת עת

ואל יבא " מה זה ".יבא בכל עת אל הקדש
לשמרך מאשה " כמו שנאמר ,"בכל עת

 "אש זרה' ויקריבו לפני ה" או ה וזה,"זרה
 משום שיש לה ,"עת] "נקראת[מה ול .'וגו

עת וזמן לכל להתקרב להיות מאירה 
ואני תפלתי " כמו שנאמר ,ולהתחבר כראוי

 כמו שכתוב "'לעשות לה". "עת רצון' לך ה
 בתורה עוסק שכל מי ש,"עש דוד שםוי"

את לחבר קן את העת הזיכאלו עשה ות
 ,וכל כך למה .אותה עם הקדוש ברוך הוא

 שאלו לא הפרו ,משום שהפרו תורתך
רוד של הקדוש ברוך י לא נמצא פ,תורתך

  .הוא מישראל לעולמים

 øîàå çúô äãåäé éáø)åë÷ èé÷ íéìäú ( úò
åäéì úåùòì" úåùòì úò êúøåú åøôä äåäéì" ä

 ìàøùé úñðë àã úò ìáà äåî÷åà àä àìà åäî
 øîà úàã äîë úò éø÷àã)á æè àø÷éå ( ìàå

 úò ìëá àáé ìàå éàî ùã÷ä ìà úò ìëá àáé
 øîà úàã äîë)ä æ éìùî ( äøæ äùàî êøîùì

 àåä àãå)à é àø÷éå (åäé éðôì åáéø÷éå" äøæ ùà ä
åâå ' àìëì ïîæå úò äì úéàã ïéâá úò àîòè éàî

ì àáø÷ì äîë úåàé à÷ãë àøáçúàì àøäðúà
 øîà úàã)ãé èñ íéìäú (åäé êì éúìôú éðàå" ä

åäéì úåùòì ïåöø úò" áéúëã äîë ä)ù"âé ç á (
 àúééøåàá ìãúùàã ïàî ìëã íù ãåã ùòéå

á÷á äì àøáçì úò éàä ï÷úå ãéáò åìéàë" ä
 åøôä àì åìéàã êúøåú åøôäã ïéâá äîì êë ìëå

á÷ã àãåøô çëúùà àì êúøåú" ä ìàøùéî
ïéîìòì:  

' אני ה" כתוב ו זדוגמא כ,אמר רבי יוסי
 ,' בעת ה,"בעתה" מהו ".בעתה אחישנה

 אמר רבי ".אחישנה" אז ,שתקום מן העפר
יום אחד כנסת ישראל ,  ועם כל זה,יוסי

 כך , אמר רבי יהודה.בתוך העפר ולא יותר
 בשעה . הסוד שלמדנובא וראה אבל ,אמרו

 אז אותיות ,שכנסת ישראל גלתה ממקומה
א " שנפרדה ה,השם הקדוש כביכול נפרדו

 , ומשום שנפרדו מה כתוב,ו"מן וא
ו " משום שהסתלק וא,"ה"נאלמתי דומי"

 .נאלם הדיבור  אז,א וקול לא נמצא"מה
ולכן היא שוכבת לעפר כל אותו היום 

 . האלף החמישי,אהו  ומי.א" של ה)הזה(
נכנס טרם שואף על גב שהקדימה בגלות 

 ,א" הסוד של ה,אלף החמישיאותו ה
  וכשיבא האלף הששי שהוא הסוד

 áéúë àã àðååâë éñåé éáø øîà)áë ñ äéòùé (
åäé éðà"ä úòá äúòá åäî äðùéçà äúòá ä '

 íòå éñåé éáø øîà äðùéçà ïéãë àøôòî íå÷úã
ãç àîåé àã ìëáàøôò åâ ìàøùé úñðë éäéà â 

 àú ìáà åøîà éëä äãåäé éáø øîà øéúé àìå
ø éæçùé úñðëã àúòùá àðôéìåàã àæø ìà

 àùéã÷ àîùã ïååúà ïéãë äøúàî àééìâúà
ùøôúàã åùøôúà ìåëéáëàä "àå ïî à" ïéâáå å

 áéúë äî åùøôúàã)ã èì íéìäú ( éúîìàð
äéîåããàå ÷ìúñàã ïéâá "ä ïî å" àì ìå÷å à

 àéä êë ïéâáå íìàúà øåáã ïéãë çëúùà
 àîåé àåää ìë àøôòá úáéëù)àðã (>äã"à< 

îåäàùîç óìà åäéà ïàäòàå " úîéã÷àã â
 àæø äàùîç óìà àåää ìåòéé àì ãò àúåìâá

äã"àæø åäéàã äàúéúù óìà éúéé ãëå à:  
  íìòðä ùøãî:  

 ורידגוף שמאיר הקדוש ברוך הוא י
 ,"כי טל אורות טלך" שכתוב ,מלמעלה

 àìéòìî àåä êéøá àùãå÷ éîøé øéäðã àôåâ
éúëã á)èé åë äéòùé ( áéúëå êìè úåøåà ìè éë

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד( וטורפים טרף א
 ).א"ד(ב ” פקודי רכז עב
 ).א"ד( תוך עפר שפלות הגלות ג
 ).ו"לש(א "ב כו ע"ח' עי ד
 ).א"נ(מ "א. ד"ה בהיפוך הו"ס כל היום דו" חמישי לחסד וזל הוד" רה
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 ואז יקראו ,' וגו"מטלטלך' הנה ה"וכתוב 
 ". לוקדוש יאמר" שכתוב ,קדושים עליונים
 וזהו ,ית המתים של הסוףיוזהו שנקרא תח

 ולא , אחרון)נסיוןא "נ כסף שלם גוף שלם(
בי " שכתוב ,יטעמו עוד טעם המות

כי ' כי יען אשר עשית וגו' נשבעתי נאם ה
 ובאותו זמן מתפללים .' וגו"ברך אברכך

  .הצדיקים שלא יתנסו בזה יותר

)æé áë íù (åäé äðä"åâå êìèìèî ä ' ïåø÷úé ïéãëå
 áéúëã ïéàìò ïéùéã÷)â ã íù ( åì øîàé ùåã÷

 àúééøúáã íéúîä úééçú éø÷úàã àåä àãå
 àåä àãå)àîéìù àôåâ íéìù àôñë (]ð" à

àðåéñð[ àúåîã àîòè ãåò ïåîòèé àìå àúééøúá 
 áéúëã) áë úéùàøáæè (åäé íàð éúòáùð éá" ä

åâå úéùò øùà ïòé éë 'åâå êëøáà êøá éë '
é÷éãö åìöî àðîæ àåääáåé àãá ïåñðúé àìã à

øéúé:  
וישא אברהם את עיניו וירא " ,מה כתוב

 אלו שאר רשעי העולם ,' וגו"והנה איל
אילי נביות " כמו שנאמר ,שנקראו אילים

אחר " . גדולי נביות, ומתרגמים,ישרתונך
וכל קרני " כמו שנאמר ,' וגו"ז בסבךנאח

וילך ) "'וגו" וישלח אברהם(" ".רשעים אגדע
 שהם ,' וגו"אברהם ויקח את האיל

 וישארו ,מנים להתנסות בכל נסיון רעומז
הצדיקים לעולם הבא כמו מלאכים 

 ולכן כתוב ,עליונים קדושים ליחד את שמו
. ' וגו"אחד ושמו אחד' ביום ההוא יהיה ה"

 מכאן , רבי יהודה)מר להםא(אמר לו 
כל מי  [כנסשיוהלאה פתחו הפתח 

 יום אחר ונכנסו לפניו כל בני ].שרוצה
 יאמר לנו מר דברי תורה , אמרו לו.העיר

פקד ' וה" ,בפרשה שקרינו בה ביום שבת
 , פתח ואמר, קם בין העמודים".את שרה

 שלשה מפתחות ,' וגו"פקד את שרה' וה"
א מסרם לא בידו של הקדוש ברוך הוא ול

 מפתח של חיה .ביד מלאך ולא ביד שרף
 בא אליהו .תחיית המתיםושל גשמים ושל 

תחיית של גשמים ושל  ,ונטל השנים
 לא נמסר ביד ,ואמר רבי יוחנן. המתים

 , שאמר רבי יוחנן,אליהו אלא אחת
 אמר ,כשבקש אליהו להחיות בן הצרפית

 לא נאה לך לקחת ,לו הקדוש ברוך הוא
 אלא תן לי מפתח ,תחותבידך שני מפ

לך " שכתוב  והיינו. ותחיה המת,הגשמים
 לא ".ואתנה מטר' הראה אל אחאב וגו

והרי אלישע ". ואתנה" אלא ,אמר ותן מטר
  היו

 áéúë äî)ã íù ( åéðéò úà íäøáà àùéå
åâå ìéà äðäå àøéå ' àîìò éáééç øàù ïéìà

 øîà úàã äîë íéìéà ïåø÷úàã)æ ñ äéòùé (
ùé úåéáð éìéà úåéáð éáøáø ïðéîâøúîå êðåúø

 êáñá æçàð øçà]åâå'[ øîà úàã äîë ) íéìäú
àé äò ( òãâà íéòùø éðø÷ ìëå) íäøáà çìùéå

åâå' (]åâå ìéàä úà ç÷éå íäøáà êìéå'[ ïåðéàã 
 ïéðîåæî]äàñðúàì) [àðåéñðì( àðåéñð ìëá 

 éúàã àîìòì íé÷éãöä ïåøàúùéå àùéá
 äéîù àãçéì ïéùéã÷ ïéàìò ïéëàìîë êë ïéâáå

 áéúë)è ãé äéøëæ (åäé äéäé àåää íåéá" ãçà ä
åâå ãçà åîùå 'à" äãåäé éáø ì]ð"ïåì øîà à[ 
àìäìå ïàëî)ä(çìöà  åàçúôà àîåé ìàò 

 àîéì äéì øîà àúî éðá ìë äéî÷ åìàò àøçà
 äá ïðéø÷ã àúùøôá àúééøåàã àééìî øî ïì

 àúáùã àîåé)à àë úéùàøá (åäéå" úà ã÷ô ä
éðéá í÷ äøùåäéå øîàå çúô éãåîò " úà ã÷ô ä

åâå äøù ' êåøá ùåã÷ä ìù åãéá úåçúôî ùìù
 óøù ãéá àìå êàìî ãéá àì íøñî àìå àåä
 íéúîä úééçú ìùå íéîùâ ìùå äéç ìù çúôî

éçú ìùå íéîùâ ìù íéðùä ìèðå åäéìà àáé ú
 åäéìà ãéá øñîð àì ïðçåé éáø øîàå íéúîä
åäéìà ù÷áùë ïðçåé éáø øîàã úçà àìà 

 àåä êéøá àùãå÷ äéì øîà úéôøöä ïá úåéçäì
 ïú àìà úåçúôî éúù êãéá áñéîì êì úåàé àì
 áéúëã åðééäå úîä äéçúå íéîùâä çúôî éì

)î"à çé à (åâå áàçà ìà äàøä êì ' øèî äðúàå
ååä òùéìà àäå äðúàå àìà øèî ïúå øîà àì  

  ÷éæ/à  
  øäæ  

                                                           

 ).א"נ(ב "הרש. ת יכנס" פירוש פתחו השער ויהיה פתח פתוח לכל הרוצה ליכנס לשמוע דא
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בזמן . א"ו יקים את ה" אז וא,ו"של וא
 אז שלמות , שישים נפשים עשרשש פעמ

ו שש פעמים "ו עשר פעמים וא"של וא
ו " וא,'בי] בעשר[ו עולה "וא] ו"שוא [,עשר

ו בתוך עשר שש "נשלמת וא. א"יורדת בה
 , להקימה מהעפר שישים אז הם,פעמים

 וששים מאותו האלף הששי  שישיםובכל
 . ועולה בדרגותיה להתחזק,א"מתחזקת ה

 יפתחו , הששי]לאלף[ובשש מאות שנים 
נות של חכמה ישערי החכמה למעלה ומעי

 ,להיכנס לשביעי העולם תקןווי ,למטה
אדם שמתקן ביום ששי מכשמעריב כ

 ,כמו כן גם כאן , לשבתלהיכנסהשמש 
בשנת שש מאות שנה לחיי " וסימן לדבר

  ".נות תהום רבהינבקעו כל מעי' נח וגו

àåã"àå ïéãë å"äì íé÷åé å"àðîæá àà úéù 
ïéðîæ åîéìù ïéãë øùò ]ùôð ïéúùå  ' ïéðîæ øùò

]é' [>àå"å<éù "øùò ïéðîæ ú[àå " à÷ìñ å)øùòá (
]éá'[àå "äá àúçð å"àå íéìúùà à" øùò åâ å

 ìëáå àøôòî àî÷àì ïéúù ååä ïéãë ïéðîæ úéù
ïéúùá ó÷úúà äàúéúù óìà àåääî ïéúùå 

ä" äàî úéùáå àô÷úúàì éåâøãá à÷ìñå à
 ïåçúôúé äàúéúùì ïéðù àìéòì àúîëçã éòøú

 àìòàì àîìò ï÷úúéå àúúì àúîëçã éòåáîå
 ùð øáë äàòéáùá]ï÷úúîã) [ï÷úîã(â àîåéá 

 óåà àúáùá àìòàì àùîù áøò éëî äàúéúù
 êéðîéñå éîð éëä)àé æ úéùàøá ( ùù úðùá

åâå çð ééçì äðù úåàî ' íåäú úåðééòî ìë åò÷áð
äáø:  

ך יותר ו כל זה זמן אר,אמר לו רבי יוסי
כפי שבארוהו החברים שהוא יום אחד מ

 שכתוב ,גלות של כנסת ישראל ולא יותר
 כך , אמר לו".נתנני שוממה כל היום דוה"

למדתי מאבי בסודות האותיות של השם 
הקדוש ובימים של שנות העולם ובימים 

ואז . בסוד אחדהוא  והכל ,של בראשית
 מאירים כמו צבעים ב בענןתראה הקשת

 שכתוב ,אשה שמתקשטת לבעלה
 והרי פרשוה ,"ר ברית עולםווראיתיה לזכ"

 מאירים צבעים ב"וראיתיה" .ויפה הוא
 מה זה ".ר ברית עולםולזכ" ואז ,כראוי

 ויתחבר , זו כנסת ישראל,"ברית עולם"
 כמו ,א ויקימה מן העפר"ו עם ה"וא

 זו ,"ים את בריתוויזכור אלה"שנאמר 
 כמו שנאמר ,כנסת ישראל שהיא ברית

ו "אז יתעורר וא. ' וגו"לאות בריתוהיתה "
 אז אותות עליונים יתעוררו ,א"אל ה
ות מלחמ ועתידים בני ראובן לעורר ,בעולם

 וכנסת ישראל יקים אותה מן ,בכל העולם
 ,ר אותה הקדוש ברוך הואוהעפר ויזכ

à" äîëî øéúé àðîæ åëéøà àã ìë éñåé éáø ì
 úñðëã àúåìâ ãç àîåé åäéàã àééøáç äåî÷åàã

 áéúëã øéúé àìå ìàøùé)âé à äëéà ( éððúð
à äåã íåéä ìë äîîåù" àáàî àðôéìåà éëä ì

éæøá àîìò éðùã éîåéáå àùéã÷ àîùã ïååúàã ï
 ïéãëå åäéà àãç àæø àìëå úéùàøáã éîåéáå

éðååâá àððòá àúù÷ éæçúéã àúúàë ïéøéäð 
äìòáì àèù÷úîãä áéúëã )åè è úéùàøá (

 øéôùå äåî÷åà àäå íìåò úéøá øåëæì äéúéàøå
 ïéãëå úåàé à÷ãë ïéøéäð ïéðååâá äéúéàøå àåä

éøá ïàî íìåò úéøá øåëæì úñðë àã íìåò ú
çúéå ìàøùéàå øá"äá å" àøôòî äì íé÷åéå à

îëà øîà úàã ])ãë á úåîù (éäìà øåëæéå" í
îë úéøá éäéàã ìàøùé úñðë àã åúéøá úàà 

øîà úàã[) âé è úéùàøá( úéøá úåàì äúéäå 
åâå ' ãë]øòúé) [øòúà(àå "ä éáâì å" ïéúà ïéãë à

àîìòá ïåøòúé ïéàìòå ïéðéîæ ïáåàøã éåðáå 
 íé÷åé ìàøùé úñðëå àîìò ìëá ïéáø÷ ïåøòúéã

                                                           

 )הערת הזוהר(ב ” שמות ט עא
 ).א"נ(מ "א. ו"שמות עמוד מ' בפ' וע. ק"ל וכל שתין ודו"ל דצ" נב
 ו ונפתח,ים לפניו ככל פשטות התורהי גלוו והי, מרכבהל גילה סתרי מעשה בראשית ומעשה" האריזג

ש "ומ. ' וכור ואילך" ובפרט משנת ת. לפי כחו'בהם כל אלהבין ניתן רשות לכל העוסקים בזה מאז  ו,על ידו
ל שניתן רשות לכל המשתוקקים להדבק באלהים חיים ולהתעסק בחכמת האמת לכנוס "ר' יתפתחון כו

אז עדיין עד  כי ,ר"ז קודם שנת ת"לא היה כשמי שיעמיק בזה ישכיל וימצא  וכל .וליטול את השם כהראוי
ישראל '  כן שמעתי בשם הגאון החסיד ר, ליחידי סגולה לבדולא היו אלאם מים וחתומיסתוהיו הדברים 

  ).ג"א לח ע"ה ח"דע (ל"סלאנטער ז
 .)הערת הזוהר(ב ” עב עד
 .ב בענין הקשת"ב ע”צ ע"א על ספד"בהגר' עי ה
 .)הערת הזוהר(א ”לו ע רו
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וימצא הקדוש ברוך הוא אצלה בתוך 
 ).עשר(' ו שש פעמים י"הגלות כחשבון וא

ד ו ואז תקום ויפק,יםִנעשר פעמים שש ַש
  ומי שהוא נמוך,העולם לעשות נקמות

  . יגבה
   משום, יפה אמרת,אמר לו רבי יוסי

á÷ äì øëãéå àøôòî äì"á÷ çëúùéå ä" äáâì ä
àå ïáùåçë àúåìâ åâ" ïéðîæ úéù å]é'[) øùò ( øùò

 àîìò ã÷ôúéå íå÷éú ïéãëå ïéðù úéù ïéðîæ
 éîøúé êéàî åäéàã ïàîå ïéî÷åð ãáòîì  

à"ïéâá úøîà÷ øéôù éñåé éáø ì  
  íìòðä ùøãî:  
 .פי שנים ברוחו של אליהויים  לק, כן,לו

אלא שלשתם לא מסרם הקדוש ברוך הוא 
 כחו בא וראה , שאמר רבי סימון,ביד שליח

 בפעם אחת מחיה ,של הקדוש ברוך הוא
 מזריח מאורות ,מתים ומוריד שאול ויעל

 מדשן , מצמיח חציר,ומוריד גשמים
 עוזר ,ה נותן פרנס, פוקד עקרות,יבולים

 מעביר ,וקף כפופים ז, סומך נופלים,דלים
 והכל בזמן אחד ,ם מלכיםימלכים ומקי

 מה שאין שליח ,וברגע אחד ובבת אחת
  .לעולם יכול לעשותו

 åäéìà ìù åçåøá íéðù éô íéé÷ì ïéà äéì
 ãéá àåä êåøá ùåã÷ä íøñî àì íúùìù àìà
 ìù åçë äàøå àá ïåîéñ éáø øîàã çéìù
 íéúî äéçî úçà íòôá àåä êåøá ùåã÷ä

åàù ãéøåî úåøåàî çéøæî ìòéå ìå] ãéøåîå
íéàùã [> ãéøåîåíéîùâ< ïùãî øéöç çéîöî 

ñðøô ïúåð úåø÷ò ã÷åô íéìåáéä íéìã øæåò 
 í÷äîå ïéëìî àãòäî íéôåôë ó÷åæ íéìôåð êîåñ
 úçà úááå ãçà òâøáå ãçà ïîæá ìëäå ïéëìî

åúåùòì ìåëé íìåòì çéìù ïéàù äî:  
 כל מה שעושה , אמר רבי יוסי,שנינו

 אינו צריך לעשות אלא ,וש ברוך הואהקד
שתו יהא ו שכיון שאמר ממקום קד,בדבור

 כח גבורתו של בא וראה .מיד נעשה ,כך
שמים ' בדבר ה" שכתוב ,הקדוש ברוך הוא

 מה זה ,)יהודה( שאמר רבי יוחנן ".נעשו
ועברתי בארץ מצרים אני ולא "שכתוב 
 ,אם כך כבוד גדול הוא למצרים. 'מלאך וגו

פס ופס מלך למי שתו מי שתשלא דומה
 בכל זוהמתמה מו אין לך א, ועוד.הדיוט

אשר " שכתוב בהם ,םימאה כמו המצרוט
 שהם חשודים ,' וגו"בשר חמורים בשרם

ם שעשה מה ָח והם באים ְמ,על משכב זכור
וכי .  וקלל אותו ולכנען בנו,שעשה לאביו

ה מלאך או שליח לשגר "לא היה לקב
עשה באשור לעשות נקמה במצרים כמו ש

ובני שם עילם " שכתוב ,שהיה בנו של שם
 , ושם היה כהן גדול ונתברך".ואשור

 והיה לשם ,"אלהי שם' ברוך ה"שנאמר 
ויצא " וכתוב בם ,לה והברכה על אחיווהגד

 ועל ידי ,"ויכה במחנה אשור' מלאך ה
 כל שכן המצרים שהם .שליח נעשה

 ואמר אני ולא ,מהוהמים יותר מכל אומז
 מכאן למדנו ,אלא אמר רבי יהודה. מלאך

כח גבורתו של הקדוש ברוך הוא ומעלתו 
 אמר הקדוש ברוך .שהוא גבוה מעל הכל

 זוהמתמה זו של מצרים מו א,הוא
 , ואין ראוי לשגר מלאך ולא שרף,נפתוומט

 äî ìë éñåé éáø øîà àéðú]äùåòù) [äùòù( 
øá ùåã÷ä øåáãá àìà úåùòì êéøö åðéà àåä êå

 äùòð ãéî êë àäé åúùåã÷ íå÷îî øîàã ïåéëã
 àåä êåøá ùåã÷ä ìù åúøåáâ çë äàøå àá

 áéúëã)å âì íéìäú (åäé øáãá" åùòð íéîù ä
 éáø øîàã]ïðçåé[) äãåäé ( áéúëã éàî) áé úåîù

áé (åâå êàìî àìå éðà íéøöî õøàá éúøáòå '] éà
éëä) [éëå(éâñ àø÷é  éîã àìã éàøöîì àåä äà

 ïéà ãåòå àèåéãä ùôúã ïàîì àëìî ùôúã ïàî
 íéøöîä åîë äàîåè ìëá úîäåæî äîåà êì

 åäá áéúëã)ë âë ìà÷æçé ( íéøåîç øùá øùà
åâå íøùá ' íäå øåëæ áëùî ìò íéãåùç íäù

]íéàá[ åúåà ìì÷å åéáàì äùòù äî äùòù íçî 
 àåä êåøá ùåã÷äì äéä àì éëå åðá ïòðëìå

àìîêà äî÷ð úåùòì øâùì çéìù åà ] íéøöîá
äùòù åîë[äéäù øåùàá ) ïá( íù ìù åðá 

 áéúëã)áë é úéùàøá ( øåùàå íìéò íù éðá
 øîàðù êøáúðå ìåãâ ïäë äéä íùå)åë è íù (

åäé êåøá" äìåãâä íùì äéäå íù éäìà ä
 íá áéúëå åéçà ìò äëøáäå)åì æì äéòùé ( àöéå

åäé êàìî"òå øåùà äðçîá äëéå ä çéìù éãé ì
 ìëî øúåé íéîäåæî íäù íéøöîä ïëù ìë äùòð
 äãåäé éáø øîà àìà êàìî àìå éðà øîàå äîåà

                                                           

  ).ו"לש(א "ב ז ע"ח' עי א
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 ,נפיםודבר קדוש בין רשעים ארורים מט
  אלא אני

 àåä êåøá ùåã÷ä ìù åúøåáâ çë åðãîì ïàëî
 êåøá ùåã÷ä øîà ìëä ìò äåáâ àåäù åúìòîå
 ïéàå úôðåèîå úîäåæî íéøöî ìù åæ äîåà àåä
 ïéá ùåã÷ øáã óøù àìå êàìî øâùì éåàø

åøà íéòùøéðà àìà íéôðåèî íéø  
  æé÷/á  
  øäæ  

 ואין לנו ,שהוא בתוך סוד האותיות
 שהרי בספרו ,לעורר חשבון וקצים אחרים

 שכתוב ,של רב ייבא הזקן מצאנו חשבון זה
 ,ו" והוא הסוד של וא,"אז תרצה הארץ"

 וזהו ,"וזכרתי את בריתי יעקוב"שכתוב 
 ואחר כך ".רואזכ" ועל זה . הכל כאחד,ו"וא
 ,"תרצה" . זו כנסת ישראל"רורץ אזכוהא"

  .תתרצה הארץ אל הקדוש ברוך הוא

 àøòúàì ïì úéìå ïååúàã àæø åâ åäéàã
÷å ïáùåçé àáéé áøã àøôñá àäã ïéðøçà ïéö

 áéúëã àã ïáùåç ïçëùà àáñ)ãì åë àø÷éå (
õøàä äöøú æàààåã àæø àåäå " áéúëã å) íù

áî (àå àåä àãå áå÷òé éúéøá úà éúøëæå"ìë å à
 àã øåëæà õøàäå øúáìå øåëæà àã ìòå àãçë

á÷ éáâì àòøà éòøúú äöøú ìàøùé úñðë"ä:  
 ודאי ,אבל יום אחד שאמרו החברים
 והכל ,הכל גנוז לפני הקדוש ברוך הוא

 ,נמצא בסוד האותיות של השם הקדוש
שהרי הגלות באותן האותיות רבי ייסא 

 באותן האותיות עכשיו ו,לה אותן כאןיג
 בא וראה ,אמר לו. לה אותןהתגלו וג

 לא , כשנפקדה שרה מדרגה הזואפילוש
 שכתוב ,ו"פקד אותה אלא בסוד של וא

 משום שהכל הוא .' וגו"פקד את שרה' וה"
ול הכל ובו מתגלה ל כזה וב,ו"בסוד של וא

 הוא מגלה כל נסתם משום שכל דבר ,הכל
 בגלוי ויגלה מה אשהו  ולא בא מי,נסתם
  .נסתםשהוא 

àîåé ìáà àåä àìë éàãå àééøáç åøîàã ãç 
á÷ éî÷ æéðâ" ïååúàã àæøá çëúùà àìëå ä

 ïåì éìâ ïååúà ïåðéàá àúåìâ àäã àùéã÷ àîùã
 ïééìâúà ïååúà ïåðéàá àúùäå àëä àñéé éáø

]ïåì éìâå[à " äøù àã÷ôúà ãë åìéôàã éæç àú ì
àåã àæøá àìà äì ãé÷ô àì àâøã éàäî" å

 áéúëã)à àë úéùàøá (åäéå"ô ä äøù úà ã÷
åâå 'àåã àæøá àìëã ïéâá"åäéà åá ìéìë àäáå 

 éäéàã äìî ìëã ïéâá àìë àéìâúà äéáå àìë
äéà àîéúñé åäéàã ïàî éúà àìå íéúñ ìë éìâ 

íéúñ åäéàã äî éìâéå àéìâúàá:  
 כמה יש לנו להמשך ,אמר רבי יוסי

ה תלה "קב וה,בתוך הגלות עד אותו הזמן
 ואם לא אם יזכו ,כל כשישובו בתשובהה

אני " כמו שנאמר בפסוק הזה שכתוב ,יזכו
  לא זכו,"אחישנה"  זכו".בעתה אחישנה' ה
בעודם הולכים אמר רבי ו .הלכו". בעתה"

 שבמקום הזה ישבתי עכשיו נזכרתי ,יוסי
 עתיד אתה , בני, ואמר לי,יום אחד עם אבי

כשתגיע ימיך לששים שנים למצא במקום 
י זכיתי  והר,הזה אוצר של חכמה עליונה

 ואינו יודע אם ,לאותם הימים ולא מצאתי
הדברים הללו שאמרנו או אותה החכמה 

à" àúåìâ åâ àëùîúàì ïì úéà äîë éñåé ø
á÷ äéì éìú àìëå àðîæ àåää ãò" ïåáåúé ãë ä

 øîúàã äîë åëæé àì éàå åëæé éà àúáåéúá
 áéúëã àø÷ éàäá)áë ñ äéòùé (åäé éðà" ä

 åìæà äúòá åëæ àì äðùéçà åëæ äðùéçà äúòá
à éìæà ååäã ãò" àäã àúùä àðøëãà éñåé ø

 ãç àîåé àðáéúé àã øúàá éì øîàå àáà íò
 ïéðù ïéúéùì êîåé ïåèî ãë úðà ïéîæ éøá

àîéñ øúà éàäá àçëùàìâ äàìò àúîëçã 
 àðòãé àìå àðçëùà àìå ïéîåé ïåðéàì àðéëæ àäå
 åäéàã àúîëç àéää åà ïøîà÷ã ïéìî éðä éà

                                                           

à  õøàä õøúå)øâä úåäâäá óñåð"à.( 
  .זוהר הרקיע' עי ב
 ).א"ד(אוצר מחכמה עליונה בסוד האצילות ' יך לששים שנה אזי תמצא סימא וכומ כשיגיעו יג
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 כשיגיעו השלהבות ,ואמר לי. שהוא אמר
 .יאבד ממך, ידיך ישל האש לתוך האויר

 , אמר לי. במה ידעת, אבא,אמרתי לו
 שעברו על ראשך ציפוריםבאותן שתי 

 בין כך נפרד רבי יוסי ונכנס לתוך .ידעתי
  מערה

àøåðã ïéôìå÷ ïåèîé ãë éì øîàå øîàà éøéäè åâ 
 úòãé äîá àáà äéì àðéîà êðéî ãéáàúà êãé

à"ì àðòãé êùéø ìò åøáòàã ïéøåôö ïéøú éðäá 
àúøòî åâ ìàòå éñåé éáø ùøôúà éëäãà:  

  íìòðä ùøãî:  
ולא שרף ולא מלאך עושה מה שאין 

 שאני אומר ממקום , לעשותיםשליח יכול
 מה שאין ,ומיד נעשה ,שתי יהא כךוקד

אבל הקדוש ברוך . המלאך יכול לעשותו
ד ומי ,שתו אומר יהא כךוהוא ממקום קד

 ולפיכך לא .נעשה מה שהוא רוצה לעשות
 ,נעשית נקמה זו על ידי מלאך ושליח

לתו של ו ולהראות גד,בשביל קלון המצרים
מקום שלא רצה שיכנסו ביניהם דבר 

 , ועל הדרך הזה נאמר אני ולא מלאך.קדוש
  . ולא מלאך,אני יכול לעשותו

 óøù àìå êàìî úåùòì ìåëé ïéàù äî äùåò
åà éðàù çéìù àìå êë àäé éúùåã÷ íå÷îî øî

 ìáà åúåùòì ìåëé êàìîä ïéàù äî äùòð ãéîå
 êë àäé øîåà åúùåã÷ íå÷îî àåä êåøá ùåã÷ä
 àì êëéôìå úåùòì äöåø àåäù äî äùòð ãéîå

ò åæ äî÷ð úéùòð" çéìùå êàìî é)å( ïåì÷ ìéáùá
 äöø àìù íå÷î ìù åúìåãâ úåàøäìå íéøöîä

ä êøãä ìòå ùåã÷ øáã íäéðéá åñðëéù øîàð äæ
êàìî àìå åúåùòì ìåëé éðà êàìî àìå éðà:  

 מה זה ,כיוצא בו אמר רבי יהודה
 וכמה צדיקים ,"לדג' ויאמר ה"שכתוב 

בר עמהם יוחסידים מישראל שלא ד
 ובא לדבר עם הדג דבר ,הקדוש ברוך הוא

 , אלא אמר רבי יהודה.שאינו מכיר ויודע
לתו של יונה לפני הקדוש יכיון שעלתה תפ

שתו אמר בשביל ו ממקום קד,הואברוך 
דג ד ל" למ.קיא הדג את יונה אל היבשהשי

בשביל הדג '  ויאמר ה, כלומר,כמו בשביל
 ממקום .שיקיא את יונה אל היבשה

 ,שתו אמר הקדוש ברוך הוא יהא כךוקד
  . מה שאין שליח יכול לעשותו,ומיד נעשה

 áéúëã éàî äãåäé éáø øîà åá àöåéë) äðåé
é á (åäé øîàéå" íéãéñçå íé÷éãö äîëå âãì ä

 àåä êåøá ùåã÷ä íäîò øáã àìù ìàøùéî
 àìà òãåéå øéëî åðéàù øáã âãä íò øáãì àáå
 äðåé ìù åúìôú äúìòù ïåéë äãåäé éáø øîà
 øîà åúùåã÷ íå÷îî àåä êåøá ùåã÷ä éðôì

îì äùáéä ìà äðåé úà âãä àé÷éù ìéáùá" ã
åäé øîàéå øîåìë ìéáùá åîë âãì" ìéáùá ä

ä åúùåã÷ íå÷îî äùáéä ìà äðåé úà àé÷éù âã
 äî äùòð ãéîå êë àäé àåä êåøá ùåã÷ä øîà

åúåùòì ìåëé çéìù ïéàù:  
 מפתח של חיה , אמר רבי שמעון,שנינו

 ובעוד ,בידו של הקדוש ברוך הוא היא
 הקדוש ברוך הוא ,שהיא יושבת על המשבר

 אם ראוי הוא לצאת ,ין באותו הולדימע
 ,פותח דלתות בטנה ויוצא)יוצא ו( ,לעולם

 אם .סוגר דלתותיה ומתו שניהם ,ואם לאו
 על , אלא כך שנינו. לא יצא רשע לעולם,כך

אמר רבי ( ,'שלש עברות נשים מתות וכו
 למה אשה , ואמר רבי יצחק)שמעון והרי

 ,אלא אמר רבי יצחק. מפלת פרי בטנה
בר שאינו והקדוש ברוך הוא רואה אותו הע

ומקדים להמיתו במעי  ,ראוי לצאת לעולם
הנפלים היו בארץ בימים " שנאמר ,אמו
 ,ד ראשונה" בלא יו"הנפלים"כתוב  ".ההם

 åãéá äéç ìù çúôî ïåòîù éáø øîà àéðú
ä àåä êåøá ùåã÷ä ìùé úáùåé àéäù ãåòáå à

 êåøá ùåã÷ä øáùîä ìò ãìåä åúåàá ïééòî àåä
 íìåòì úàöì àåä éåàø íà)å àöåé( úåúìã çúåô

 åúîå äéúåúìã øâåñ åàì íàå àöåéå äðèá
 éëä àìà íìåòì òùø àöé àì éëä éà íäéðù

ïðéðú åëå úåúî íéùð úåøéáò ùìù ìò ') øîà
àäå ïåòîù éáø( äùà äîì ÷çöé éáø øîàå 

 ùåã÷ä ÷çöé éáø øîà àìà äðèá éøô úìôî
êåøá úàöì éåàø åðéàù øáåòä åúåà äàåø àåä 

 øîàðù åîà éòîá åúéîäì íéã÷îå íìåòì
)ã å úéùàøá ( íää íéîéá õøàá åéä íéìéôðä

                                                                                                                                                                                     

נאבד מידך  כשיגיע שלהבת אש בין אורות ידיך דהיינו בין אוירי אצבעותיך אזי יהיה הספר ההוא א
ב "הרש. ל כוחות האש סודות שבספר מתוך פסת כף ידיך יאבדו ממך"ופירוש קולפין מקל ר ).א"ד(לגמרי 
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 בשביל שאחרי כן באו בני האלהים ,ולמה
  אל בנות האדם וילדו להם בזנות וירבו

äåé àìá áéúë íéìôð" ìéáùá äîìå äðåùàø ã
éäìàä éðá åàá ïë éøçàù" íãàä úåðá ìà í

åáøéå úåðæá íäì åãìéå  
  é÷ç/à  
  øäæ  

וך  ומצא ספר אחד שהיה נעוץ בת,אחת
. תוי יצא א.נקב של הסלע בקצה המערה

 ראה שבעים ושתים ,כיון שפתח אותו
 ,חקוקי אותיות שנמסרו לאדם הראשון

ובהם היה יודע כל החכמה של עליונים 
ם י וכל אותם שאחר הריחי,קדושים

תוך אורות  הפרוכת שמתגלגלים אחר
 וכל אותם דברים שעתידים לבא ,עליונים

 בצד מערב לעולם עד היום שיקום ענן
קרא לרבי יהודה . ויחשיך את העולם

 לא הספיקו .ד באותו ספרווהתחילו ללמ
דים של אותן עמוד שנים או שלשה וללמ

האותיות עד שהיו מסתכלים באותה 
ד בסתרי ו כיון שהגיעו ללמ.חכמה עליונה

 יצא שביב של אש ,הספר ודברו זה עם זה
 של רוח והכה בידיהם ואבד ונשיבה חזקה

 אולי חס ,כה רבי יוסי ואמר ב.מהם
 או שאין אנו ,וחלילה חטא הוא אצלנו

 ,כשבאו אל רבי שמעון. זכאים לדעת אותו
 אולי , אמר להם.ספרו לו המעשה הזה

בקץ המשיח של אותם אותיות הייתם 
 שהרי , את זה לא ידענו, אמרו לו.עסוקים

 , אמר להם רבי שמעון.הכל נשכח מעמנו
א בזה שיתגלה כל אין רצון הקדוש ברוך הו

 , וכשיהיה קרוב לימות המשיח,כך לעולם
תינוקות של העולם עתידים למצא אפילו 

נסתרות של חכמה ולדעת בו קצים 
 זהו . ובאותו זמן יתגלה לכל.וחשבונות

 מה .' וגו"ך אל עמיםוכי אז אהפ"שכתוב 
 בזמן שתקום כנסת ישראל מן ,"אז"זה 

 àá÷åð åâ õéòð äåäã ãç àøôñ çëùàå àãç
àúøòî éôééñá àøðèãà çúôã ïåéë äéá ÷ôð 

 åøñîúàã ïååúàã ïéôéìâ ïéøúå ïéòáù àîç äéì
 àúîëç ìë òãé äåä åäáå ïåùàøä íãàì

ïéùéã÷ ïéàìòãá àéçéø øúáã ïåðéà ìëå 
àúëåøô øúá ïìâìâúîãïéàìò ïéøéäè åâ â ìëå 

 ãò àîìòì éúéîì ïéðéîæã ïéìî ïåðéà>àîåé< 
íå÷éããáøòî øèñáã àððò ä àø÷ àîìò êéùçéå 

 àì àøôñ àåääá éòìîì åøùå äãåäé éáøì
 ïååúà ïåðéàã ïéøèñ àúìú åà éøú éòìîì å÷éôñ
 ïåéë äàìò äîëç àéääá ïéìëúñî ååäã ãò

åòúùîå àøôñã åøéúñá éòìîì åèîãåíò àã  
 ùèáå àçåøã àìåòìòå àùàã àáéáù ÷ôð àã
 øîàå éñåé éáø äëá åäééðî ãéáàúàå ïåäéãéá

ç àîìéã" ïéàëæ ïðà åàìã åà ïáâ åäéà äáåç å
 åòúùà ïåòîù éáøã éáâì åúà ãë äéì òãðîì
 àçéùî õ÷á àîìéã ïåì øîà àã àãáåò äéì
 àì àã äéì åøîà éìãúùî ïåúéåä ïååúà ïåðéàã

úà àìë àäã ïðéòãé éáø ïåì øîà ïðéî éùð
á÷ã àúåòø úéì ïåòîù" êë ìë éìâúéã àãá ä

 ééáø åìéôà àçéùî éîåéì áéø÷ àäé ãëå àîìòì
àîìòãæ àúîëçã ïéøéîè àçëùàì ïéðéîæ 

 àðîæ àåääáå ïéðáùåçå ïéö÷ äéá òãðîìå
ää àìëì àéìâúà" ã)è â äéðôö ( êåôäà æà éë

åâå íéîò ìà 'åäîç úñðë íå÷éúã àðîæá æà 
ùéá÷ äì íé÷åéå àøôòî ìàø" ìà êåôäà ïéãë ä

                                                           

 ).א"ד( ומצא ספר אחד שהיה נעוץ בתוך נקבי המערה בסוף המערה א
שהיא המחיצה ' אשר מקום אחיזתם הוא אחורי הרחיים אשר הם מתגלגלים אחורי הפרוכ'  הקליפוב

 ).א"ד(ב "בא לו ע' פ' בדיל ועמסך מ
 ).א"ד( תוך האורות העליונות הכל היה מבואר שם ג
 ).א"נ(שלא זזה מכותל מערבי '  אפשר המד
. ' היינו דאתגזרת אבן די לא בידין ומחת לצלמא ביטול הקליפות והשבתתם וכאומר כי הנה החשך וגוה

 ).א"נ(ח "ז
מספרים זה עם זה אז יצא שלהבת אש וסופה וסער  כיון שהגיעו לעסוק בסודות הספר ההוא והיו ו

 ).א"ד(י זה נאבד הספר מידיהם "והכה בידיהם וע
 נערים קטנים שבעולם ימצאו אוצרות ספרים חשובים מסודות התורה כי אז תתמלא הארץ דעה ז

 ).א"נ(ב "הרש. פירוש למנדע קצין דגאולה וחושבנין של ימי הגלות שיתגלה אפילו לנערים ).א"ד(
 ).א"נ(ח "ז. ז אותיות"י כמנין א" היינו יחוד יאהדונהח
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ל ך או אז אהפ,יקים אותהה "הקבהעפר ו
' בשם ה כולם עמים שפה ברורה לקרא

  .ולעבדו שכם אחד

åäé íùá íìë àø÷ì äøåøá äôù íéîò" ä
ãçà íëù åãáòìå:  

 אף על גב שכתוב באברהם ,בא וראה
 וכל ,"ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה"

 לא עלה ,מסעותיו היו לדרום ונקשר בו
 כיון שנולד .למקומו כראוי עד שנולד יצחק

מו  התעלה למקומו והשתתף ע,יצחק
  ונקשרו

òà éæç àú" äéá áéúë íäøáàã â) úéùàøá
è áé(  éåðìèî ìëå äáâðä òåñðå êåìä íøáà òñéå

 äéúëåãì ÷éìñ àì äéá øù÷úàå àîåøãì ååä
 ãéìéúàã ïåéë ÷çöé ãéìéúàã ãò úåàé à÷ãë
 äéãäá óúúùà åäéàå äéøúàì ÷ìúñà ÷çöé

åøù÷úàå:  
  íìòðä ùøãî:  

  :íìåòá íéøæîî  .ממזרים בעולם
שאין  ,"רים אשר מעולםוהמה הגב"

אנשי " .גבור ופריץ ועריץ כמו הממזר
 השם הידוע ושהכל יכירו לקרות ,"השם
 שכיון שרואים מעשיו שהוא פריץ ,ממזר

 ומה . הכל יקראוהו אותו שם,ועריץ וגבור
ין י הקדוש ברוך הוא מע,שאמר רבי שמעון

אין לך רשע בעולם מאותם  ,באותו הולד
 שאין הקדוש ,ם לעולםהרשעים היוצאי

ין בו ורואה אם אותו הגוף יברוך הוא מע
 או שיציל לאדם ,יניח בן צדיק וכשר
 או שיעשה טובה ,נהומישראל ממיתה מש

 ובשביל כך הקדוש ברוך הוא מוציאו ,אחת
  . לעולם

 õéøôå øåáâ ïéàù íìåòî øùà íéøåáâä äîä
>õéøòå< åøéëé ìëäù íùä éùðà øæîîä åîë 

 íùä åúåø÷ì åéùòî íéàåøù ïåéëã øæîî òåãéä
 íù åúåà åäåàø÷é ìëä øåáâå õéøòå õéøô àåäù
 ïééòî àåä êåøá ùåã÷ä ïåòîù éáø øîàã äîå
 íúåàî íìåòá òùø êì ïéà ãìåä åúåàá
 àåä êåøá ùåã÷ä ïéàù íìåòì íéàöåéä íéòùøä
 ÷éãö ïá çéðé óåâä åúåà íà äàåøå åá ïééòî

îî ìàøùéî íãàì ìéöéù åà øùëå äðåùî äúé
 êåøá ùåã÷ä êë ìéáùáå úçà äáåè äùòéù åà

íìåòì åàéöåî àåä:  
בימי רבי יוסי היו אותם פריצים שהיו 

 ,אומות העולםשודדים בהרים עם פריצי 
וכשמוצאים בן אדם ותופסים אותו 

 אם היה , מה שמך, היו אומרים לו,רגוולה
היו הולכים עמו ומוציאים אותו מן  ,יהודי

 .הורגים אותו ,היה איש אחר ואם ,ההרים
 ראויים אלו , והיה אומר רבי יוסי)והרי(

  . לעולם הבאלהיכנסבכל זה 

 ååäã éöéøô ïåðéà ååä éñåé éáøã éåîåéá
 ãëå íìåòä úåîåà éöéøô íò àééøåèá éããùî

ôúå ùð øá éçëùîù ïéøîà ååä äéìè÷ì äéì é
]äéì[ äéîò ïéìæà ååä éàãåé äåä éà êîù äî 

äéì ïé÷ôîåøåè ïî é àðéøçà ùð øá äåä éàå àé
 äéì éìè÷)àäå (]äåäå[ ïåæçúà éñåé éáø øîà 

éúàã àîìòì ìòéîì éàä ìëá ïåðéà:  
 שלשה דברים הללו אינם ,שנו רבותינו

 , קול חיה,באים לעולם אלא בקולות
וישמע " וכתוב ,"בעצב תלדי בנים"שכתוב 

' קול ה" שכתוב , קול גשמים".אליה אלהים
 ".כי קול המון הגשם" וכתוב ,"על המים

קול קורא " שכתוב ,תחיית המתיםקול 
אלא . מה צריך כאן קול במדברל ".במדבר

 אלו אותם קולות לעורר ,אמר רבי זריקא
 . ומכאן שהוא הדין לכל העולם,י מדברֵתֵמ

 כשנכנס אדם , הרי שנינו,אמר רבי יוחנן
תחיית  כשיקומו ב. נכנס בקולות,לקבר

 .ן שיקומו בקולי קולות אינו דיהמתים
 עתידה בת קול להיות ,אמר רבי יעקב

הקיצו "מתפוצצת בבתי קברות ואומרת 
 ועתידים לחיות בטל של ".כני עפרוורננו ש

כי טל אורות " שכתוב ,אור גדול של מעלה

â ïðáø åðú ' íìåòì ïéàá ïðéà åììä íéøáã
ìå÷ úåìå÷á àìà áéúëã äéç )æè â úéùàøá (

 áéúëå íéðá éãìú áöòá)áë ì íù ( òîùéå
éäìà äéìà" áéúëã íéîùâ ìå÷ í)â èë íéìäú (

åäé ìå÷" áéúëå íéîä ìò ä)î"àî çé à ( ìå÷ éë
éçú ìå÷ íùâä ïåîäé áéúëã íéúîä ú) î äéòùé

â ( àì÷ àëä éòá éàî øáãîá àøå÷ ìå÷
ïåðéà ïéìà à÷éøæ éáø øîà àìà àøáãîá àééì÷ 

 ïàëîå øáãî éúî àøòúàì]ã[ ìëì ïéãä àåä
 íãà ñðëðùë ïðú àä ïðçåé éáø øîà íìåòä
 íéúîä úééçúá åîå÷éùë úåìå÷á ñðëð øá÷ì
 á÷òé éáø øîà úåìå÷ éìå÷á åîå÷éù ïéã åðéà
 úåøá÷ éúáá úööåôúî úåéäì ìå÷ úá äãéúò
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úåéçì íéãéúòå øôò éðëåù åððøå åöé÷ä úøîåàå   . אמן כן יהי רצון".תפילטלך וארץ רפאים 
ãâ øåà ìù ìèá áéúëã äìòî ìù ìå) åë äéòùé

èé ( ïîà ìéôú íéàôø õøàå êéìè úåøåà ìè éë
ïåöø éäé ïë  

  çé÷/á  
  øäæ  

לכן הוא קרא לו יצחק ולא . זה עם זה
 שכתוב , כדי לשתף מים עם אש,אחר

ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו אשר "
 אש ,נולד לוש מי ,"ילדה לו שרה יצחק

  .ממים

åäéà êë ïéâá àãá àã àìå ÷çöé äéì éø÷ 
 áéúëã àùàá àéî àôúùì ïéâá àøçà

)â àë úéùàøá ( åðá íù úà íäøáà àø÷éå
 åì ãìåðä ïàî ÷çöé äøù åì äãìé øùà åì ãìåðä

íéîî ùà:  
ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר "

 , אמר רבי חייא."ילדה לאברהם מצחק
 שנולד יצחק והיה ישמעאל בבית מיום

 במקום .ל בשם לא התעלה ישמעא,אברהם
 ולכן ,לפניו פסולת  לא נזכר,שזהב שורה

 איש שלא ראוי ,"את בן הגר המצרית"
ותרא " ,אמר רבי יצחק. ר לפני יצחקילהזכ
 , בעין של קלון ראתה אותו שרה"שרה

 ,שלא ראתה אותו בעין שהוא בן אברהם
ותרא " לכן ו,אלא שהוא בן הגר המצרית

 שראתה שרה אותו בעין זו ולא ,"שרה
לו באברהם לא כתוב את בן י שא,אברהם

 אחר כך מה בא וראה.  אלא את בנו,הגר
וירע הדבר מאד בעיני אברהם על " ,כתוב
 ולא כתוב על אודות בן הגר ,"ת בנוואוד

ותרא שרה את בן הגר " לכן ,המצרית
.  ולא ראתה שהוא בן אברהם,"המצרית

 הפסוק הזה תשבחת ,רבי שמעון אמר
תה אותו מצחק  משום שרא,לשרה הוא

 אמרה ודאי שבן ,כוכבים ומזלותעבודת ל
זה אינו בנו של אברהם לעשות את מעשי 

 חזר , אלא בן הגר המצרית הוא,אברהם
ותאמר לאברהם גרש " לכן .לחלק של אמו

האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש בן 
וכי עלה ". האמה הזאת עם בני עם יצחק

 ,על דעתך שקנאה לה שרה או לבן שלה
 לא היה מודה הקדוש ברוך הוא ,כךאם 
כל אשר תאמר אליך שרה " שכתוב ,עמה

 אלא משום שראתה אותו ".להושמע בק
כוכבים ומזלות ואמו מלמדת עבודת עם 

 לכן אמרה שרה ,אותו מנהגי עבודה זרה
 אני יודעת ,"כי לא יירש בן האמה הזאת"

 äãìé øùà úéøöîä øâä ïá úà äøù àøúå
 ÷çöî íäøáàì)è àë úéùàøá ( àééç éáø øîà

 àúéáá ìàòîùé äåäå ÷çöé ãéìéúàã àîåéî
 øúàá àîùá ìàòîùé ÷ìúñà àì íäøáàã

 àéøù àáäãã>àúéôñåñ <)àúñéôñ( øëãà àì 
äéî÷à êë ïéâáå  àìã øáâ úéøöîä øâä ïá úà

 ÷çöé éáø øîà ÷çöéã äéî÷ àøëãàì éæçúé
 àìã äøù äéì úàîç àðì÷ã àðéòá äøù àøúå
 àìà íäøáàã àøá åäéàã àðéòá äéì úàîç
 äøù àøúå êë ïéâáå úéøöîä øâäã àøá åäéàã
 åìéàã íäøáà àìå àã àðéòá äéì úàîç äøùã

 áéúë àì íäøáàá)è àë úéùàøá ( øâä ïá úà
ìà áéúë äî øúáì éæç àú åðá úà à)àé íù (

 åðá úåãåà ìò íäøáà éðéòá ãàî øáãä òøéå
 êë ïéâá úéøöîä øâä ïá úåãåà ìò áéúë àìå
 úàîç àìå úéøöîä øâä ïá úà äøù àøúå
 àø÷ éàä øîà ïåòîù éáø íäøáàã äéøá åäéàã
 à÷ã äéì úàîçã ïéâá åäéà äøùã àúçáùåú

åëì ÷çöî"àøá åàì éàãå äøîà í àøá àã 
 àøá àìà íäøáàã éåãáåò ãáòîì íäøáàã
 ïéâá äéîàã à÷ìåçì øãäà åäéà úéøöîä øâäã

 êë)é íù ( úàæä äîàä ùøâ íäøáàì øîàúå
 íò éðá íò úàæä äîàä ïá ùøéé àì éë äðá úàå

ñ éëå ÷çöé" àì éëä éà äøáì åà äøù äì éð÷ã ã
á÷ éãåà" áéúëã äîò ä)áé íù ( øîàú øùà ìë

îù äøù êéìà äéì úàîçã ïéâá àìà äìå÷á ò
áåë"åëã éñåîð äéì àôìåà äéîàå í" êë ïéâá í

                                                           

ום אף כאן במקום יצחק שהוא רמז גוון הזהב לכל במקום שיש זהב לרוב אזי סיגי הזהב לא נחשב שם א
וספיתא שהוא סיגי הזהב מותרות הדין שאחז בו סש מצפון זהב יאתה אזי "סוד הדין שבא מצפון כמ

 ).א"ד(מבואר ישמעאל לא נחשב נגדו כלום והוא 
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 ולא ,שלא יירש לעולמים את חלק האמונה
 לא בעולם הזה ולא יהיה לו עם בני חלק

 ולכן הודה עמה הקדוש ברוך .בעולם הבא
  .הוא

 àðà úàæä äîàä ïá ùøéé àì éë äøù úøîà
 úéøé àìã àðòãé] àúåðîéäîã à÷ìåç ïéîìòì

 äéì àäé àìå>éøá íò< ïéã àîìòá àì à÷ìåç 
àîìòá àìå [àîìòì àìå ïéã àîìòì ïéâáå éúàã 

á÷ äîò éãåà êë"ä:  
ך הוא רצה להפריד לבדו והקדוש ברו

 ברא את לכן ש,את הזרע הקדוש כראוי
 שהרי ישראל עלה ברצון הקדוש ,העולם

 ולכן יצא ,ברוך הוא עד שלא נברא העולם
 מתקייםאברהם לעולם והעולם היה 

ו התיישב ואברהם ויצחק עמדו ולא ,בגללו
כיון שיצא . במקומם עד שיצא יעקב לעולם

ויצחק  אברהם התקיימו ,יעקב לעולם
 ומשם יצא העם הקדוש ,ועמד כל העולם

 .קדוש כראוי כדוגמת הכל התקייםלעולם ו
כל אשר "ולכן אמר לו הקדוש ברוך הוא 

לה כי ביצחק ותאמר אליך שרה שמע בק
 מה כתוב . ולא בישמעאל"יקרא לך זרע

, "ותלך ותתע במדבר באר שבע" ,אחר כך
הבל המה " וכתוב שם ,"ותתע"כתוב כאן 
 והקדוש ברוך הוא לא ,"עיםותמעשה תע

  .בגלל אברהם עזב אותה ואת בנה

á÷å" àùéã÷ àòøæ éåãåçìá àùøôàì àòá ä
 ìàøùé àäã àîìò àøá êë ïéâáã úåàé à÷ãë

á÷ã àúåòøá ÷éìñ" ïéâáå àîìò éøáé àì ãò ä
 íéé÷úî àîìòå àîìòì íäøáà ÷ôð êë äéðéâá

÷çöéå íäøáàåà åäééúëåãá åáùééúà àìå åîéé÷ 
ðã ãò àîìòì á÷òé ÷ôðã ïåéë àîìòì á÷òé ÷ô

 àîìò ìë íéé÷úàå ÷çöéå íäøáà åîéé÷úà
 àìë íéé÷úàå àîìòì àùéã÷ àîò ÷ôð ïîúîå

à êë ïéâáå úåàé à÷ãë àùéã÷ àðååâë"á÷ ì" ä
 éë äìå÷á òîù äøù êéìà øîàú øùà ìë
 áéúë äî ìàòîùéá àìå òøæ êì àø÷é ÷çöéá

 øúáì)ãé íù (ù øàá øáãîá òúúå êìúåòáá 
 íúä áéúëå òúúå àëä áéúë)åè é äéîøé ( ìáä

á÷å íéòåúòú äùòî äîä" íäøáàã äéðéâá ä
äøáìå äì ÷éáù àì:  

 בהתחלה כשהלכה מלפני ,בא וראה
 וכאן ,"אל עניך' כי שמע ה" ,שרה מה כתוב
כוכבים ומזלות אף עבודת שטעתה אחר 
 מה ,"לה ותבךוותשא את ק"על גב שכתוב 

 ולא "ם אל קול הנערכי שמע אלהי" ,כתוב
באשר . "כתוב כי שמע אלהים את קולך

נש הוא ו עבן הרי פרשוה שלא ,"הוא שם
 שהרי בית דין של ,אצל בית הדין שלמעלה

 ,מטה מענישים משלש עשרה שנה ומעלה
 .מעלהל של מעלה מעשרים שנה ודיןובית 

 והרי ,נשו אינו בן ע,ואף על גב שהיה רשע
". הוא שםבאשר " וזהו שכתוב ,פרשוה

 מי שמסתלק , אם כך,אמר רבי אלעזר
 ,מהעולם בטרם הגיעו ימיו לעשרים שנה

 משום שהרי משלש ,מאיזה מקום נענש
נשים אלא ועשרה שנים ומטה אינו בר ע

 äî äøùã äî÷î úìæà ãë àúéîã÷á éæç àú
 áéúë)àé æè úéùàøá (åäé òîù éë" êééðò ìà ä

åë øúá úàòèã àúùäå"òà í" áéúëã â
)æè àë úéùàøá ( äî êáúå äìå÷ úà àùúå

 áéúë)æé íù (äìà òîù éëé" àìå øòðä ìå÷ ìà í
éäìà òîù éë áéúë" íù àåä øùàá êìå÷ úà í

 àðéã éá éáâì àåä àùðåò øá åàìã äåî÷åà àä
 øñéìúî ïéùðò àúúìã àðéã éá àäã àìéòìã

àìéòìå ïéðùâ ïéðù íéøùòî àìéòìã àðéã éáå 
òàå äàìäìå"åàì äåä àáééçã âã àùðåò øá 

 àåä øùàá áéúëã àåä àãå äåî÷åà àäå åäéà
à íù" àîìòî ÷ìúñàã ïàî éëä éà øæòìà ø

 øúà ïàî ïéðù ïéøùòì éåîåé ïåèî àì ãò

                                                           

à )àì (–ôã "å. 
 ).הערת הזוהר(שייך כאן מה שבסוף הספר בסימן יט  ב
'  מעלה שהם מכלד ש"וקה אבל בבל לג כמנין שנותיו ש"פ י"ל ג"ד התחתון הוא ט"קות שבבל לכך המג

. ש"הובא בעין יעקב ע' בחגיגה דף טו א' כ התוס"כ(ח "ז. 'פ כ"שנה לכך המלקות שתין פולסי דנורא ג
 ).א"נ) (ן"אימ

דילן משמע באשר הוא שם דצדיק הוה אז ומשמע נמי '  משמע דלאו בר עונשין הוו ורשע הוי ובגמד
ר מוכח קצת "הר אבל מבו להתפרש כזלז אין ראיה משם ויכו"ה דף ט"ס ר"בש. מ"א. דכבר היה בר עונשין

 היינו בענין הצמא גם אין ת אבל לשינויא אחרינא מה דהיה צדיק באותה שעה"ם והיפ"לחד שינויא דהרא
 ).א"נ(ן "מאי. ל דלעשות לו נס אינו ראוי אם היה רשע באותה שעה"ראיה דהיה בר עונשין די
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 אבל משלש עשרה ומעלה .בחטאי אביו
 הקדוש ברוך הוא חס עליו , אמר לו.מהו

 ונותן לו ,)ביולא ימות חי(שימות זכאי 
יב י ולא ימות ח,עולם ההואשכר טוב ב

 אם ,אמר לו.  ובארוה,שיענש באותו עולם
  יב ולא הגיעו ימיויאינו ח

 øá åàì àúúìå ïéðù øñéìúî àäã ïéâá ùðòúà
 øñéìúî ìáà éåáàã éåàèçá àìà åäéà àùðåò

à åäî àìéòìå ïéðù"á÷ ì" úåîéìã äéìò ñç ä
 éàëæ)áééç úåîéì àìå ( áè øâà äéì áéäéå

ééç úåîéì àìå àîìò àåääá àåääá ùðòúéã á
à äåî÷åàå àîìò" ïåèî àìå àåä àáééç éà ì

éåîåé  
  èé÷/à  

כיון שהסתלק , מהו ,לעשרים שנה
 מתקיים בזה , אמר לו.מהעולם במה ענשו

נש יורד ו שכשע,"ויש נספה בלא משפט"
ונה למעלה ו פוגע בלי כ)הדין( הוא ,לעולם

 ויענש כשלא ,ולמטה באותו משחית
ועליו כתוב . משגיחים עליו מלמעלה

לרבות  "את" ,"עוונותיו ילכדנו את הרשע"
עוונותיו " .מי שלא הגיעו ימיו להענש

 ולא בית הדין ,)את הרשע( "ילכדנו
 ולא בית ,"ובחבלי חטאתו יתמך" .שלמעלה

כי שמע אלהים אל " לכן כתוב .דין שלמטה
  ".קול הנער באשר הוא שם

 àîìòî ÷ìúñàã ïåéë åäî ïéðù ïéøùòì
]éàîá [)ïàîá(à äéùðåò àåä " íéé÷úà àãá ì
)âë âé éìùî ( àùðåò ãëã èôùî àìá äôñð ùéå

 åäéà àîìòì úéçð)àðéã ( äðåë àìá òøòà
 àì ãë ùðòúéå àìáçî àåääá àúúå àìéòì

 áéúë äéìòå àìéòìî äéìò åçâùà)áë ä íù (
à òùøä úà åðãëìé åéúåðåò" ïàî äàâñàì ú

é åéúåðåò àùðòúàì éåîåé ïåèî àìã åðãëì) úà
òùøä ( åúàèç éìáçáå àìéòìã àðéã éá àìå

 áéúë êë ïéâá àúúìã àðéã éá àìå êîúé
)æé àë úéùàøá (éäìà òîù éë" øòðä ìå÷ ìà í

íù àåä øùàá:  
וזכרתי את " ,רבי שמעון פתח ואמר

 אלא בשני , למה,ו" מלא בוא,"בריתי יעקוב
 אחד ,סוד של חכמה) הם(צדדים הוא 

 המקום ,גה של חכמהשהוא הסוד של דר
 אבל פסוק זה נאמר על .ששורה בו יעקב

 , שכשהם בתוך הגלות,הגלות של ישראל
 הם יפקדו ,) יעקביתב(אותו זמן שיפקדו 

ופקידה .  והוא באלף הששי,ו"בסוד של וא
 .עת ששה רגעים וחצי ,ו"בסוד של וא

 שנים לבריח הדלת באלף  שישיםובזמן של
ה לבת  יקים אלהי השמים פקיד,הששי
 , ומאותו זמן עד שיהיה לה זכירה.יעקב
 ומאותו זמן שש שנים .שניםוחצי שש 

.  ושתים וחצי)ושלש( והם שבעים ,אחרות
בששים ושש יתגלה מלך המשיח בארץ 

 וכוכב אחד בצד מזרח יבלע שבעה .הגליל
 ושלהבת אש שחורה ,כוכבים מצד צפון

 מלחמות ו, יום שישיםתהיה תלויה ברקיע
 ושני מלכים ,עולם לצד צפוןיתעוררו ב

 øîàå çúô ïåòîù éáø)áî åë àø÷éå ( éúøëæå
àåá àìî áå÷òé éúéøá úà"ïéøúá àìà éàîà å 

 ïéøèñ]åäéà[) ïåðéà ( åäéàã àãç àúîëçã àæø
 ìáà á÷òé äéá éøùã øúà àúîëçã àâøã àæø

ðéà ãëã øîúà ìàøùéã àúåìâ ìò àø÷ éàä ïå
 ïåã÷ôúéã àðîæ àåää àúåìâ åâéáäá÷òé à 

 ïåã÷ôúé>àåã àæøá"å <)àåáã"å( óìàá åäéàå 
äàúéúùáàåã àæøá äãé÷ôå " âìôå éòâø úéù å

ïéúùã àðîæáå ïãéòàùãã àøåáòì ïéðù â óìàá 
 äéúøáì åãé÷ô àéîù äìà íé÷é äàúéúù
 úéù äøéëæ äì àäéã ãò àðîæ àåääîå á÷òéã
 ïéðøçà ïéðù úéù àðîæ àåääîå àâìôå ïéðù

 ïéòáù ïåðéàå)úìúå (]ïéøúå[ ïéúéùá àâìôå 
àòøàá àçéùî àëìî éìâúé úéùåã ãçå ìéìâã 

 øèñî àéáëë òáù òìáé çøæî øèñáã àáëë
ïåôö àéìú àäú àîëåà àùàã àáåäìùå 

                                                           

àéá äá÷òé  –ôãá øâñåî "÷.@ 
 .)ו"ובלש, הערת הזוהר(א ” ואתחנן ער עב
מה תרו' ש בפ"ק שנקרא ברית התיכון כמ"משם הקדוש יקו' ת ורמז אל התעוררות אות ול לבריח הדג

 ).א"ד(ב "קעה ע
 )הערת הזוהר(ב ”ב ט ע” שמות ז עד
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וגו כל העמים וויזד. המלחמותיפלו באותם 
 )אותם(על בת יעקב לדחות אותה 

 )והיתה( ועל אותו הזמן כתוב .מהעולם
 ואז ,"שעוועת צרה היא ליעקב וממנה יו"
 , הנפשות מהגוף ורוצים להתחדשכלוי

כל הנפש לבית יעקב הבאה (" ,וסימן לדבר
כל הנפש הבאה " ) וכתוב,"מצרימה שבעים

".  ושש שישים כל נפש,'ליעקב מצרימה וגו
בשבעים ושלש כל מלכי העולם יתכנסו 

 והקדוש ברוך ,לתוך העיר הגדולה של רומי
הוא יעורר עליהם אש וברד ואבני אלגביש 

 פרט לאותם מלכים שלא ,ויאבדו מהעולם
 . אחריםללחום מלחמותיגיעו לשם ויחזרו 

עורר בכל ומאותו זמן מלך המשיח ית
 ויתכנסו עמו כמה עמים וכמה ,העולם

 וכל בני ישראל ,לות מכל סופי העולםיחי
עד שישלמו , יתכנסו בכל אותם מקומות

ו תתחבר עם " אז וא.אותן שנים למאה
והביאו את כל אחיכם מכל " ואז ,א"ה

 ובני ישמעאל .' וגו"'הגוים מנחה לה
 עתידים באותו זמן להתעורר )ישראל(
 כל עמי העולם לבא על  עם)עליהם(

ואספתי את כל הגוים " שכתוב ,ירושלים
יתיצבו " וכתוב ,' וגו"אל ירושלים למלחמה

ועל ' מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על ה
' יושב בשמים ישחק ה" וכתוב ,"משיחו

  ".ילעג למו

 àîìòá ïåøòúé ïéáø÷å ïéîåé ïéúéù àòé÷øá
 ïéáø÷ ïåðéàá ïåìôé ïéëìî ïéøúå ïåôö øèñì
 á÷òéã äéúøá ìò àéîîò ïåäìë ïåâååãæéå

 àééçãàì>äì<) ïåì ( àðîæ àåää ìòå àîìòî
 áéúë)æ ì äéîøé ( äðîîå á÷òéì àéä äøö úòå

òùåéà ïéãëå >ïåîééúñé <)îééúñúïå( ïéùôð 
 êéðîéñå àùãçúàì ïééòáå àôåâî) ùôðä ìë

áéúëå íéòáù äîéøöî äàáä á÷òé úéáì (
)åë åî úéùàøá ( á÷òéì äàáä ùôðä ìë

åâå äîéøöî ' úìúå ïéòáùá ùùå íéùù ùôð ìë
 àúø÷ åâì ïåùðëúé àîìò éëìî ìë] àúáø

éîåøã[á÷å " éðáàå àãøáå àùà åäééìò øòúé ä
 àîìòî ïåãáàúéå ùéáâìà àìã ïéëìî ïåðéà øá

 ïéðøçà ïéáø÷ àçâàì ïåøãäéå ïîúì ïåèîé
 àîìò ìëá øòúé àçéùî àëìî àðîæ àåääîå
 ìëî ïéìééç äîëå ïéîò äîë äéîò ïåùðëúéå
 ïåðéà ìëá ïåùðëúé ìàøùé éðá ìëå àîìò éôééñ

àå ïéãë äàîì ïéðù ïåðéà åîéìúùàã ãò éøúà" å
äá øáçúé" ïéãëå à)ë åñ äéòùé ( åàéáäå ìë úà

åäéì äçðî íéåâä ìëî íëéçà"åâå ä ' éðáå
>ìàòîùé<) ìàøùé ( àðîæ àåääá ïéðéîæ

 àøòúàì)ïåäéìò (>íò< éúéîì àîìòã ïéîò ìë 
 áéúëã íìùåøé ìò)á ãé äéøëæ ( ìë úà éúôñàå

åâå äîçìîì íìùåøé ìà íéåâä ' áéúëå) á íéìäú
á ( ìò ãçé åãñåð íéðæåøå õøà éëìî åáöéúé

åäé"î ìòå ä áéúëå åçéù)ã íù ( íéîùá áùåé
åäé ÷çùé"åîì âòìé äá:  

ו קטנה תתעורר להתחבר "אחר כך וא
ולחדש נשמות שהיו ישנות כדי לחדש את 

 ,"במעשיו' ישמח ה" כמו שכתוב ,העולם
 להתחבר ,"לעולם' יהי כבוד ה"וכתוב 

 להוריד אותם ,"במעשיו' ישמח ה" .כראוי
חבר לם יהיו בריות חדשות לו ושכ,לעולם

אשריהם כל אותם . את כל העולמות יחד
 להיכנסבסוף האלף הששי בעולם שישארו 

àå øúáì"àøéòæ åâ àùãçìå àøáçúàì øòúé 
ïéúîùðã äîë àîìò àúãçì ïéâá ïé÷éúò ååäã 
 áéúëã)àì ã÷ íù (åäé çîùé" áéúëå åéùòîá ä

)íù (åäé ãåáë éäé" à÷ãë àøáçúàì íìåòì ä
)ã(åäé çîùé úåàé" àîìòì ïåì àúçðì åéùòîá ä

 åäìë ïéîìò àøáçì ïéúãç ïééøá ïåäìë éåäîìå

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(א ”בפקודי רצט ע' יכלו הנשמות שבאוצר ואז יתחילו לירד נשמות חדשות בעולם ועי'  פיא
  ).ג"ב נח ע"ה ח"דע(' ב עד דף י"זהר שמות ז ע' עי ב
 ).א"נ(ב "הרש. ' מםו הוא יסוד יתעורר לאתחברא ע"גדולה ומשך ו' ת הוא ו" היא יסוד כי תש פירוג
ז שכל הנשמות כלולים "א ופ" והנה על אף שמבאר בספר הגלגולים פ).א"ד( בגלגול ת ישנון נשמות שהד

והם גבוהים במעלה מאותם שהיו כלולים , ישנו עוד מין של נשמות אשר לא היו כלולים בו, ר"היו באדה
ר מכיוון שלא נתקנו "ושר שלא נכללו באדהוהיינו כל הנשמות דמלכי י, והם נאצלו בעת עולם הנקודות, בו

' כל א, ויתייחדו הם עם אותן שנכללו בו, )]ד"שם ע(אלף השביעי [ועתידים ליתקן ולבא לעולם הבא , עדיין
 ).ב"א קה ע"כללים ח(בבית זוגיה 



úéùàøá 

572 

ה " שהרי אז הוא יום אחד לקב,לשבת
ט נשמות ו כראוי וללקלהזדווג ,לבדו

חדשות שיהיו בעולם עם אותם שנשארו 
והיה הנשאר בציון " שכתוב ,בראשונה

ם קדוש יאמר לו כל יוהנותר בירושל
  ".םיהכתוב לחיים בירושל

 ìòéîì äàúéúù óìà éôééñá àîìòá ïåøàúùéã
á÷ì ãç àîåé åäéà ïéãë àäã àúáùá" ä

 ïéúîùð è÷ìîìå úåàé à÷ãë àâååãæàì éåãåçìá
àîìòá éåäîì ïéúãçà åøàúùàã ïåðéà íò 

 áéúëã àúéîã÷á)â ã äéòùé ( øàùðä äéäå
 ìë åì øîàé ùåã÷ íìùåøéá øúåðäå ïåéöá

íìùåøéá íééçì áåúëä:  
ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה "

את אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר 
אתה הוא " , רבי יהודה פתח ואמר".הנני
 זוהי השלמות של כל הדרגות ,' וגו"מלכי

 כל ,"צוה ישועות יעקב. "יחד זו עם זו
  אותם השליחים שעושים שליחות

éäìàäå äìàä íéøáãä øçà éäéå" úà äñð í
ìà øîàéå íäøáà éððä øîàéå íäøáà åé

)à áë úéùàøá ( øîàå çúô äãåäé éáø) íéìäú
ä ãî (åâå éëìî àåä äúà ' ìëã åîéìù àåä àã

 á÷òé úåòåùé äåö àãá àã àãçë ïéâøã)íù ( ìë
àúåçéìù éãáòã ïçéìù ïåðéà  

  èé÷/á  
יהיו בצד הרחמים ולא  שכולם ,בעולם

 משום שיש בעלי שליחים ,יהיו מצד הדין
 אותם .ם ומצד הדין הקשהמצד הרחמי

שליחים שבאים מצד הרחמים לא עושים 
 ,ואם תאמר. שליחות של דין בעולם כלל

 הרי שנינו ,הנה המלאך שהתגלה לבלעם
 לעולם ,לא .שליח של רחמים והתהפך לדין

 אלא שליח הרחמים היה להגן ,לא משתנה
 וכנגדו ,על ישראל ולהיות עליהם סנגור

 ,קדוש ברוך הוא כך דרכיו של ה.הוא הדין
 כן . אותו החסד הוא דין לזה,כשמיטיב לזה

 ,השליח הזה היה של רחמים לישראל
צוה ישועות " לכן ,ולבלעם התהפך לדין

 כאשר , צוה על העולם, אמר דוד,"יעקב
רבי . ישלחו שלוחים שיהיו מצד הרחמים

 שהם בתוך ,"צוה ישועות יעקב" ,אבא אמר
 .לותםלה בתוך גו ותמצא להם גא,הגלות

 ,בח של האבות היה יעקבו המש,בא וראה
 לכן ו.ואלמלא יצחק לא בא יעקב לעולם

 שכיון ,זה יצחק ,"צוה ישועות יעקב"
  . היו ישועות יעקב,צל יצחקישנ

åäéìã àîìòáééîçøã àøèñî åäìë á àìå 
 ïçéìù éøàî úéàã ïéâá àðéãã àøèñî ååäì
 ïåðéà àéù÷ àðéãã àøèñîå éîçøã àøèñî

àã ïçéìù éãáò àì éîçøã àøèñî ïééú
 àä àîéú éàå ììë àîìòá àðéãã àúåçéìù
 àçéìù ïðéðú àä íòìáì äéì éìâúàã àëàìî
 àì íìåòì àì àðéãì êôäúàå äåä éîçøã
 åäééìò àðâàì äåä éîçøã àçéìù àìà éðúùà
 àåä äéìá÷ìå åäééìò àéøåâéðñ éåäîìå ìàøùéã

á÷ã éåçøåà êëå àðéã" àåää àãì áéèåà ãë ä
è åäì äåä éîçøã àçéìù àä êë àãì àðéã åáé

êë ïéâá àðéãì êôäúà íòìáìå ìàøùéì  äåö
 ãë àîìò ìò ãé÷ô ãåã øîà á÷òé úåòåùé

ìù ïåçìúùééçäà éáø éîçøã àøèñî ïééåäì éã 
 ïåðéàã á÷òé úåòåùé äåö øîà àáà]åâ[åìâ å àú

 àð÷øåô çëúùéå)ã( éæç àú ïåäúåìâ åâ ïåäì
ä á÷òé ïäáàã ïçáùåú àì ÷çöé àìîìàå äå

 á÷òé úåòåùé äåö êë ïéâáå àîìòì á÷òé àúà
 á÷òé úåòåùé ÷çöé áéæúùàã ïåéëã ÷çöé àã

ååä:  
 רבי שמעון ".ויהי אחר הדברים האלה"
 . נאמר על צער"ויהי בימי" הנה שנינו ,אמר

יש בו  ,אף על גב שלא כתוב בימי "ויהי"

äìàä íéøáãä øçà éäéå) à áë úéùàøá( 
 àøòö ìò éîéá éäéå ïðéðú àä øîà ïåòîù éáø

                                                                                                                                                                                     

  ).ו"לש(ב "לעיל כח רע' א ועי"ב י ע"ח א
 רחמים שהוא רחום בדין ולכן רחמים מסטרא דרחמי כי ברחמים יש דין ויש'  פירוש שהיו המלאכיב

ח עולה יצחק ומים היינו חסד שאם יתנהג העולם בחסד אינם ראוים ואם בגבורה "כולל חסד וגבורה כי ר
 ).א"נ(ח "ז. לבד יחרב העולם אלא שיהיו מסטרא דרחמי רחום בדין כנזכר
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 אחר הדרגה ,"ויהי אחר" . של צערטופס
 ומהו . של כל הדרגות העליונותהתחתונה

לא איש דברים " כמו שנאמר ,"הדברים"
והאלהים " ,ומי היה אחר הדרגה הזו". אנכי

 שבא יצר הרע לקטרג ,"נסה את אברהם
 , כאן יש להסתכל.לפני הקדוש ברוך הוא

היה צריך  ,"סה את אברהםיוהאלהים נ"
 שהרי יצחק היה בן ,את יצחקלכתוב 

נש ויו לא היה בר ע והרי אב,שלשים ושבע
לא  , שאלמלא אמר יצחק איני רוצה,שלו

והאלהים נסה "מה ל ,היה נענש אביו עליו
. סה את יצחקי ולא כתוב נ"את אברהם

כלל עם י שרצה לה,אלא את אברהם ודאי
 שהרי אברהם לא היה בו דין כלל ,דין
 , נכללו מים עם אששיוכע ו,דם לכןומק

תעטר  שה,עכשיוואברהם לא היה שלם עד 
וכל ימיו לא . לעשות דין ולהתקינו במקומו

 שנכלל מים עם אש עכשיוהיה שלם עד 
והאלהים נסה את " לכן ו,ואש עם מים

 שהזמין אברהם , ולא את יצחק"אברהם
 נכנס אש , וכשעשה את זה.כלל עם דיןילה
 וזה עושה הדין ,מים ונשלם זה עם זהב

 ואז יצר הרע בא לקטרג .כלל זה עם זהילה
אברהם שלא השתלם כראוי עד שיעשה על 
 שיצר הרע הוא אחר הדברים , ביצחקדין

  .הוא בא לקטרג

àøòöãà äàúú àâøã øúá øçà éäéå äéá úéà 
áã åäéà ïàîå ïéàìò ïéâøã ìëã úàã äîë íéø

 øîà)é ã úåîù ( äåä ïàîå éëðà íéøáã ùéà àì
éäìàäå àã àâøã øúá" íäøáà úà äñð í

)à áë úéùàøá ( éî÷ àâøè÷ì òøä øöé àéúàã
á÷"éäìàäå àìëúñàì úéà àëä ä" úà äñð í

éòáî ÷çöé úà íäøáàá øá ÷çöé àäã äéì 
 àùðåò øá åàì éåáà àäå äåä ïéðù òáùå ïéúìú

îìàã äåä äéìéã àì àðéòá àì ÷çöé øîà àì
éäìàäå àîòè éàî äéìò éåáà ùðòúà" äñð í

 úà àìà ÷çöé úà äñð áéúë àìå íäøáà úà
 àäã àðéãá àììëúàì éòáã éàãå íäøáà
 àðã úîã÷î ììë àðéã äéá äåä àì íäøáà

ééî ìéìëúà àúùäå"ùàá à" äåä àì íäøáàå à
 àðéã ãáòîì øèòúàã àúùä ãò íéìù

éøúàá äéì àð÷úàìåäâ íéìù äåä àì éåîåé ìëå 
ìéìëúàã àúùä ãòãéî "ùàá à"ùàå à" à

éîá"éäìàäå êë ïéâáå à" àìå íäøáà úà äñð í
 ãëå àðéãá àììëúàì íäøáà ïéîæàã ÷çöé úà

ìàò àã ãéáòäùà "éîá à" íò àã íéìúùàå à
 ïéãëå àãá àã àììëúàì àðéã ãéáò àãå àã
 àìã íäøáàã äéìò àâøè÷ì àúà òøä øöé

íéìúùà ÷çöéá àðéã ãéáòéã ãò úåàé à÷ãë 
àâøè÷ì àúàå åäéà íéøáãä øçà òøä øöéã:  

 אף על גב שאמרנו .ובא וראה סוד הדבר
 גם יצחק נכלל ,שכתוב אברהם ולא יצחק

והאלהים נסה " סוד הכתוב ,בפסוק הזה
 אלא , לא כתוב נסה לאברהם,"את אברהם
שהרי .  וזה יצחק,א את דוק,את אברהם
 ,ה התחתונה בגבורה שורה היבאותה שעה

כיון שנעקד והזדמן בדין על ידי אברהם 
 אז התעטר במקומו יחד עם אברהם ,כראוי
 ואז נמצאה ,מים ועלו למעלהבש ו אונכלל

 )עשה(מי .  מים עם אש, כראוימחלוקת
 אלא כדי ,ראה אב רחמן שנעשה אכזר

òà äìîã àæø éæç àúå" íäøáàã ïøîà÷ã â
 éàäá äéá ìéìëúà éîð ÷çöé ÷çöé àìå áéúë

éäìàäå áéúëã àæø àø÷" íäøáà úà äñð í
íäøáà úà àìà áéúë àì íäøáàì äñðå úà 

øåáâá àúòù àéääá àäã ÷çöé àãå à÷ééã" ä
äàúúæøù  ìò àðéãá ïîãæàå ã÷òúàã ïåéë àé

 äéøúàá øèòúà ïéãë úåàé à÷ãë íäøáàã àãé
ùà åìéìëúàå íäøáàã äéãäá"éîá à" å÷éìñå à

 àéî úåàé à÷ãë ú÷åìçî çëúùà ïéãëå àìéòì

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(פס הצער יש בו שבא השטן לקטרג עליו ו טא
 ).א"ד(א ”ב ופקודי רנז ע” רל עב
 ).א"נ(ח "ז.  פירוש לתקן הדין במקום הדין עצמו שהרי החסד פועל דיןג
 ).א"ד(א ”ב וקד ע” קסד עד
 )הערת הזוהר(ב ” קלג עה
 .זוהר הרקיע'  עי).א"ד(י והיינו יסוד "ץ ח" בתיקונים יצחק קו
 ).א"ד(כ עלה בגבורה דדכורא "שהיה בגבורה דנוקבא ואח'  פיז
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אש ולהתעטר ב מים מחלוקתשתמצא 
הכל  עד שבא יעקב ו,)כראוי(במקומם 

 ונעשו שלשה אבות שלמים ,תקן כראוינ
  .ונתקנו עליונים ותחתונים

 ïàî àùàá)ãáò (]àîç[ àðîçø àáà 
 ú÷åìçî àçëúùàì ïéâá àìà øæëà ãéáòúàã

 åäééøúàá àøèòúàìå àùàá àéî)úåàé à÷ãë (
 úåàé à÷ãë àìë ï÷úúàå á÷òé àúàã ãò
 éàìò åð÷úúàå ïéîìù ïäáà àúìú åãéáòúàå

éàúúåà:  
 וכי איך יכול ".ויאמר קח נא את בנך"

 אם תאמר משום .אברהם שהוא זקן
 אבל ,יפה ,שיצחק לא יצא מרשותו כלל

קח את אהרן ואת אלעזר "כמו שנאמר 
 אלא כדי להמשיכם בדברים ,"בנו

 כמו כן ,קדוש ברוך הואולהנהיגם לרצון ה
את בנך את יחידך אשר " .כאן קח בדברים

   הרי,"אהבת

 êðá úà àð ç÷ øîàéå)á áë úéùàøá ( éëå
 ïéâá àîéú éà àáñ åäéàã íäøáà ìéëé êàéä
 äîë ìáà úåàé ììë äéúåùøî ÷éôð àì ÷çöéã

 øîà úàã)äë ë øáãîá ( úàå ïøäà úà ç÷
 ïéìîá ïåì àëùîàì ïéâá àìà åðá øæòìà

á÷ã àúåòøì ïåì àøáãàìå" ç÷ àëä óåà ä
 úáäà øùà êãéçé úà êðá úà ïéìîá)å(àä  

  ë÷/à  
 כמו ,"ריהוולך לך אל ארץ המ" .פרשוה
 לתקן ,"אלך לי אל הר המור"שנאמר 

  .במקום שראוי

 úàã äîë äéøåîä õøà ìà êì êìå äåî÷åà
 øîà)å ã øéù ( àð÷úàì øåîä øä ìà éì êìà

éæçúéã àøúàá:  
ת "ם א"א אברה" השלישי וישביום"

ביום " ".קועיניו וירא את המקום מרח
 אלא כיון שאמר , הרי פרשוה,"השלישי

ויקם וילך אל המקום אשר אמר לו "
ביום השלישי וירא את "מה ל ,"האלהים

כי " אלא משום שכתוב ,"קוהמקום מרח
 וזהו יעקב שיצא ,"ביצחק יקרא לך זרע

את וירא " . וזהו ביום השלישי,ממנו
' מרחוק ה" כמו שנאמר ,"קוהמקום מרח

 ,זהו יעקב ,"וירא את המקום". "נראה לי
 הסתכל ".ויקח מאבני המקום"שכתוב 

אברהם ביום השלישי שהוא הדרגה 
 וראה את יעקב שעתיד לצאת ,השלישית

 כמו שאמרנו מרחוק ולא ,"מרחוק" .ממנו
  .לזמן קרוב

úà íäøáà àùéå éùéìùä íåéáá àøéå åéðéò 
 úà ÷åçøî íå÷îä)ã áë úéùàøá ( íåéá

 í÷éå øîúàã ïåéë àìà äåî÷åà àä éùéìùä
éäìàä åì øîà øùà íå÷îä ìà êìéå" éàî í

 ÷åçøî íå÷îä úà àøéå éùéìùä íåéá àîòè
 áéúëã ïéâá àìà)áé àë úéùàøá ( ÷çöéá éë

 éàäå äéðî ÷ôðã á÷òé àåä àãå òøæ êì àø÷é
÷åçøî íå÷îä úà àøéå éùéìùä íåéá àåä äîë 

 øîà úàã) àì äéîøéá (åäé ÷åçøî" éì äàøð ä
úà àøéåâ áéúëã á÷òé àåä àã íå÷îä 

)àé çë úéùàøá (íå÷îä éðáàî ç÷éåã ìëúñà 
 äàúéìú àâøã åäéàã éùéìùä íåéá íäøáà
 ÷åçøî äéðî ÷ôéîì ïéîæã á÷òéì äéì àîçå

áéø÷ ïîæì àìå ÷åçøî ïøîàã äîë:  
הוא  מה שבח ,אמר לו רבי אלעזר

רהם כשהסתכל וראה שעתיד לצאת אבל
ד את יצחק ו שהרי כשהלך לעק,ממנו יעקב

 åäéà àçáù éàî øæòìà éáø äéì øîà
 íäøáàì)ã( ÷ôéîì ïéîæã àîçå ìëúñà ãë

                                                                                                                                                                                     

עמוד ימין עמוד שמאל ' י וכן בברי"ת נה"חג' ש מחלוקת ומכריע בינתים האציל בכל העולמות י" רא
מרכבות ' עמוד מזרח מכריע וכן ביצירה מיכאל גבריאל רפאל מכריע בינתים וכן בעשיה במרכבות זכריה ד

 ).א"נ(ח "ז. סוסים לבנים מצד החסד סוסים אדומים מצד הגבורה
 ).א"ד(ת אמת " סב
ש "ת מדת יעקב כמ"ת וירא את המקום אמ"ואפשר ס) (מ"א(ת בגימטריא מקום דיעקב עם האותיו ל" נג

י "דב שבטים צדיקים לתקן השכינה מרחוק גימטריא מש"ב שיוליד י"ת גימטריא י"תתן אמת ליעקב ור
ב והביא "בסימן י”הר בעצם האריך הרחיב הרמז עור ופירש מאמר הז"ע של אדה"הרומז ליסוד שתקן ג

 ).א"נ(ן "מאי. ו ולבנת הספיר ועלימו תטיף מלתו"ק והרח"דברי הרמ
 .י"שער מאמרי רשב' עי ד
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 )והרי( ודאי ,אמר לו. אינו שבח כל כך שלו
דם לכן ידע ו שהרי מק,שראה את יעקב

 ביום עכשיו והסתכל ,אברהם את החכמה
השלישי שהיא דרגה שלישית לעשות 

וירא " שכתוב , ואז ראה את יעקב,שלמות
 עמד לו הדבר ועכשי אבל ".את המקום

ד את יצחק ולא ו משום שהלך לעק,מרחוק
. רצה להרהר אחרי הקדוש ברוך הוא

מרחוק ראה אותו בתוך האספקלריה שלא 
 ולכן ראה אותו ולא התגלה ,מאירה בלבדה

לו היתה מצויה האספקלריה  שִא.הכל
 ,המאירה על האספקלריה שאינה מאירה

 אבל , עליה אברהם כראויתקייםהיה מ
הסתלקה למה ,  מרחוק,לבדו היהמרחוק ב

 משום ,מהדבר הזה האספקלריה המאירה
עדיין  ומשום ש,שזו היתה דרגתו של יעקב

 לא נמצא כאן על הדרגה ,לא נולד יעקב
וירא את " . כדי שילך ויקבל שכר, ועוד.הזו

 . כמו שנתבאר,זה יעקב ,"קוהמקום מרח
ראיה בעיניו בעולם ( . שלא זכה בו"מרחוק"

 שהרי , מתוך הדרגה הזו,מרחוק אלא ,הזה
 אברהם היה מת והסתלק ,כשבא יעקב

 אבל ,"קווירא את המקום מרח" ,מהעולם
  .)לא בראיה אחרת

 ÷çöéì äéì ã÷òéîì ìéæà ãë àäã á÷òé äéðî
 äéìéã åäéà êë ìë àçáù åàì]à"éàãå ì[) åàä (

 íäøáà òãé àðã úîã÷î àäã á÷òéì äéì àîç
 åäéàã éùéìùä íåéá àúùä ìëúñàå àúîëç
 äéì àîç ïéãëå åîéìù ãáòîì äàúéìú àâøã

 áéúëã á÷òéì)ã áë íù ( ìáà íå÷îä úà àøéå
 ìéæàã ïéâá ÷åçøî äìî äéì àîéé÷ àúùä
 äéøúáà øäøäì àòá àìå ÷çöéì äéì ã÷òéîì

á÷ã"ôñà åâ äéì àîç ÷åçøî ä àìã äàéøì÷
 éìâúà àìå äéì àîç êë ïéâáå éåãåçìá àøäð

 àøäðã äàéøì÷ôñà åìàã àìë] ìò çéëù äåä
àøäð àìã äàéøì÷ôñà éàä[ äéìò íéé÷úà 

 äåä éåãåçìá ÷åçøî ìáà úåàé à÷ãë íäøáà
 ÷ìúñà àîòè éàî ÷åçøî]éàäî) [éàäá( äìî 

 á÷òéã àâøã éàäã ïéâá àøäðã äàéøì÷ôñà
ò á÷òéã ïéâáå äåä çëúùà àì ãéìééúà àì ã

 àøâà ìá÷éå êäéã ïéâá åúå àâøã éàä ìò àúùä
 øîúàã äîë á÷òé àã ÷åçøî íå÷îä úà àøéå

 äéá äëæ àìã ÷åçøî) àîìò éàäá éåðéòá äééàø
á÷òé àúà ãë àäã àâøã éàä åâî ÷åçøî àìàà 

àîìòî ÷ìúñàå íäøáà äåä úéîá úà àøéå 
àøçà äééàøá àì ìáà ÷åçøî íå÷îä(â:  

ויבאו אל המקום אשר אמר לו "
 שאף על גב , כאן)ראה( רמוז .' וגו"האלהים

 אמר ,שבאו לאותה ראיה וראה את יעקב
 ודאי הקדוש ברוך הוא יודע ,אברהם

ויבן שם אברהם " מיד ,אחר שראוי צורהב
ויאמר " , מה כתוב למעלה.' וגו"את המזבח

 הרי ,"יצחק אל אברהם אביו ויאמר אבי
 . מיד)דבר(לא השיב לו מה ל אבל .פרשוה

éäìàä åì øîà øùà íå÷îä ìà åàáéå"åâå í '
)è íù (>æéîø <]îøæ[) àîç (òàã àëä" åúàã â

ääìé éàãå íäøáà øîà á÷òéì àîçå äééàø à
á÷" àøçà àðååâá òãé äãéî éæçúàã  íù ïáéå

åâå çáæîä úà íäøáà ' àìéòì áéúë äî)æ íù (
 àä éáà øîàéå åéáà íäøáà ìà ÷çöé øîàéå

àì àîòè éàî ìáà äåî÷åàã äéì áéúà )éãî (

                                                                                                                                                                                     

ו שנה דהא " לא יעלה בדעת דברים כפשטן דאברהם לא חמא ליה ליעקב דהא לא מית עד דהוה בן טא
ו בתר דאתייליד יעקב אבל לא זכה ליה ראיה "ה ביומי דיצחק ט" עהליצחק נולד וחיה אברהם קע' בן ס

י "ה א"למא כד אתקין יעקב להאי מקום על תקונוי כד לקח מאבני המקום כד קיפל קבבעינוי בהאי ע
  ).א"ד(ה "של' תחותוי והוא סוד נעלם ועי

ויזד יעב נזיד ' ל על פ"ג שנים כשמת אברהם וכן אמרו רז"תמה כשנדקדק בשנותיהם תמצא יעקב בן י
כדי שלא יראה לעשו יוצא ] קודם[שנים ' תבשיל של עדשים היה לאבלו של אברהם אבינו שנסתלק ה

ג שנה גמורים ושלימים אז "כי עד דכתיב ויגדלו הנערים שהיו בן י' ל עם הנז"וי. ג"לתרבות רעה בשנת הי
וקודם זה איננו ניכר וזו היא הראיה שלא ראהו . שע ויעקב איש תם יושב אהליםרניכר היות עשו ה

 )ו"הגהות מהרח) (ו" למהרחםירשמונה שע (אברהם שלם כפי הצורך אכן ראיה גופנית ודאי ראהו
 .י"שער מאמרי רשב' עי ב
 ).א"ד(ק אית ספרים דלא גרסי זה " מהרמג
ש דהא אסתלק מרחמי "דאמר יצחק אבי היינו רחם כרחם אב ואמאי לא נתעורר עליו ברחמים וז'  פיד

. הנני בני נעשיתי גבורהש "ד לאברהם לפחד יצחק וז"ל במה שהשיב לו הנני בני והראה לו כי נהפך חס"ר
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אלא משום שהרי הסתלק מרחמים של אב 
 הנני ,"הנני בני" ולכן כתוב ,על בן

  .שהסתלקו הרחמים והתהפך לדין

]ãéî[ ìò àáàã éîçøî ÷ìúñà àäã ïéâá àìà 
 å÷ìúñàã éððä éðá éððä áéúë êë ïéâáå àøá

àðéãì êôäúàå éîçø:  
 ,תוב ויאמר אביו ולא כ,"ויאמר אברהם"

 אלא בעל ,שהרי לא עמד עליו כאב
 ,"אלהים יראה לו השה" . היה עמומחלוקת

 מה זה יראה ,ב יראה לנווהיה צריך לכת
 לו לעצמו "אלהים יראה" אלא אמר לו .לו

 ולא ,"בני" עכשיו אבל ,כשהוא יצטרך
רבי שמעון ". וילכו שניהם יחדו" מיד ,כבש

צה מלאכי והן אראלם צעקו ח" ,פתח ואמר
אלו  "הן אראלם" ".שלום מר יבכיון
 באותה שעה "צעקו" ,מלאכים עליונים

ויוצא " שכתוב ,על אותו הדבר לעמוד ורצו
מלאכי ". "צהוצעקו ח" לכן ,"תו החוצהוא

אלו אותם מלאכים אחרים שהיו  ,"שלום
 ובשביל יעקב ,עתידים ללכת לפני יעקב

 שכתוב ,הבטיח להם שלמותה "הקב
ך לדרכו ויפגעו בו מלאכי ויעקב הל"

 כולם ,"מלאכי שלום" ואלו נקראו ,"אלהים
קד את יצחק ם שעבכו כשראו את אברה

על  וכולם והזדעזעו עליונים ותחתונים,
  .יצחק

 íäøáà øîàéå)ç íù ( åéáà øîàéå áéúë àìå
 äéìò íéà÷ àì àäã]àáàë) [àáàã( ìòá àìà 

éäìà äéá äåä ú÷åìçî" äàøé äùä åì äàøé í
åðìà àìà åì äàøé éàî äéì éòáî "éäìà ì" í

 åäéà ãë äéîøâì åì äàøé>êéøèöé <)êéøèöà( 
 íäéðù åëìéå ãéî àøîà àìå éðá àúùä ìáà

 øîàå çúô ïåòîù éáø åãçé)æ âì äéòùé ( ïä
 ïä ïåéëáé øî íåìù éëàìî äöåç å÷òö íìàøà
 àúòù àéääá å÷òö éàìò éëàìî ïéìà íìàøà

ìî àéää ìò àîéé÷ì åòáå áéúëã ä) åè úéùàøá
ä ( äöåç å÷òö êë ïéâá äöåçä åúåà àöåéå

 ååäã ïéðøçà ïéëàìî ïåðéà ïéìà íåìù éëàìî
 çèáà á÷òéã éðéâáå á÷òéã äéî÷ êäéîì ïéðéîæ

á÷ åîéìù ïåì" áéúëã ä)á áì íù ( êìä á÷òéå
éäìà éëàìî åá åòâôéå åëøãì" ïåø÷à ïéìàå í

áàì äéì åîç ãë åëá åäìë íåìù éëàìî íäø
 åäìëå éàúúå éàìò åòæòãæàå ÷çöéì äéì ãé÷òã

÷çöéã äéìò:  
 מפסיק טעם .' וגו"'ויקרא אליו מלאך ה"

 , שאין אברהם האחרון כראשון,ביניהם
  האחרון

åäé êàìî åéìà àø÷éå"åâå ä ') áë úéùàøá
àé ( äàøúá íäøáà åàìã åäéååâá àîòè ÷éñô

äàîã÷ëàäàøúá   
  ë÷/á  

 ו זגמאודכ . הראשון לא שלם,שלם
 הראשון לא ,האחרון שלם ,שמואל שמואל

 אבל . הראשון לא נביא, האחרון נביא,שלם
 משום שמיום ,במשה משה אין הפסק

 אברהם .שנולד לא זזה ממנו שכינה
רוח ב כדי לעוררו , רבי חייא אמר,אברהם
רבי יהודה .  בלב אחר, במעשה אחר,אחרת

 יצחק נבחר והתעלה ברצון לפני ,אמר
רת הבשמים וברוך הוא כריח קטהקדוש 

ים ביום ישמקריבים הכהנים לפניו פעמ
 שהרי צערו של אברהם היה ,ונשלם הקרבן

íéìùá ìàåîù àã àðååâë íéìù àì äàîã÷ 
 ìàåîù)à ìàåîù 'é â ( äàîã÷ íéìù äàøúá

 ìáà àéáð àì äàîã÷ àéáð äàøúá íéìù àì
 äùî äùî) úåîùã â ( àîåéîã ïéâá ÷éñô àì

 íäøáà àúðéëù äéðî éãòà àì ãéìééúàã
 äéì àøòúàì ïéâá øîà àééç éáø íäøáà
 éáø àøçà àáìá àøçà àãáåòá àøçà àçåøá

 ÷éìúñàå ÷çöé øéøáúà øîà äãåäé]á[ àúåòø
á÷ éî÷"ïéîñåá úøè÷ã àçéøë äâ ïéáø÷ã 

 íéìúùàå àîåéá ïéðîæ ïéøú äéî÷ àééðäë

                                                                                                                                                                                     

ים כרחם אב מש לא אתיב ליה מידי היינו כי הנני בני אינו תשובה למה שבקש רח"ונראה פשוט דמ. מ"א
 ).א"נ(ן "מאי. ש הרב הנזכר"ל לפייסו ומפרש דרמז שלקח הגבורה כמ"והי

 ).א"ד(א " נשא באידרא דנזיר קכו עא
 )הערת הזוהר(א ” נשא קלח עב
 ).א"נ(מ "א. מ קריאת פרשת העקדה כקריאת הקטורת"ומועיל בשעת המגפה ב ואיתא בתיקונים ג
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אל תשלח ידך אל הנער "בשעה שנאמר לו 
 חשב שקרבנו לא ,"ואל תעש לו מאומה

 .נשלם ולחנם עשה וסדר הכל ובנה מזבח
וישא אברהם את עיניו וירא והנה  "מיד

האיל היה  הוא ,ינו הרי שנ.' וגו"איל אחר
 כמו , ובן שנתו היה,שנברא בין השמשות

 . וכך צריך".כבש אחד בן שנתו"שנאמר 
 והרי , ועוד,ואתה אמרת בין השמשות(

א " נ' אלא נפקד וכו,יצחק לא היה בעולם
 ואתה אומר )והרי יצחק לא היה בעולם

 אלא נפקד כח . בין השמשות]שנברא[
טרך הצאברהם שיזמן אותו האיל בשעה ש

 כמו שכל אותם הדברים שהיו בין .אותו
לזמן (ו דבר למן ד התמנה כח שיז,השמשות

 כך גם האיל . בשעה שצריך אותו)ההוא
  .ב תחת יצחקיהזה שהקר

òö àäã àðáø÷íäøáàã àøà àúòùá äåä 
 äéì øîúàã)áé áë úéùàøá ( êãé çìùú ìà

 äéðáø÷ã áéùç äîåàî åì ùòú ìàå øòðä ìà
 çáæî äðáå àìë øãñå ãáò àðâîìå íéìúùà àì
 øçà ìéà äðäå àøéå åéðéò úà íäøáà àùéå ãéî

åâå ')âé íù ( ïéá éøáúàã ìéà àåä ïðéðú àä
 úåùîùä]åúðùáå äåä [>åúðù ïáå äåä<éä  ä

 øîà úàã äîë)åè æ øáãîá ( ïá ãçà ùáë
êéøèöà éëäå åúðùá)  äåä àì ÷çöé àäå

àîìòá (>úåùîùä ïéá úøîà úàå< àìà 
 àúòùá àøîéà àåää àðîãæàì àìéç ã÷ôúà

 íäøáàì äéì êéøèöàã]äîë[ ïéìî ïåðéà ìëã 
àðîãæàì àìéç àðîúà úåùîùä ïéá ååäãâ 

]äìî àåää[) àðîæ àåääì ( êéøèöàã àúòùá
÷çöéã äéúåçú áéø÷úàã ìéà éàä éîð éëä äéì:  

בכל צרתם לא צר ומלאך " ,פתח ואמר
 בכל צרתם ,בא וראה .' וגו"פניו הושיעם

 כתוב , כשמזדמנות להם צרות,של ישראל
 משום שהקדוש ,ו"ף וקוראים בוא"לא באל

ף מקום " לא באל.ברוך הוא עמם בצרה
  אף על גב שאין באותו מקום,יותר עליון

ם למעלה מגיעה צרתם של  לָש,וצרהז רוג
הוא עשנו " כמו שנאמר ,ף" לא באל.ישראל

. ו"ף וקוראים בוא" כתוב באל,"ולא אנחנו
 והרי הוא עמם ,"ומלאך פניו הושיעם"

 אלא ".הושיעם" ואתה אומר ,באותה צרה
דם ולא כתוב מושיעם אלא הושיעם מק

ל ו שהוא עתיד באותה צרה לסב,לכן
 ,כל זמן שישראל בגלות ב,בא וראה .םהעמ

 והרי פרשוה שכתוב ,ם בגלותהשכינה עמ
. ' וגו"אלהיך את שבותך ורחמך' ושב ה"

זו  ,"ומלאך פניו הושיעם" ,דבר אחר
 ואתה אומר ,ם בגלותה שהיא עמ,שכינה

 שאלה , אלא כך זה בודאי.שהוא הושיעם
 ,הם משכנותיו של הקדוש ברוך הוא בגלות

ברוך הוא  הקדוש ,ומשום ששכינה עמהם
זוכר אותם להיטיב להם ולהוציאם 

 øîàå çúô)è âñ äéòùé ( øö àì íúøö ìëá
åâå íòéùåä åéðô êàìîå ' íúøö ìëá éæç àú

æà ãë ìàøùéãìàá àì áéúë ï÷àò ïåì ïîã" ó
àåá éø÷å"á÷ã ïéâá å"ìàá àì å÷òá ïåäîò ä" ó

òà øéúé äàìò øúà" àæâåø øúà àåääá åàìã â
 àì ìàøùéã àú÷ò àèî àìéòì íúäì å÷òå

ìàá" øîà úàã äîë ó)â ÷ íéìäú ( åðùò àåä
ìàá áéúë åðçðà àìå"àåá éø÷å ó" åéðô êàìîå å

 íòéùåä]àäå) [àäå( ïåäîò åäéà  úàå å÷ò àåääá
 íòéùåä úøîà]àìà[ àìà áéúë àì íòéùåî 

 å÷ò àåääá ïéîæ åäéàã àðã úîã÷î íòéùåä
 ïåðéà ìàøùéã àðîæ ìëá éæç àú ïåäîò ìáñîì
 äåî÷åà àäå àúåìâá ïåäîò àúðéëù àúåìâá

 áéúëã)â ì íéøáã (åäé áùå"ìà ää úà êé
åâå êîçøå êúåáù ' åéðô êàìîå øçà øáã

úðéëù àã íòéùåä à]éäéàã) [éäéàå( ïåäîò 
íòéùåä åäéàã úøîà úàå àúåìâáã éëä àìà 
á÷ã åéúåðëùî ïåðéà ïéìàã éàãå àåä" àúåìâá ä

á÷ ïåäîò àúðéëùã ïéâáå" àáèåàì ïåì øëãà ä

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד( גליון זהו דעני לאברהם בהר המוריה שהמציא לו האיל א
á) ð"åëå ãé÷ôúà àìà àîìòá äåä àì ÷çöé àäå åúå úåùîùä ïéá úøîà úàå à'( –ôã "å. 

 ).א"ד(ש " בזה עס בעל לבנת הספיר היה גורג
' היה עמהון בגלות הא אין חבוש מתיר עצמו אלא הכי הוא וכו' פי' ו הושיעם וכו ואת אמרת דאיהד

לסוף מחשבה זו ' פירוש שמרוב אהבתו בישראל נותן עמהם חיבתו היתירה שאין חיבה יתירה כמו הוא ית
ומלאך פניו הושיעם מפני שמלאך ' א ובפשעכם שלחה וגו"ושולחם להיות ביניהם כד' ולא זז מחבבה וכו

ששלח מלאך להיות עמנו ובשבילו ויוציאנו ממצרים ' וישלח מלאך וגו' ו עמהם על כן הושיעם וזהו פיפני
 ).א"ד(ב ”ויקהל ריז ע' פ' ע
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 ,"ר את בריתיוואזכ" שכתוב ,מהגלות
ועתה הנה צעקת בני " , ואחר כך.בהתחלה

  ".ישראל באה אלי
לרבות ראיה אחרת שהיא  ,"וגם ראיתי"

ים ויזכור אלה" וכתוב ,הראשונה של הכל
 היה ,"את אברהם" . זו שכינה,"אל בריתו
 "ת אברהםא" אלא ,ב לאברהםוצריך לכת

את " .זו החברות והזווג שלה עם האבות
את " .זהו מערבית דרומית ,"אברהם

 ,"ואת יעקב" .זהו צפונית מערבית ,"יצחק
.  זווג שלם כראוי, כלל אחד,זהו זווג אחד

זהו כלל של מדת  ,"את השמים" ו זכדוגמא
זו מדת יום  ,"ואת הארץ" .לילה ביום

 ,את בכולם  כאןכמו כן. בלילה כאחד
 שיהיה הכל זווג אחד שלא ,וביעקב ואת

 ועתיד ,נפרדים זכר ונקבה לעולמים
הקדוש ברוך הוא להכריז בכל העולם 

ויאמר אך עמי המה "ולהשמיע קול שיאמר 
   ".בנים לא ישקרו ויהי להם למושיע

 áéúëã àúåìâ ïî ïåì à÷ôàìå ïåì)ä å úåîù (
 øúáìå àúéîã÷á éúéøá úà øåëæàå)è â íù (

ìà äàá ìàøùé éðá ú÷òö äðä äúòå é  
 äàâñàì éúéàø íâå]äéàø[ åäéàã àøçà 

 áéúëå àìëã äàîã÷)ãë á íù (éäìà øåëæéå" í
 íäøáàì íäøáà úà àúðéëù àã åúéøá úà

 àã íäøáà úà àìà äéì éòáî]àåä[ àúåøáç 
íäøáà úà ïäáàá äìéã àâååæåà àåä àã 

 úéðåôö àåä àã ÷çöé úà úéîåøã úéáøòî
 àãç àâååæ àåä àã á÷òé úàå úéáøòî àììë

 úà àã àðååâë úåàé à÷ãë íéìù àâååæ àãç
 íéîùä)à à úéùàøá ( úãî àììë àåä àã

 àãçë äìéìá íåé úãî àã õøàä úàå íåéá äìéì
 àìë éåäîì úàå á÷òéáå úà åäìëá àëä óåà
 ïéîìòì àá÷åðå øëã ïéùøôúî àìã àãç àâååæ

á÷ ïéîæå" ì÷ àòîùàìå àîìò ìëá àæøëàì ä
 àîééã)ç âñ äéòùé (éå íéðá äîä éîò êà øîà

òéùåîì íäì éäéå åø÷ùé àì:  
  ä êåøá 'ïîàå ïîà íìåòì  .לעולם אמן ואמן' ברוך ה

  àë÷/à  
  äøù ééç úùøô:  
  øäæ  
ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה "

וישאו " , רבי יוסי פתח ואמר".ושבע שנים
ד הים והו אל הים ויעמוליאת יונה ויט

ה הרעיש הים מל כאן יש להסתכל ".מזעפו
 כיון ,על יונה ולא הרעישה הארץ עליו

 ,שהיה הולך כדי שלא תשרה עליו השכינה
 היה אוחז בו כשהיה )העליון(למה הים 

 . ים,מוואלא ודאי היה הדבר במק. הולך
 והרקיע לכסא , הים דומה לרקיע,שנינו

משום ( הים אחז בו ונטל אותו לכן ו,הכבוד
א ומלפני "נ( , ברח מלפני הים)שהיה בורח

 הים זרק בו ,)הים בו שרתה יראה במקומו
). א תשרה היד במקומה"נ(יד במקומו 

 , למדנו".הו אל היםוליוישאו את יונה ויט"
עים את ירכיו יכשהיו נוטלים אותו ומטב

 òáùå äðù íéøùòå äðù äàî äøù ééç åéäéå
 íéðù)à âë úéùàøá (éáø øîàå çúô éñåé ) äðåé
åè à ( ãåîòéå íéä ìà åäåìéèéå äðåé úà åàùéå

 àîòè éàî àìëúñàì úéà àëä åôòæî íéä
 äéìò úùéòøà àìå äðåéã äéìò àîé úùéòøà
 äéìò éøùú àìã ïéâá ìéæà äåäã ïåéë àòøà

 àîé àúðéëù)äàìò ( äåä ãë äéá ãéçà éàîà
éàãå àìà ìéæàáïðú íé äåä äéøúàá äìî   íé

ã àîé êë ïéâáå ãåáëä àñëì òé÷øå òé÷øì àéî
 äéì ìèðå äéá ãéçà>÷éøò äåäã ïéâá< éî÷î 

 ÷øò àîé)ð"àîé éî÷îå àâàøù ãúëåã àä (] éãù
àäúëåãá äéá àãé àîé[ >ð" àãé éøùú à

àäúëåãá< íéä ìà åäåìéèéå äðåé úà åàùéå 

                                                                                                                                                                                     

 )הערת הזוהר('  במדבר קכ אא
. כ בחינת דין זה בעצמו פגעה בו"ומבחינת הדין הזה היה בורח ע'  בחינת הדין שבמלל ים מורה ע" רב

 .וריהל א'  ועי).א"נ(מ "א
âäéá  –ôãá óñåð "å. 
ãäàøé ôãá óñåð "å. 
ä  äéúëåãá)ôã"å( 
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והים  , מרימים אותו,הים היה שוכך ,בים
כך היה  ,עים אותוי כל מה שמטב,רועש

ני והטיל וי עד שהוא אמר שאונ,הים שוכך
הו אל וליוישאו את יונה ויט" , מיד,אל הים

 פרחה ממנו נשמתו ,כיון שנזרק בים". הים
 וחזרה .ועלתה עד כסא המלך ונדונה לפניו

 . ונכנס בפי הדג ההוא ומת הדג,לו נשמתו
  . ופרשוה, אותו הדגהתקייםלאחר מכן 

 àîéá éåëøé éòáèå äéì éìèð ååä ãë àðôéìåà
 ïéô÷æ êéëù àîé äåä äî ìë àîé ùéòøúà äéì

 øîà åäéàã ãò àîé êéëúùà éëä äéì éòáèã
äðåé úà åàùéå ãéî íéä ìà éðåìéèäå éðåàùà 

 äéðî äçøô íéá éîøúàã ïåéë íéä ìà åäåìéèéå
 úðãúàå àëìîã àééñøë ãò à÷ìñå äéúîùð
 àîåôá ìàòå äéúîùð äéì úøãäàå äéî÷
 àåää íéé÷úà øúáì àðåð úéîå àðåð àåääã

å àðåð äåî÷åà:  
  àúôñåú:  
היינו  אנו , גוף המשנה".ויהיו חיי שרה"

 שמענו קול מתהפך ממעלה למטה ,קרובים
 קול משבר הרים ומשבר ,מתפשט בעולם
חזקות סערות  רוחות ,סלעים חזקים

 ,היה אומר במסעיו.  אזנינו פתוחות,עולות
נה י ֵש,הדוממיםוץ הישנים  אקיץ בקו

מלך שמדבר  ה. עומדים על עמדם,בחוריהם
 שלטון ,שומרי השערים) נמצאו, ולא עברו(

לם לא וכ. ילות רבים עומד על עמדוישל ח
לא יודעים שהספר פתוח ובשם מרגישים ו

 ושוכני ,מה עומד ונוטל בחשבון ודּו,נכתב
יות ממונה ב לה ב טוו וקר,ים לחוץִבעפר ַש

.  אינם חושקים בגלגול והפוך,םעליה
 רשעים ה נמחים,נופלים ולא עומדים

ב  מי יבקש אותם ומי יַש,מהמספרו של דּו
 אוי , אוי לחייהם, אוי להם.םבחשבונ

 בשבילם נאמר ,)לנפשותם(לרגשות שלהם 
  .' וגו"ימחו מספר חיים"

äøù ééç åéäéåá) à âë úéùàøá ( àôåâ
ïéúéðúîãâ àì÷ àðòîù àðéåä ïéáéø÷ ïðà 

 ì÷ àîìòá úèùôúà àúúì àìéòî êôäúî
úîå ïéøåè øáúî ïéìåòìò ïéôé÷ú ïéøðè øá

 éåðìèîá øîà äåä ïçéúô àððãåà ïé÷ìñ ïéáøáø
 ïåäéøåçá àúðéù ïéîéîã ïëéîã àúéöå÷ õå÷

 àëìî ïåäéîåé÷á ïéîéé÷)ììîîã] (àììîã[ 
)]ð"à [åçëúùà åøáòà àìå(ïéòøú éøèð ã 

 àèéìù]ïéìéçã) [ïéìîù( äéîåé÷á í÷ ïéàéâñ 
å çéúô àøôñã éòãé àìå ïùâøî àì åäìë àîùá

 éøééãå àðáùåçá ìéèðå íéà÷ äîåãå áåúëà
 àì åäá äàðîúàì áè áéø÷å øáì ïéáééú àøôò
 ïåçîúà ïéîéé÷ àìå ïéìôð êåôäå àìåâìâ ïéáéàú
 áéúé ïàîå ïåì òáúé ïàî äîåãã àøôñî ïéáééç

 ïåäéùâøì éåå ïåäééçì éåå ïåì éåå ïåäðáùåçá)ñ" à
ïåäéùôðì ( éø÷úà ïåäðéâá)èë èñ íéìäú (é åçî

åâå íééç øôñî ':  
  íìòðä ùøãî:  
לכה " רבותינו פתחו בפסוק הזה ".ויהיו"

 שנו ".דודי נצא השדה נלינה בכפרים
 , היוצא לדרך יתפלל שלש תפלות,רבותינו

 ותפלת הדרך ,תפלה שהיא חובה של יום
ר ו ותפלה שיחז,על הדרך שהוא עושה

 , ויאמר את השלשה האלו.לביתו לשלום
 כל , ששנינו,םל לעשותיכויחד אפילו 

ל אותן ושאלותיו של אדם יכול לכל
 כל מעשיו ,אמר רבי יהודה. בשומע תפלה

 , הן טוב והן רע,של אדם כתובים בספר

åéäéå  àø÷ éàäá éçúô ïðáø)áé æ øéù ( äëì
 àöåéä ïðáø åðú íéøôëá äðéìð äãùä àöð éãåã
 äáåç àéäù äìôú úåìôú ùìù ììôúé êøãì
 äùåò àåäù êøãä ìò êøãä úìôúå íåé ìù

åæçéù äìôúå àîéìå íåìùì åúéáì ø]éðäì åäì [
)éðä äéì( åìéôà äùìù ]ãçàá) [äæéàá( ìéëé 

 ìéëé íãà ìù åéúåìàù ìë ïðéðúã äéãáòîì
 ìë äãåäé éáø øîà äìôú òîåùá åäðéììëîì

                                                                                                                                                                                     

 .'מאחר שהם מהגבורות דנוק, ב בענין הקשר שבין אליהו ליונה"ב ס ע"ה ח"דע' עי א
.  אולי היתה המשנה ארוכה והעתיקו ממנה גוף ועצמות המשנה בקיצור מופלג וזהו גופא דמתניתיןב

 ).א"נ(ח "ז
 ).א"נ('  למש פירוג
 ).א"נ(מ "א. ינו מטטרון היד
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 , ששנינו.עתיד לתת את הדין כולם ועל
גלמי " מה שכתוב ,אמר רב יהודה אמר רב

 ,לםואותם הדברים שעשה הג ,"ראו עיניך
ראו עיניך ם  כול,שאינו משגיח בעולם הבא

 ,"יכתבו כולם ועל ספרך" .נת בהםישעי
 הלכך ,תן עליהם דין וחשבון לעולם הבאיל

אמר . לתו תמיד ויועיל לוייקדים אדם תפ
רות אלא מי י אין אדם עושה עב,רבי יצחק
 אותו שלא  והיינו,לם ולא אדםושהוא ג

 אלא כל מעשיו ,מסתכל בנשמה הקדושה
 אמר .א יודעתלא משגחת ולכבהמה הזו ש

 שאמר את גולםנקרא דוד  וכי ,רבי בו
 אדם ,אמר לו רבי יצחק. הפסוק הזה

  גלמי" ,הראשון אמרו

 ùéá ïä áè ïä àøôñá ïéáéúë ùð øáã éåãáåò
ãéúò ïåäìë ìòå)é( àðéã ïúéîì ]ãïðéðú[ )ã( øîà

 äãåäé áø)áø øîà(ã éàî  áéúë) èì÷ íéìäú
æè ( íìåâä äùòù íéøáãä íúåà êéðéò åàø éîìâ

 êéðéò åàø íìåë àáä íìåòá çéâùî åðéàù
 åáúëé íìë êøôñ ìòå íäá úðééòù) íéìäú

æè èì÷ ( àáä íìåòì ïåáùçå ïéã íäéìò ïúéì
 øîà äéì ìéòåéå ãéîú åúìôú íãà íéã÷é êëìéä
 àåäù éî àìà úåøéáò äùåò íãà ïéà ÷çöé éáø

â åðééäå íãà àìå íìå]ä[ ìëúñî àìã àåä
 àøéòá éàäë éåãáåò ìë àìà àùéã÷ àúîùðá
 íìåâ éëå åá éáø øîà úòãé àìå úçâùî àìã
 ÷çöé éáø åì øîà à÷åñô éàä øîàã ãåã éø÷úî

éîìâ åøîà ïåùàøä íãà  
  àë÷/á  
  øäæ  

 בשעה שאדם עולה על מטתו ,בא וראה
 נשמתו יוצאת ממנו ,בכל לילה ולילה

 אם זכאי ,נדונית לפני בית הדין של המלךו
והדין הוא . חוזרת לעולם הזה ,התקייםל

שהרי אין דנים את האיש על  , צבעיםבשני
 שכתוב ,מן לעשותוהרעות שהוא עתיד ומז

 ולא ".באשר הוא שם' כי שמע אלהים וגו"
תאמר שדנים אותו על הטובות שעשה 

 אלא להיטיב לו על אותם טובות של ,לחוד
 ודנים אותו על . כמו שנתבאר,ועכשי

 , ובשבילם הוא נצול,יות שעתיד לעשותוזכ
 משום ,אף על גב שהוא כעת רשע

שהקדוש ברוך הוא עושה חסד עם כל 
להיטיב  ,ו שהוא עושהי וכל דרכ,הבריות

 ולא דן את האדם על הרעות שהוא ,לכל
דון האדם לפני י נלכן ו,עתיד לעשות

  .הקדוש ברוך הוא

úòùá éæç àúàà ìë äéñøòá ÷éìñ ùð øáã 
 éî÷ úðãúàå äéðî ú÷ôð äéúîùð àéìéìå àéìéì
 úøãäúà àîéé÷úàì äàëæ éà àëìîã àðéã éá
 àì àäã ïéðååâ ïéøúá àåä àðéãå àîìò éàäì
 ïéîæå ãéúò åäéàã ïéùéá ìò ùð øáì äéì ïéðééã

 ãáòîì> áéúëã)æé àë úéùàøá ( òîù éë
éäìà"åâå í ' àîéú àìå íù àåä øùàá äéì ïéðãã

ãåçì ãéáòã ïéáè ìò< ìò äéì àáèåàì àìà 
 ìò äéì ïéðãå øîúàã äîë àúùäã ïéáè ïåðéà
 óà áéæúùà åäééðéâáå ãáòîì ïéîæ åäéàã ïééëæ

á÷ã ïéâá àáééç àúùä åäéàã áâ ìò" ãéáò ä
 ãéáò åäéàã éåçøà ìëå ïééøá ìë íò åáéè
 ïéùéá ìò ùð øáì ïéàã àìå àìëì àáèåàì

 ïéîæ åäéàã éî÷ ùð øá ïãúà êë ïéâáå ãáòîì
á÷"ä:  

 , כיון שהטילו את יונה לים,בא וראה
 הים ,"ד הים מזעפווויעמ" ,מה כתוב

 שעמד בקיומו ,"ויעמד" מה זה .העליון
 בשעה .גז שוכךו הוא בעמידה כשהר.כראוי

 אותו בית הדין הוא ,לםשהדין שרוי בעו
 ,ברת ומקשה ללדתועכמו אשה שמ
 כשהדין כמו כן .רוגז הוכשמולידה שוכך

 לא שוכך ולא נח עד שנעשה ,שורה בעולם
 , ואז הוא המנוחה שלו,הדין ברשעים

 äî àîéá äðåéì äéì åìéèàã ïåéë éæç àú
 áéúë)åè à äðåé ( äàìò íéä åôòæî íéä ãåîòéå

 úåàé à÷ãë äéîåé÷á íéà÷ã ãåîòéå éàî
 àðéãã àúòùá êéëù àæâåø ãë åäéà äãéîòá
àúúàë åäéà àðéã éá àåää àîìòá àéøù 

úãéìåà ãëå àãìåàì àéù÷å àøáòúîãá êéëù 
 êéëù àì àîìòá àéøù àðéã ãë éîð éëä àæâåø
 àåä ïéãë àéáééçá àðéã ãéáòúàã ãò çð àìå

                                                           

  .יהל אור' עי א
 .יהל אור' עי ב
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 זהו .ד בקיומוובמקום שלם ולעמלעמוד 
.  וזה בארנו".ד רשעים רנהוובאב"שכתוב 

ץ והחפ" והרי כתוב ,"ד רשעים רנהובאב"
 והרי אין נחת לפני ,"ץ מות רשעואחפ

 . ברשעיםהקדוש ברוך הוא כשנעשה דין
וכאן אחר  ,סאתםדם שנשלמה ואלא כאן ק
  ).יש לו נחת( סאתםשנשלמה 

 í÷éîìå íéìù àúëåãá í÷éîì äéìéã àçééð
ää äéîåé÷á" ã)é àé éìùî ( äðø íéòùø ãåáàáå

 äðø íéòùø ãåáàá àðîé÷åà àäåãë"à)  ìà÷æçé
âë çé (ôçà õåôçä òùø úåî õåå àçééð úéì àä

á÷ éî÷"àééòéùøá àðéã ãéáòúà ãë äà àìà 
àèñé÷ íéìúùàã íãå÷ ïàëá øúáì ïàë 

 àèñé÷ íéìúùàã)]ð"à [àçééð äéì úéà:(  
 מה שונה כאן שכתובה ".ויהיו חיי שרה"

מיתתה בתורה מכל נשות העולם שלא 
 , אמר רבי חייא. כך מיתתן בתורהכתובה

ת רחל ותקבר בדרך ותמ" והנה כתוב ,ולא
 ,' וגו"ותמת שם מרים" וכתוב ,"אפרתה
  ותמת דבורה"וכתוב 

 äøù ééç åéäéå)à âë úéùàøá ( àðù éàî
 éùð ìëî àúééøåàá äúúéî áéúëã äøù àëä
 àúééøåàá ïåäúúéî éëä áéúë àìã àîìòã

 áéúëäå åàìå àééç éáø øîà)íùèé äì  ( úîúå
 áéúëå äúøôà êøãá øá÷úå ìçø) ë øáãîáà (

åâå íéøî íù úîúå ' áéúëå)ç äì úéùàøá (
äøåáã úîúå:  

  íìòðä ùøãî:  
 ראו ,דם שזרקת בי נשמהו ק".ראו עיניך

 .עיניך לעשות בדמותי בני אדם שידמו לי
ימים " , מי הם,"יכתבו כולם ועל ספרך"

 ,"ולא אחד בהם" . בצורה הזו שלי,"יצרו
  .שלא נשאר אחד מהם

 éá ú÷øæù íãå÷ êéðéò åàø êéðéò åàø äîùð
 êøôñ ìòå éì åîãã àùð éðá éð÷åéãá ãáòîì

 åáúëé íìë)æè èì÷ íéìäú ( íéîé ïåðéà ïàî
 àìã íäá ãçà àìå éãéã äøåö éàäë åøöåé

ïåäðî ãç øàúùà:  
 ,בא וראה , אמר לו.למה, גאאמר רבי ב

 לא מתו ,שדמו לו או ברמז שלוכולם 
לקו באותו ענין  וכולם ,במיתת נפשם

 דמותו , אמר רבי יהודה, וראהבא. ממש
פיו היה כזהר הרקיע ושל אדם הראשון וי

 וכאותו ,העליון שעל גבי שאר הרקיעים
האור שגנז הקדוש ברוך הוא לצדיקים 

 וכל אותם שהיו רמוזים בו .לעולם הבא
 בו הם לקו ,מדמותו של אדם הראשון

 ,שכך דרכו של הקדוש ברוך הוא. ומתו
ון את העניים  לז, למה,שר לאדםונותן ע

 אינו עושה את זה .ולעשות מצוותיו
 ,שרועההוא  ב)ואם נתגלה בו(ומתגאה 

שר שמור לבעליו וע"שכתוב , בוילקה 
 ללמד אותם , למה, נותן לו בנים".לרעתו

 ,ר מצוותיוו ולשמ, הקדוש ברוך הואכידר
עתיו למען כי יד"כמו שאמור באברהם 

ביתו אחריו אשר יצוה את בניו ואת 
 הוא לא .' וגו"לעשות צדקה'  דרך הושמרו

à äîì àá éáø øîà" åîãã åäìë éæç àú ì
 ïåäùôð úúéîá åúî àì äéìéã àæéîøá åà äéì
 éáø øîà éæç àú ùîî àðééðò àåääá å÷ì åäìëå
 äåä äéúåøéôùå ïåùàøä íãàã äéð÷åéã äãåäé
 éòé÷ø øàù éáâ ìòã äàìò àòé÷øã àøäæë
 àé÷éãöì àåä êéøá àùãå÷ æéðâã àøåäð àåääëå

à ìëå éúàã àîìòì äéá àæéîø ååäã ïåðé
 êëã åúéîå å÷ì äéá ïåùàøä íãàã äéð÷åéãî
 øáì àøúåò áéäé àåä êéøá àùãå÷ã éåçøà
 ãéáò àì éåãå÷ô ãáòîìå ïééðò ïæéîì äîì ùéðéà

 éàä]éàâúàå[) äéá àéìâúà éàå (]á[ àåää
 áéúëã é÷ìé äéá àøúåò)áé ä úìä÷ ( øùåò

ìéîì äîì ïéðá äéì áéäé åúòøì åéìòáì øåîù ó
 éåãå÷ô øèéîìå àåä êéøá àùãå÷ã éåçøåà åäì

 íäøáàá øåîàãë)èé çé úéùàøá ( åéúòãé éë
 åéøçà åúéá úàå åéðá úà äåöé øùà ïòîì

                                                                                                                                                                                     

ו אך הזוהר הקדוש "ב וכן סנהדרין לט ומבואר שם ושם כי בישראל לעולם לית נייחא ח"מגילה י ע' עי א
  ).ו"לש(ה "מיירי אפילו באו

ול אין שמחה באבוד רשעים אבל לאחר שנשלם סאתם אזי באבוד רשעים כ קודם שנשלם סאתם כביב
 ).א"ד(ב "ל סא ע" וערנה
 .@שם תנא ג
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בהם הוא  ,עושה את זה ומתגאה בהם
 "לא נין לו ולא נכד בעמו" שכתוב ,לוקה

 כשנותן הקדוש ברוך ו זגמאוד וכן כ.'וגו
פי טוב עליון של אדם הראשון והוא מי

ר מצוותיו ולעשות ו כדי לשמ, למה,להם
בו  , לא עשו כך אלא התגאו בו.רצונו
  .זהפי הו בי,לוקים

åäé êøã åøîùå"åâå ä÷ãö úåùòì ä ' ãéáò àì
 åäá äàâúîå éàä]åäá[ áéúëã é÷ì )èé çé áåéà (

åâå åîòá ãëð àìå åì ïéð àì ' ãë àðååâ éàäë ïëå
å÷ áéäé äàìò àáè àúåøéôùî àåä êéøá àùã

 ïåùàøä íãàã]åäì) [åäá( øèéîì ïéâá äîì 
 ïéãë åãáò àì äéúåòø ãáòîìå éåãå÷ô]àìà[ 

 äéá åàâúà)å(àúåøéôù éàäá å÷ì äéá:  
 כשברא הקדוש ברוך ,אמר רב יהודה

לם טרם ו היה ג,הוא את אדם הראשון
 וקרא לאותו המלאך ,שזרק בו נשמה

ן י עי, ואמר לו,בני אדם על צורות הממונה
 זהו .ר בדמות הזו ששה בני אדםייוצ

ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את "שכתוב 
אמר רבי ]. שש[ כלומר שתא ,"שמו שת

 מאותו עפר ממש שנברא אדם ,יצחק
 את לברוא לקח הקדוש ברוך הוא ,הראשון

   זהו שכתוב. וקרא לו שת שש,ששת אלה

ä êéøá àùãå÷ àøá ãë äãåäé áø øîà àå
 àúîùð äéá ÷éøæ àì ãò íìåâ äåä ïåùàøä íãà
 àð÷åéã ìò äðåîî àåäã àëàìî àåääì àø÷å

àå àùð éðáã"ì àúéù ïéãã àð÷åéãá øöå ïééò 
àùð éðáà áéúëã àåä àãä )â ä úéùàøá ( ãìåéå

 øîåìë úù åîù úà àø÷éå åîìöë åúåîãá
 ùîî àøôò àåääî ÷çöé éáø øîà àúéù

 áéñð ïåùàøä íãà éøáúàã àåä êéøá àùãå÷
 àúéù úù äéì àø÷å àúéù ïéìà äàøáúàì

 áéúëã àåä àãä)â ä úéùàøá(  
  áë÷/à  
  øäæ  

ותמת בת שוע " וכתוב ,"מינקת רבקה
לא  בכולם ,אמר רבי יוסי". אשת יהודה

ויהיו " שנאמר ,כתוב כמו שכתוב בשרה
חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע 

א נמנו ל בכולם  שהרי".שנים שני חיי שרה
לם לא כתוב ו ובכ,ימים ושנים כמו לשרה

 אלא סוד .פרשה אחת לבדה כמו לשרה
 משום אותה הדרגה שכל הימים ,הוא

א "שזו היא ה(והשנים של אדם תלויים בה 
  ).האחרונה

 áéúëå ä÷áø ú÷ðéî)íùáé çì  ( úá úîúå
 áéúë àì åäìëá éñåé éáø øîà äãåäé úùà òåù

åéäéå øîúàã äøùá áéúëã äîë äàî äøù ééç 
 äøù ééç éðù íéðù òáùå äðù íéøùòå äðù
 äøùì åîë ïéðùå ïéîåé ïåðîúà àì åäìëá àäã
 åîë àäãåçìá àãç àúùøô áéúë àì åäìëá
 ìëã àâøã àåää ïéâá åäéà àæø àìà äøùì

 ïééìú äéá ùð øáã ïéðùå ïéîåé)ä àéä àãã" à
äàøúá:(  

ויתרון ארץ בכל היא מלך " ,פתח ואמר
 , ודאי"ויתרון ארץ בכל היא" ".בדלשדה נע

שהרי משם יוצאות הרוחות והנשמות 
 מי ,"מלך לשדה נעבד" .ותועלת לעולם

 ,"לשדה נעבד" , זה הקדוש ברוך הוא,המלך
המלך ) זה( זה ,"מלך" ו.כשהוא נתקן כראוי

 מי .העליון שמתחבר לשדה כשהוא נעבד
 שכתוב ,' זה השדה אשר ברכו ה,השדה

 øîàå çúô)ç ä úìä÷ ( àéä ìëá õøà ïåøúéå
õøà ïåøúéå ãáòð äãùì êìîá éàãå àéä ìëá 

ïé÷ôð ïîúî àäãâ àúìòåúå ïéúîùðå ïéçåø 
àî ãáòð äãùì êìî àîìòìá÷ àã êìî ï"äã 

ï÷úúà åäéà ãë ãáòð äãùìä êìîå úåàé à÷ãë 

                                                           

  ).ו"לש(א סוף תיקון סה "נג ובהגר' א פ"בפדר' עי א
 ).א"נ(שערים ' הכוללת הנ' כלה שהיא ה' שערי בינה ונקראת המ' ל שכולל נ"היסוד הנקרא כ  היינוב
 ).א"נ(השפעת המזונות ושאר הצרכים ' שמוציאה נשמות הב'  בחינות שיש ליסוד הא' היינו בג
 ).א"נ(ת " תד
 ).א"נ(ח "ז. 'ת מתחבר לשדה זו מ"ט מהתחתונים אז המלך ת" כשהיא מתוקנת ומקובלת ממצות ומעה
 )הערת הזוהר(ב ”עז ע
 .יהל אור' עי ו
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 שכשהוא ,"'רכו הכריח שדה אשר ב"
 נעבד ונתקן בכל מה שצריך לו )נעשה(

רבי .  אז המלך העליון מתחבר עמו,כראוי
 צבעי כמה ,"מלך לשדה נעבד" ,אלעזר אמר

זו השכינה  ,"מלך" .סודות עליונים כאן
שאין שורה בבית להתקן בה אלא בזמן 

 עם אשתו להוליד מזדווגשנשא אדם ו
  והיא מוציאה נשמות, פירותולעשות

 ולא ,"לשדה נעבד" לכן ו,להשרות בה
 ,'זו אשה יראת ה "מלך" ,דבר אחר. לאחר

 ".היא תתהלל' אשה יראת ה"כמו שנאמר 
 כמו שנאמר ,זו אשה זרה ,"לשדה נעבד"
 משום שיש שדה ויש ,"לשמרך מאשה זרה"

שות ו יש שדה שכל הברכות והקד.שדה
כריח שדה אשר "כמו שנאמר , בושורות 
מאה ושדה שכל חרבן וט ויש ".'ברכו ה

 והמלך , שרויים בומלחמותוכליון והרג ו
 ,הזה לפעמים שהוא נעבד לשדה הזו

  'תחת שלוש רגזה ארץ וגו"שכתוב 

 åëøá øùà äãù àã äãù ïàî ãáòð åäéà ãë
åäé" áéúëã ä)åë æë úéùàøá ( øùà äãù çéøë

åäé åëøá" åäéà ãëã ä)áòúàøà ( ï÷úúàå ãáòð
]á[ êìî ïéãë úåàé à÷ãë äéì êéøèöàã äî ìë

îò øáçúà äàìò êìî øîà øæòìà éáø äé
àã êìî àëä ïéàìò ïéæø éðååâ äîë ãáòð äãùìá 

 àìà äá àð÷úúàì àúéáá àéøù àìã àúðéëù
 äéúúðàá âååãæàå ùð øá áéñðúàã àðîæá
 ïéúîùð ú÷éôà éäéàå ïéáéà ãáòîìå àãìåàì
 àøçàì àìå ãáòð äãùì êë ïéâáå äá äàøùàì

åäé úàøé äùà àã êìî øçà øáã" úàã äîë ä
øîà) àì àì éìùî (åäé úàøé äùà" àéä ä

 úàã äîë äøæ äùà àã ãáòð äãùì ììäúú
 øîà)ä æ íù ( úéàã ïéâá äøæ äùàî êøîùì

 ïéùåã÷å ïàëøá ìëã äãù úéà äãù úéàå äãù
 øùà äãù çéøë øîà úàã äîë ïééøù äéá

åäé åëøá"áàñîå áåøéç ìëã äãù úéàå äå 
ìî éàäå ïééøù äéá ïéáø÷å ïéìåè÷å äàöéùå ê

 áéúëã äãù éàäì ãáòð åäéàã ïéðîæ)àë ì íù (
õøà äæâø ùìù úçú:  

  íìòðä ùøãî:  
סה י מאותה הע,"ויולד בדמותו כצלמו"

גלמי " ועל כך נאמר .לם שלוושנברא הג
 שדומים )בו(ינת בו לעשות י וע,"ראו עיניך

 כולם , מי הם,"יכתבו כולם ועל ספרך" .לו
 שלא שמרו מה שנתן הקדוש ברוך הוא

ונדונו באותו (להם ונטרדו מן העולם 
 , אמר רב יהודה אמר רב,שנינו שם). הדין

 ולכל , הלילההמצאנו ששלש משמרות הו
 ,ה באדם"לקב] מיוחד[אחד ואחד יש ענין 

לם וכשיוצאת נשמתו ממנו ונשאר אותו ג
 ונשמתו עולה בכל לילה ,שן על מטתווי

 אם , אמר רבי יצחק.לפני הקדוש ברוך הוא
דוחים  , ואם לא,שמחים עמה ,צדיקההיא 

 מה , אמר רב יהודה אמר רב.אותה החוצה
ם אם יהשבעתי אתכם בנות ירושל"שכתוב 

תמצאו את דודי מה תגידו לו שחולת 
  ".אהבה אני

 åîìöë åúåîãá ãìåéå)â ä úéùàøá ( äúåàî
 øîàð êë ìòå åìù íìåâä àøáðù äñéòä) íéìäú

æè èì÷ ( úðééòå êéðéò åàø éîìâ]åá[ úåùòì )åá (
ããà åáúëé íìë êøôñ ìòå äéì åî) èì÷ íéìäú
æè ( àùãå÷ áäéã éàî åøèð àìã åäìë ïåðéà ïàî

 àîìò ïî åãøèúàå ïåì àåä êéøá) åðãúàå
àðéã àåääá ( áø øîà äãåäé áø øîà íúä ïðú

 ãçå ãç ìëå àéìéì éåä ïøèî úìúã àðçëùà
 ãë ùð øáá àåä êéøá àùãå÷ã àðééðò úéà

ôðéð ÷ øàúùàå äéðî äéúîù)ã( àîìåâ àåää
 éî÷ àéìéì ìëá à÷ìñ äéúîùðå äéñøò ìò íéàð

 éáø øîà àåä êéøá àùãå÷]÷çöé[ àéä äàëæ éà 
 äãåäé áø øîà øáì äì ïééçã àì éàå äîò ïàãç

 áéúëã éàî áø øîà)ç ä øéù ( íëúà éúòáùä
 úåðá]íéìùåøé[ åãéâú äî éãåã úà åàöîú íà 

éðà äáäà úìåçù åì:  
 ,אמר רבי פנחס אמר רבי יהודה

הנשמה  ,"םיהשבעתי אתכם בנות ירושל"
 éúòáùä äãåäé éáø øîà ñçðô éáø øîà

íìùåøé úåðá íëúà íúåàì úøîåà äîùðä 
                                                                                                                                                                                     

à  ãáòúà)ôã"å.( 
 )הערת הזוהר(ב ” עז עב
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 להיכנסאומרת לאותם הנשמות הזוכות 
 והם הנקראות בנות ,לירושלים של מעלה

 ולפיכך ,כנס שםהיירושלים על שזוכות ל
השבעתי אתכם בנות "הנשמה אומרת להם 

זה  ,"אם תמצאו את דודי" ,"םיירושל
 זה זיו , רב אמר.הקדוש ברוך הוא

מה תגידו לו " .האספקלריה של מעלה
ות מהזיו שלו א להנ,"שחולת אהבה אני

שחולת " ,רב הונא אמר. ולהסתופף בצלו
סוף יאותה התשוקה והכ ,"אהבה אני

לפיכך אני , )הבל(שכספתי בעולם על הכל 
 זו אהבה שאוהבת , רבי יהודה אמר.חולה

 , שכיון שנשלם קצו של גוף.הנשמה לגוף
 כמו שנאמר ,ימים שנגזרו עליואותם ה

ויקם אברהם " , מה כתוב,"ויהיו חיי שרה"
אמר רב יהודה אמר . ' וגו"מעל פני מתו

 שכתוב ,דם זהו מה כתוב בפסוק ק,רב
ותמת שרה בקרית ארבע היא חברון "

 ,רבי יצחק אמר רבי יוחנן". בארץ כנען
  ברא

 íäå äìòî ìù íéìùåøéì ñðëéì úåëåæä úåîùðä
 íù ñðëéì úåëåæù ìò íìùåøé úåðá úåàø÷ðä
 íëúà éúòáùä íäì úøîåà äîùðä êëéôìå
 àùãå÷ àã éãåã úà åàöîú íà íìùåøé úåðá
 äìòî ìù äàéøì÷ôñà åéæ äæ øîà áø àåä êéøá
 åìù åéæî úåðäéì éðà äáäà úìåçù åì åãéâú äî
 äáäà úìåçù øîà àðåä áø åìöá óôåúñäìå
 ìò íìåòá éúôñëù óåñëäå ä÷åùúä äúåà éðà
 äáäà åæ øîà äãåäé éáø äìåç éðà êëéôì ìëä
 ìù åö÷ íìùðù ïåéëã óåâì äîùðä úáäåàù
 øîà úàã äîë åéìò åøæâðù íéîéä íúåà óåâ

 áéúë äî äøù ééç åéäéå)â âë úéùàøá ( í÷éå
åâå åúî éðô ìòî íäøáà' øîà äãåäé áø øîà 

 áéúëã äæ íãå÷ ÷åñôá áéúë äî áø)á íù (
 õøàá ïåøáç àéä òáøà úéø÷á äøù úîúå

àøá ïðçåé éáø øîà ÷çöé éáø ïòðë  

  áë÷/á  
  øäæ  

ושפחה כי ' תחת עבד כי ימלוך וגו' וגו
כסה אורו  והמלך הזה מ".רתהיתירש גב

 ולכן. ונחשך עד שנטהר ומתחבר למעלה
 משום שנפרד השדה ,דשהשעיר של ראש ח

 ולא שורות בשדה ,ההוא מן המלך הקדוש
 וכשהוא נעבד .הזו ברכות מן המלך הזה

 .' וגו"כי בשדה מצאה" אז כתוב ,לשדה הזו
  . כמו שנתבאר,"כי בשדה"

åâå 'åâå êåìîé éë ãáò úçú ' ùøéú éë äçôùå
 êùçúàå äéøåäð àéñëúà êìî éàäå äúøéáâ

âáå àìéòì øáçúàå éëãúàã ãò øéòù êë ïé
øã" àùéã÷ àëìîî äãù àåää ùøôúàã ïéâá ç

 ãëå êìî éàäî ïàëøá äãù éàäá ïééøù àìå
 áéúë ïéãë äãù éàäì ãáòð åäéà)ë áë íéøáã (

åâå äàöî äãùá éë 'øîúàã äîë äãùá éë:  
 באה חוה לעולם ונדבקה ,בא וראה

 וגרמה מות ,זוהמא והטיל בה ,בנחש הזה
ירדה ועלתה  באה שרה ו.לעולם ולבעלה
ויעל אברם " כמו שנאמר ,ולא נדבקה בו

 בא נח ".ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו
וישת מן היין וישכר " , מה כתוב,לעולם
ומשום שאברהם ושרה לא . ' וגו"ויתגל

 זכתה לחיים עליונים לה לכן ,נדבקו בו
הביטו " זהו שכתוב .ולבעלה ולבניה אחריה

 ".רתםקוצבתם ואל מקבת בור נואל צור ח
  שזכתה בהם,"ויהיו חיי שרה"ועל כן 

ולא כתוב בכל הנשים ויהיו חיי  ,בכולם
 ועל כן ,היא נדבקה בחיים , בכולם וכן,חוה

  .שלה היו החיים

 éàäá ú÷áãúà àîìòì äåç úúà éæç àú
 àîìòì àúåî àîøâå àîäåæ äá ìéèàå àéåç
 ú÷áãúà àìå ú÷ìñå úúçðå äøù úúà äìòáìå

 øîà úàã äîë äéá)à âé úéùàøá ( íøáà ìòéå
 çð àúà åì øùà ìëå åúùàå àåä íéøöîî

 áéúë äî àîìòì)àë è íù ( ïééä ïî úùéå
åâå ìâúéå øëùéå ' àì äøùå íäøáàã ïéâáå

äéá å÷áãúàà ïéàìò ïééçì äúëæ äøù êë ïéâá 
ää äàøúá àäðáìå äìòáìå äì" ã)à àð äéòùé (

 íúø÷åð øåá úá÷î ìàå íúáöåç øåö ìà åèéáä
å àìå åäìëá åäá äúëæã äøù ééç åéäéå àã ìò

 àéä àìëá ïëå äåç ééç åéäéå éùð åäìëá áéúë
ïééç ååä äìéã àã ìòå ïééçá ú÷áãúà:  

                                                           

אם כי העצם שלהם הוא , כל התכונות רעות הנמצאות בישראל הם רק על דרך מקרה, מכיוון שכן א
 ).ד"ב מא ע"ה ח"דע(גמור טוב 
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 אותם החיים כולם ".ויהיו חיי שרה"
ועשרים " , למעלה"מאה שנה" .למעלה

 כולם , למעלה"ושבע שנים" , למעלה"שנה
  ,אמר רבי שמעון. היו כראוי

åéäéåà ééç ïééç ïåðéà äøùáàìéòì åäìë â äàî 
 íéðù òáùå àìéòì äðù íéøùòå àìéòì äðù

áø øîà úåàé à÷ãë ååä åäìë àìéòìéïåòîù :  

  àúôñåúã:  
, הזהאשרי מי שמקטין את עצמו בעולם 
 וכך .כמה הוא גדול ועליון בעולם ההוא

הוא  , מי שהוא קטן,פתח ראש הישיבה
וב  שכת,הוא קטן , מי שהוא גדול,גדול

 מאה שהוא חשבון .' וגו"ויהיו חיי שרה"
 קטן השנים אחד .גדול כתוב בו שנה

 , שבע שהוא חשבון קטן.הקטין אותו
  . שכתוב שנים,בה אותויהגדיל אותו ור
אינו מגדל למי ה "הקב שבא וראה

 אשרי . ולא מקטין אלא למתגדל,שמקטין
 כה ,הוא מי שמקטין את עצמו בעולם הזה

 מי .ד כאן ע,ותו העולםהוא גדול בעלוי לא
 מי שקצר , מי שקצר יתקצר,שפסק יפסק

 מי שפוסק בדברי , רצונו לומר.יתארך
יפסקו חייו מן  ,תורה על דברים בטלים

 מי .בעולם ההוא קיים העולם הזה ודינו
 ,שמקצר באמן ולא מאריך תוך מנוחה

 מי שאומר .יתקצר מהחיים של העולם הזה
 ן את הקרף ולקצר"ף האלו צריך לחט,אחד
 ומי . ולא יתעכב באות הזו כלל,שלה

 אלו החדושים .ייוחשיעשה את זה יתארכו 
וחאי בישיבה של שהגידו לרבי שמעון בר י

  .מעלה

äàëæä àîìò éàäá äéîøâ øéòæàã ïàî åäéà 
 çúô éëäå àîìò àåääá äàìòå áø åäéà äîë
 ïàî áø åäéà øéòæ åäéàã ïàî àúáéúî áø

ëã øéòæ åäéà áø åäéàã áéú)à âë úéùàøá (
åâå äøù ééç åéäéå ' áúë áø ïáùåç åäéàã äàî

 åäéàã òáù äéì øéòæà ãç ïéðùã åøéòæ äðù äéá
 àú íéðù áéúëã äéì éáøå äéì éâñà øéòæ ïáùåç

á÷ éáø àìã éæç" øéòæà àìå øéòæàãì àìà ä
 éàäá äéîøâ øòæàã ïàî åäéà äàëæ éáøãì àìà

 àåääì àéåìòá áø åäéà äîë àîìòò àîìò" ë
 øö÷ã ïàî øö÷úé øö÷ã ïàî ÷ñôúé ÷ñôã ïàî

ø êøàúé" ïéìî ìò àúééøåàã ïéìî ÷ñôã ïàî ì
 éäåéç ïå÷ñôúé ïéìèá>éàäî <)àåääî( àîìò 

 àìå ïîà øö÷ã ïàî àîìò àåääá àîéé÷ äéðéãå
 ïàî àîìò éàäã ïééçî øö÷úé àçééð åâ êéøàî

ìà àôèçì êéøèöà ãçà øîàã"ø÷ øö÷ìå óð à
å äéìéã ãéáòéã ïàîå ììë úåà éàäá áëòé àì

 åãéâäù íéùåãç íä åìà åééç ïåëøàúé àã
áùøì"äìòî ìù äáéùéá éå:  

  íìòðä ùøãî:  
הקדוש ברוך הוא את האדם והכניס בו 

 אמר רבי .ארבעה דברים הנחלקים בגוף
 , רבי יצחק אמר.ברים בגוףו המח,יהודה

 שהם חולקים להתפרש כל ,הנחלקים בגוף
 .ו כשיוצא האדם מן העולם הזהאחד ליסוד

 ,ברים בגוף בחייוו המח,רבי יהודה אמר
זה  ,"ותמת שרה"משמע מהפסוק שכתוב 

אלו ארבעה  ,"בקרית ארבע" ,הגוף
ברים ושהיו מח ,"היא חברון" ,היסודות

בעולם הזה  "בארץ כנען" .בגופו בחייו
  .הבוחר אדם בזמן מועט

 äòáøà åá ñéðëäå íãàì àåä êéøá àùãå÷
áã äãåäé éáø øîà óåâá íé÷ìçðä íéø

 óåâá íé÷ìçðä øîà ÷çöé éáø óåâá íéøáåçîä
 àöåéùë åãåñéì ãçà ìë ùøôúäì íé÷ìåç íäù
 íéøáåçîä øîà äãåäé éáø äæä íìåòä ïî íãàä

 áéúëã àø÷î òîùî åééçá óåâá) âë úéùàøá
á ( åìà òáøà úéø÷á óåâä äæ äøù úîúå

áåçî åéäù ïåøáç àéä úåãåñé òáøàä åôåâá íéø
 ïîæá íãà øçåáä äæä íìåòá ïòðë õøàá åééçá

                                                           

 @.מ התוספתא מתחיל כאן" בדפא
  ).א"ד( כל אריכות הכתוב שהזכיר בכל מקום שנה הוא נדרש למעלתה ב

â àìéòì ïééç ïåäìåë )òé÷øä øäæ.( 
 ).א"ד(א "א ובדף קסב ע"שלח קסח ע'  תוספתא זו נדפסת במקומה בפד
י באתי לכלל ישוב יבר בשני חיי שרה ואני בענ צריך להבין איך יתיישב דרוש זה עם פשט הפסוק שמדה

 ).א"נ(ן "מאי. בריש ספר הקטן דברים אחדים
åáùøì åãéâäù íéùåãç íä åìà "äìòî ìù äáéùéá é –ôãá øâñåî "å. 
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èòåî:  
 ".תהוד לשרה ולבכוויבא אברהם לספ"

 כל שבעת הימים , ששנינו)שכתוב(היינו 
נפשו של אדם פוקדת לגופו ומתאבלת 

אך בשרו עליו יכאב " זהו שכתוב .עליו
ויבא " ,ו זדוגמא כ".ונפשו עליו תאבל

ויבא " ,"תהוד לשרה ולבכואברהם לספ
זה  "ד לשרהולספ" ,זו היא הנשמה "אברהם

 בשעה שהנשמה ,אמר רבי יצחק. הגוף
 הגוף שוכב ,זוכה ועולה למקום מעלתה

יבוא " זהו שכתוב ,בשלום וינוח על משכבו
 מה ".לך נכחוושלום ינוחו על משכבותם ה

 הנשמה ,אמר רבי יצחק". לך נכחווה"זה 
ה איך ז ,לך נכחו למקום העדן הגנוז להוה

נכחה   מזה נשמע,אמר רבי יהודה, משמע
 והיא , ובשעה שאינה זוכה.א"כתוב בה

  ראויה לקבל

 äúåëáìå äøùì ãåôñì íäøáà àáéå)íù (
 åðééä)áéúëã (]ïðúã[ ìù åùôð íéîéä úòáù ìë 

ää åéìò úìáàúîå åôåâì úã÷åô íãà" ã) áåéà
àë ãé ( ìáàú åéìò åùôðå áàëé åéìò åøùá êà

àáéå àðååâ éàäë äøùì ãåôñì íäøáà 
 ãåôñì äîùðä àéä åæ íäøáà àáéå äúåëáìå
 äîùðäù äòùá ÷çöé éáø øîà óåâä äæ äøùì
 íåìùá áëåù óåâä äúìòî íå÷îì äìåòå äëåæ

ää åáëùî ìò çåðéå" ã)äéòùéá æð  ( íåìù àáé
 äçëð êìåä éàî äçëð êìåä íúåáëùî ìò åçåðé
 ïãòä íå÷îì äçëð êìåä äîùðä ÷çöé éáø øîà
 éàäî äãåäé éáø øîà òîùî éàî äì æåðâä

áéúë äçëð òîùîàäá " äëåæ äðéàù äòùáå à
ìá÷ì äéåàø àéäå  

  âë÷/à  
  øäæ  

  מה שונה, את סוד הדברבא וראה
 ובאותם שבע אמר ,שאמר שנהבכולם 

 ,"מאה שנה ועשרים שנה" שכתוב ,שנים
 . אלא הכל אחד,"שבע שנים"ואחר כך 

הכל כאחד בסוד א "נ(כלל הכל  "מאה שנה"
 , וכן עשרים שנה,של מאה ברכות בכל יום

 .יםמ של כל הנסתנסתם ה,שנכלל העליון
 הקדוש ). הסוד של היחוד, כתוב שנהלכןו

 נסתם ה,ברוך הוא שנכלל ממקום עליון
 בסוד של מאה ,ים במאהמשל כל הנסת

 לכן ו, וכן עשרים שנה,ברכות של כל יום
ם  שלא נפרדי, סוד היחוד,כתוב שנה

שבע השנים . המחשבה והיובל לעולמים
 . שלמעלהנסתםפרדו ויצאו מכלל הנהללו 

 אבל נפרדים ,ואף על גב שהכל יחוד אחד
בדין ורחמים בכמה צדדים ודרכים מה 

 סוד , כתוב שנהלכן ו,שלא היה כך למעלה
 שבע השנים .היחוד שלא נפרד לעולמים

הללו נפרדים בדין ורחמים בכמה צדדים 
 בשבע לכן ו,שאין כן למעלהודרכים מה 

 .השנים הללו כתוב בהם שנים ולא שנה

 øîàã åäìëá àðù éàî äìîã àæø éæç àú
 äðùäðùá áéúëã íéðù øîàã òáù ïåðéàáå 

)à âë úéùàøá ( øúáìå äðù íéøùòå äðù äàî
àìåë àìà íéðù òáù àììë äðù äàî ãç 

 àìëã>ð" ìëá ïàëøá äàîã àæøá àãçë àìë à
 àîéúñ äàìò ìéìëúàã äðù íéøùò ïëå àîåé

àãåçéã àæø äðù áéúë êë ïéâáå ïéîéúñ ìëã< 
á÷" ìëã àîéúñ äàìò øúàî ìéìëúàã ä

ïéîéúñâ àîåé ìëã ïàëøá äàîã àæøá äàîá 
 àæø äðù áéúë êë ïéâáå äðù íéøùò ïëå

ôúà àìã àãåçéãùøã ïéîìòì àìáåéå äáùçî 
ïùøôúà ïéìà ïéðù òáùä÷ôðå à àììëî ï

 àãç àãåçé àìëã áâ ìò óàå àìéòìã äàîéúñ
ïùøôúî ìáàå ïéøèñ äîëá éîçøå àðéãá 

 áéúë êë ïéâáå àìéòì éëä éåä àìã äî ïéçøåàå
 òáù ïéîìòì ùøôúà àìã àãåçéã àæø äðù

ùøôúà ïéìà íéðùà äîëá éîçøå àðéãá ï

                                                           

 ).הערת הזוהר(' א אות ג"ב בד”לעיל פג ע' ו ועי"בוא' לפנינו כ א
 .י"שער מאמרי רשב' עי ב
שבע ' מעשר עד עשר הרי מאה וכן כשכלולה מחכמה ובינה הרי כדכלולה מלמעלה ראש '  פירוש המג

 ).א"נ(מ "ימי הבנין הם שבע המתפרשין א
 )הערת הזוהר(ב ” צא עד
 .יהל אור' עי ה
 ).א"ד(א ”דמה דף ז עק עיין בגליון בהו
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 ,"ויהיו חיי שרה" .נקראים חייםוכולם 
  . למעלההתקיימו שנבראו ו,שהיו ממש

åàå ïéøèñ ïéâáå àìéòì éëä éåä àìã äî ïéçø
êëà äðù àìå íéðù åäá áéúë íéðù òáù ïéìàá 

 ùîî ååäã äøù ééç åéäéå íééç ïåø÷à åäìëå
àìéòì åîéé÷úàå åàéøáúàã:  

 שהרי , הנה פרשוה,אמר רבי חייא
 הוא היה בן שלשים ,כאשר נעקד יצחק

 , מתה שרה, וכיון שנעקד,ושבע שנים
ד לשרה וויבא אברהם לספ"שכתוב 

 ,ריה באו מהר המ, מאין בא".תהוולבכ
 ואותם שלשים ושבע .ד את יצחקומלעק

שנים מיום שנולד יצחק ועד השעה 
 ודאי כחשבון , הם היו חיי שרה,שנעקד

 , בגימטריא שלשים ושבע שנים היו,ו"ויהי
  . משנולד יצחק ועד שנעקד,כמו שנתבאר

 àééç éáø øîà)å( ãë àäã äåî÷åà àä
÷çöé ã÷òúà ïåéëå äåä íéðù òáùå ïéúìú øá 

 áéúëã äøù úúéî ÷çöé ã÷òúàã)á íù ( àáéå
 øäî àá ïéàî äúåëáìå äøùì ãåôñì íäøáà

 àá äéøåîä]î[ ïéúìú ïåðéàå ÷çöéì äéì ã÷òîì
 àúòù ãò ÷çöé ãéìééúàã àîåéî ïéðù òáùå
 åéäéå ïáùåçë éàãå äøù ééç ååä ïåðéà ã÷òúàã

éøèîéâá"ä ïéðù òáùå ïéúìú à øîúàã äîë åå
ã÷òúàã ãò ÷çöé ãéìéúàãî:  

' מזמור שירו לה" ,רבי יוסי פתח ואמר
שיר חדש כי נפלאות עשה הושיעה לו 

 הפסוק הזה בארוהו ".ימינו וזרוע קדשו
 ככתוב ,החברים שהפרות אמרו אותו

, "וישרנה"מהו  ".וישרנה הפרות בדרך"
 ואיזו שירה הן ,שהיו אומרות שירה חדשה

שיר חדש כי ' ר שירו להמזמו" ,אמרו
 שכל מה ,כאן יש להסתכל". נפלאות עשה

 כולם ,שברא הקדוש ברוך הוא בעולם
 בין למעלה ,אומרים שירה ותשבחות לפניו

 ואם תאמר שהם מעצמם היו .בין למטה
 שזהו ,כך זה ודאי ,אומרים את השירה הזו

 . הארון היה על גבן, אבל אלו.סוד עליון
 ,הם ושמוהו למעלהעליהונח וכיון שהארון 

 שהרי כיון ,שירה) וקטלא ש(הן שרו 
 היו גועות כדרך שאר ,שננטל מהן הארון

 ודאי .הפרות של העולם ולא אמרו שירה
  שהארון

 øîàå çúô éñåé éáø)à çö íéìäú(á øåîæî 
åäéì åøéù" äòéùåä äùò úåàìôð éë ùãç øéù ä

 àéøáç åäåî÷åà àø÷ éàä åùã÷ òåøæå åðéîé åì
úåøôãâ  áéúëã äîë äåøîà)ù"áé å à ( äðøùéå

 àúøéù éøîà ååäã äðøùéå éàî êøãá úåøôä
åäéì åøéù øåîæî åøîà äøéù éàîå àúãç" ä

 àìëúñàì úéà àëä äùò úåàìôð éë ùãç øéù
á÷ àøáã äî ìëã" éøîà åäìåë àîìòá ä

 àúúì ïéá àìéòì ïéá äéî÷ àúøéùå ïçáùåú
àå åäééîøâî åäðéàã àîéú éååäãù éøîà  àúøé

éàãå àåä éëä àãääàìò àæøã å éðä ìáà åäéà 
 ìé÷úùà àðåøàã ïåéëå åäééáâ ìò äåä àðåøà

ìòé äåéåùå åäé åøéøù ïåðéà àìéòì]ð" àì à
åëéëù[ åäééðî ìéèðúàã ïåéë àäã àúøéù 

 àìå àîìòã úåøô øàù çøåàë ïàòâ ååä àðåøà
àðåøà éàãåå àúøéù åøîà:  

  íìòðä ùøãî:  
שוממת ומבקרת בכל  הולכת מ,נשהוע

  .יום את הגוף ואת הקבר
 íåé ìëá úø÷áîå úîîåùî úëìåä äùðåò

øá÷ìå óåâì:  

                                                                                                                                                                                     

àïéçøåàå ïéøèñ äîëá éîçøå àðéãá ïùøôúà ïéìà íéðù òáù ïéîìòì ùøôúà àìã àãåçéã àæø äðù áéúë  

êë ïéâáå àìéòì éëä éåä àìã äî –øâä úåäâäá ÷çîð "à.  
 ).א"ד(ב ” תרומה קלז עב
 ).א"ד(א ”ב זוהר תרומה קנח ע”כד ע' ז ד"ב דע" בפג

ã ôãá øâñåî"å.  
 ).א"ד(' ורזא איהו לעילא אבל כו'  פיה
 .יהל אור' עי ו
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 , עצם הקולית הקשה הזה,אמר רבי יוסי
 הולך ,כשהולך בסריחות לכאן ולכאן

 כך .ומבקר את מקומו שנים עשר חדשים
 הולכת ,נשוהנשמה ההיא שראויה לקבל ע

 ופוקדת את מקומה שנים ,בחוץ בעולם
אמר . שר חדשים בבתי הקברות ובעולםע

ויקם אברהם " שכתוב בא וראה ,רבי יהודה
 והרי , אמר רבי אבא.' וגו"מעל פני מתו

שנינו שכאשר הנשמה היא בשלמות 
 ונקראת אברהם ,א" נוספת לה ה,עליונה

 וכאן אתה אומר כאשר ,בשלמות עליונה
 ".ויקם אברהם" שכתוב ,אינו צדיק כל כך

 בכסא יורד לתוך קטן עשית שמי שיושב
ויקם אברהם מעל " ,אלא כך גזרתי. תחתון

 , שאמר רבי בו אמר רבי זריקא,"פני מתו
 ,נהודיכשהנשמה ראויה לעלות למקום ע

נה על הגוף הקדוש שיוצאת ידם מגוק
 זהו . ואחר כך עולה למקום מעלתה,משם

 זה ,"ויקם אברהם מעל פני מתו"שכתוב 
  .הגוף
לו שאר גופות א ,"וידבר אל בני חת"

ם תחתים ונהלמיה )בני( שהם ,הצדיקים
 חתים על שהם .בעולם למען יראת קונם

 אמר רבי . ולמה צריכה אותם.שוכני עפר
 ,שהיה( ועל , הכל כתובים במנין,יהודה

 ומה . הגוף במנין עמהם)א זה היה אותו"ד
  ,אמר להם בדרך פיוס ובדרך כבוד

ë àúåðéãø÷ã àúéìå÷ éàä éñåé éáø øîà ã
àúåçéøñá ìéæàà äì ø÷áîå ìæà ïàëìå ïàëì 

 àéää àúîùð êë éçøé øñéøú äøúàì
 àîìòá øáì äìæà àùðò àìá÷ì àéæçúàã
 éøá÷ éúáá éçøé øñéøú äøúàì äì úã÷ôîå
 áéúëã éæç àú äãåäé éáø øîà àîìòáå

)â âë úéùàøá (åâå åúî éðô ìòî íäøáà í÷éå '
 àéä àúîùð ãëã ïðú àäå àáà éáø øîà

ùúá äàìò àîåì]ä äá óñåúéð ' úàø÷ðå
àîåìùúá íäøáà[ >äàìò< øîà úà àëäå 

 íäøáà í÷éå áéúëã êë ìë äàëæ àúéì ãëã
 øèåæ åâá úéçð àéñøëá áéúéã ïàî úãáò

àðøæâ éëä àìà äàúú  éðô ìòî íäøáà í÷éå
 äîùðäùë à÷éøæ éáø øîà åá éáø øîàã åúî

 íãå÷ äðãò íå÷îì úåìòì äéåàø>äðéâî <
)äðéâä( êë øçàå íùî úàöåéù ùåã÷ä óåâä ìò 

ää äúìòî íå÷îì äìåò" ìòî íäøáà í÷éå ã
 óåâä åäæ åúî éðô  

 úç éðá ìà øáãéå)íù ( úåôåâ øàù åìà
 íäù íé÷éãöä)éðá (ä íìåòá íéîìäðå íéúçú

 íðå÷ úàøé ïòîì)å( øôò éðëåù íäù ìò íéúç
 àðééðîá àìë äãåäé éáø øîà åäì äëéøö éàîàå

ïéáéúëáòå  ì)éåäã( ]àåää éåä àã[ àðééðîá àôåâ 
ãåáë êøãáå ñåéô êøãá åäì øîà äîå ïåäîò  

  âë÷/á  
  øäæ  

 הרי ".מזמור. "שעל גבן עשה אותן לזמר
 "מזמור לדוד" ובכל כתוב . ונתבאר,בארנו

 . וכאן לא אמר דוד כלל,"לדוד מזמור"או 
 לזמר רוח הקודש שעתידה ,אלא מזמור

 ברוך הוא את זמן שיקים הקדושלאותו 
 ".שיר חדש' שירו לה" ואז ,ישראל מן העפר

 שהרי שירה כזו לא נאמרה ,אז הוא חדש
  .מיום שנברא העולם

אין כל חדש תחת " כתוב ,אמר רבי חייא
  והיא, וכאן שירה זו היא חדש,"השמש

 ומי , שהרי תחת השמש היא,תחת השמש
 . ואז יש חדש תחת השמש, זו הלבנה,היא

 àä øåîæî àøîæì ïåì ãéáò åäééáâ ìòã
 øîúàå àðîé÷åàå åà ãåãì øåîæî áéúë àìëá

 øåîæî àìà ììë ãåã øîà àì àëäå øåîæî ãåãì
 íé÷åéã àðîæì äéì àøîæì ïéîæ àùãå÷ çåøã

á÷"àøùéì äåäéì åøéù ïéãëå àøôòî ì" øéù ä
 àì éàäë àúøéù àäã ùãç åäéà ïéãë ùãç

à àîìò éøáúàã àîåéî øîúà" áéúë àééç ø
)è à úìä÷ ( àëäå ùîùä úçú ùãç ìë ïéàå

 àäã ùîùä úçú éäéàå ùãç éäéà àã àúøéù
 ïéãëå àøäéñ àã åäéà éàîå éåäì àùîù úåçú

                                                           

י איזה מכה שבו "מו עא דהיינו שנשף ממקות עצם הירך שהוא קשה וחזק מאד וכשהוא הולך בסריחוא
כך הענין . ב חדש"מ הולך ומבקר אותו מקום שהיה בו עד י" מאיחותרפ שהולך בס"והיינו אע' מ אזל וכו"מ

 ).א"ד(ב חדש "ז י"בעוה' הנשמה עם הגוף שפוקדת מקומ
 ).א"נ(מ "א.  פירוש רק הצדיקים הם נכתבין במניןב
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 ומי הם ," נפלאות עשהכי" משום ,מהל
הושיעה לו ימינו " זה שכתוב ,הנפלאות

   את, את מי,"הושיעה לו" ".וזרוע קדשו

 ïéâá àîòè éàî ùîùä úçú ùãç éåä) íéìäú
öà ç ( éàä úåàìôð ïåðéà ïàîå äùò úåàìôð éë

 áéúëã)íù ( åùã÷ òåøæå åðéîé åì äòéùåä
ïàîì åì äòéùåä:  

  àúôñåú:  
רבי יוסי בן רבי יהודה הלך לראות את 

 יאמר מר אם שמע את , אמר לו.רבי חייא
יתא י איך אמרו בעלי הבר,הפרשה הזו

 אשרי חלקם , אמר.שפרשוה בענין הנשמה
 שכך התורה היא ,בעולם הבאשל הצדיקים 

 שאף על גב ,ן גדול של מיםיבלבם כמעי
ב המים פותחים מֹר שסותמים אותו

 רבי ,שמעובא . לכל עברינות שנובעים ימע
 , אני אמר לך בפרשה הזו.אהובאתה  ,יוסי

לעולם אין גוף האדם נכנס בחשבון 
 עד שתראה הנשמה ,מההצדיקים על יד דּו

. רובים בגן עדןפנקס סימן שנותנים לה הכ
אחר  אני שמעתי ש,אמר רבי יוסי

 היא הולכת לעלות ,הנשמה נכנסת לשםש
 אבל . ולא לרדת למטה,למקומה למעלה

 נעשית אפוטרופוס ,דם שתעלה ותכנסוק
 ומראה לו שראוי הוא ,מההגוף על יד דּו

אמר רבי . לקבל שכר ארבע מאות עולמות
 שהרי דומה , הנה רבי אלעזר אמר,חייא
 . משום שמכריזים עליה בגן עדן,דםו קיודע

שבזמן שנותנים לה  ,אבל אני כך שמעתי
 חוזרת על הגוף להכניסו בפתק של ,פנקס

אך אם " זהו שכתוב .הצדיקים על ידי דומה
אתה לו שמעני נתתי כסף השדה קח 

 הכסוף של ו זה,"כסף השדה" מה זה ".ממני
ארבע מאות העולמות שנותנים לו 

  .שהוליר

ñåé éáøá é" àééç éáøì éîçéîì ìæà äãåäé ø
à" åøîà êéä àúùøô éàä òîù éà øî àîéì ì

 øîà àúîùðã àðééðòá äåùøôã àúéðúî éøàî
äé÷ìåç äàëæ>ïå< êëã éúàã àîìòá àé÷éãöã 

 óàã àéîã àáø àòåáîë ïåäáìá àúééøåà àéä
àééî úåàéâñî äéì ïéîéúñîã áâ ìòà éçúô 
ø òîù àú øáéò ìëì ïéòáðã ïéòåáî éñåé éá

 íìåòì àúùøô éàäá êì àîéà àðà úà àîéçø
 ãé ìò íé÷éãöä ïåáùçá ñðëð íãàä óåâ ïéà
 ïéðúåðù äðîéñ ñ÷ðô äîùðä äàøúù ãò äîåã

âá íéáåøëä äì" àðòîù àðà éñåé éáø øîà ò
) àãàúîùð( ] àäãã øúá[ àéä ïîú úìééò

 àúúì úçéîì àìå àìéòì äøúàì à÷ìñì úìæà
ðëúå äìòúù íãå÷ ìáà ñåôåøèôà úùòð ñ

 ìá÷ì àåä éåàøù åì äàøîå äîåã ãé ìò óåâä
 àä àééç éáø øîà úåîìåò úåàî òáøà øëù
 íåùî íãå÷ òãé äîåã àäã øîà øæòìà éáø
 àðòîù êë àðà ìáà ïãòã àúðâá äìò éæøëîã
 àôåâ ìò øæç àñ÷ðô äì ïéáäéã àðãòá éã
 äîåãã éåãé ìò àé÷éãöã à÷úôá äéì ìéòàì

]àã[ äëã àåä áéú)âé âë úéùàøá ( äúà íà êà
 óñë åäî éðîî ç÷ äãùä óñë éúúð éðòîù åì

àã äãùäàåä  àôåñë  ïéîìòã úåàî òáøà
àðñçàì äéì ïéáäéã:  

כשרב יוסף היה שומע הפרשה הזו 
 , מי שהוא עפר, היה אומר,מראשי הישיבה

 , מי יזכה ומי יקום, הוא זוכה לזה)ריק(איך 
אמר . ' וגו"'מי יעלה בהר ה"זהו שכתוב 

וישמע " , מה שכתובבא וראה ,רבי אבא
ן ול אברהם לעפרואברהם אל עפרון וישק

סוף הגדול שהם י זהו הכ".את הכסף
ארבע מאות שקל " .סופיםיעולמות וכ

ארבע מאות עולמות והנאות  ,"כסף
 ,רב נחמן אמר ,"חרובר לסוע" .וכסופים

ר כל שערי שמים וירושלים של ושיעב

 àúùøô òîù äåä ãë óñåé áø]àã[ 
 åäéàã ïàî øîà äåä àúáéúîã ïåäéøàîî

à÷ éàî àøôò >àð÷éø <)àð÷éã( ïàî éàäì éëæ 
ää íå÷é ïàîå äëæé" ã)â ãë íéìäú ( äìòé éî

åäé øäá"åâå ä ' éæç àú àáà éáø øîàîä 
ã áéúë)æè âë úéùàøá ( ìà íäøáà òîùéå

 àåä àã óñëä úà ïåøôòì íäøáà ìå÷ùéå ïåøôò
 òáøà ïéôåñëå ïéîìò ïåðéàã àúáø àôåñë
 úåàðäå úåîìåò úåàî òáøà óñë ì÷ù úåàî

                                                           

 ).א"נ(ב "הרש. מה ויוצאים המים לחוץ פירוש מריבוי המים שבמבוע פוקדים ובוקעים הסתיא
 ).א"ד( ותענוגים בעולם הבא ב
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  .ה בידו ואין מוח,מעלה
ואחרי כן קבר " , מה כתובבא וראה

 ונמנה עם שאר ".אברהם את שרה אשתו
 על הממונההצדיקים בחבורתם מפתק של 

 כל , כך למדנו, אמר רבי יצחק.ידי דומה
נים על ואותם שכתובים בידי דומה וממ

 יקומו לזמן שעתיד להחיות שוכני ,ידו
 אוי לרשעים שאינם כתובים על ידו .עפר

 ועל זה .אבדו בגיהנם לעולמים שי,בפתק
כל הנמצא ובעת ההיא ימלט עמך "נאמר 

  ".כתוב בספר
  

 äçåî ïéàå äìòî ìù íìùåøéå íéîù éøòù ìë
 áéúë äî éæç àú äãéá) íùèé ( øá÷ ïë éøçàå

 øàù íò äðîðå åúùà äøù úà íäøáà
 éåãé ìò àðîîã à÷úôî íúøåáçá íé÷éãöä
 ïåðéà ìë àðøéîâ éëä ÷çöé éáø øîà äîåãã
 ïåîå÷é éåãé ìò ïðîîå äîåãã éåãéá ïéáéúëã
 ïåäì éåå àøôò éøééã àéçàì ïéîæã àðîæì
 åãáàéù à÷úôá éåãé ìò ïéáéúë àìã àéòéùøì

 ïéîìòì íðäéâá øîàð àã ìòå)à áé ìàéðã (
øôñá áåúë àöîðä ìë êîò èìîé àåää úòáå:  

  íìòðä ùøãî:  
 שהגוף הזה ,' וגו"גר ותושב אנכי עמכם"
 אמר . במנין אחד עמכם בחבור הזהואה@

ויענו בני חת את " , ראה מה כתוב,רבי
 כמו כן בדרך כבוד בדרך ,' וגו"אברהם

שמענו אדני נשיא " זהו שכתוב .פיוס
נשיא אלהים "מה זה ". הים אתה בתוכנואל

דם שיצא הצדיק ו ק, אמר רבי פנחס".אתה
 בת קול יוצאת בכל יום על ,מן העולם

 הכינו מקום ,אותם הצדיקים בגן עדן
 , ועל כן הם אומרים.לפלוני שיבא לכאן

מאת אלהים מלמעלה אתה נשיא בכל יום 
 במבחר ,"במבחר קברינו" .בתוכנו

בחרים ודיקים המ בחבורת הצ,הצדיקים
 ואיש . הכניסהו בחשבון עמנו,מנה אותו

 כי כלנו שמחים ,ממנו לא ימנע את המנין
  .בו ומקדימים לו שלום

åâå íëîò éëðà áùåúå øâ ')ã âë úéùàøá (
 àôåâ éàäã]éåä[ àã àøåáçá ïåëîò ãç àðééðîá 

 áéúë äî äàø éáø øîà)ä íù ( úç éðá åðòéå
åâå íäøáà úà ' êøãá ïë åîë ñåéô êøãá ãåáë

ää" ã)å íù (ðòîùåéäìà àéùð éðåãà " äúà í
éäìà àéùð éàî åðëåúá" ñçðô éáø øîà äúà í

 úàöåé ìå÷ úá íìåòä ïî ÷éãöä àöéù íãå÷
 íå÷î åðéëä ïãò ïâá íé÷éãöä íúåà ìò íåé ìëá
 úàî íéøîåà íä ïë ìòå ïàëì àáéù éðåìôì

éäìà" åðëåúá íåé ìëá àéùð äúà äìòîìî í
çáîá úøåáçá íé÷éãöä øçáîá åðéøá÷ ø

 åäñéðëä åúåà äðî íéøçáåîä íé÷éãöä
 éë ïééðîä úà òðîé àì åðîî ùéàå åðîò ïåáùçá

íåìù åì íéîéã÷îå åá íéçîù åðìåë:  
  ïá éñåé éáø øîà  אמר רבי יוסי

  ãë÷/à  
  øäæ  

 ,אותה הדרגה שאמרה את השירה הזו
 .משום שבהם נסמכה בימין ובשמאל

 ודאי לאותה הדרגה ," ימינוהושיעה לו"
 בזמן שיקומו מתי , מתי.של המזמור הזה

 ואז יהיה חדש ,עולם ויתעוררו מן העפר
 ,רבי יוסי אמר. מה שלא נעשה בעולם הזה

בזמן שיעשה הקדוש ברוך הוא נקמות 
 , אז תאמר השירה,בעולם בשביל ישראל

שהרי אחר כך יתעוררו מן העפר המתים 
 , בקיום שלםשל העולם ויתחדש העולם

 ,כבתחלה שהמות שולט בעולם(שלא יהיה 
 ,א כרת ומיתה בעולם"נ משום שהנחש

 גרם ) הנחש מהעולם שהוא גרםויעבור

 åäáã ïéâá àã àúøéù øîàã àâøã àåääì
 åðéîé åì äòéùåä àìàîùáå àðéîéá êéîúñà

øåîæî éàäã àâøã àåääì éàãåàîéà  àðîæá éú
 àäé ïéãë àøôòî ïåøòúéå àîìò éúî ïåîå÷éã
 éñåé éáø àîìò éàäá ãéáòúà àìã äî ùãç

á÷ ãéáòéã àðîæá øîà" àîìòá ïéî÷åð ä
 àäã àúøéù øîàúé ïéãë ìàøùéã åäééðéâá
 àîìò ùãçúéå àîìò éúî àøôòî ïåøòúé øúáì

 éåäéì àìã íéìù íåé÷á) èéìùã àúéîã÷ë
àéåçã ïéâá àîìòá àúåî (]ð" äúéîå úøë à

 àéåç øáòúéå àîìòáîàîìò[ ã àúåî íéøâ

                                                           

 ).א"ד(א ”מזמור דא רוח קודשא ככתוב בתרומה קמ ע'  פיא
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 ונטמא העולם ונחשכו ,מות בעולם לכל
  .פניו

 àìëì àîìòá]å[ àîìò áàúñà]êéùçúàå [
)êéùçàå(éåôðà à:  

ואיבה אשית בינך ובין " כתוב ,בא וראה
חלפו עם " ככתוב ,"ואיבה" מה זה ".האשה

ניות משוטטות ו שהנה כמה א".אניות אבה
ניות וספינות ו ויש א,בתוך הים הגדול

ניות שהנחש ו ואותן הא.ו מזונפרדות ז
. ניות אבהו נקראות א,הזה שט בתוכן

ובין " .'זו אשה יראת ה ,"בינך ובין האשה"
אלו שאר עמים עובדי עבודת  ,"זרעך

 .אלו ישראל ,"ובין זרעה" .כוכבים ומזלות
זה הקדוש ברוך הוא  ,"הוא ישופך ראש"

 שכתוב ,שעתיד לבער אותו מן העולם
רוח ואת "כתוב  ו,"בלע המות לנצח"

זה  ,"ראש". " אעביר מן הארץהטומאה
 שהרי אז ,ררו המתיםלעתיד לבא כשיתעו

 שהוא ,ש בראםשיתקיי ,שהעולם יהיה רא
זה  ,"ואתה תשופנו עקב" .העולם העליון

 , כעת שהוא עקב ואינו בקיום,בעולם הזה
ואותו הנחש נושך את העולם ומחשיך פני 

  .הבריות

 áéúë éæç àú) â úéùàøáåè ( úéùà äáéàå
 áéúëãë äáéàå éàî äùàä ïéáå êðéá) è áåéà

åë ( ïàèù ïéáøà äîë àäã äáà úåéðà íò åôìç
 ïî àã ïùøôúî ïðéôñå ïéáøà úéàå àáø àîé åâ
 ïåø÷à åäééååâá èàù ùçð éàäã ïéáøà ïåðéàå àã
 úàøé äùà àã äùàä ïéáå êðéá äáà úåéðà

åäé"åëòò ïéîò øàù ïéìà êòøæ ïéáå ä" í ïéáå
 ùàø êôåùé àåä ìàøùé ïéìà äòøæ) â úéùàøá

åè (àãáá÷ " áéúëã àîìòî äéì àøòáì ïéîæã ä
)ç äë äéòùé ( áéúëå çöðì úåîä òìá) âé äéøëæ

á ( àã ùàø õøàä ïî øéáòà äàîåèä çåø úàå
 éåäì ïéãë àäã àéúéî ïåøòúéã éúàã àðîæì

àø àîìò"àøá íéé÷úéã ù" àîìò åäéàã ù
ôåùú äúàå äàìò á÷ò åð)åè â úéùàøá ( àã

 åäéà åàìå á÷ò åäéàã àúùä àîìò éàäá
 éôðà êéùçàå àîìòì êéùð àéåç àåääå àîåé÷á

ïééøá:  
 הימים של אדם נבראו ועמדו ,בא וראה

ימו י כיון שהסת.באותם הדרגות העליונות
ימי " שכתוב , באותן הדרגותהתקייםל

 מכאן .' וגו"שנותינו בהם שבעים שנה
ם ורהב" ולכן ,התקייםדרגה לוהלאה אין 

אבל אותם .  והם כלא היו,"עמל ואון
  הימים של הצדיקים

 ïåðéàá åîéé÷å åàéøáúà ùð øáã ïéîåé éæç àú
îééñîã ïåéë ïéàìò ïéâøãå ïåðéàá àîéé÷úàì 

 áéúëã ïéâøã)é ö íéìäú ( íäá åðéúåðù éîé
åâå äðù íéòáù ' àâøã úéì äàìäìå ïàëî

äøå êë ïéâáå àîéé÷úàìá"íâ ïåðéàå ïåàå ìîò 
ååä àìëãàéé÷éãöã ïéîåé ïåðéà ìáà :  

  íìòðä ùøãî:  
 כיון שהנשמה פוגעת ,בא וראה ,בן פזי

 לאחר כך פוגעת לאותו המלאך ,בהם ותדון
 הממונה מלאך , ששנינו. עליהםהממונה

 והוא מכריז ,על בתי הקברות ודומה שמו
ביניהם בכל יום על הצדיקים העתידים 

ן ו ומיד פוגעת בו כדי לשכ,יהםכנס ביניל
הגוף בהשקט ובבטחה ובמנוחה ובהנאה 

". וידבר אל עפרון" זהו שכתוב ).עליונה(
 . זה המלאך הנקרא דומה,אמר רבי ייסא

נה ו על שהוא ממ,ולמה נתכנה שמו עפרון
פקדו בידו כל פנקסי ו וה,על שוכני עפר

הצדיקים וחבורות החסידים השוכנים 

 ïåãúå íäá úòâåô äîùðäù ïåéë éæç àú éæô
 íäéìò äðåîîä êàìîä åúåàì úòâåô êë øçàì
 åîù äîåãå éøá÷ éúá ìò äðåîî êàìî ïðúã
 íé÷éãöä ìò íåé ìëá íäéðéá æéøëî àåäå
 éãë åá úòâåô ãéîå íäéðéá ñðëéì íéãéúòä

 äçåðîáå äçèááå è÷ùäá óåâä ïëùì]äàðäáå[ 
)äàìò (ää" ã)âé âë úéùàøá ( ïåøôò ìà øáãéå

 äîìå äîåã àø÷ðä êàìîä äæ àñéé éáø øîà
 éðëåù ìò äðåîî àåäù ìò ïåøôò åîù äðëúð
 úåøåáçå íé÷éãöä éñ÷ðô ìë åãéá åã÷ôåäå øôò

                                                                                                                                                                                     

  .אריכות ביהל אור' עי א
 .יהל אור' עי ב
 .יהל אור' עי ג
כ צדיקים הם "כ יורדים לקליפות משא"ואח'  עד מדמטה מחסלה למעל פירוש ששנות הרשעים הם מד

 ).א"נ(מ "א. עד למעלה חסד ומשם עולים'  מממטה
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íàéöåäì ãéúò àåäå øôòá íéðëåùä íéãéñçä   .הוציאם בחשבון והוא עתיד ל,בעפר
ïåáùçá:  

 לעתיד לבא , אמר רבי אלעזר,ולמדנו
להחיות ד הקדוש ברוך הוא וכשיפק
 , על הקברותהממונה יקרא למלאך ,המתים

 ויתבע ממנו מנין כל המתים ,ודומה שמו
הצדיקים והחסידים ואותם גרי הצדק 

 והוא מוציאם בחשבון ,ושנהרגו על שמו
המוציא " זהו שכתוב .כמו שנטלם בחשבון

 ,ולמדנו". איש לא נעדר' במספר צבאם וגו
 נפשות ,אמר רבי שמואל ברבי יעקב

ם נתונות בידו של מלאך זה ששמו הרשעי
 וכיון .דומה להכניסם בגיהנם ולדון שם

 עד , שוב אינן חוזרות,שנמסרות בידו
 וזה יראת דוד שנתירא .שיכנסו לגיהנם

עזרתה ' לולי ה" שנאמר ,כשעשה אותו עון
 אמר רבי ".לי כמעט שכנה דומה נפשי

 הנשמה פוגעת לו להכניס אותו גוף ,ייסא
 זהו .צדיקים בחשבונםעם שאר גופות ה

אמר רבי . ' וגו"וידבר אל עפרון"שכתוב 
 ראה מה , המלאך קודם ואומר לו,תנחום

 ".שב בתוך בני חתוועפרון י" ,כתוב למעלה
 והוא מקדים ואומר לו ,ן בעפרושחתו לשכ

 זהו .להכניס אותו הגוף בחשבון הצדיקים
ויען עפרון החתי את אברהם "שכתוב 

 ".י שער עירו לאמרכל באבבאזני בני חת 
 רב נחמן ".לכל באי שער עירו"מה זה 

   אותם,אמר

 àáì ãéúòì øæòìà éáø øîà àðàúå
 íéúîä úåéçäì àåä êåøá ùåã÷ä ãå÷ôéùë
 åîù äîåãå úåøá÷ä ìò äðåîîä êàìîì àø÷é
 íéãéñçäå íé÷éãöä íéúîä ìë ïéðî åðîî òáúéå
 íàéöåî àåäå åîù ìò åâøäðùå ÷ãöä éøâ íúåàå

ïåáùçáíìèðù åîë àää ïåáùçá " ã) î äéòùé
åë (åâå íàáö øôñîá àéöåîä ' øãòð àì ùéà

 úåùôð á÷òé éáøá ìàåîù éáø øîà àðàúå
 äîåã åîùù äæ êàìî ìù åãéá úåðåúð íéòùøä
 åãéá úåøñîðù ïåéëå íù ïåãìå íðäéâá íñéðëäì
 úàøé äæå íðäéâì åñðëéù ãò úåøæåç ïðéà áåù

 åúåà äùòùë àøééúðù ãåã øîàðù ïåò) íéìäú
æé ãö (åäé éìåì" äîåã äðëù èòîë éì äúøæò ä

 ñéðëäì åì úòâåô äîùðä àñéé éáø øîà éùôð
 åúåà]óåâ[ íðåáùçá íé÷éãöä úåôåâ øàù íò 

ää" ïåøôò ìà øáãéå ã]åâå'[ íåçðú éáø øîà 
 äìòîì áéúë äî äàø åì øîåàå íãå÷ êàìîä

)é âë úéùàøá ( úç éðá êåúá áùåé ïåøôòå
 åì øîåàå íéã÷î àåäå øôòá ïåëùì åúçù

ää íé÷éãöä ïåáùçá óåâä åúåà ñéðëäì" ã)íù (
 úç éðá éðæàá íäøáà úà éúçä ïåøôò ïòéå

áìëá éàî øîàì åøéò øòù éàá áìëâ øòù éàá 
ïåðéà øîà ïîçð áø åøéò  

  ãë÷/á  
  øäæ  

ויהיו חיי " כמו שנאמר ,התקיימוהיו ו
 ". אברהםואלה ימי שני חיי" וכן ,"שרה

 שכתוב , כך גם כתוב בישמעאל,ואם תאמר
 , אלא שחזר בתשובה,"שני חיי ישמעאל"

  .ועל כן קרא בימיו ויהיו

 äøù ééç åéäéå øîà úàã äîë åîéé÷úàå ååä
 éîð éëä àîéú éàå íäøáà ééç éðù éîé äìàå ïëå

 áéúëã ìàòîùéá áéúë)æé äë úéùàøá ( éðù
 ìòå øãäà äáåùúá àìà ìàòîùé ééç éø÷ àã

åéäéå éåîåéáã:  
 רבי אבא ".ותמת שרה בקרית ארבע"
 , לא היו בכל נשות העולםו זדוגמא כ,אמר

שהרי נאמר חשבון ימיה ושנותיה וקיומה 

 òáøà úéø÷á äøù úîúå)á âë íù ( éáø
 àîìò éùð ìëá ååä àì àã àðååâë øîà àáà

                                                           

 )הערת הזוהר(ב ” שמות צז עא
á  ìëì)ôã"å( ,÷åñôä ïåùì àåä ïëå. 
â  ìëì)ôã"å.( 

ונמצא . א ואהדר לשרההל ביומ"והנכון שצ. שני חיי ישמעאלואלה  תימה דלא כתיב ויהיו אלא ד
שנה ' ז שאחר ע"עין הצדיקים בעוהחיה שיהיה קיום העולם וחיותו מצד הבינה כתאחר הלהיות שעתיד 

שיר חדש להורות שמה שעתיד ' יוסי קרא דמזמור שירו לה' ל ולהכי פתח ר"חיים מצד הבינה דומיא דלעת
 ).א"נ(ח "ז. להיות יש דוגמתו עתה לצדיקים
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 ,בעולם ואותו המקום שבו היא נקברה
אלא להראות שלא היתה כמו שרה בכל 

 ,ואם תאמר הנה מרים. נשות העולם
] זה[ ,"ותמת שם מרים ותקבר שם"שכתוב 

, להראות את סרחונם של ישראלבא כדי 
ישראל אלא עם שהרי המים לא הלכו 

 אבל לא נאמר במיתתה כמו ,בזכות מרים
אשריך " ,רבי יהודה פתח. שנאמר בשרה

 ".ארץ שמלכך בן חורים ושריך בעת יאכלו
 אבל יש לנו ,הפסוק הזה בארוהו החברים

אשריהם ישראל שהקדוש  ,להסתכל בו
הם תורה לדעת כל הדרכים ברוך הוא נתן ל

 , ולגלות להם סודות עליוניםסתומותה
זו ארץ  ,"אשריך ארץ. "והרי זה נתבאר

 משום שהמלך שלה מזמין לה כל ,החיים
 ,הברכות שהתברכה מהאבות העליונים

 שהוא עומד להריק עליה ,ו"הסוד של וא
 בן היובל ,ן והוא בן חורי,ברכות תמיד

העולם  בן ,שמוציא את העבדים לחרות
העליון שמוציא תמיד את כל החיים וכל 

מעיד  והכל ,משחהההאור וכל שמן 
 כמו , הבן הבכור הזה לארץ הזו)משפיע(

אשריך " לכן ו,"רי ישראלובני בכ"שנאמר 
אי לך ארץ שמלכך "ומה שנאמר ". ארץ
 שהארץ התחתונה הזו , כמו שבארוה,"נער

והעולם העליון לא יונקים אלא מתוך 
 והכל , של הערלה)מעלהשל (שלטון 

 , כמו שבארוה,מאותו המלך שנקרא נער
  .אוי לארץ שצריכה לינק כך

 àäîåé÷å àäðùå àäîåé ïáùåç øîúà àäã
 àìà äéá úøá÷úàã øúà àåääå àîìòá
 éàå àîìò éùð ìëá äøùë äåä àìã äàæçàì

íéøî àä àîéúà áéúëã )à ë øáãîá ( úîúå
 àðçøñ äàæçàì ïéâá íù øá÷úå íéøî íù

 éìæà àì àééî àäã àúà à÷ ìàøùéã>åäì <
)åäá( àì ìáà íéøîã àúåëæá àìà ìàøùéá 

 äãåäé éáø äøùá øîúàã äîë äúúéîá øîúà
 çúô)æé é úìä÷ ( ïéøåç ïá êëìîù õøà êéøùà

àø÷ éàä åìëàé úòá êéøùåá äåî÷åà  àééøáç
 ïåðéà ïéàëæã äéá àìëúñàì ïì úéà ìáà

á÷ã ìàøùé" ìë òãðîì àúééøåà ïåì áäé ä
 àäå ïéàìò ïéæø ïåì àééìâúàìå ïéîéúñ ïéçøåà
 àëìîã ïéâá íééçä õøà àã õøà êéøùà øîúà
 ïäáàî àëøáúàã ïàëøá ìë äì ïéîæà äìéã

àåã àæø ïéàìò" äìò à÷øàì àîéé÷ åäéàã å
ïá åäéàå øéãú ïàëøá ÷éôàã àìáåé ïá ïéøåç 

øá åøéçì ïéãáò]à[ øéãú ÷éôàã äàìò àîìòã 
àìëå úåáø çùî ìëå åøéäð ìëå ïééç ìë ãéâðàâ 

 øîà úàã äîë õøà éàäì àøëåá àøá éàä
)áë ã úåîù ( êéøùà êë ïéâáå ìàøùé éøåëá éðá

øîúàã äîå õøà) æè é úìä÷( õøà êì éà 
 äàúú õøà éàäã äåî÷åàã äîë øòð êëìîù

å àúåðèìù åâî àìà à÷ðé àì äàúú àîìò
)àìéòã (]òãøäì[ éø÷àã àëìî àåääî àìëå 

 à÷ðéì êéøèöàã àòøàì éåå äåî÷åàã äîë øòð
éëäã:  

  :)éàä éæç àúä) õøà   הנער הזה,בא וראה
  íìòðä ùøãî:  

 שאמר רב .שנכנסו בכתב חשבון פנקסו
 חשבון על יד דומה )על( וכך נגזר ,נחמן

 ובחשבון הפתק ,רותנכנסים לבתי הקב
נה על ו והוא ממ,עתיד להוציא אותם

  .שוכני העפר

 ïîçð áø øîàã äéñ÷ðô ïáùåç áúëá åìàòã
 øæâúà éëäå]ã[ ïåáùç ìò)éåãé ìò] (åéãé[ äîåãã 

 à÷ôàì ïéîæ à÷úô ïáùåçáå éøá÷ éúáá ïéìàò
àøôò éøééã ìò äðåîî àåäå ïåì:  

השדה נתתי לך והמערה אשר "מה זה 
 של שלוה הבטחה ,רבי יוסי אמר ,"בו

 , אמר רבי שלום בר מניומי.ומנוחה רבה

 åäî)àé âë úéùàøá ( êì éúúð äãùä
 äåìùã àã÷ôä éñåé éáø øîà åá øùà äøòîäå

áø äçåðîåà êì ïéà éîåéðî øá íåìù éáø øîà 
                                                                                                                                                                                     

 .ג"ב קלא ע"ה ח"דע' עי א
 )הערת הזוהר(ב ” צה עב

â  ãéòà-ôã "å. 
  .יהל אור' עי ד

ä  øòð–ôãá óñåð "å. 
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אין לך כל צדיק וצדיק מאותם העוסקים 
בתורה שאין לו מאתים עולמות וכסופים 

ומאתים " זהו שכתוב .בשביל התורה
 על "ומאתים" ".טרים את פריוולנ

לו נהרגו על ישמוסרים עצמם בכל יום כא
וכך ( ,הו הפסוק הז ונצחו כמ,שת שמווקד

 "'ואהבת את ה"ב ו שכת,אמרו בפסוק הזה
ון את לבו בפסוק ו כל המכ,ולמדנו, 'וגו

 ,שת שמוור נפשו על קדו למס)הזה כדי
מעלה עליו הכתוב כאלו נהרג בכל יום 

רגנו כל וכי עליך ה" זהו שכתוב .עליו
 כל המוסר נפשו , אמר רב נחמן".היום

 נוחל ארבע מאות עולמות ,בפסוק זה
 והרי שנינו , אמר רב יוסף.הבאלעולם 
 , מאתים על התורה, אמר רב נחמן.מאתים

תם על שמסר עצמו בכל יום על וומא
  .שת שמווקד

éàù äøåúá íé÷ñåòä íúåàî ÷éãöå ÷éãö ìë ï
]åì) [åá( ìéáùá ïéôåñëå úåîìåò íéúàî 

äøåúäàää " ã)áé ç øéù ( úà íéøèåðì íéúàîå
 åìéàë íåé ìëá íîöò íéøñåîù ìò íéúàîå åéøô

 à÷åñô éàäë åçöð åîù úùåã÷ ìò åâøäð>ð" à
 áéúëã à÷åñô éàäá åøîà êëå)ä å íéøáã (

åäé úà úáäàå"åâå ä ' åáì ïéåëîä ìë àðàúå
éãë à÷åñô éàäá<  åîù úùåã÷ ìò åùôð øåñîì

 åéìò íåé ìëá âøäð åìàë áåúëä åéìò äìòî
ää" ã)âë ãî íéìäú ( íåéä ìë åðâøåä êéìò éë

 à÷åñô éàäá åùôð øñåîä ìë ïîçð áø øîà
úåîìåò úåàî òáøà ìçåðá áø øîà àáä íìåòì 

 íéúàî ïðú àäå óñåé]íéúàî ïîçð áø øîà[ ìò 
åé ìëá åîöò øñîù ìò íéúàîå äøåúä ìò í

åîù úùåã÷:  
 : משנה.' וגו"ואברהם זקן בא בימים"

 , על כל פנים כך הוא,אמר רבי אלעזר
 ההוא , שנעשית הנשמה,שהמשנה הזו יפה

והנה אופן אחד בארץ אצל "שכתוב בו 
 כמו שאמור באותה ,"החיות לארבעת פניו

 ,אמר לו רבי אבא. יתא הראשונהיהבר
ך  כ, אמר לו.יאמר לנו מר מאותה המשנה

התפרש בשלש עשרה מדות הרחמים 
 פתח . אבל כאן יש לנו לומר,יבפרשה של

אחת היא יונתי תמתי אחת היא " ,ואמר
 מה היא , אמר רבי אלעזר.' וגו"לאמה

שאנו קוראים כאן בשיר השירים לשון 
אלא אמר .  ושם בתורה לשון זכר,נקבה

 כאן בתורה נקרא בלשון זכר ,רבי אלעזר
ף אצל הנשמה כאשה  מפני שהגו,אצל הגוף
  ,אצל הזכר

åâå íéîéá àá ï÷æ íäøáàå ')à ãë úéùàøá (
 àåä êë íéðô ìë ìò øæòìà éáø øîà ïéúéðúî

ãéáòúàã øéôù ïéúéðúî éàäã)å( àåää àúîùð 
 äéá áéúëã)åè à ìà÷æçé ( ãçà ïôåà äðäå

 øåîàãë åéðô úòáøàì úåéçä ìöà õøàá
 àáà éáø äéì øîà àúééî÷ àúéðúî àéääá

éì éëä äéì øîà ïéúéðúî àéääî øî ïì àî
 àúùøôá éîçøã ïìéëî øùò úìúá ùøôúà

éìéãâ øîàå çúô øîéîì ïì úéà àëä ìáà ) øéù
è å (åâå äîàì àéä úçà éúîú éúðåé àéä úçà '

 àéä éàî øæòìà éáø øîà]ã[ àëä ïðéø÷ ïðà
 íúäå àúá÷åðã àðùéì íéøéùä øéùá

 éáø øîà àìà àøåëãã àðùéì àúééøåàá øæòìà
 éðôî óåâä ìöà øëæ ïåùìá àø÷ð äøåúá àëä

øëæä ìöà äùàë äîùðä ìöà óåâäù  
  äë÷/à  
  øäæ  

 רק כשנוטל ברכות ,אין לו מעצמו כלום
 , וכל הפעמים שנמנעו ממנו,לעתים ידועים

 והברכות נמנעות ,ונפגמה הלבנה ונחשכת
 . אוי לעולם שצריך לינק בשעה הזו.ממנו
ן העולם הזה טרם  בכמה דינים נדו,ועוד

 , בדין ונעשהמתקיים שהכל ,יונק ממנו
ותמת שרה " ,בא וראה). כך(ונתבאר 

éì ïàëøá ìéèð ãë øá íåìë äéîøâî äéì ú
 íéâôúàå äéðî åòðîúàã ïéðîæ ìëå ïòéãé ïéðîæì
 éåå äéðî åòðîúà ïàëøáå êùçúàå àøäéñ
 ãåòå àúòù àéääá à÷ðéì êéøèöàã àîìòì
 äéðî à÷ðé àì ãò àîìò éàä ïãúà ïéðéã äîëá

 äåî÷åàå ãáòúàå íéé÷úà àðéãá àìëã)éëä (

                                                                                                                                                                                     

  .ב ודברינו שם"לעיל צז ע' עי א
  ).ו"לש(א "ז רפח ע"ב ואד"ר קכח ע"אד ב

â  äéìéã)ôã"å.( 
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 משום שלא היתה ,סוד הוא ,"בקרית ארבע
 ולא ,מיתתה על ידי אותו הנחש עקלתון

שלט בה כמו שאר בני העולם ששולט 
ם  ועל ידו מתו בני העולם מיום שגר,בהם

ם  פרט למשה ואהרן ומרי,להם אדם
 ומשום כבוד ".'על פי ה"ב בהם שכתו

אבל . 'השכינה לא כתוב במרים על פי ה
 הסוד של ".בקרית ארבע"בשרה כתוב 

 . ולא על ידי אחר,קרית ארבע בסוד עליון
בקרית " , ולא בנחש,"בקרית ארבע"

 שהתחבר דוד המלך , היא חברון,"ארבע
 ועל כן לא היתה מיתתה ביד ,עם האבות

  .אחר אלא בקרית ארבע

áøà úéø÷á äøù úîúå éæç àúò ) âë úéùàøá
á (àæøà àãé ìò äúúéî äåä àìã ïéâá åäéà 

 éðá øàùë äá èìù àìå äàîé÷ò ùçð àåääã
 àîìò éðá åúî äéãé ìòå åäá èéìù åäéàã àîìò

íãà ïåì íéøâã àîåéîáùî øá "øäàå ä"éøîå ï" í
åäé éô ìò åäá áéúëã" àúðéëùã àø÷é ïéâáå ä

åäé éô ìò íéøîá áéúë àì" áéúë äøùá ìáà ä
áòáøà úéø÷â äàìò àæøá òáøà úéø÷ã àæø 

 ùçðá àìå òáøà úéø÷á àøçà àãé ìò àìå
 àëìî ãåã øáçúàã ïåøáç àéä òáøà úéø÷á
 àøçà àãéá äúúéî äåä àì àã ìòå ïäáàá

òáøà úéø÷á àìà:  
 כאשר הימים של אדם ,בא וראה

 האדם מתקיים , בדרגות עליונותהתקיימו
 בדרגות מתקיים כיון שלא .בעולם

 עד , יוצאים ויורדים למטה,עליונותה
 .קרבים לדרגה הזו שבה שורה המותמתש

 וטסה ,ואז נוטלת רשות להוציא הנשמה
 ,העולם בפעם אחת ונוטלת הנשמה

אותם  אשרי .ומטמא את הגוף ונשאר טמא
הצדיקים שלא נטמאו ולא נשארה בהם 

 באמצע הרקיע נקשר ,בא וראהו. מאהוט
א נחש  והו,המאיר ומזהירדרך אחד 

 כולם  שכל הכוכבים הדקים,הרקיע
  והם,קשורים בו ועומדים בו תלי תלים

 על מעשי בני העולם )בצד(ממונים 
 כמה קבוצות מלאכי וז אדוגמכ. שבסתר

 דין יוצאות מזה הנחש העליון הקדמון
 וכולם ממונים ,לעולם שהתפתה בו אדם

  מעשי@ צדב

 ïéâøãá åîéé÷úà ùð øáã ïéîåé ãë éæç àú
éàìò íéé÷úà àìã ïåéë àîìòá ùð øá íéé÷úà ï

 åáéø÷ã ãò àúúì éúçðå é÷ôð ïéàìò ïéâøãá
 åùø ìéèð ïéãëå äéá àéøù àúåîã àâøã éàäì

]÷éôàì) [÷éôàå(àúîùð ã àðîæá àîìò ñàèå 
 øàúùàå àôåâì äéì áéàñå àúîùð ìéèðå àãç
 àìå åáàúñà àìã àé÷éãö ïåðéà ïéàëæ àáàñî

 àúå àúåáàñî åäá øàúùàúåòöîàá éæçä 
àøéøèñ÷ àçøåà ãç øè÷úà àòé÷øãå åäéàå 

 ïéøéè÷ åäìë ïé÷é÷ã ïéáëë ìëã àòé÷øã àéåç
äéá éîéé÷å äéáæ åøéúñá ïðîî ïåðéàå ïéìú éìú 

)ñ"åøéèñá à ( äîë àã àðååâë àîìò éðá éãáåò
 äàìò àéåç éàäî àîìòì é÷ôð ïéøéäè éìéáç
 ïðîî åäìëå íãà äéá àúôúàã äàîã÷

ñáèåøéç éãáåò:  

                                                                                                                                                                                     

 .יהל אור' עי א
י "ל דנפקא נשמתייהו ע"י מלאך המות כדאיתא בזוהר י"י לא נפקא נשמתייהו ע"ג דהמתים בא" אעב

 ).א"נ(י שכינה עצמה "מלאך רחמים ורבותא דשרה דע
) ח"ע ז"מרים וצ כינתא אך קשה דלמה לא כתב כי האי לישנא במיתתבא בהעלם משום יקרא דש (ג

 ).א"נ) (ן"מאי(ל ועדיף טפי להשוותה למשה ואהרן "ש ילפינן כמשז"ונראה דמג
ל "א ולא דק כי ארז"עיין ד ).א"ד(א ” עובגליון פינחס רי'  תימה דהא אמרו מלאך המות בשמונה ועד

ל בדוחק גדול כי פשט "בעניי אומר דבמקום ולא דק היה צואני (ב "הרש.  באחתסבזמן המגפה הוא טא
ל דלהפלגה נקט הכי כיון דיש מציאות "הזוהר הוא כשממית לאחד לבד ולא יש מגפה כלל אמנם בדוחק י

 ).א"נ) (ן"מאי. ל"זה ועוד יש לידחק דעלמא לאו דוקא וק
 ).א"ד(' כרה דרביי כוסש א"ה ע" ספר לה
 ואותו דרך הוא הליכת הנחש העליון וכל ככבים דקים וקטנים קשורים המאיר ומזהיר'  מקושר דרך או

א מה שהם עוברים בסתירה כאומרו "בו ותולים ממנו וכולם שולטים על בני העולם להשגיח בסתירת ב
 ).א"ד(' ואינון ממנן בסתירו כו

' ד א"ף מש לעיל ד"ז הקשה עליו ממ"ק והרמ"זהו פירוש הרמ(א "ש בד"מ ).א"ד( תלי הו זש פירוז
 ).א"נ) (ב"י. והאריך בזה ומסיק שהוא מקום הנקרא אצל התוכנים בקעת החלבים

ç  åøéúñá)ôã"å( 
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  íìòðä ùøãî:  
 ,והנשמה כלפי מעלה כנקבה בפני הזכר

 בארבע ,שנינו שם. וכל אחד יורש מעלתו
 העדן מנטף  בכל יום)בשנה (פעמים בשעה

פות נהר גדול יויוצא מאותם הט, ןעל הג
 ושמונה ,המתחלק לארבעה ראשים

 ומשם ,פות מנטף בכל יוםיוארבעים ט
עו עצי ישב" זהו שכתוב .שבעים אילני הגן

משקה הרים " מכאן , רבי תנחום אמר".'ה
 ועדן . זהו עדן, איזו היא עליה".מעליותיו

 למעלה , רבי יהודה אמר.באיזה מקום הוא
 , בערבות הוא, רבי יוסי אמר.מערבות הוא
 שם גנזי חיים טובים ברכה ,שהרי שנינו

 העליון ן והג,ושלום ונשמתן של צדיקים
 בארץ גנוזהן כנגדו והוא עדן למטה מכו

  .ונוטל ממנו שפע בכל יום

 äîùðäå>éáâì <]ìöà[ éðôá äá÷ðë äìòî 
 äòáøàá íúä ïðú ùøåé åúìòî ãçà ìëå øëæä

 íéîòô>äòùá< )äðùá ( ìò óèðî ïãò íåé ìëá
 ÷ìçúîä ìåãâ øäð úåôèä íúåàî àöåéå ïâä
 óèðî úåôè íéòáøàå äðîùå íéùàø äòáøàì

 íùîå íåé ìëá)ð( ïâä éðìéà íéòáùää" ã
)æè ã÷ íéìäú (åäé éöò åòáùé" íåçðú éáø ä

 øîà]àëäî[) âé íù ( éà åéúåéìòî íéøä ä÷ùî
 éáø àåä íå÷î äæéàá ïãòå ïãò åäæ äéìò àéä åæ
 øîà éñåé éáø àåä úåáøòî äìòîì øîà äãåäé
 íéáåè íééç éæðâ íù ïðú àäã àåä úåáøòá

âäå íé÷éãö ìù ïúîùðå íåìùå äëøáæåð)àåä íé( 
åéìòä ï]àåä[ õøàá ïâ åãâðë ïååëî äèîì ïãò 

 ìëá òôù åðîî ìèåðå]íåé[:  
 שמונה וארבעים ,אמר רבי אבהו

 וכל אחד נטל ,נביאים עמדו להם לישראל
בחלקו תמצית טפה אחת מאותם טפות 

 ומה . שהם שמונה וארבעים טפות,של עדן
אם כל נביא שנטל טפה אחת מהן היתה 

אדם  , על כל השאררוח הקודשמעלתו ב
הראשון שהיה מקבל משמונה וארבעים לא 

 מכאן אתה למד כמה היתה ,כל שכן
 וכי מאין ,רבי בא אמר רב כהנא. חכמתו

 אלא כך .היה להם לנביאים מאותן הטפות
 רוח , בכל טפה וטפה היוצאת מעדן,שנינו

 יש , ועל כן נגזר במשנה,חכמה יוצאת עמו
 ויש מים שמגדלים ,מים שמגדלים חכמים

 , ואותם המים שמגדלים חכמים.םטפשי
שאמר . פות של עדןיאותם המים היו מט

  המים שבהם טפות יושבים,רבי יוסי
 מכל אותם ארבעת הנהרות )יתרים(

שם האחד " הוא שכתוב .הראשונים
 חדו המי, מה זה שם האחד פישון".פישון

 , והוא הנופל בארץ מצרים, פישוןמכולם
ם יותר  מצרי)לישראל(ולפיכך היתה חכמת 

ומשנגזרה הגזרה שאבדה . מכל העולם
 נטל הקדוש ברוך הוא ,חכמת מצרים

  אותם הטפות וזרק אותם

 åãîò íéàéáð íéòáøàå äðîù åäáà éáø øîà
 äôè úéöîú å÷ìçá ìèð ãçà ìëå ìàøùéì íäì
 äðîù íäù ïãò ìù úåôè íúåàî úçà
 äôè ìèðù àéáð ìë íà äîå úåôè íéòáøàå

 úçà]ïîà äúéä) [ïäî äéäð( çåøá åúìòî 
÷äåïåùàøä íãà øàùä ìë ìò ùãá äéäù 

 äúà ïàëî ïëù ìë àì íéòáøàå äðîùî ìá÷î
 àðäë áø øîà àá éáø åúîëç äúéä äîë ãîì
 àìà úåôèä íúåàî íéàéáðì íäì äéä ïéàî éëå
 çåø ïãòî úàöåéä äôèå äôè ìëá ïðú éëä
 úéà ïéúéðúîá øæâúà ïë ìòå åîò àöåé äîëç

ç ïìãâî àéî ïéùôè ïìãâî àéî úéàå ïéîéë
 ïéôèî ååä àéî ïåðéà ïéîéëç ïìãâîã àéî ïåðéàå

 ïéáúé ïéôè äéáã àéî éñåé éáø øîàã ïãòã>ð" à
ïéøéúé< àåä äàîã÷ éøäð òáøà ïåðéà ìëî 

 áéúëã)é á úéùàøá ( íù éàî ïåùéô ãçàä íù
 ìôåðä àåäå ïåùéô íìëî ãçåéîä ïåùéô ãçàä

íéøöî õøàáâúéä êëéôìå  úîëç ä)ìàøùéì 
á(íìåòä ìëî øúåé íéøöîã äøæâ äøæâðùîå 
]äãáàù [)äãáàå áéúëã( ìèð íéøöî úîëç 

ïåì ÷øæå ïéôè íúåà àåä êéøá àùãå÷  
  äë÷/á  

                                                           

à *##úåòè àåä éìåàå éì ïáåî àìå úîàêøãá àåä ïë. 
 ).א"נ(מ "א. ח" ויש רמז אדם והאותיות בגימטריא מב
 ).ו"לש(ב "לעיל פא ע ג
 ).ג"עב קכב "ה ח"דע(כולם ' הרי היא שורש כל הקלי ד
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  øäæ  
יעים ימס , בא אדם להטהרלכןו, העולם

 והסיוע של רבו מקיף אותו .אותו מלמעלה
 ,בא האדם להטמא. ונשמר ונקרא קדוש

 , אורות מזדמנים לוכמה חבילות של
 שורים בו ומסובבים אותו )סובבים(וכולם 

 וכולם . ונקרא טמא,ומטמאים אותו
 כמו ,הולכים ומכריזים לפניו טמא טמא

קשורים  וכולם ".וטמא טמא יקרא"שנאמר 
באותו הנחש הקדמוני ונסתרים בכמה 

  .מעשים של העולם

 äàëãúàì ùð øá éúà êë ïéâáå àîìò
ìéòìî äéì ïéòééñî äéì àøçñ äéøàîã àòåéñå à

 àáàúñàì ùð øá éúà ùåã÷ éø÷àå øîúñàå
 åäìëå äéì åðîãæà ïéøéäè éìéáç äîë)ïøçñ 

äéì ïééøùå(] äéá ïééøù[ ïéáàñîå äéì ïéøçñîå 
 àîè äéî÷ éæøëîå éìæà åäìëå àîè éø÷àå äéì

 øîà úàã äîë àîè)äî âé àø÷éå ( àîè àîèå
àø÷éà àéåéç àåääá ïéøéè÷ åäìëå  äàîã÷

àîìò éãáåò äîëá ïéøéèñå:  
רבי יצחק ורבי יוסי היו הולכים 

 תמהני על , אמר רבי יצחק.מטבריא ללוד
 שכל מעשי אותו הרשע ,אותו בלעם הרשע

 , וכאן למדנו סוד אחד,מאהוהיו מצד הט
 כולם ,שכל מיני נחשים של העולם

 ,קשורים ויוצאים מאותו הנחש הקדמוני
 כל לכן ו.זוהמת מרוח טומאהשהוא 

הכשפים של העולם נקראים בשם הזה 
יוצאים מן הצד  וכולם ,)ועקרבים(נחשים 

ולא .  הנה הוא נטמא,זהב ומי שנמשך .הזה
 אלא שרוצה להטמא כדי למשך עליו ,עוד

 , שהרי שנינו.רוח טומאהאותו הצד של 
כך גם מושך עליו  , שמעורר האדםדוגמאכ

 ,שהו אם הוא מעורר בצד הקד.מלמעלה
 ואם .מלמעלה ומתקדש קדושה שך עליומו

כך מושך עליו  ,מאהוהוא מעורר בצד הט
 שהרי נאמר על מה . ונטמארוח הטומאה

. מטמאים אותו , בא אדם להטמא,ששנינו
ך עליו ו כדי למש, אותו בלעם הרשעלכן

 היה , מאותו הנחש העליוןרוח טומאה
 והיה עושה ,נטמא בכל לילה עם אתונו

ך וי להטמא ולמשעמה מעשי אישות כד
.  ואז עשה כשפיו ומעשיו,רוח טומאהעליו 

וראשית מעשיו היה נוטל נחש מאותם 
   וקורע, וקושר אותו לפניו,נחשים

 ãåìì àéøáèî éìæà ååä éñåé éáøå ÷çöé éáø
 íòìáã òùø àåää ìò àðäååú ÷çöé éáø øîà
 àáàñîã àøèñî ååä òùø àåääã éåãáåò ìëã

ìëã àãç àæø àðôéìåà àëäå àéùçð éðéæ 
 ùçð àåääî ïé÷ôðå ïøè÷úî ïåäìë àîìòã
 ìë êë ïéâáå àîäåæî àáàñî çåø åäéàã éðåîã÷
 íéùçð àã àîù ìò ïåø÷à àîìòã ïéùøç

)íéáø÷òå ( ïàîå é÷ôð àøèñ éàäî åäìëå
 éàäá êùîúàã]ã[ àìà ãåò àìå áàúñà àä

 àåää äéìò àëùîàì ïéâá àáàúñàì éòáã
 àáàñî çåøã àøèñ>ã<éðú àä àðååâë ïð

 àìéòìî äéìò êéùîà éîð éëä ùð øá øòúàã
 äéìò êéùîà äùåã÷ã àøèñá øòúà åäéà éà
 øòúà åäéà éàå ùã÷úàå àìéòìî äùåã÷
 çåø äéìò êéùîà éëä àáàñîã àøèñá
 ïðéðúã äî ìò øîúà àäã áàúñàå àáàñî
 êë ïéâá äéì ïéáàñî àáàúñàì ùð øá éúà

ø äéìò àëùîàì ïéâá íòìáã òùø àåää çå
 ìëá áàúñà äåä äàìò ùçð àåääî àáàñî

úåùéà éãáåò äîò ãéáò äåäå äéðúàá àéìéìá 
 àáàñî çåø äéìò àëùîàìå àáàúñàì ïéâá
 éåä éåãáåòã àúåøéùå éåãáåòå éåùøç ãéáò ïéãëå

òæáå äéî÷ äéì øéè÷å ïééååç ïåðéàî ùçð ìéèð:  
  íìòðä ùøãî:  

 , באותו הנהר של גן עדן,באותו הגן
צא מעדן להשקות את וונהר י" שכתוב

 , וזה היה מוליד ארבעה אחרים".הגן
 .חד הנולד ממנו פישון היהווהאחד המי

 ,פות שלא יצאו מהגןימשנטלו אלו הט

 ïãòã àúðâã àøäð àåääá àðâ àåääá
 áéúëã)é á úéùàøá ( úå÷ùäì ïãòî àöåé øäðå

 ãçàäå íéøçà äòáøà ãéìåî äéä äæå ïâä úà
ùéô åðîî ãìåðä ãçåéîä åìà åìèðùî äéä ïå

                                                           

 ).ב"א עט ע"ה ח"דע(א "נ דסט"נקט בכפל לשון כנגד דו א
ל ולא עוד אלא שאתה עושה עמי " שבלעם היה מטמא עצמו באתון שלו שזינה עמה וכמו שארזב

 ).א"ד(' מעשה אישות וכו
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ומאותה הרוח . אבדה החכמה ממצרים
 ,כל נביא ונביאמצצו  ,שהיתה יוצאת מעדן

 ,"מתהלך בגן לרוח היום" שכתוב והיינו
 וזה הוא ,לבאזה בגן עדן לעתיד  וזוגנ

 ועל כן אמר ,הנהר שראה יחזקאל בנבואתו
 .' וגו"'כי מלאה הארץ דעה את ה"הכתוב 

  .שאותם מים תמיד מגדלים הידיעה בעולם

 íéøöîî äîëçä äãáà ïâäî åàöé àìù úåôèä
öîú ïãòî àöåé äéäù çåøä åúåàîå å)äåöîà( 

 áéúëã åðééäå àéáðå àéáð ìë)ç â íù ( êìäúî
ðâå íåéä çåøì ïâáæå äæå àáì ãéúòì ïãò ïâá äæ 

 øîà ïë ìòå åúàåáðá ìà÷æçé äàøù øäðä àåä
]áåúëä[) è àé äéòùé (õøàä äàìî éë úà äòã 

åäé"åâå ä' äòéãéä íéìãâî ãéîú íéî íúåàù 
íìåòá:  

 כל נשמתן של צדיקים ,שנו רבותינו
 ומה ממה שיורד מעדן .למעלה בעדן הן

לעומדים בו ונהנים  ,ישגא החכמה בעולם
. מהנאותיו וכסופיו על אחת כמה וכמה

כנס י כיון שהנשמה זוכה ל,אמר רבי יצחק
ל השר " מיכא,בשערי ירושלים של מעלה

 מלאכי ,הגדול הולך עמה ומקדים לה שלום
מי זאת "השרת תמהים בה ושואלים עליה 

לה בין ו מי זאת ע".לה מן המדברוע
 ,העליונה מהגוף החרב שדומה להבל

 הוא משיב ".אדם להבל דמה"שכתוב 
היא יונתי תמתי אחת היא  אחת" ,ואומר

לאמה זו  ,"ִאָּמּה היא למיוחד היא אחת
 שהיא אם לנשמה ויולדת ,ודהיא כסא הכב

ראוה בנות . " שנגזרה ממנה,האות
אלו שאר הנשמות שהן במעלתן  ,"ויאשרוה

 . והם הנקראות בנות ירושלים,למעלה
 , הנה חזרנו על מה שאמרנו,אמר רבי יוסי

 והאחרות ,אלו נקראות בנות ירושלים
 ,"ראוה בנות ויאשרוה" .נקראות בנות לוט

ומרות שלום שאר הנשמות משבחות לה וא
מלכות אלו  ,"מלכות ופילגשים" .בואך

 ופילגשים הם גרי .האבות שהם מלכות
משבחות ומקלסות אותה עד כולם . הצדק

   ואזי הנשמה במעלתה,שנכנסת למעלה

 ïãòá äìòîì íé÷éãö ìù ïúîùð ìë ïðáø åðú
å ïä]äî[ íìåòá äîëçä àâùé ïãòî ãøåéù äîî 

ôåñëå åéúåàðäî ïéðäðå åá íéãîåòì úçà ìò åé
 äëåæ äîùðäù ïåéë ÷çöé éáø øîà äîëå äîë

àëéî äìòî ìù íéìùåøé éøòùá ñðëéì" øùä ì
 éëàìî íåìù äì íéã÷îå äîò êìåä ìåãâä

 äéìò íéìàåùå åá íéäîú úøùä)å â øéù ( éî
 íéðåéìòä ïéá äìåò úàæ éî øáãîä ïî äìåò úàæ

]îï [ áéúëã ìáäì äîåãù áøçä óåâä) íéìäú
ã ãî÷ (íãà øîåàå áéùî àåä äîã ìáäì ) øéù

è å ( úçà úãçåéî àéä úçà éúîú éúðåé àéä
 úçà àéä ãåáëä àñë àéä åæ äîàì äîàì àéä

 äì úãìåéå äîùðì íà àéäù]äøæâðù[ äðîî 
äåøùàéå úåðá äåàø) äéù"è å ù( øàù åìà 

 úåàø÷ðä íäå äìòîì ïúìòîá ïäù úåîùðä
ìò àðøæç àä éñåé éáø øîà íìùåøé úåðá äî 

 úåøçàäå íìùåøé úåðá úåàø÷ð åìà ïøîàã
 øàù äåøùàéå úåðá äåàø èåì úåðá úåàø÷ð
 êàåá íåìù úåøîåàå äì úåçáùî úåîùðä

 úåëìî]íéùâìôå) [íéùâìôäå( åìà úåëìî 
ä íéùâìôå úåëìî íäù úåáàäï ÷ãöä éøéâ 

 úñðëðù ãò äúåà úåñì÷îå úåçáùî íìë
äúìòîá äîùðä éæàå äìòîì  

  åë÷/à  
  øäæ  

 ונוטל , ומוציא את לשונו,את ראשו
 ועושה ממנו ,עשבים ידועים ושורף הכל

 אחר כך נוטל את ראש אותו .רת אחתוקט
 ועושה ,הנחש וקורע אותו לארבעה צדדים

 ,גול אחדיועושה ע. רת אחרתוממנו קט
 ,והיה אומר דברים ועושה מעשים אחרים

עד שמשך עליו רוחות טמאות ומודיעות לו 
 ועושה בהם מעשים כפי מה ,ךמה שצרי

 ïòéãé ïéáùò ìéèðå äéðùéì ÷éôàå äéùéø
 øúáì àãç àúøè÷ äéðî ãéáòå àìë ãé÷åàå
 ïéøèñ òáøàì äéì òæáå àéåç àåääã àùéø ìéèð
 ãç àìåâò ãéáòå àøçà àúøè÷ äéðî ãéáòå
 ãò ïéðøçà ïéãáåò ãéáòå ïéìî øîà äåäå

ì ïéòéãåàå ïéáàñî ïéçåø äéìò êéùîàã äî äé

                                                                                                                                                                                     

à  åöîé)ôã"å.( 
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 .שהם יודעים מצד אותו הנחש של הרקיע
שך ו עד שמ,משם נמשך במעשיו ובכשפיו

ומכאן .  הנחש הקדמוניעליו רוח מאותו
 לכן ו.היה יודע ידיעות וכשפים וקסמים

ולא הלך כפעם בפעם לקראת "כתוב 
רש וקר והשי והע. נחשים ודאי,"נחשים

חר כך  וא. כמו שנתבאר, הואבטומאה
  .ראשית הכל אינו אלא בנחש

 éåãáåò åäá ãéáòå êéøèöàã] ïåðéàã äî íåôë
 àòé÷øã àéåç àåääã àøèñî éòãé]å[ ïîúî

éåãáåòá êùîúà[ äéìò êéùîàã ãò éåùøçå 
 ïòéãé òãé äåä àëäîå äàîã÷ ùçð àåääî çåø

 áéúë êë ïéâáå ïéîñå÷å ïéùøçå)à ãë øáãîá (
 íéùçð íéùçð úàø÷ì íòôá íòôë êìä àìå

 àùøùå àø÷òå éàãå äîë åäéà àúåáàñîá
 àìà åäéà åàì àìëã àúåøéù øúáìå øîúàã

ùçðá:  
 למה כל מיני כשפים ,אמר רבי יוסי

 , אמר לו.וקסמים לא נמצאים אלא בנשים
  הטיל בה, משבא נחש על חוה,כך למדנו

 כך זה , אמר.הטיל בה ולא בבעלה .זוהמא
 , אמר. בא רבי יוסי ונשק לרבי יצחק.ודאי

 על הדבר הזה ולא כמה פעמים שאלתי
 כל המעשים ,אמר לו. זכיתי בו אלא כעת

 מאיזה מקום ,הללו וכל מה שידע בלעם
 אבל באותם . מאביו, אמר לו.למד אותם
 למד כל , שהיא ארץ קדם,הררי קדם

 משום שבאותם ,הכשפים וכל מיני קסמים
ל "א ועזא"ההרים הם המלאכים עז

 והם ,הפיל אותם מן השמיםה "הקבש
 ומודיעים ,שלשלאות של ברזלקשורים ב

 , ומשם היה יודע בלעם.כשפים לבני אדם
מן ארם ינחני בלק מלך מואב "כמו שנאמר 
ולא " והרי כתוב ,אמר לו". מהררי קדם

הלך כפעם בפעם לקראת נחשים וישת אל 
 הצד התחתון שבא , אמר לו".המדבר פניו

 רוח טומאה שלמעלה היא רוח הטומאהמ
 בני ישראל את  כשעשו,ששולטת במדבר

 ובכל . שהוא תחתון,העגל כדי להטמא עמו
  ]בלעם[

 ïéîñå÷å ïéùøç éðééæ ìë éàîà éñåé éáø øîà
à àééùðá àìà åçëúùà àì" àðôéìåà éëä ì

 ìéèà äá àîäåæ äá ìéèä äåç ìò ùçð àúàãî
 éñåé éáø àúà éàãå àåä éëä øîà äìòáá àìå
 àðìéàù ïéðîæ äîë øîà ÷çöé éáøì äé÷ùðå

éàä äéì øîà àúùä àìà äá àðéëæ àìå äìî 
 øúà ïàî íòìá òãéã äî ìëå ïéãáåò éðä ìë

à äéì óéìåà" íã÷ éøøä ïåðéàá ìáà éåáàî ì
 éðéæ ìëå ïéùøç ìë óéìåà íã÷ õøà åäéàã

ïéîñå÷àæò éëàìî ïåðéà éøåè ïåðéàáã ïéâá " à
àæòå"á÷ ïåì ìéôàã ì" ïéøéè÷ ïåðéàå àéîù ïî ä

àå àìæøôã éàìùìùá àùð éðáì ïéùøç ïéòéãå
 øîà úàã äîë íòìá òãé äåä ïîúîå)íùæ âë  (

 øîà íã÷ éøøäî áàåî êìî ÷ìá éðçðé íøà ïî
 áéúë àäå äéì)à ãë íù ( íòôá íòôë êìä àìå

 åéðô øáãîä ìà úùéå íéùçð úàø÷ì]à"ì[ 
 àìéòìã àáàñî çåøî àéúàã äàúú àøèñ
 éðá åãáò ãë àøáãîá èéìùã àáàñî çåø àåä

ùé åäéàã äéãäá àáàúñàì ïéâá àìâò úé ìàø
àìëáå äàúú:  

  íìòðä ùøãî:  
 זהו שכתוב .אריכות ימיםמתקיימת ו

 נכנס באריכות ,"ואברהם זקן בא בימים"
  .ימים לעולם הבא

ää íéîéä úåëéøà àîéé÷úîå" ã) úéùàøá
à ãë ( úåëéøàá ñðëð íéîéá àá ï÷æ íäøáàå

àáä íìåòì íéîéä:  
 ,על רגליו ואמררבי אבא הזקן קם 

 רבי שמעון ,מנוחה ושלום עצמות יהיו לך
 ששנינו .שנהושהחזרת עטרה לי, בן יוחאי

 שכיון שהנשמה היא ,יתא הראשונהיבבר
לזמן אחר (בשלמותה במקום עליון 

 אלא נבראות , לא שבה לגוף,)נכנסים
 ,ממנה נשמות אחרות שיוצאות ממנה

 עד שבא רבי שמעון ,והיא נשארת בקיום

 äçåðî øîàå éåìâø ìò í÷ àáñ àáà éáø
 éàçåé ïá ïåòîù éáø êì àäé ïéîøâ íåìùå

 äøèò úøæçã]äðùåéì[ àúéðúîá ïðéðúã 
 äàîã÷]ã[ äîùðäù ïåéë] øúàá äîåìùúá àéä

äàìò àáú àì àôåâìàìà [)  äàøúá àðîæì
ïéìàò àìàáú àôåâì ( éîùð äðî ïàéøáúà

                                                           

 ).הערת הזוהר(שמות קיב  א
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 שהוא , ומה אם בעולם הזה.וחאי ודרשבן י
 נכנסת בו , והגוף שהוא טפה סרוחה,הבל

 כולם לעתיד לבא שיצרפו ,אותה הנשמה
 ,בחר בקיום ותשלום יותרוויהיה הגוף מ

 אותה הנשמה בו בכל להיכנסאינו דין 
 ,אמר רבי אחא. התשלומים והעלויים שבה

בו בכל התשלומים (אותה הנשמה 
 ואותו הגוף ממש , ממש)לויים שבהיוהע

עתיד הקדוש ברוך הוא להעמידן בקיומן 
 אבל שניהם יהיו שלמים ,לעתיד לבא

בתשלום הדעת להשיג מה שלא השיגו 
  .בעולם הזה

)úøàùð(àáùø àúàã ãò àîåé÷á " äîå ùøãå é
 äôè àåäù óåâäå ìáä àåäù äæä íìåòá íà
 àáì ãéúòì äîùðä äúåà åá úñðëð äçåøñ

î óåâä äéäéå íìë åôøöéù íåìùúå íåé÷á øçáå
 ìëá åá äîùðä äúåà ñðëäì ïéã åðéà øúåé
 äúåà àçà éáø øîà äáù ïééåìòäå ïéîåìùúä

 äîùðä)äáù ïééåìòäå ïéîåìùúä ìëá åá ( ùîî
 àåä êåøá ùåã÷ä ãéúò ùîî óåâä åúåàå

]ïãéîòäìáïîåé÷á ) [åîåé÷á åãéîòäì( ãéúòì 
 úòãä íåìùúá íéîìù åéäé íäéðù ìáà àáì

î âéùäìäæä íìåòá åâéùä àìù ä:  
 רבי בו .' וגו"ואברהם זקן בא בימים"

 באותו )באותם הימים( ,אמר רבי יוחנן
 ולא בעולם הזה שהוא ,עולם שהוא ימים

 באותם העולמות , אמר רבי יעקב.לילה
באותם ההנאות והכסופים  ,שהם ימים
  .שהוא נוחל

åâå íéîéá àá ï÷æ íäøáàå' éáø øîà åá éáø 
 ïðçåé)åàáíéîéä íú ()å( àåäù íìåòä åúåàá

 á÷òé éáø øîà äìéì àåäù äæä íìåòá àìå íéîé
 úåàðää íúåàá íéîé íäù úåîìåòä íúåàá

ìçåð àåäù ïéôåñëäå:  
 באותה ".ברך את אברהם בכל' וה"

 שנתן לו הקדוש ברוך )המעשר(רה רשה
 שבה נברא ,א" שהיא אות ה,הוא משמו

ן "טטרו מ, אמר רבי יוחנן,ולמדנו. העולם
 שהוא נער עבד מרבו האדון ,שר הפנים

נה על הנשמה בכל יום ו ממ,המושל עליו
 והוא ,להספיק לה מאותו האור שנצטוה

 ,עתיד לקחת חשבון פתק בבתי הקברות
 והוא , ולהראות אותו לפני רבו,מהדּוִמ

אותו העצם תחת בר אֹועתיד לעשות ְש
מם בשלמות י לתקן את הגופות ולקי,הארץ

 שהקדוש ברוך )בזמן( ,בלי הנשמהשל גוף 
  הוא

åäéå" ìëá íäøáà úà êøá ä) ãë úéùàøá
à (]åúåàá[äøùîä â ]ð"øùòîä à[ åì ïúðù 

ä úåà àéäù åîùî àåä êåøá ùåã÷ä" åáù à
ðúå íìåòä àøáðé éáø øîà à]ïðçåé[ øù ïåøèèî 

 åéìò ìùåîä ïåãàä åáøî ãáò øòð àåäù íéðôä
éôñäì íåé ìëá äîùðä ìò äðåîî åúåàî äì ÷

 à÷úô ïáùåç áñéîì ãéúò àåäå äåèöðù øåàä
 äéøàî éî÷ äéì äàæçàìå äîåã ïî éøá÷ éúáá

 ïéîæ àåäå>ãáòîì <)ãáòàì(øéîç ã àîøâ àåää 
 ïåì àîéé÷ìå àéôåâì àð÷úì àòøà úåçú

àúîùð àìá àôåâã àúåîéìùáä êéøá àùãå÷ã 
àåä  

  åë÷/á  
  øäæ  

 כדי שיוכל לעקר את ,עשה את כשפיו
  . ולא יכל,ישראל

 ìàøùéì ïåì àø÷òàì ìåëéã ïéâá éåùøç ãáò
ìéëé àìå)å(:  

 , מה שאמרת בראשונה,אמר רבי יוסי
 שכאשר הנחש בא על חוה הטיל בה

 שכאשר , אבל הרי שנינו,זה יפה ,זוהמא
 פסקה מהם ,עמדו ישראל על הר סיני

 פסקה , וכשישראל קבלו תורה.זוהמאה

 ãëã àúéîã÷á úøîàã éàä éñåé éáø øîà
åç ìò àúà ùçð ìáà øéôù àîäåæ äá ìéèà ä

 éðéñã àøåè ìò ìàøùé åîéà÷ ãëã ïðéðú àä
 àúééøåà åìéá÷ã ìàøùé àîäåæ åäééðî ÷ñô

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(מ "א. ל אין מכניסין אותה לתוך גוף הראשון" רא
 ).ו"לש(א "ן קכז עלקמ ב
 ).א"נ(ב "הרש.  פירוש השררה וגדולה כמו ותהי המשרה על שכמוג
 ).א"ד(לעשות שאור כענין שאור שבעיסה כדי שיתרבה בגוף ויעלה מקברו '  פיד

ä) àðîæá( –ôãá óñåð "å. 
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 עובדי  אבל שאר העמים.זוהמאמהם ה
 לא פסקה מהם ,ם שלא קבלו התורה"עכו

בא  אבל . יפה אמרת,אמר לו. זוהמאה
 , התורה לא נתנה אלא לזכרים,וראה

וזאת התורה אשר שם משה לפני "שכתוב 
 שהרי נשים פטורות ממצוות ".בני ישראל

ן כמו זוהמתחזרו ל שכולם ,ועוד. התורה
לאשה קשה ו ,בראשונה אחר שחטאו

 לכן ו, יותר מהגבראזוהמלהפריד את ה
 הזו יותר זוהמאנמצאו נשים בכשפים וב

 שהרי הנשים באות מצד ,מאשר בגברים
 והצד הזה ,השמאל ודבוקות בדין הקשה

 , כמו שנתבאר,נדבק בהם יותר מבגברים
 והכל ,משום שבאות מצד הדין הקשה

  .נדבק והולך אחר מינו

åëòò ïéîò øàù ìáà àîäåæ åäééðî ÷ñô" àìã í
à åäééðî àîäåæ à÷ñô àì àúééøåà åìéá÷" ì

 àì àúééøåà éæç àú ìáà úøîà÷ øéôù
 áéúëã éøåëãì àìà úáéäééúà)ãî ã íéøáã (

æå ìàøùé éðá éðôì äùî íù øùà äøåúä úà
 åøãäàã ãåòå àúééøåà éãå÷ôî ïøéèô éùð àäã

àúéîã÷ë ïúîäåæì åäìëà àúúàå åèçã øúá 
 ïéâáå àøáâî øéúé äðî àîäåæ àùøôúàì àéù÷
 øéúé àã àîäåæáå àéùøçá ïéùð åçëúùà êë
 à÷ àìàîùã àøèñî àééùð àäã ïéøáåâî

 àøèñå àéù÷ àðéãá å÷áãúàå ïééúà àã
 ïéâá øîúàã äîë ïéøáåâî øéúé åäì ÷áãúà
 ÷áãúà àìëå àéù÷ àðéãã àøèñî àéúàã

äéðéæ øúá ìéæàå:  
 , שכך הוא כמו שאמרתיבא וראה

שבלעם היה נטמא בראשונה כדי להמשיך 
 האשה ו זדוגמא כ,מאהועליו רוח של ט

 ,מאתה יש לאדם להשמר ממנהובימי ט
 ובאותו ,מאהומשום שנדבקת ברוח של ט

יצליחו בידה  ,זמן אם היא תעשה כשפיםה
 שורה רוח טומאה שהרי ,יותר מבזמן אחר

 ,נטמא , ועל כן לכל מה שמתקרבת,עמה
 אשריהם ישראל .כל שכן מי שקרב אליה

 ואמר ,שהקדוש ברוך הוא נתן להם תורה
מאתה לא תקרב וואל אשה בנדת ט"להם 

 מי ,אמר לו". 'לגלות ערותה אני ה
ופות למה נקרא שמסתכל בצפצופי הע

 , שהנה מאותו הצד באה, אמר לו.נחש
   שורה על העוף ההוארוח טומאהש

 äåä íòìáã àðéîàã äîë àåä éëäã éæç àú
 àçåø äéìò àëùîàì ïéâá àúéîã÷á áàúñà
 äìéã åáàñîã éîåéá àúúà àã àðååâë àáàñî
 çåøáã ïéâá äðî àøîúñàì ùð øáì äéì úéà

 àáàñîéà éà àðîæ àåääáå ú÷áãúà éä
éáòúãá àðîæî øéúé àäãéá åçìöà ïéùøç 

 àã ìòå äîò àééøù àáàñî çåø àäã àøçà
 áéø÷ã ïàî ïëù ìë áàúñà úáéø÷ã äî ìëá

á÷ã ìàøùé ïåðéà ïéàëæ äãäá" ïåì áéäé ä
 ïåì øîàå àúééøåà)èé çé àø÷éå ( äùà ìàå

 éðà äúåøò úåìâì áø÷ú àì äúàîåè úãðá
åäé"öá ìëúñàã ïàî éàä äéì øîà äôåöôå 

ì øîà ùçð éø÷à éàîà éôåòãå àåääî àäã 
 àåää ìò àéøù àáàñî çåøã éúà÷ àøèñ

àôåò:  
  íìòðä ùøãî:  

  .ישלח אותה למקומה
 , באותה שעה מה כתוב,אמר רבי יצחק

 "ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל"
 אם בחכמה הזו ,"אל עבדו" מהו .'וגו

 אמר רבי ".אל עבדו" מה זה ,נסתכל
 , לא נסתכל אלא במה שאמר עבדו,אנהור

 הקרוב )זקן ביתו( ,עבדו של מקום

äøúàì äì øãùéâ   
 áéúë äî äòù äúåàá ÷çöé éáø øîà) íù

á (åâå ìùåîä åúéá ï÷æ åãáò ìà íäøáà øîàéå '
 àã àúîëçá éà åãáò ìà åäî ìà åäî ìëúñð

àøåäð éáø øîà åãáò äîá àìà ìëúñð àì 

                                                                                                                                                                                     

ח תירץ לפי "ובז.  משמע דגם הנשים מזוהמות ותימה דמה שחזרה הוא בעון העגל ונשים לא חטאוא
לא מיחו באנשים ודוחק הוא דהא לא רצו ליתן נזמיהם ומיחו ונראה דנשי דור המדבר פסקה זוהמתן ש

כ מכח זכרים נולדו "י ולא חזרה בהם הזוהמא כלל מצד עצמם אלא הנולדות אח"ולפיכך כל הנשים באו לא
 ).א"נ(בהם זוהמת הזכר 

á ôãá"øéáòú úàéà î* ##ð àìå"øæåò äæù ì ,ôãáå,ôãå å,úéà àéáòú à'. 
 ).א"נ(מ "א. י ששם יבאו לתוך כל הגופות כנודע" פירוש לאג
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 כפי ,ן" זה מטטרו, הוא@ה ומ,לעבודתו
 שהוא עתיד ליפות את הגוף .שאמרנו

ויאמר אברהם "זהו שכתוב . בבתי הקברות
 .ן עבדו של מקום" זה מטטרו,"אל עבדו

 שהוא תחלת בריותיו של ,"זקן ביתו"
 שנתן לו ,"של בכל אשר לווהמ" .מקום

  .הקדוש ברוך הוא ממשלה על כל צבאותיו

 íå÷î ìù åãáò åãáò øîàù)åúéá ï÷æ ( áåø÷ä
ìàîå åúãåáòéåøèèî äæ åäéà " ïøîà÷ãë ï

ää éøá÷ éúáá óåâì úåôéì ãéúò åäéàã" ã
 ìù åãáò ïåøèèî äæ åãáò ìà íäøáà øîàéå

íå÷îà íå÷î ìù åéúåéøá úìçú àåäù åúéá ï÷æ 
 àåä êéøá àùãå÷ åì ïúðù åì øùà ìëá ìùåîä

åéúåàáö ìë ìò äìùîî:  
 אמר רבי שמעון אמר רבי יוסי ,ולמדנו
 כל צבאותיו של אותו עבד ,אמר רב

 , שלמדנו.נוטלים אור ונהנים מזיו הנשמה
 ,אור הנשמה לעולם הבא גדול מאור הכסא

 אלא זה לפי ,טלה הנשמהיוהרי מהכסא נ
 , רב נחמן אמר. וזה לפי הראוי לו,הראוי לו

דמות " שכתוב ,גדול מאור הכסא ממש
 מה זה ,"כמראה אדם עליו מלמעלה

הוא הולך לעשות וכש.  על זהרו,"עליו"
 כל צבאותיו והמרכבה שלו ,שליחותו

 זהו שהנשמה אומרת .נזונים מאותו הזהר
 , כלומר סיעתך,"שים נא ידך" )שכתוב( ,לו
זהו אור הנשפע מן הנשמה  ,"תחת ירכי"

 כך ,אמר רבי יהודה ברבי שלום. עליהם
 בשעה שזה הולך בשליחותו של ,קבלנו
אותיו  הקדוש ברוך הוא מניע כל צב,מקום

 אמר רב .של מעלה באות אחת משמו
 , כלומר,ם"י בגימטריא ר" כך ירכ,הונא

 תחת , סיעתך"שים נא ידך"הנשמה אומרת 
 ,שא המושל על הכלימעלתו של רם ונ

 ,ולאחר שצוה סיעת העליונים תחת ידו
  .אני משביעך שבועה גדולה בו

 øîà éñåé éáø øîà ïåòîù éáø øîà àðàúå
à ìù åéúåàáö ìë áø øåà íéìèåð ãáò åúå

 íìåòì äîùðä øåà àðàúã äîùðä åéæî ïéðäðå
 äìèð àñëäî àäå àñëä øåàî ìåãâ àáä
 åì éåàøä éôì äæå åì éåàøä éôì äæ àìà äîùðä
 áéúëã ùîî àñëä øåàî ìåãâ øîà ïîçð áø

)æë à ìà÷æçé ( äìòîìî åéìò íãà äàøîë úåîã
 úåùòì êìåä àåäùëå åøäæ ìò åéìò éàî

åúåçéìù ïéðåæð åìù äáëøîäå åéúåàáö ìë 
 øäåæä åúåàî)àåä àãäáéúëã ] (ä"ä[ äîùðäù 

 åì úøîåà)áéúëã ( êúòéñ øîåìë êãé àð íéù
 òôùðä øåà åäæ éëéøé úçú]ïî) [ìò( äîùðä 

]íäéìò[ åðìá÷ êë íåìù éáøá äãåäé éáø øîà 
 àùãå÷ íå÷î ìù åúåçéìùá êìåä äæù äòùá

ù åéúåàáö ìë òéðî àåä êéøá úåàá äìòî ì
êë àðåä áø øîà åîùî úçààåä ëøé " é

ø àéøèîéâá" àð íéù úøîåà äîùðä øîåìë í
 ìùåîä àùðå íø ìù åúìòî úçú êúòéñ êãé
 åãé úçú íéðåéìò úòéñ äåöù øçàìå ìëä ìò

 äìåãâ äòåáù êòéáùî éðà>åá<:  
אלהי השמים ואלהי " ,אמר רבי יצחק

ה  למ,שהוא הכל' הואיל ואמר בה ,"הארץ
 , אמר רב יהודה".אלהי השמים"נאמר 

 בבת אחת וברגע אחד ,שהוא אדון על הכל
  כאין וכולם ,הוא מניע לכל

 õøàä éäìàå íéîùä éäìà ÷çöé éáø øîà
)â íù (]åäéá øîàå ìéàåä" äîì ìëä àåäù ä

íéîùä éäìà øîàð[ ïåãà àåäù äãåäé áø øîà 
çà òâøáå úçà úáá ìëä ìòã ìëì òéðî àåä 

éàë íìëåï  
  æë÷/à  
  øäæ  

 רוח טומאה וכל .ומודיע דברים בעולם
 ואין מי ,אות לעולםדבוקים בנחש וַב
 שהרי הוא נמצא עם ,שינצל ממנו בעולם

הכל עד הזמן שעתיד הקדוש ברוך הוא 
 שכתוב ,בארנו כמו ש,להעבירו מן העולם

אלהים דמעה ' בלע המות לנצח ומחה ה"
 רוחואת " וכתוב .' וגו"מעל כל פנים

 ùçðá àáàñî çåø ìëå àîìòá ïéìî òãåàå
 áéæúùéã ïàî úéìå àîìòì ïééúàå å÷áãúà
 ãò àìë íò çëúùà åäéà àäã àîìòá äéðî

á÷ ïéîæã àðîæ" äîë àîìòî äéì àøáòàì ä
 áéúëã øîúàã)ç äë äéòùé ( çöðì úåîä òìá

åäé äçîå"éäìà ä"åâå íéðô ìë ìòî äòîã í '
                                                                                                                                                                                     

 )הערת הזוהר(א ” קפא עא
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ëå áéú)á âé äéøëæ ( ïî øéáòà äàîåèä çåø úàå  .' וגו" אעביר מן הארץהטומאה
åâå õøàä':  

 אברהם ידע באותה ,רבי יהודה אמר
 משום , ולבו ורצונו היו שם,המערה סימן

דם לכן נכנס לשם וראה את אדם ושמק
 ומנין היה יודע שהם .וחוה טמונים שם

 ונפתח לו , אלא ראה דמותו והסתכל,היו
 של  ואותה דמות,פתח אחד של גן עדן שם
 כל מי ,ובא וראה. אדם היתה עומדת אצלו

 אינו נצול ,שמסתכל בדמותו של אדם
 משום שהנה בשעה ,ממיתה לעולמים

 הוא רואה את ,שאדם מסתלק מן העולם
 אבל אברהם . ובאותו הזמן מת,אדם

 וראה ,התקייםהסתכל בו וראה דמותו ו
 אז . ונר אחד דולק,האור שמאיר במערה

 ולבו ,ום ההוא אברהם למדורו במקחשק
  .ורצונו היו תמיד במערה

 àúøòî àéääá òãé íäøáà øîà äãåäé éáø
 úîã÷îã ïéâá äåä ïîú äéúåòøå äéáìå àðîéñ
 ïîú ïéøéîè äåçå íãàì àîçå ïîúì ìàò àðã
 äéð÷åéã àîç àìà ååä ïåðéàã òãé äåä àðîå
 ïãòã àúðâã àçúô ãç äéì çúôúàå ìëúñàå

÷ äåä íãàã àð÷åéã àåääå ïîú àúå äéáâì íéà
éæç ìëúñàã ïàî ìë àð÷åéãà àì íãàã 

 øáã àúòùá àäã ïéâá äúéîî ïéîìòì áéæúùà
 àåääáå íãàì äéì éîç àîìòî ÷ìúñà ùð
 àîçå äéá ìëúñà íäøáà ìáà úéî àðîæ
 àúøòîá øéäðã àøåäð àîçå íéé÷úàå äéð÷åéã
 äéøåéã íäøáà áéàú ïéãë ÷éìã àâøù ãçå

äéúåòøå äéáìå øúà àåääáàúøòîá øéãú äåä   
 כעת אברהם עשה בחכמה ,בא וראה

 לא , שהרי כשבקש,בזמן שבקש קבר לשרה
 ולא אמר ,בקש את המערה באותו זמן

תנו לי " , אלא אמר,פרד מהםישרוצה לה
 ".זת קבר עמכם ואקברה מתי מלפניואח

הוא היה  ,ואם תאמר שעפרון לא היה שם
 ".שב בתוך בני חתוועפרון י" שכתוב ,שם

. אברהם לא אמר לו באותה שעה כלוםו
 כמו שכתוב ,אלא מה שאמר להם אמר

 וכי עולה בדעתך .' וגו"וידבר אל בני חת"
שאברהם רצה להקבר ביניהם בין 

 אלא , או שתשוקתו היתה עמהם,הטמאים
  ולמדנו. עשה בחכמה

 àðîæá ãáò àúîëçá íäøáà àúùä éæç àú
 àì òáú ãë àäã äøùì àøá÷ òáúã]òáú[ 

øòîì éòáã øîà àìå àðîæ àåääá àú
 øîà àìà åäééðî àùøôúàì)ã âë úéùàøá (

 éðôìî éúî äøá÷àå íëîò øá÷ úæåçà éì åðú
 áéúëã äåä ïîú ïîú ïåøôò äåä àìã àîéú éàå

)é íù ( àì íäøáàå úç éðá êåúá áùåé ïåøôòå
 øîàã äî àìà íåìë àúòù àéääá äéì øîà

 áéúëã äîë øîà ïåì)â íù (á ìà øáãéå úç éð
]åâå'[ àøá÷úàì àòá íäøáàã êúòã à÷ìñ éëå 

 ïåäîò äåä äéúáåàúã åà ïéáàñî ïéá åäééðéá
ïðéôìéå ãáò äîëçá àìà:  

  íìòðä ùøãî:  
 על שתי אותיות , רבי יצחק אומר.נגדו

  .משמו להורות שהוא הכל ואין אחר בלתו
 åîùî úåéúåà íéúù ìò øîåà ÷çöé éáø åãâð

 ïéàå ìëä àåäù úåøåäìåúìá øçà:  
אלהי השמים ואלהי ' ואשביעך בה"

 ואם הייתי עמהם , אמר רב הונא".הארץ
 לא ,לו הסוד הזהיתא כשגישל בעלי הברי

 שהרי אני רואה ,הייתי נפרד מהם כך
ים רבים בפיהם שגלו ולא ראויים עומק

 שבועת הברית הזו ,בא וראה .לכל אדם
אשר לא תקח " שכתוב ,הנשמה נשבעת

 , מכאן משמע,מר רבי יצחקא". אשה לבני
לא תקח " ,שהואיל ואתה הולך בשליחות זו

 כלומר שלא תקח גוף לבני ,"אשה לבני

åäéá êòéáùàå"ìà ä õøàä éäìàå íéîùä éä
)â ãë úéùàøá ( àðåä áø øîàå éà]àðéåä[îò ë ïå
]ã[ àì àðã àæø åìâ ãë àúéðúî éøàî

àðùøôéàá éæç àðà àäã éëä ïåäðî ]ïé÷éîò [
)ïåäîò( ìëì ïééæçúà àìå åìâã åäééîåôá ïéàéâñ 

 äì éîåà àã àîéé÷ úòåáù éæç àú ùéðéà
)ì( áéúëã àúîùð)íù ( äùà ç÷ú àì øùà

ðáì ìéàåäù òîùî àëäî ÷çöé éáø øîà é

                                                           

à  àð÷åéãá)ôã"å.( 
á  àðùøôúà)ôã"î.( 
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 בגוף , בגוף זר, בגוף אחרלהיכנס )לבניני(
 אלא בההוא ממש שהוא ,שאינו ראוי לו

 זהו . בההוא ממש שיצאתי ממנו.שלי
כי אם אל ארצי ואל מולדתי "שכתוב 

  ".תלך

 éðáì äùà ç÷ú àì äæ úåçéìùá êìåä äúàå
 éðáì óåâ ç÷ú àìù øîåìë)éðééðáì ( óåâá ñðëéì

 àåääá àìà åì éåàø åðéàù óåâá øæ óåâá øçà
 åðîî éúàöéù ùîî àåääá éìù àåäù ùîî

ää" ã)ã íù( êìú éúãìåî ìàå éöøà ìà íà éë:  
 אשה לבני ולקחת" מהו ,אמר רבי יוסי

 אותו הגוף , אמר רבי יצחק".ליצחק
שנצטער עמי באותו העולם ולא היה לו 

 אותו הגוף . בו מפני יראת קונורצוןהנאה ו
ממש תקח לצחק עמו בשמחת הצדיקים 

 , לצחק עמו בשמחת הקדוש ברוך הוא,הזו
 זהו . עת שחוק בעולםעכשיולצחק עמו ש

  .' וגו"אז ימלא שחוק פינו"שכתוב 

áø øîà åäî éñåé é)íù ( éðáì äùà úç÷ìå
øòèöðù óåâä åúåà ÷çöé éáø øîà ÷çöéìà éîò 

äàðä åì äéä àìå íìåòä åúåàáá éðôî åá óåñëå 
 åîò ÷çöéì ç÷ú ùîî óåâä åúåà åðå÷ úàøé
 úçîùá åîò ÷çöéì íé÷éãöä úçîù éàäá

 åîò ÷çöéì àåä êåøá ùåã÷ä]åéùëòã) [åéùëòå( 
ää íìåòá ÷åçù úò" ã) íéìäúá åë÷ ( àìîé æà

åâå åðéô ÷åçù':  
 אין ,שמעו בא ,אמר רבי יהודה בר יצחק

ולא מלאך אחד עושה אלא שליחות אחת 
 אמר רבי , ולמדנו.בבת אחתשליחויות ' ב

 אשר קסת הסופר , מלאך אחד,אבא
כל אחד ואחד על לם ו עתיד לרש,במתניו

 ולאחר כן השר הגדול הולך לתקן כל ,מצחו
 זהו .ו לקבל נשמתואחד ואחד ולהעמיד

הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת "שכתוב 
  . לפני שליחותך,"לפניך" מה זה ".אשה

 êàìî ïéà òîù àú ÷çöé øá äãåäé éáø øîà
à úåçéìù àìà äùåò ãçà 'á àìå'âúåçéìù  

 ãçà êàìî àáà éáø øîà àéðúå úçà úáá
 ìë íéùøäì ãéúò åéðúîá øôåñä úñ÷ øùà

øçàìå åçöî ìò ãçàå ãçà êìåä ìåãâä øùä ïë 
 åúîùð ìá÷ì åãéîòäìå ãçàå ãçà ìë ï÷úì

ää" ã)æ ãë úéùàøá( ëàìî çìùé àåäå êéðôì 
êúåçéìù éðôì êéðôì éàî äùà úç÷ìå:  

 אליעזר הלך לראות את )אלעזר(רבי 
 ואותו היום היה ,רבן יוחנן בן זכאי רבו

 הבאר , אמר לו, כשהגיע אליו.ראש חדש
 ונובע משלו  וממלאים אותו,קהושמנ
  ב אדםי חי, אמר לו. מה רוצה כאן,יותר

 éáø)øæòìààúà  (]øæòéìàìæà [ ïáøì éîçîì 
 äåä àçøé ùéø àîåé àåääå äéáø éàëæ ïá ïðçåé

à äéáâ àèî ãë"ïééøñìã àøéá ìã äéì ïééìîå 
 äéì øîà àëä àòá éàî øéúé äéãéãî òéáð àåäå

íãà áééç  
  æë÷/á  
  øäæ  
 ,עשה אברהםכאן דרך ארץ במה שמ

שהרי משום שתשוקתו ורצונו היו במערה 
 לא רצה לבקש ,אף על גב שהיה שם ,ההיא

 ,אותו מיד אותו הרצון שהיה לו במערה
ובקש בתחלה מה שלא צריך לאותם 

כיון שאמרו לו לפני . אחרים ולא לעפרון
שמענו אדני נשיא אלהים אתה " ,עפרון

ך שב בתווועפרון י" ,מה כתוב ,' וגו"בתוכנו
 מראשית הדברים , כתוב ישב".בני חת

ä àòøà çøà àäã íäøáà ãáòã äîá àë
 àúøòî àéääá äåä äéúåòøå äéúáåàúã ïéâá
 ãéî äéì ìàùîì àòá àì ïîú äåäã áâ ìò óà
 ìéàùå àúøòîá äéì äåäã àúåòø àåää
 ïéðøçà ïåðéàì äéì êéøèöà àìã äî àúéîã÷á
 ïåøôò éî÷ äéì åøîàã ïåéë ïåøôòì àìå

)å âë úéùàøá ( äúà íéäìà àéùð éðãà åðòîù

                                                           

  ).ו"לש(א "לעיל קכו ע א
 ).א"ב נח ע"ה ח"דע(כלומר מכל התורה והמצוה  ב

â á àìå '–ôãá ÷çîð "î. 
כ מה צריך הוא עוד "מים זכים וגם נובע משלו א באר של מים שמנוקה מכל טנופת וממלאים אותו ד

א היה בור של מימי תורה ובקי בכל הלכותיו ונובע שכלו מעצמו להבין דבר "ורמז לו אחר שר. לבני אדם
 ).א"ד(י בן זכאי "כ מה צורכו אצל ר"מתוך דבר א
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שמעוני " , אז אמר.שאמר אברהם שם היה
 ויתן לי את ,חרוופגעו לי בעפרון בן צ
 ואם תאמר .' וגו"מערת המכפלה אשר לו

 שלא , יותר מכם אני עושה,בשביל כבודי
 ,כדי להקבר ביניכם ,"בתוככם" .רציתי בכם

  . כדי שלא אפרד מכם,שרציתי בכם

å åðëåúáåâ ' áéúë äî)é íù ( êåúá áùé ïåøôòå
 øîàã ïéìîã àúåøéùî áéúë áùé úç éðá

øîà ïéãë äåä ïîú íäøáà) ç íù( éðåòîù 
 úøòî úà éì ïúéå øçö ïá ïåøôòá éì åòâôå

åâå åì øùà äìôëîä ' éìéã àø÷é ïéâá àîéú éàå
åëá àðéòø àìã ãéáò àðà åëééðî øéúéà 

 íëëåúá)è íù (éðéá àøá÷úàì ïéâá àðéòøã åëé
åëééðî ùøôúà àìã ïéâá åëá:  

 בשעה שנכנס אברהם ,רבי אלעזר אמר
 משום שהיה רץ אחר , איך נכנס,למערה

ואל הבקר רץ " שכתוב ,אותו העגל
 ואותו בן בקר ברח עד אותה ,' וגו"אברהם
.  וראה מה שראה, ונכנס אחריו,המערה

 , משום שהוא התפלל כל יום ויום,עוד
תה השדה שהיתה מעלה והיה יוצא עד או

 וראה האור שיוצא מתוך ,ריחות עליונים
מו יבר עי ושם ד,המערה והתפלל שם

 ,רצה אותהולכן  .הקדוש ברוך הוא
ואם . שתשוקתו היתה תמיד באותו המקום

 למה לא רצה אותה עד , אם כך,תאמר
 הואיל ולא , כדי שלא יבחינו בו,עכשיו

 , אמר, כעת שהצטרך אותה.צריך אותה
  . השעה לבקש אותההנה

 íäøáà ìàòã àúòùá øîà øæòìà éáø
 äéøúáà èéäø äåäã ïéâá ìàò êéä àúøòîá

 áéúëã àìâò àåääã)æ çé íù ( õø ø÷áä ìàå
åâå íäøáà ' àéää ãò ÷øò ø÷á ïá àåääå

 ïéâá åú àîçã äî àîçå äéøúáà ìàòå àúøòî
 àåää ãò ÷éôð äåäå àîåéå àîåé ìë éìö åäéàã

ø ÷éìñ äåäã ì÷ç ÷éôðã àøåäð àîçå ïéàìò ïéçé
á÷ äéîò ìéìî ïîúå ïîú éìöå àúøòî åâî" ä

 øúà àåääá äåä äéúáåàúã äéì àòá êë ïéâáå
 ãò äì àòá àì éàîà éëä éà àîéú éàå øéãú
 àìå ìéàåä äéìò ïåçâùé àìã ïéâá àúùä
 àä øîà äéì êéøèöàã àúùä äéì êéøèöà

äéì òáúîì àúòù:  
רואה במערה  אם עפרון היה ,בא וראה

 לא היה מוכר אותה ,מה שראה בה אברהם
 אלא ודאי לא ראה בה ולא ,לעולמים

 , שהרי אין הדבר נגלה אלא לבעליו,כלום
 . לאברהם התגלתה ולא לעפרוןלכןו

  .שלו היתה ,לאברהם התגלתה

 äåäã äî àúøòîá éîç äåä ïåøôò éà éæç àú
 éàãå àìà ïéîìòì äì ïéáæé àì äá íäøáà éîç

îç àì à]äá) [äéì( äìî úéì àäã íåìë àìå 
 íäøáàì êë ïéâáå äéøàîì àìà àééìâúà
 äéìéã àééìâúà íäøáàì ïåøôòì àìå àééìâúà

äåä:  
  íìòðä ùøãî:  

 לא כך , אמר לו.להקביל פני רבו
 אלא אני רואה בפניך שדבר חדש ,אמרתי

ים שאתה עתיד קועמיש אצלך מאותם ה
ראשון  ראיתי את האור ה,אמר לו. לשאול

 , ונוסע בעשרה,הזה שמסעותיו עשרה
 ובאותיות ,ובסוד של עשרה מנהיג את הכל

 עשרה , ולמדנו.של עשרה עושה את מעשיו
 עשרה מפתחות של בית חולים ,פתקים

 ועשרה פתקים נוטל בגן עדן לתקן ,בידו
 אליעזר ,אמר לו. ארץ על גופות הצדיקים

 úéøîà êë ìò åàì äéì øîà åáø éðô ìéá÷äì
 êáâ úéà àúãç äìîã êôðàá éîç àðà àìà
 äéì øîà òáúîì ãéúò úàã íé÷éîò ïåðéàî

 ïåùàøä øåà éàä àðéîç]éåðìèîã) [ìèìèîã( 
äøùòáìéèð äøùòáå â âéäð äøùòã àæøáå 
àìëìã àðàúå éåãáåò ãéáò äøùòã àúååúàáå 

øùò ïé÷úô äøùòéøö÷ éáã ïçúôî ää éåãéá 
 àð÷úàì ïãòã àúðéâá ìéèð äøùò ïé÷úôå

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד( שלא רציתי בכם א
 ).א"נ(ד שבשם " היינו יוב
 ).א"נ(ס " היינו יג
 ).א"נ(מ "א. א"ו ה"א וא"ד ה"ו היינו יד
 ).א"נ(ב "הרש.  פירוש בית של החוליםה
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 היית רואה יותר ממלאך קדוש של ,בני
 ,גי בעשרה מנה, בעשרה נברא.העולם

 , בעשרה התורה,בעשרה הכסא הקדוש
 , בעשרה עולמות,ה מסעותיוהוא בעשר

 ואחד עליון על הכל ברוך ,בעשרהעליונים 
ר לך דבר דעתו של בעל המשנה וואמ. הוא

ויקח העבד עשרה " , מה כתוב.היתה בזה
 , רבי, אמר לו".גמלים מגמלי אדניו וילך

וכל טוב אדניו "ל  אב,זכיתי לפסוק הזה
 הוא שמו של רבו , אמר לו. מהו"בידו

 . אותו)ולהגן(שהלך אליו להכניסו ולהנהיג 
 ,שנינו". כי שמי בקרבו" , זהו ודאי,אמר

 מי שיודע את ,בא וראה ,אמר רבי אבהו
 , יודע שהוא ושמו אחד,ריוושמו על ב

' ה" שכתוב ,הקדוש ברוך הוא ושמו אחד
  . השם והוא אחד, כלומר)כלם( .' וגו"אחד

 äéì øîà àé÷éãöã ïåäéôåâ ìò àòøà]øæòéìà [
)øæòìà éáø( àëàìîî øéúé úéåä úéîç éøá 

 âéäðúà äøùòá éøáúà äøùòá àîìòã àùéã÷
]äøùòá[ àåä àúééøåà äøùòá àùéã÷ àééñøë 

 ïéàìò ïéîìò äøùòá éåðìèî äøùòá)äøùòá(à 
å äìî êì àîéàå àåä êéøá àìë ìò äàìò ãç

 áéúë äî éàäá äåä àúéðúîã äéøàîã äéúòã
)é ãë úéùàøá ( éìîâî íéìîâ äøùò ãáòä ç÷éå

 àã à÷åñôì àðéëæ éáø äéì øîà êìéå åéðåãà
 åãéá åéðãà áåè ìëå ìáà)íù ( äéì øîà åäî

äéøàîã äéîù àåäá äéì àìòàì äéáâ ìéæàã 
>àâäðàìå <]àâäðìå[) ìåàðâà ( àã øîà äéì

 àåä éàãå)àë âë úåîù ( ïðú åáø÷á éîù éë
 ìò äéîù òãéã ïàî éæç àú åäáà éáø øîà
 êéøá àùãå÷ àåä ãç äéîùå àåäã òãé äééøåá

 áéúëã ãç äéîùå àåä)è ãé äéøëæ (åäé" ãçà ä
)åäìë (]åâå' øîåìë[ íùä ]å[ãçà àåä:  

 , יש להסתכל בפרשה הזו,אמר רבי אבא
 ".לים מחוץ לעיר אל באר המיםויברך הגמ"

זהו בית  ,"מחוץ לעיר" ,אמר רבי אבא
 ,שלמדנו ,"אל באר המים" .הקברות

אותם שנשאו  ,מים בבתי הקברותיקדמה
 כשנכנס אדם , שהרי שנינו,ונתנו בתורה

אם קבע  , מה ששאלו אותו בתחלה,לקבר
 "והיה אמונת עתך" שכתוב ,עתים לתורה

 םלהקימ) קיימםל( אינו דין , וכשיצא.'וגו
זהו  ,"לעת ערב" ,אמר רבי אבא. בתחלה

 שאז הזמן , שהוא ערב השבת,יום ששי
  להעמיד

 àã àúùøôá àìëúñàì úéà àáà éáø øîà
 íéîä øàá ìà øéòì õåçî íéìîâä êøáéå

)àé ãë úéùàøá ( àã øéòì õåçî àáà éáø øîà
 íéîã÷ðä àéðúã íéîä øàá ìà éøá÷ éá àåä

]éøá÷ éúáá[ùðù íúåà  àäã äøåúá åðúðå åà
 øá÷ì íãà ñðëðùë ïðú)îïàäéì åìàùã ( ]îéà 

äìéçú äéì ìàùã[ áéúëã äøåúì íéúò òá÷ éà 
)å âì äéòùé ( àöéùëå øîåâå êúò úðåîà äéäå

 ïéã åðéà)íîéé÷ì (]îé÷äìí[ éáø øîà äìçúá 
áøò úòì àáà) àé ãë úéùàøá(éùù íåé åäæ â 

àîéé÷ì ïîæä æàù úáùä áøò àåäù  
  ë÷ç/à  
  øäæ  

שלא היה לו  ,לעפרון לא היתה מתגלה
 , לא התגלה לעפרון כלוםלכן ו.בה חלק

 ועל כן מכר ,ולא היה רואה אלא חשכה
ומה שלא בקש אברהם בראשונה . אותה

 שהרי אברהם לא אמר ,שימכר לו מכר
ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו " אלא

 , והוא אמר.' וגו" בכסף מלא יתננה לי,'וגו
דה נתתי לך והמערה אשר בו לך הש"

 äéì äåä àìã äéì àéìâúà úåä àì ïåøôòì
 íåìë ïåøôòì éìâúà àì êë ïéâáå äéá à÷ìåç
 äîå äì ïéáæ àã ìòå àëåùç àìà éîç äåä àìå

 äéì ïéáæéã àúéîã÷á íäøáà òáú àìã]ïéáæ[ 
àì íäøáà àäã àìà øîà÷ )ç âë úéùàøá (

åâå åì øùà äìôëîä úøòî úà éì ïúéå ' óñëá
åâå éì äððúé àìî ' êì éúúð äãùä øîà åäéàå

                                                                                                                                                                                     

à ôã"øâñåîä úàñ øåâ î 
 ).א"נ(מ "א. י גימטריא מטטרון"דל ש" רב
  ).ו"לש(ב "לקמן קפא סע' עי ג
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 משום שהכל היה מאוס על .' וגו"נתתיה
  . שלא ידע מה היא,עפרון

åâå äéúúð êì åá øùà äøòîäå ' äåä àìëã ïéâá
àéä äî òãé àìã ïåøôòã äéìò ñéàî:  

 כשנכנס אברהם בתחלה ,ובא וראה
 , לפניו עפרהורם ו, ראה שם אור,למערה

ים עלה אדם י בינת.שני קבריםוהתגלו לו 
 )היה( ובו ,ךֶי וראה את אברהם וִח,בדמותו

.  הוא עתיד להקבר)היה(ידע אברהם ששם 
יש  האם , בבקשה ממך,אמר לו אברהם
 אמר לו הקדוש ברוך הוא .כאן אוהל קשור

 עכשיו ומאותו הזמן עד ,י כאןננהטמ
 לקיחת העשב הטמון בקרקענטמנתי כמו 

 מכאן ואילך עכשיו ,עד שאתה באת לעולם
ראה מה . הנה קיום לי ולעולם יש בשבילך

 ,"ויקם השדה והמערה אשר בו" ,כתוב
 מה שלא היתה לה ,קימה ממש היתה לה

 "ויקם השדה" , רבי אבא אמר.עד עתה
 שקם והתעלה לפני ,ודאי קימה ממש

 לא נראה שם עכשיו משום שעד ,אברהם
קם  , מה שהיה טמון,עכשיו ו,כלום

  . ואז קם הכל כמשפטו,והתעלה

 àúøòîá íäøáà ìàò ãë éæç àúå
 äéî÷ àøôò éîøúàå àøåäð ïîú àîç àúéîã÷á

÷ìúñà éëäãà ïéøá÷ ïéøú äéì éìâúàåà íãà 
 äéáå êééçå íäøáàì äéì àîçå äéð÷åéãá)äåä (

 ïîúã íäøáà òãé)äåä ( àøá÷úàì ïéîæ àåä
à"êðéî åèîá íäøáà ìá úéà øéè÷ àøèñå÷ 

à àëä"á÷ ì"äàëä éðøîè â ãò àðîæ àåääîå 
 úéúàã ãò àèøé÷ã àãìéâë àðøîèúà àúùä
 éì àîåé÷ àä êìéàå ïàëî àúùä àîìòá úðà

 áéúë äî éîç êðéâá äåä àîìòìå)ë íù ( í÷éå
 äî äéì äåä ùîî äîé÷ åá øùà äøòîäå äãùä
 í÷éå øîà àáà éáø àúùä ãò äéì äåä àìã
 äéî÷ ÷ìúñàå í÷ã ùîî äîé÷ éàãå äãùä

áàã íåìë ïîú éæçúà àì àúùä ãòã ïéâá íäø
 í÷ ïéãëå ÷éìúñàå í÷ øéîè äåäã äî àúùäå

éåñåîðá àìë:  
 בשעה שנכנס אברהם ,אמר רבי שמעון

 קמו אדם ,למערה והכניס לשם את שרה
 ומה , אמרו. ולא קבלו להקבר שם,וחוה

אנו בבושה לפני הקדוש ברוך הוא באותו 
עת  וכ,העולם משום אותו החטא שגרמנו

מפני המעשים  תתוסף לנו בושה אחרת
ן וכ הריני מ,אמר אברהם. טובים שבכם

לפני הקדוש ברוך הוא עבורך שלא תתביש 
ואחרי כן קבר " , מיד.לפניו לעולמים

  אברהם את

 íäøáà ìàòã àúòùá ïåòîù éáø øîà
 àìå äåçå íãà åî÷ ïîú äøù ìéòàå àúøòîá
 àôåñëá ïðà äîå åøîà ïîú àøá÷úàì åìéá÷

÷á÷ éî"àîìò àåääá äã àáåç àåää ïéâá 
 éî÷î àøçà àôåñë ïì óñåúé àúùäå àðîéøâã

àä íäøáà øîà åëáã ïéáè ïéãáåòä ïéîæ àðà 
á÷ éî÷" ãéî ïéîìòì äéî÷ óéñëú àìã êðéâá ä

)èé âë úéùàøá (úà íäøáà øá÷ ïë éøçàå:  

  íìòðä ùøãî:  
 ששת , ששנינו, מה משמע.את המתים
 והוא אלף הששי ,לם העוהאלפי שנים הו

 זמן ,"לעת ערב"  והיינו.שהוא סיום הכל
אלו הם  ,"אבתולעת צאת הש" .סיום הכל

 ,תלמידי חכמים השואבים מימיה של תורה
ואמר . שהוא עת לצאת ולהתנער מן העפר

 אותם , ששנינו, עוד יש לדעת,רבי אבא
סקים לדעת את בוראם בעולם הזה והע

]éúîéà) [àøééúî( àúéù ïðúã òîùî éàî 
 àåäù éùùä óìà àåäå àîìò éåä ïéðù éôìà

 ïîæ áøò úòì åðééäå ìëä íåéñ]ñíåé) [íåéä( ìëä 
 úåáàåùä úàö úòì)àé ãë úéùàøá ( íä åìà

 äøåú ìù äéîéî íéáàåùä íéîëç éãéîìú
 éáø øîàå øôòä ïî øòðúäìå úàöì úò àåäù

                                                           

מערה עלה ועמד אדם מקברו נגדו ושמח שראה לאברהם שבא בה נכנס " בתוך כך שהיה אברהם עא
 ).א"ד(לכאן 

ל קבר שלי מוכן בה וקשור אני "ר לאדם בבקשה ממך כמדומה שאהל קשור יש כאן ר אברהם אמב
 ).א"ד(כ להיות נקבר שם "להיות עמכם ונתאוה מיד ג

 ).א"ד(ה הטמנני כאן והייתי עד עתה טמון כקליחת העשב הטמון בקרקע עד שבאת לכאן " הקבג
ורע ועתה נהיה יותר בבושה מחמת  ומה אנו בבושת מחמת שעברנו על מצותו יתברך בעץ הדעת טוב ד

 ).א"ד(מ "א. מעשים טובים שבכם
 ).א"נ(מ פרשה בהר "ז כבר נתכפר בי כנזכר בר"הע'  כלומר החטא שלך בחיה
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ו לצאת זכ ,ונשמתם בתשלומה לעולם הבא
 הולך לדעת מי הוא גופה ,ת הנשמהמשבוע

הנה אנכי נצב על עין " .ממש ומה הוא
 הולך , אף על גב שתלמיד חכם הוא,"המים

והיה העלמה " שכתוב ,אחר התשלום
ואמרתי אליה השקיני נא  לשאוב צאתוהי

ר לי רמז ידיעתו ואמ ,"מעט מים מכדך
 ,"ואמרה אלי גם אתה שתה. "ממה שהשגת

 ולא נתחלף לי , כמוני)כמוך(בד אף אתה ע
 , ידיעתך בידיעתו של מקום ברוך הוא)על(

.  שאתה נברא כמוני,וצריך אתה להשיג
 ידיעת השגתי ,כלומר ,"וגם לגמליך אשאב"

 וידעתי כי מעלה יש ,שלא השיגו סיעתך
 , והיאך נברא אתה מזיו הנתון אצלך,עליך

אם הוא אומר סימן זה יהי מסור בידי על 
 הוא , ואדע שהיא האשה,ים אלוכל דבר

  . השבועה שהשביעני,הגוף מאותה הנשמה

 íé÷ñòúîä íúåà ïðúã úòãì ùé ãåò àáà
 íúîùðå äæä íìåòá íàøåá úà úòãì

 àáä íìåòì äîåìùúá]åëæ[à úòåáùî úàöì 
 éàîå ùîî äôåâ àåä éî úòãì êìåä äîùðä

 àåä)âî íù ( ìò óà íéîä ïéò ìò áöð éëðà äðä
 íåìùúä øçà êìåä àåä íëç ãéîìúù áâ

ã áéúë)íù ( áåàùì úàöåéä äîìòä äéäå)åâå' (
 øåîà êãëî íéî èòî àð éðé÷ùä äéìà éúøîàå
 íâ éìà äøîàå úâùäù äîî åúòéãé æîø éì

 ãáò äúà óà äúù äúà)êåîë ( àìå éðåîë
 éì óìçúð)ìò ( êåøá íå÷î ìù åúòéãéá êúòéãé

 éðåîë àøáð äúàù âéùäì äúà êéøöå àåä) íù
ãé ( áàùà êéìîâì íâå øîåìë)úòéãé] (äòéãé[ 

 åâéùä àìù éúâùä]éúòãéå êúòéñ) [ êúòã
éúòéãéå(ùé äìòî éë á äúà àøáð êàéäå êéìò 

 éäé äæ ïîéñ øîåà àåä íà êìöà ïåúðä åéæî
 àéäù òãàå åìà íéøáã ìë ìò éãéá øåñî

 äîùðä äúåàî óåâä àåä äùàä] äòåáùä
éðòéáùäù) [éúòáùä äîìùä(:  

 רבי .' וגו"דברויהי הוא טרם כלה ל"
 בעוד שכל הענינים ,יצחק אמר רבי יהודה

 , מה כתוב,הוא רוצה לנסות על הגוף
 זהו הגוף קדוש ,"צאתווהנה רבקה י"

תת גופו להשיג ישנתעסק בדברי תורה וכ
 ,"אשר ילדה לבתואל" .ולדעת את קונו

בן  ,"לכהבן ִמ" . בתו של אל,אמר רב יהודה
 ,"אברהםאשת נחור אחי " .לכה של עולםַמ

 והיא אח , גוף שנדבק בשכל,חברת השכל
משא החכמה  ,"וכדה על שכמה" .הנשמה

 .ן"זה מטטרו ,"וירץ העבד לקראתה. "עליה
  ויאמר"

åâå øáãì äìë íøè àåä éäéå ')åè íù ( éáø
 àåä íéðééðòä ìëù ãåòá äãåäé éáø øîà ÷çöé

 áéúë éàî óåâä ìò úåñðì äöåø)íù ( äðäå
âä åäæ úàöåé ä÷áø éøáãá ÷ñòúðù ùåã÷ óå

 øùà åðå÷ úà úòãìå âéùäì åôåâ úúëå äøåú
 ìàåúáì äãìé)åè ãë úéùàøá ( äãåäé áø øîà

 äëìî ïá ìà ìù åúá)íù ( íìåò ìù äëìî ïá
íäøáà éçà øåçð úùàâ) íù( >ìëùä úøáç <

)ìëù äúøáç( çà àåäå ìëùá ÷áãðù óåâ 
 äéìò äîëçä àùî äîëù ìò äãëå äîùðä

ì ãáòä õøéå äúàø÷)æé íù (åøèèî äæ"øîàéå ï  
  çë÷/á  
  øäæ  

 אחר ,"ואחרי כן" מה זה ".שרה אשתו
אדם . שקבל עליו אברהם את הדבר הזה

 עד שקרב ,חוה לא נכנסה ,נכנס למקומו
אברהם והכניס אותה אצל אדם וקבל 

ואחרי כן קבר " זהו שכתוב .אותה בשבילו

 ìéá÷ã øúá ïë éøçàå éàî åúùà äøù
äéúëåãá ìàò íãà àã äìî äéìò íäøáàã äåç 

 éáâì äì ìéòàå íäøáà áéø÷ã ãò úìàò àì

                                                                                                                                                                                     

à  åëæù)ôã"å.( 
áéì  -ôã "å. 

ופירוש ) 'ה א"ל קודש הלולים כמו חלולים ברכות ל"ג דרשו חז"וכה(א " רמז למלת נחור כמו נהיר בהג
 ).א"נ(מ "א. כמו נהירנא וכח השכל וכח הזכרון בהדדי קיימאלשון זכירה 

 ).א"נ(מ "א.  שבושה מאדם שהיא גרמה החטא לא כן שרה שסייעה לכל מצוה ואין ערך לצדקתהד
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 ולא כתוב לשרה ,"אברהם את שרה אשתו
ו התיישב ואז . לרבות חוה," שרהאת"אלא 

אלה תולדות " זהו שכתוב .במקומם כראוי
.  ושנינו באברהם,"השמים והארץ בהבראם

 .זה אדם וחוה ,"תולדות השמים והארץ"
לא כתוב אלה השמים והארץ אלא 

 ולא תולדות בן ,"תולדות השמים הארץ"
 ומנין . בשביל אברהםהתקיימו והם .אדם

 שכתוב ,ברהם בשביל אהתקיימולנו ש
 ".ויקם השדה והמערה אשר בו לאברהם"

 אדם וחוה התקיימוועד שבא אברהם לא 
  .במקומם באותו העולם

èé (ïë éøçàå åúùà äøù úà íäøáà øá÷ 
 äåç äàâñàì äøù úà àìà áéúë àì äøùì

ïéãëåàää úåàé à÷ãë åäééúëåãá åáùééúà " ã
)íùã á  ( íàøáäá õøàäå íéîùä úåãìåú äìà

 íãà àã õøàäå íéîùä úåãìåú íäøáàá ïðéðúå
 àìà áéúë àì õøàäå íéîùä äìà äåçå
 ùð øá úåãìåú àìå õøàäå íéîùä úåãìåú

÷úà ïåðéàå ïì àðîå íäøáàã äéðéâá åîéé
 áéúëã íäøáàã äéðéâá åîéé÷úàã)ë âë íù (

 ãòå íäøáàì åá øùà äøòîäå äãùä í÷éå
íäøáà àúàãá äåçå íãà åîéé÷úà àì 

àîìò àåääá åäééúëåãá:  
 ,רבי אלעזר שאל את רבי שמעון אביו

 שהרי כתוב , המערה הזו אינה כפולה,אמר
רא לה  ואחר כך הכתוב ק,"מערת המכפלה"
 מכפלה הוא קרא ,"מערת שדה המכפלה"

מערת  , כך קורא לה,אמר לו. לשדה
ויתן לי את מערת " כמו שנאמר ,המכפלה
 אינה המערה , חייך, אבל ודאי,"המכפלה
 אלא , ולא השדה נקרא מכפלה,מכפלה

 .השדה והמערה נקראים על שם מכפלה
 שהרי , ולא המערה,שדה המכפלה ודאי
ותו השדה עומד  וא,המערה היא בשדה

כל ו תחת ירושלים ,בא וראה. בדבר אחר
 והיא עומדת , תחתיוארץ ישראל נכפלה

 ירושלים כדוגמא זו .למעלה ולמטה
 אחוזה למעלה ,מטהלירושלים  ,למעלה

 ירושלים למעלה אחוזה ,ואחוזה למטה
ירושלים (למעלה ולמטה  ,בשני צדדים

למעלה  ,למטה אחוזה בשני צדדים
ועל כן השדה . יא כפולה הלכן ו,)ולמטה

 .מאותה מכפלה שבו היא שורההיא הזו 
כריח השדה אשר ברכו " כתוב דוגמא זוכ
   למעלה,"'ה

 éàä øîà éåáà ïåòîù éáøì ìéàù øæòìà éáø
áéúë àäã àúìéôë åäéà åàì àúøòîâ úøòî 

øúáì äì éø÷ àø÷å äìôëîäã äãù úøòî 
à äãùì äéì éø÷ à÷ äìôëî äìôëîä" éëä ì

éì éøà÷ãë äìôëîä úøòî ä" à)ç íù ( éì ïúéå
êééç éàãå ìáà äìôëîä úøòî úàä åàì 

 äìôëî éø÷à äãù åàìå äìôëî åäéà àúøòî
 ïåø÷à äìôëî íåù ìò àúøòîå äãù éàä àìà
 àúøòî àäã àúøòî àìå éàãå äìôëîä äãù
 àú àøçà äìîá íéà÷ äãù àåääå éäéà äãùá

 íìùåøé éæçå äúåçú ìôëúà ìàøùéã àòøà ìë
 íìùåøé àã àðååâë àúúå àìéòì àîéé÷ éäéàå
 àãéçàå àìéòì àãéçà àúúì íìùåøé àìéòì
 ïéøèñ ïéøúá úãéçà àìéòì íìùåøé àúúì

àúúå àìéòìå éàä àã ìòå àéä àúìôë êë ïéâáå 
 àðååâë àéøù äéáã åäéà àúìôë àéääî äãù

 áéúë àã)íùæë æë  ( åëøá øùà äãù çéøë
åäé"àìéòì ä:  

  íìòðä ùøãî:  
êãëî íéî èòî àð éðéàéîâä) ãë úéùàøá ר לי רמז ואמ ,"הגמיאיני מעט מים מכדך

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(בתיקונים ' לא אתרמיזא בקרא משום דאדם אתגלגל באברהם כדאי'  גליון וקבורת אדם תניינוא
כ "אל בדוכתיה מאליו ולא הוצרך שאברהם יקבור אותו כמו לחוה ואא וגם בזה לא דק כי אדם ע"ד' עי

אבל גופו תמיד היה במערה  נה בהםקאבות ונת' קבורת אדם יש לרמוז ואמת שנשמת אדם נתגלגלה בג
 ).א"נ(ב "הרש. ס ברבי בנאה"ש בש"מימי קדם עד זמן התנאים דציינו מערתיה כמ

 ).א"נ(ח "ז. םע במחיצתם עד שבא אברה"שלא נכנסו לג'  פיב
 ).ה"של(ה חד אמר "א ד"חא "במהרש. ס עירובין דף נג"ן ובמזרחי ובש"י ורמב" עיין ברשג

ãøúáì äì éø÷ àø÷å äìôëîä úøòî  –øâä úåäâäá ÷çîð "à.  
 .יהל אור' עי ה

å) àúúå àìéòì ïéøèñ ïéøúá úãéçà àúúì íéìùåøé( –ôãá óñåð "å. 
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חכמה בידיעת בוראך ממה שעסקת בעולם 
 , כמו שפרשנו, אמר רבי אבא.שיצאת ממנו

ם הנזם על יואש" ,אחר כל זה מה כתוב
 ,אמר רבי אבא". אפה והצמידים על ידיה

 הוא ,פזרו לכאן ולכאןתאותם העצמות שנ
 כמו ,צומד אותם ושוקלם זה על זה

 , אמר רבי אבא".תיך יחליץומועצ"שנאמר 
באותה שעה אותו הגוף עומד בארץ 

אמר רבי .  ושם נכנס בו נשמתו,ישראל
 אמר . מי מוליך הגוף לארץ ישראל,יוחנן

לות י הקדוש ברוך הוא עושה מח,רבי זירא
 והם מתגלגלים והולכים לארץ ,תחת הארץ

". וארץ רפאים תפיל" זהו שכתוב .ישראל
ל מוליך אותם " גבריא,אמר רבי יצחק

התלכי עם " שכתוב , מנין לנו.לארץ ישראל
  ".והאיש גבריאל"וכתוב שם  ,"האיש הזה

æé ( äîî êàøåá úòéãéá àúîëç æîø éì øåîà
 àáà éáø øîà åðîî úàöéù íìåòá ú÷ñòù

 áéúë äî äæ ìë øçà ïðéùøôãë)æî íù ( íéùàå
éîöäå äôà ìò íæðä àáà éáø øîà äéãé ìò íéã

 ãîåö àåä ïàëìå ïàëì åøæôðù úåîöòä íúåà
 øîà úàã äîë äæ ìò äæ íì÷åùå íúåà) äéòùé

àé çð ( äúåàá àáà éáø øîà õéìçé êéúåîöòå
ñðëð íùå ìàøùé õøàá ãîåò óåâä åúåà äòùú 

 õøàì óåâä êéìåî éî ïðçåé éáø øîà åúîùð åá
ä êéøá àùãå÷ àøéæ éáø øîà ìàøùé äùåò àå

 íäå õøàä úçú úåìéçî]íéìâìâúî[ >å< íéëìåä
ää ìàøùé õøàì" ã)èé åë íù ( íéàôø õøàå

àéøáâ ÷çöé éáø øîà ìéôú" íúåà êéìåî ì
 áéúëã ïì àðî ìàøùé õøàì)çð ãë úéùàøá (

áéúëå äæä ùéàä íò éëìúä  íúä)àë è ìàéðã (
ìàéøáâ ùéàäå:  

ולרבקה אח " מהו שכתוב ,אמר רבי יוסי
 אין יצר הרע , אמר רבי יצחק".מו לבןוש

 ,לו לא נמצאו אף על פי שכ,בטל מן העולם
 בתחלה כשהיה ,בא וראה. קצתו נמצא

 לעולם הבא , נקרא לוט,טל בעולם הזהומ
 )לעתיד לבא( אבל , יבטל מן העולם)יבדל(

 ,ול כבראשונהו לא מנ. ונקרא לבן,לא כלו
 . למה צריך לבן.אלא כמי שרוחץ מנוולו

 . לעשות פריה ורביה צריך, רבי שמעוןאמר
 , אם אין יצר הרע נמצא,שאמר רבי שמעון

 כיון ,שמעובא . פריה ורביה אינו מצוי
 , מה כתוב,שהגוף נבנה ועומד בקיומו

 )זה( מה ,' וגו"תםווישלחו את רבקה אח"
 רבי יצחק . זה כח התנועה".קתהיואת מנ"

  . זה כח הגוף,אמר

 áéúëã éàî éñåé éáø øîà)èë ãë úéùàøá (
 øöé ïéà ÷çöé éáø øîà ïáì åîùå çà ä÷áøìå
 àöîð àì åìëù éô ìò óà íìåòä ïî ìèá òøä
 ìèåî äéäùë äìçúá éæç àú àöîð åúö÷

 àáä íìåòì èåì àø÷ð äæä íìåòá)ìãáé (
>ìèáé< ìáà íìåòä ïî )àáì ãéúòì ( åìåë àì

 àì ïáì àø÷ðå]ìååðî[ ïàîë àìà äðåùàøáë 
ì åìååðî éçñã ïåòîù éáø øîà êéøèöà éàîì ïá

 êéøèöà äéáøå äéøô ãáòîì] ïåòîù éáø øîàã
åðéà äéáøå äéøô àöîð òøä øöé ïéà íà[ )å( éåöî

 éàî åîåé÷á ãîåòå äðáð óåâäù ïåéë òîù àú
 áéúë)èð íù (åâå íúåçà ä÷áø úà åçìùéå' 

 éàî)éåä ( ÷çöé éáø äòåðúä çë äæ äú÷éðî úàå
óåâä çë äæ øîà:  

אתי " , אבהו פתח בפסוק הזהרבי
 אמר .' וגו"מלבנון כלה אתי מלבנון תבאי

קיומו   כיון שהגוף נבנה על,רבי אבהו
 ,ומביאין אותו לקבל נשמתו לארץ ישראל

 כמו ,הנשמה ממתנת אליו ויוצאת לקראתו
 זהו ".ויצא יצחק לשוח בשדה"שנאמר 
 . זו היא הנשמה,"אתי מלבנון כלה"שכתוב 

  תשורי"

äáà éáø àø÷ éàäá çúô å)ç ã øéù ( éúà
åâå éàáú ïåðáìî éúà äìë ïåðáìî' éáø øîà 

 äðáð óåâäù ïåéë åäáà>ìò <)ãò( ïéàéáîå åîåé÷ 
 äîùðä ìàøùé õøàì åúîùð ìá÷ì åúåà
 øîà úàã äîë åúàø÷ì úàöåéå åéìà úðúîî

)âñ ãë úéùàøá (ää äãùá çåùì ÷çöé àöéå" ã
)äéù"ç ã ù( éä åæ äìë ïåðáìî éúà äîùðä à

éøåùú  
  èë÷/à  
  øäæ  
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 ולא , שדה המכפלה ודאילכן ו,ולמטה
 שדה המכפלה ,עוד סוד הדבר. שדה כפול

שבשם הקדוש שהיא '  ה,מי המכפלה .ודאי
 ובשבילה אמר ,הכל עומד יחדו .מכפלה
 שלא היתה בשם , מכפלה' הסתוםבדרך 

ואף . לה פרט לזהוהקדוש אות אחרת כפ
 שהיא ,ה ודאיעל גב שמערת המכפלה הית

 אבל על שם אחר ,מערה בתוך מערה
 . כמו שנאמר,המכפלהשדה נקראת מערת 

 כסה את , וכשאמר לבני חת,"ואברהם ידע"
 ,"ויתן לי את מערת המכפלה" ואמר ,הדבר

 והתורה לא ,על שם שהיא מערה כפולה
. קראה לה אלא מערת שדה המכפלה כראוי

והקדוש ברוך הוא עשה את הכל שימצא 
 ולהדביק זה , שלמעלהכדוגמאם הזה העול

 אשרי .עם זה שיהיה כבודו למעלה ולמטה
לקם של הצדיקים שהקדוש ברוך הוא ח
  .צה בהם בעולם הזה ובעולם הבאור

 äãù àìå éàãå äìôëîä äãù êë ïéâáå àúúå
åú ìåôëà ïàî éàãå äìôëîä äãù äìîã àæø 

ä äìôëî 'äìôëî éäéàã àùéã÷ àîùáãá 
 ãçë àîéé÷ àìëåðéâáåé íéúñ çøàá øîà÷ ä

]ä'[ )ä(äìôëîâ úà àùéã÷ àîùá éåä àìã 
 àúøòîã áâ ìò óàå éäéà øá äìôëî àøçà
 àúøòî åâ àúøòî éäéàã éàãå äåä àúìôë
 äìôëîä äãù úøòî éø÷à àøçà íåù ìò ìáà

øîúàã äîë  úç éðáì øîà ãëå òãé íäøáàå
øîàå äìî éñë) ç âë úéùàøá( úà éì ïúéå 
 äìôëîä úøòî àúìôë àúøòî éäéàã íåù ìò

 äìôëîä äãù úøòî àìà äì éø÷ àì àúééøåàå
á÷å úåàé à÷ãë" éàä àçëúùàì àìë ãáò ä

 àãá àã à÷áãúàìå àìéòìã àðååâë àîìò
 ïåäé÷ìåç äàëæ àúúå àìéòì äéø÷é éåäîì

á÷ã àé÷éãöã" àîìò éàäá åäá éòøúà ä
éúàã àîìòáå:  

ברך את ' ואברהם זקן בא בימים וה"
אשרי " , רבי יהודה פתח".ם בכלאברה

 הפסוק הזה ".ן חצריךותבחר ותקרב ישכ
 אבל אשרי האיש שדרכיו כשרות ,נתבאר

בו   והוא התרצה,לפני הקדוש ברוך הוא
 אברהם התקרב ,בא וראה. לקרבו אליו

 ולא , ותשוקתו היתה כל יום בזה,אליו
 ,התקרב אברהם ביום אחד או בפעם אחת

ימיו מדרגה מעשיו קרבוהו בכל  אלא
כשהיה זקן .  עד שהתעלה בדרגתו,לדרגה

 שכתוב ,ונכנס לדרגות עליונות כראוי
 באותם ,"בא בימים" ואז ,"ואברהם זקן"

 באותם ימים ידועים בסוד ,ימים עליונים
 ,"ברך את אברהם בכל' וה" .האמונה

. שמשם יוצאות כל הברכות וכל טוב
 שהרי בשעה אחת ,אשריהם בעלי התשובה

  חד ברגע אחדביום א

åäéå íéîéá àá ï÷æ íäøáàå" úà êøá ä
 ìëá íäøáà)à ãë úéùàøá ( çúô äãåäé éáø

)ä äñ íéìäú ( ïåëùé áø÷úå øçáú éøùà
àø÷ éàä êéøöçã ùð øá àåä äàëæ ìáà øîúà 

á÷ éî÷ ïøùëúà éåçøåàã" äéá éòøúà åäéàå ä
 áéø÷úà íäøáà éæç àú äéáâì äéì àáø÷ì

 äéìéã äéúáåàéúå äéáâì éàäá éåîåé ìë äåä
 àãç àðîæá åà ãç àîåéá íäøáà áéø÷úà àìå
 àâøãì àâøãî éåîåé ìëá äéì åáéø÷ éåãáåò àìà
 ïéâøãá ìàòå áéñ äåä ãë éåâøãá ÷ìúñàã ãò
 àá ïéãëå ï÷æ íäøáàå áéúëã éæç à÷ãë ïéàìò
 ïàòéãé ïéîåé ïåðéàá ïéàìò ïéîåé ïåðéàá íéîéá

åäéå àúåðîéäîã àæøá"à úà êøá ä ìëá íäøá
 ïåðéà ïéàëæ åáéè ìëå ïàëøá ìë ïé÷ôð ïîúîã
 àîåéá àãç àúòùá àäã äáåùúã ïåäéøàî

àãç òâøá àãç:  
  íìòðä ùøãî:  

וישא עיניו "שכתוב  היינו ,"מראש אמנה
  ".וירא

 áéúëã åðééä äðîà ùàøî)á çé úéùàøá (

                                                           

מכפלה להסתיר הסוד ' ש ובגינה קאמר באורח סתים ה" וזמכפלה'  כלומר שרמז המכפלה לשכינה הא
 ).א"נ(

עלאה מנהגת ' לכל נשמות ישראל וכן ה ק כן אימא תתאה אם"ראשונה היא אימא עלאה לו'  כמו שהב
 ).א"נ(ח "ז. תתאה מנהגת העולמות התחתונים וכיוצא' וה' האצי

 .יהל אור' עי ג
 )הערת הזוהר(ב " צד עד
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àøéå åéðéò àùéå:  
 , אם הנשמה היא,אמר רבי יהודה

 אבל מה זה .שאמרנוכפי מובן אברהם 
 הנה החברים אמרו , אמר רבי אבהו.יצחק

 ה נקרא יצחק על שם השמחה הרבעכשיוש
לה נקראת י בתח,אמר רבי אבהו. שבעולם

 נקראת עכשיו ,הנשמה אברהם והגוף שרה
 , שנינו במשנה.הנשמה יצחק והגוף רבקה

דם קיום ו ארבעים יום ק,אמר רבי שמעון
 . ישראלהגוף ממתנת הנשמה לגוף בארץ

אמר רבי .  במקום המקדש,באיזה מקום
ויקח את רבקה ותהי לו " ,בא וראה ,אבהו

 ".לאשה ויאהבה וינחם יצחק אחרי אמו
 והוא ,אוהב את אותו הגוף ומתנחם עמו

  . בעולםשמחהק והועת לשח

 çðéú äîùðä àéä íà äãåäé éáø øîà
 éáø øîà åäî ÷çöé ìáà ïøîà÷ãë íäøáà

åøîà àééøáç àä åäáàà ÷çöé éø÷úà åéùëòã 
 äàéâñ àúååãç íåù ìò]àîìòáã) [àîìò éðáã( 

 íäøáà äîùðä úàø÷ð äìçúá åäáà éáø øîà
 óåâäå ÷çöé äîùðä úàø÷ð åéùëò äøù óåâäå
 íéòáøà ïåòîù éáø øîà ïéúéðúîá ïðú ä÷áø
 óåâì äîùðä úðúîî óåâä íåé÷ íãå÷ äðù
 øîà ùã÷îä íå÷îá íå÷î äæéàá ìàøùé õøàá

áà éáø éæç àú åä)æñ ãë íù ( ä÷áø úà ç÷éå
 åîà éøçà ÷çöé íçðéå äáäàéå äùàì åì éäúå

 áäåà]ì[ úò àåäå åîò íçðúîå óåâä åúåà
íìåòá äåãçäå ÷åçùì:  

 הרי כל הפרשה הזו ,אמר רבי יהודה
 . אבל לא יכלנו לדעת מהו,התבררה לנו

 ".ויסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה"
. רוו לסתולשקול הדעת כל הפרשה הז

 הפרשה הזו שמעתי , אמר,כשבא רב דימי
 אמרו שעליונים תקיפים לא .ולא נזכרתי
 קם רבי . ואנו מה נאמר, לגלותהיו מוכנים

 מישיבת חברינו בעלי המשנה ,יהודה ואמר
קמו והלכו הוא ורבי ייסא ורבי . גלויה
 , מצאו את רבי אלעזר ברבי שמעון.חייא

נכנסו  .תפיליןוהיה מגלה את סודות ה
 , אמר להם.מתעסקמר  במה ,לפניו ואמרו
 שהרי אשרי , אמרתיתפיליןאת טעם ה

לין ויודע את הטעם יהאיש שמניח תפ
 יאמר לנו , אם נוח לפני מר,אמרו. שלהן
 שהקדוש ברוך , שמענו מאביך, אמרו.הדבר

 ,הוא באהבה רבה שהיתה לו עם ישראל
 דוגמתאמר להם לעשות לו משכן כ

 ויביא את , שלמעלההמרכבה העליונה
ועשו לי מקדש " זהו שכתוב .דיורו עמהם

 שכאן , ושמענו מאביך".ושכנתי בתוכם
  תפיליןסתום הטעם של ה

 øøáúà àã àúùøô ìë àä äãåäé éáø øîà
]ïì) [ïåì( óñåéå åäî òãðîì àðìéëé àì ìáà 

äøåè÷ äîùå äùà ç÷éå íäøáà )íùà äë  (
ë éøåúñéì àã àúùøô ìë àúòãã àìå÷ùìå ã

 àúùøô éàä øîà éîéã áø àúà]àã[ àðòîù 
åøîà àðøëãà àìåá äåðîæ àì ïéôé÷ú ïéàìòã 

 øîàå äãåäé éáø í÷ àîéð éàî ïðàå äàìâì
]î[ åî÷ àéìâ àúéðúî éøàî àðøáçã àúáéúî

 éáøì äåçëùà àééç éáøå àñéé éáøå àåä åìæàå
 ïéæø äìâî äåäå ïåòîù éáøá øæòìàá ïéìéôú

àîá åøîàå äéî÷ åìàò÷ñòúà é)ú ( ïåì øîà øî
 äàëæ àäã àðéîà ïéìéôúã àîòè]àåä[ ùð øá 

 àçéð éà åøîà åäãéã àîòè òãéå ïéìôú çðîã
øîà äìî ïì àîéì øîã äéî÷>å< àðòîù 

>êåáàî <]éåáàî[ àåä êéøá àùãå÷ã ]åîéçøá [
)äéúåðîçøá( øîà ìàøùé íò äéì äåäã äàéâñ 

 àðååâë àðëùî éá äéì ãáòîì ïåì>àëéúøã <
)àáéëøã( ïåäîò äéøåéã éúééå àìéòìã äàìò 

ää" ã)ç äë úåîù ( éúðëùå ùã÷î éì åùòå
 àðòîùå íëåúá>êåáàî <)éåáàî( íéúñ àëäã 

éàäá ïéìéôúã àîòè  
  èë÷/á  
  øäæ  

  מה שלא היה כך,ה"קרבים לקבמת
ה "לצדיקים גמורים שהתקרבו לקבאפילו 

á÷ éáâì ïéáéø÷" åìéôà éëä äåä àìã äî ä
éáâ åáéø÷úàã íéøåîâ íé÷éãöìäá÷ " äîëá ä

                                                           

 ).א"נ(מ "א. יצחק' נשמה אברהם ואחר התחייה נקה'  קודם התחייה נקא
 ).א"ד(כ אנחנו מה נאמר בה "פ הסוד וא"לגלות ע  החכמים הגדולים לא הבינו פרשה זוב
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 אברהם לא נכנס באותם .בכמה שנים
 כמו ,ים עד שהיה זקןהימים העליונ

והמלך דוד זקן " שכתוב , וכן דוד.שנאמר
 אבל בעל התשובה מיד נכנס ".בא בימים

 , שנינו,רבי יוסי אמר. ה"ונדבק בקב
מקום שבעלי התשובה עומדים בעולם ב

 לעמוד  אין לצדיקים גמורים רשות,ההוא
 , מכולם משום שהם קרובים למלך יותר,בו

ב יותר ובכח והם מושכים עליהם ברצון הל
  .רב להתקרב למלך

 ãò ïéàìò ïéîåé ïåðéàá ìàò àì íäøáà ïéðù
 áéúëã ãåã ïëå øîúàã äîë áéñ äåäã)î" à à

à ( äéøàî ìáà íéîéá àá ï÷æ ãåã êìîäå
äáåùúãàá÷á äéá ÷áãúàå ìàò ãéî "áø ä é

 éîéé÷ äáåùúã ïåäéøàîã øúà ïðéðú øîà éñåé
 åùø ïåì úéì íéøåîâ íé÷éãö àîìò àåääá äéá
 øéúé àëìîì ïéáéø÷ ïåðéàã ïéâá äéá àîéé÷ì
 øéúé àáìã àúåòøá åäééìò éëùî ïåðéàå åäìëî

àëìîì àáø÷úàì àéâñ àìéçáå:  
קנים ו כמה מקומות מת,בא וראה

ים לם בית מושבו ובכ,ה בעולם ההוא"לקב
 כל אחד ואחד לפי דרגתו כראוי ,לצדיקים

ן ואשרי תבחר ותקרב ישכ"כתוב . לו
 שהקדוש ברוך הוא מקרב אותם ".חצריך

מטה  שעולים אותם הנשמות מ,אליו
 .להאחז בנחלתם שנתקנה להןלמעלה 

אלו המקומות והדרגות  ,"ן חצריךוישכ"
ונתתי לך " כמו שנאמר , ומי הם,שבחוץ

 וזוהי דרגה ".האלהמדים ומהלכים בין הע
ומי שזכאים לדרגה . בין קדושים עליונים

 כמו ,רבונו של עולםחים של והזו הם של
 ותמיד עושים שליחות ,אותם המלאכים

 תמיד )התקדשו( משום שאלו ,ברצון רבונם
 מי שנטמא דוגמא זו כ. ולא נטמאובקדושה

 ,רוח טומאה הוא מושך עליו ,בעולם הזה
 ,טמאים אותו מ,וכשיוצאת ממנו נשמתו

 ואלו הם ,ומדורו בין אותם הטמאים
 שממשיך אדם @המב .המזיקים של העולם

 כך הוא מדורו ,את עצמו בעולם הזה
ואותן רוחות  ,ונמשך באותו העולם

טמאות אותו ומכניסות אותו הטמאות מ
  .לגיהנם

á÷ì äéì ïéð÷åúî ïéøúà äîë éæç àú" ä
 íé÷éãöì ïåì éáúåî éá åäìëáå àîìò àåääá ìë

 áéúë äéì éæç à÷ãë äéâøã íåôì ãçå ãç
)ä äñ íéìäú (øçáú éøùàá ïåëùé áø÷úå 

á÷ã êéøöç" ïåðéà ïé÷ìñã äéáâì ïåì áéø÷ ä
 ïåäéúðñçàá àãçàúàì àìéòì àúúî ïéúîùð
 ïéâøãå ïéøúà ïéìà êéøöç ïåëùé åäì ïð÷úúàã

 øîà úàã äîë ïåðéà ïàîå øáì)æ â äéøëæ (
åòä ïéá íéëìäî êì éúúðå àåä éàäå äìàä íéãî

àëæã ïàîå ïéàìò ïéùéã÷ ïéá àâøã àã àâøãì ï
 ïéëàìî ïåðéàë àîìò éøàîã ïçéìù ïåðéà
 ïéâá ïåäéøàîã àúåòøá øéãú àúåçéìù ïéãáòå

 ïéìàã)]ð"à [åùã÷úà ( àìå äùåã÷á øéãú
 àîìò éàäá áàúñàã ïàî àã àðååâë åáàúñà
 äéúîùð ÷ôð ãëå áàñî çåø äéìò êéùî åäéà

éðî ïéáàñî ïåðéà ïéá äéøåãîå äéì ïéáàñî ä
 àîìòã ïé÷éæî ïåðéà ïéìàåá øá êùîúàã äî

 äéøåãî àåä éëä àîìò éàäá äéîøâ ùð
àîìò àåääá êùîúàåâ éáàñî éçåø ïåðéàå 

å äéì ïéáàñîàòíðäéâì äéì ïéì:  
 מי שמתקדש ושומר את ,בא וראה

 מדורו ,עצמו בעולם הזה שלא יטמא
  ם קדושיםבעולם ההוא בין אות

 éàäá äéîøâ øéèðå ùã÷úàã ïàî éæç àú
 ïéá àîìò àåääá äéøåãî áàúñà àìã àîìò

ïéùéã÷ ïåðéà:  
  íìòðä ùøãî:  

  :à÷åñô  .בפסוק הזה
 העליון דוגמת כ,בא וראה ,אמר לו

 ואחר ,נעשה המקדש במרכבותיו הקדושות
]ïåì øîà[ ãáòúà äàìò àðååâë éæç àú 

 àùãå÷ éøùà ïë øúáå ïéùéã÷ éåëéúøá ùã÷î
                                                                                                                                                                                     

ה שהיה צדיק גמור וחטא "אבל דהע. שובה הם רשעים גמורים ועשו תשובה מעלתם גדולהת מאריה דא
ש שחטא דוד להורות תשובה היינו "ומ. ח"ז. הושב אינו נקרא בעל תשובה שקרב אל הקליפות ושב לקדוש

ב "ז סימן תתל"ם הפך הרדב"ומזה מוכח כדעת הרמב. להודיע שמתקבלים אבל מעלת בעלי תשובה יותר
 ).א"נ(ן "מאי. ק כי קצרתי"א ודו"ומהרש

 ).א"הגהות הגר(ב "פרשת לך לך צד ע' ב עי"נ ב
 )הערת הזוהר(א ” נט עג
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כך השרה הקדוש ברוך הוא את דיורו 
עוררו  התכדוגמא זו כענין הזה ו.עמהם

 ,תפיליןהחברים בעלי המשנה בטעם ה
 של המרכבות דוגמאשיהיה אותו האיש 

 , מרכבה תחתונה מרכבה עליונה,העליונות
. להביא את מלכותו וישרה דיורו עליו

 ,םדוגמת יש בו סודות עליונים ו,ושנינו
העליונים דוגמת  ,ויש בו שלש מרכבות

 סודות של שלש אותיות של ,הקדושים
 , שלשה עולמות,יםהשמות הקדוש

 ארבע פרשיות ,מרכבות שלש אותיות
ן של " ועל כן סוד השי, על ארבעיןשולט

 .ן של ארבעה כתרים" ושי,שלשה כתרים
 , עליותפילין ,שלשה מלכים שולטים בגוף

 של תפילין אלו .הקדוש ברוך הוא למעלה
.  של זרוע ארבע פרשיותתפילין ה.ראש

 ,נה של המרכבה התחתודוגמא ,הלב רוכב
 זה הרכב של , עוד שנינו.והתחתון רוכב
 שהוא דוגמא , והלב רוכב,הזרוע למטה

לות י חינהיג ונמסרו בידו לה,למטה
 ונמסרו בידו , כך הלב רוכב למטה.השמים

הוא ומעליו ארבע פרשיות . כל איברי הגוף
 אבל הקדוש ברוך הוא .של הראשעל המח 

 וסוד )ורוח( . המלך מהכל,שליט עליון
 שכתוב ,המקדשדוגמת  הזו הוא כהחכמה

ועשה כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד "
 ועליהם דיור המלך בארבע אותיות ".מקצה

 הלב , הלב והמחוזוכדגומא . שתי מרכבות
 ועליהם מדורו של ,מכאן והמח מכאן

 . פרשיות)ארבע(הקדוש ברוך הוא בארבע 
 מכאן והלאה סודות ,אמר רבי אלעזר

רשיות בגופם  האותיות והפ,הכתרים
 והרמז , הלכה למשה מסיני,וברצועותיהם

 והטעם של הכל בשלש ,שלהם התגלה
  ).הרחמים(עשרה מדות 

 àã àðååâëå àã àðééðòë ïåäîò äéøåéã àåä êéøá
 ïéìéôúã àîòèá àúéðúî éøàî àééøáç åøòúà

ì àëéúø ïéàìò éëéúøã àîâåã àøáâ àåää éåäî
 éúéîì äàìò àëéúø äàúú]äéìéã àúåëìî [

)àúåëìî äéìéã ( úéà ïðéðúå äéåìò äéøåéã éøùéå
 ïéëéúø úìú äéá úéàå ïåäéîâåãå ïéàìò ïéæø äéá
 àúååúà úìúã ïéæø ïéùéã÷ ïéàìò úîâåã
 àúìú ïéëéúø úìú ïéîìò éùéã÷ ïäîùã

 úåéùøô òáøà àúååúà êë ìòå òáøà ìò èéìù
 àæø]éùã"ï[éùå ïéøúë úìúã " ïéøúë òáøàã ï

 àùãå÷ éåìò ïéìôú àôåâá ïéèéìù ïéëìî àúìú
 ïéìôú àùéøã ïéìôú ïéìà àìéòì àåä êéøá
 àîâåã áéëø àáì ïééùøô òáøà àòåøãã
 àã ïðéðú ãåò áéëø äàúúå äàúú àëéúøã
 åäéàã àîâåã áéëø àáìå àúúì àòåøãã àáéëø

å àúúìòàì äéãéá ïåøñîúàðäààá éìéç ìë ïåì 
 éåãéá åøñîúàå àúúì áéëø àåä àáì êë àéîù
 ìò ïééùøô òáøà äéðî àìéòå àôåâ éøáà ìë
 àåä êéøá àùãå÷ ìáà åäéà àùéøã àçåî

 àìëî àëìî äàìò àèéìù)çåøå (]àæøå[ 
 áéúëã àùã÷îã àðååâë àåä àã àúîëçã

)èé äë úåîù ( äæî äö÷î ãçà áåøë äùòå
ëå àëìîã äéøåéã åäééìòå äö÷î ãçà áåø

 àáì àðååâ éàäëå ïéëéúø ïéøú ïååúà òáøàá
 àçåîå]ïàëî àçåîå ïàëî àáì[ äéøåãî åäééìòå 

 òáøàá àåä êéøá àùãå÷ã]òáøà[ øîà ïééùøô 
 àúååúà éøúëã éæø äàìäìå ïàëî øæòìà éáø
 äùîì äëìä ïåäéúåòöøå åäééôåâá ïééùøôå

âúà ïåäìã àæéîøå éðéñî úìúá àìëã àîòèå éì
 ïìéëî øùò)]ð"à [éîçøã:(  

 אלמלא לא באתי אלא ,אמר רבי יהודה
 אשרי חלקך , אמרו לו.די ,עבור הסוד הזה

 אמרו . שכל רז אינו אנוס לך,בעולם הבא
   באנו,לו

 àìà àðéúà àì àìîìà äãåäé éáø øîà
 àîìòì ê÷ìåç äàëæ äéì åøîà ééã àã àæø ìéãá

ñéðà àì æø ìëã éúàãàðéúà äéì åøîà êì   

  ì÷/à  
  øäæ  

 ואלו ,עליונים ועושים תמיד שליחות
את חצר " כמו שנאמר ,עומדים בחצר

ויש אחרים שהם בפנים יותר ". המשכן
 כמו שנאמר ,שאינם בחצר אלא בבית

 éîéé÷ ïéìàå øéãú àúåçéìù ïéãáòå ïéàìò
 øîà úàã äîë øöçá)è æë úåîù ( øöç úà

 ïåðéà åàìã øéúé åâì ïåðéàã ïéðøçà úéàå ïëùîä

                                                                                                                                                                                     

à  äàìòàì)ôã"å.( 
 ).א"ד] (ב"הרש.  צבא השמיםלכל[ להנהיגם ב
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נשבעה " , אמר דוד".נשבעה בטוב ביתך"
 ,"ן חצריךוישכ" כיון שאמר ,"בטוב ביתך
היה צריך  ,"תךנשבעה בטוב בי"למה כתוב 

 .ןוישבע בטוב ביתך כמו שכתוב ישכלומר 
 אין ישיבה בעזרה אלא ,אלא הרי שנינו

ויש מקום לחסידים . למלכי דוד לבדם
 ככתוב , ומי הם,עליונים שנכנסים לפנים

נים לפני המשכן קדמה לפני אהל ווהח"
 וכמה .' וגו"מועד מזרחה משה ואהרן ובניו

אורות מדורים על מדורים ואורות על 
 מתבייש וכל אחד ,נפרדים בעולם ההוא

 כמו שהמעשים נפרדים .רוימאור חב
 כך גם מקומות ואורות ,בעולם הזה

  .נפרדים בעולם ההוא

ë àúéáá àìà øöçá øîà úàã äî) äñ íéìäú
ä ( áåèá äòáùð ãåã øîà êúéá áåèá äòáùð

 áéúë éàîà êéøöç ïåëùé øîàã ïåéë êúéá
 éòáéî êúéá áåèá òáùé êúéá áåèá äòáùð
 úéì ïðéðú àä àìà ïåëùé áéúëã äîë äéì
 åäééãåçìá ãåã úéá éëìîì àìà äøæòá äáéùé

ïéðåéìò éãéñçì øúà úéàåà ïàîå åâì éìééòã 
ïåðéà áéúëãë )çì â øáãîá ( éðôì íéðåçäå

 äùî äçøæî ãòåî ìäà éðôì äîã÷ ïëùîä
åâå åéðáå ïøäàå'á ïéøåäðå ïéøåãî ìò ïéøåãî äîëå 

 ãç ìëå àîìò àåääá ïùøôúî ïéøåäð ìò
 ïùøôúà ïéãáåòã äîë äéøáçã àøåäðî óéñëà
 ïùøôúî ïéøåäðå ïéúëåã éîð éëä àîìò éàäá

àîìò àåääáâ:  
 בעולם אפילורי נאמר ש ה,ובא וראה

 כשאדם ישן על מטתו והנשמות ,הזה
 ,צריכות לשוטט בעולם ויצאו מתוך הגוף

אין כל נשמה ונשמה עולה ומשוטטת 
 אלא ,לראות בכבוד סבר פני עתיק הימים

 כך ,כמו שנמשך תמיד וכפי המעשים
הוא ישן והנשמה  ,אם נטמא. נשמתו עולה

  וכל אותן רוחות טמאות לוקחות,יוצאת
 ונדבקת בהן באותן הדרגות ,אותה

 והם ,התחתונות שמשוטטות בעולם
 .מודיעות לה דברים שקרובים לבא לעולם

ולפעמים שמודיעים לה דברים כוזבים 
ואם זוכה .  והרי פרשוה,וצוחקים עליה

 הולכת , כשהוא ישן ונשמתו עולה,אדם
 ,ושטה ובוקעת בין הרוחות הטמאות

 זה .מקום פנו פנו ,מכריזים ואומריםוכולם 
 והיא עולה בין אותם ,אינו מצדנו

.  ומודיעים לה דבר אחד אמת,הקדושים
 בעלי דינין כל אותם מחנות של ,וכשיורדת

 ,רוצים להתקרב אליה לדעת אותו הדבר
ר  והדב. לה דברים אחריםוהם מודיעים

ההוא שנוטלת בתוך אותם קדושים בין 
  אותם

ë àîìò éàäá åìéôàã øîúà àä éæç àúå ã
 åëéøèöà ïéúîùðå äéñøò ìò íéàð ùð øá
 ìë åàì àôåâ åâî å÷ôðå àîìòá àèèåùúàì
 ø÷éá éæçîì àéèùå à÷ìñ àúîùðå àúîùð
 êéùîúàã äîë àìà ïéîåé ÷éúòã éôà øáñ

ãáåò íåôëå øéãúå à÷ìñ äéúîùð éëä é)å( éà
 ïåðéà ìëå à÷ôð àúîùðå íéàð åäéà áàúñà

äá ú÷áãúàå äì ïéè÷ð ïéáàñî ïéçåø ïåðéàá å
 äì ïéòéãåî ïåðéàå àîìòá ïééèùã ïéàúú ïéâøã
 ïéðîæìå àîìòá éúéîì ïéáéø÷ ïåðéàã ïéìî
 äåî÷åà àäå äá ïëééçå ïáéãë ïéìî äì ïéòãåîã
 à÷ìñ äéúîùðå íéàð åäéà ãë ùð øá éëæ éàå
 ïéáàñî ïéçåø ïéìà ïéá àò÷áå àéèùå àìæà
 àã åàì ïåðô øúà ïåðô ïéøîàå ïéæéøëî åäìëå

î éòãåîå ïéùéã÷ ïåðéà ïéá à÷ìñ éäéàå àðøèñ
 ïéìéáç ïåðéà ìë àúçð ãëå èåù÷ã àãç äìî äì

ïé÷éøèã àáø÷úàì ïàòá >àéää òãðîì äãäá <
)àéääá( ïéðøçà ïéìî äì ïéòãåî ïåðéàå äìî 

ïåðéà ïéá ïéùéã÷ ïåðéà åâ àìèðã äìî àéääå:  

  íìòðä ùøãî:  
                                                                                                                                                                                     

היכל הוא . ע דיצירה"בית הוא ג. ע למטה בעשיה"מדריגות דחשיב בית וחצר והיכל חצר הוא ג'  הנה גא
 ).א"נ(מ "א. ל"י זצ"וכן קבלה מהאר' ק שהוא ראש היצירה והוא עצמו סוף הברי"שהוא היכל קה' ע דברי"ג

 ).א"ד(ב ” ויקהל רט עב
מ בעת "א כפי המדור שלו כפי מעשיו ואף דהרבה כתות יש בישיבה אחת מא הי" הארה הבאה לכג

 ).א"נ(ח "ז. חלוקת ההארה לזה נותנים הרבה ולזה נותנים מעט
ב וכן ”ך ע"ז דף ז"בע  חיילות חבילות בעלי דינין המענישים ונושכים אותו כענין חויא דרבנן טרקיהד

 ).א"ד(לעיל ' חבילי טהירין פי
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 ,לפני מר לדעת את סוד הפסוק הזה
". סף אברהם ויקח אשה ושמה קטורהווי"

לו ירוש של הפסוק הזה כמו שגי פ,אמר
 שכאשר הנשמה ,חברינו בעלי המשנה

 הנה ,תבוא באותו הגוף הקדוש שלה
הדברים היו על הרשעים שיקומו ויכשירו 

 ויתן להם מזיו כבודו שידעו ,את מעשיהם
ראה שלמה וכש. וישובו ויזכו זכות שלמה

 , הרבה ואמר)תמה הרבה( היה ,את זה
רים ובאו וממקום וובכן ראיתי רשעים קב"

. או ויחיו ממקום קדושו שיב,"וש יהלכוקד
 , אמר רבי אבא אמר רבי יוחנן,ושנינו

ך כושי עורו ונמר והיהפ"כתוב 
 כך הרשעים שלא זכו לשוב ,"רתיווחברב

 ,בעולם הזה ולהקטיר מעשים טובים
 מה  וראה.באלעולם לא יקטירו בעולם ה

 ושרוצה ,"ויסף אברהם ויקח אשה" ,כתוב
לעשות להם נשמה לגופם ולקרבם 

ואת הנפש אשר " כמו שנאמר ,בתשובה
  ".עשו בחרן

 à÷åñô éàäã àæø òãðîì øîã äéî÷
)à äë úéùàøá(  äîùå äùà ç÷éå íäøáà óñåéå

 åìâã äîë à÷åñô éàäã àùåøéô øîà äøåè÷
 àåääá éúéé àúîùð ãëã ïéúéðúî éøàî àðøáç

÷ àôåâ àééìéî àä äìéã àùéã]ååä[ àéáééç ìò 
 àø÷é àåéæî åäì ïúéå ïéãáåò ïåøùëéå ïåîå÷éã
 àúîéìù àúåëæ ïåëæéå ïåáåúéå ïåòãðéã äéìéã

 äîìù àîç ãëå àã)äåä] (äåú[ øîàå éâñ 
)é ç úìä÷ ( åàáå íéøåá÷ íéòùø éúéàø ïëáå

 ùåã÷ íå÷îî åéçéå åàáéù åëìäé ùåã÷ íå÷îîå
áà éáø øîà ïðéðúå áéúë ïðçåé éáø øîà à

)âë âé äéîøé ( øîðå åøåò éùåë êåôäéä
åáøáçøåéúà íìåòá áåùì åëæ àìù íéòùøä êë 

 åøéè÷é àì íìåòì íéáåè íéùòî øéè÷äìå äæä
 áéúë äî äàø àáä íìåòá)à äë úéùàøá (

 íäì úåùòì äöåøùå äùà ç÷éå íäøáà óñåéå
øîà úàã äîë äáåùúá íáø÷ìå íôåâì äîùð 

)å áé íù (ïøçá åùò øùà ùôðä úàå:  
 , מה כתובבא וראה ,אמר רבי אלעזר

 הרבה ".ותלד לו את זמרן ואת יקשן"
 ,מעשים רעים עד שנגרשים מן העולם

 ועליהם ,"וישלחם מעל יצחק בנו"שכתוב 
 "ורבים מישני אדמת עפר יקיצו"נאמר 

והמשכלים יזהרו " ועל האחרים נאמר .'וגו
  .' וגו"כזהר הרקיע

éáø øîà áéúë äî éæç àú øæòìà )á äë íù (
 íéòø íéùòî äáøä ïù÷é úàå ïøîæ úà åì ãìúå

 áéúëã íìåòä ïî íéùøâðù ãò)å íù ( íçìùéå
 øîàð íäéìòå åðá ÷çöé ìòî)á áé ìàéðã (

åâå åöé÷é øôò úîãà éðùéî íéáøå ' íéøçàä ìòå
 øîàð)â íù (åâå òé÷øä øäæë åøéäæé íéìéëùîäå '  

 ,זה משמע על הפרשה ,אמר רבי יהודה
 שם )אבד( עבד) נקרא(ומשמע שאותו זמן 

 , ובמקומו נקראת יצחק, אברהם)הנשמה(
ויהי אחרי מות " זהו שכתוב .כפי שאמרנו

אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו וישב 
 עם ידיעת החי ,"איויצחק עם באר לחי ר

 לדעת ולהשיג מה שלא ,שהוא חי העולמים
כי מלאה "וב  זהו שכת.השיג בעולם הזה

  ".'רץ דעה את ההא

 àúùøô ìò òîùî éàä äãåäé éáø øîà
 ïîæ åúåàã òîùîå]íù ãáà) [äîùð íù àø÷ð( 

ää ïøîà÷ãë ÷çöé úàø÷ð åîå÷îáå íäøáà" ã
)àé äë úéùàøá ( êøáéå íäøáà úåî éøçà éäéå

éäìà" éçì øàá íò ÷çöé áùéå åðá ÷çöé úà í
øå éç àåäù éçä úòéãé íò éà]íéîìåòä [
)íéîìåòì( íìåòá âéùä àìù äî âéùäìå úòãì 

ää äæä" ã)è àé äéòùé ( äòã õøàä äàìî éë
åäé úà"ä  

  ì÷/á  
  øäæ  

                                                           

ל ונמר מנומר "ר מקללת נח כי היה כולו הפך לבן כמו כפות ידיו ורגליו וכמארז כוש בן חם הושחא
מתחלת ברייתו והכתוב השוה את שניהם שלא יהפכו ללבן לעולם ועד וטועים האומרים שהכושי שחור 

 מהם ולכך דשמשו בתיבה וחם אח' ל ג"ת הושתת העולם וארז"ר ומן ש"מתחלת ברייתו כי אחד היה אדה
 ).א"נ(ב "הרש. 'כשראה ערות אביו נוסף על עון התיבה שעונש זה ראוי בגופו כולקה בעורו 
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 וזה .האחרים הוא כתבואה בתוך התבן
זוכה יותר בעוד שהוא עומד ש הוא )מי(

 דוגמא לזה. והנשמה עומדת בעולם הזה
 ,כשיוצאות הנשמות מהגוף מהעולם הזה

שומרי הפתח ומחנות  וכמה ,רוצות לעלות
 כולם , אם הם מצדם, נמצאיםאורות

 ומוסרים ,אוחזים בהם באותן הנפשות
ואחר . אותם ביד דומה להכניסם לגיהנם

 והם נוטלים ,כך עולות ואוחזים בהם
 אלו הם שעברו על , ומכריזים בהם,אותם

 . וכן משוטטות בכל העולם.מצוות רבונם
ד  וכן ע.ואחר כך מחזירים אותם לגיהנם

 אחר שנים עשר .שנים עשר חדשים
ים באותו מקום שראוי קטחדשים הם ש

 ,מעלה אותם הנשמות שזכו עולות ל,להם
  .ם וזוכות במקומ,כמו שנתבאר

 àðáéú åâ àøåáòë éäéà ïéðøçà]éàäå[) åïàî (
øéúé éëæã åäéàà íéà÷ åäéàã ãåòá > àúîùðå

àîéé÷< ïé÷ôð ãë àã àðååâë àîìò éàäá 
 àôåâî ïéúîùð äîëå à÷ìñì ïàòá àîìò éàäî

 éîéé÷ ïéøéäè éìéáç ïéòøú)å( åäééøèñî ïåðéà éà
 àãéá ïåì éøñîå ïàùôð ïåðéàá åäá ïéãçà åäìë

îåãã" ï÷ìñ øúáìå íðäéâá ïåì àìòàì ä]ïãçàå [
)ïãçàúàå( åäá éæøëîå åäì éìèð ïåðéàå åäá 

 ïééèù ïëå ïåäéøàîã éãå÷ô ìò åøáòã ïåðéà ïéìà
áìå àîìò ìëá ãò ïëå íðäéâì åäì éøãäî øú

 éëëúùî éçøé øñéøú øúáì éçøé øñéøú
 åëæã ïéúîùð ïåðéà ïåì éæçúàã øúà àåääá

åäééúëåãá ïàëæå øîúàã äîë àìéòì é÷ìñ:  

 אשרי הצדיקים שנגנזו להם ,בא וראה
 ואין מקום פנימי ,כמה טובות לעולם ההוא

בכל אותם כאותם שיודעים את סוד רבונם 
 על אלו כתוב .בק בה בכל יוםויודעים לד

עין לא ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה "
חכה " כמו שנאמר ,"למחכה לו"מה זה ". לו

 ואלו הם שדוחקים ".את איוב בדברים
 ומחכים @וקים אותילדבר של חכמה ומדי

רים ַכו מלהיות ,רור הדברילדעת את ב
 אלו הם שרבונם משתבח בהם .לרבונם

ים בין עליונים  אלו הם שנכנס.בכל יום
 ואלו נכנסים בכל השערים ,קדושים

 אשרי . ואין מי שימחה בידם,שלמעלה
  .חלקם בעולם הזה ובעולם הבא

 åäì æéðâúàã àéé÷éãö ïåðéà ïéàëæ éæç àú
 ìëá äàîéðô øúà úéìå àîìò àåääì ïéáè äîë
 éòãéå ïåäéøàîã àæø éòãéã ïåðéàë ïåðéà

áéúë ïéìà ìò àîåé ìëá åäá à÷áãúàì)  äéòùé
â ãñ (éäìà äúàø àì ïéò" äùòé êúìåæ í

 øîà úàã äîë åì äëçîì éàî åì äëçîì) áåéà
ã áì ( ïåðéà ïéìàå íéøáãá áåéà úà äëç

ïé÷çããá ïé÷ééãå àúîëçã äìîì ]ìéä[ ïàëçîå 
]ìéä[ äìîã àøéøá òãðîì >åàòãåîúùà <
)àòãåîúùàìå( ïåäéøàîã ïåðéà ïéìà ïåäéøàîì 

åé ìëá ïåäá çáúùî ïéá ïéìàòã ïåðéà ïéìà àî
 àìéòìã éòøú ìë ïéìàò ïéìàå ïéùéã÷ ïéàìò
 àîìòá ïåäé÷ìåç äàëæ ïåäãéá éçîéã ïàî úéìå

éúàã àîìòáå ïéã:  
 אברהם נכנס לדעת ולהדבק ,בא וראה

 לאחר שהקדים את מעשיו ,ברבונו כראוי
 , וזכה לאותם הימים העליונים,שבראשונה

צאות והתברך מהמקום שכל הברכות יו
 ".ברך את אברהם בכל' וה" שכתוב ,משם

 המקום של הנהר שאין ,"בכל"מה זה 
 ,אמר רבי חייא. פוסקים מימיו לעולמים

 שאברהם לא רצה להתערב עם בא וראה

 à÷áãúàìå òãðîì ìàò íäøáà éæç àú
 éåãáåò íéã÷àã øúáì úåàé à÷ãë äéøàîá

åðéàá äëæå àúéîã÷á êøáúàå ïéàìò ïéîåé ï
 áéúëã ïîúî é÷ôð ïàëøá ìëã øúàî) úéùàøá

à ãë (åäéå"éàî ìëá íäøáà úà êøá äâ ìëá 
 éáø øîà ïéîìòì éåîéî é÷ñô àìã àøäðã øúà
 éùðá àáøòúàì àòá àì íäøáàã éæç àú àééç

                                                           

 ).א"נ(ח "ז.  כלומר אין מי שזוכה יותר מדבר אחד של אמתא
ים לדעת ברירה דמלה ובזה והר דייקין להם בדקדוק ומחכאן ומקו פירוש סודות התורה ומאמרי הזב

ל כל היודע שיעור קומה "אביך ועבדהו וכמרזד לשלמה דע את אלקי וש ד"ולאשמודעא למאריהן כמ
' ב ב"ל דף קל"רושו בדיוק ובעיון וכמשיהר ופוב וזה ישיג בלימוד ספר הז"מובטח לו שהוא בן עוה

 ).א"נ(ב "הרש. בשיעורא דסורטא יוצר כלא ופירושו עמוק וארוך
יון שממנו יוצאים ק העל"ל שהוא הו"ל במדת כ"אברהם בכל ר ל דאתי לאשמועינן דכיון דברך את" נג

 מ"א. ח"ועיין ז. נשמות קדושים וידע ההפרש בין ישראל לעובדי כוכבים לפיכך לא צוה לקחת אשה מהם
 ).א"נ(
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נשות העולם ולהדבק בשאר העמים עובדי 
 משום שנשות שאר ,כוכבים ומזלותעבודת 

כוכבים ומזלות הם עבודת העמים עובדי 
 ולאותם שנדבקים בעליהםמטמאות את 

 , משום שכשאברהם ידע את החכמה.בהם
 ומאיזה מקום יוצאות ,רשוקר והשיידע הע

 ועל כן ,ומשוטטות רוחות טמאות בעולם
השביע את עבדו שלא יקח אשה לבנו 

  .משאר העמים

åëòò ïéîò øàùá à÷áãúàìå àîìò" ïéâá í
åëò ïéîò øàùã àééùðã" ïåðéà í)î( ïéáàñ

áåâì ãëã ïéâá ïåäá ïé÷áãúîã ïåðéàìå åäééø
 ïàîå àùøùå àø÷ò òãé àúîëç òãé íäøáà
 àã ìòå àîìòá ïéáàñî éçåø ïééèùå é÷ôð øúà
 øàùî äéøáì àúúà áñé àìã äéãáòì éîåà

ïéîò:  

ב העפר על וויש" ,רבי יצחק פתח ואמר
הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלהים 

ת ברא אה "הקב כש,בא וראה ".אשר נתנה
 ובנה , נטל עפרו ממקום המקדש,האדם

 ,את גופו מארבעת הצדדים של העולם
 אחר כך הריק עליו רוח .נתנו לו כחשכולם 

ויפח באפיו נשמת " כמו שנאמר ,חיים
 אחר כך קם וידע שהוא .' וגו"חיים

 ואז נדבק וידע את ,מעליונים ותחתונים
 כל אדם ו זכדוגמא. החכמה העליונה

 ,עליונים ותחתוניםמשבעולם הוא כלול 
וכל אותם שיודעים להתקדש בעולם הזה 

  מושכים עליו רוח, כשמולידים בן,כראוי
מהמקום שכל הקדושים יוצאים קדושה 

 משום .ה" ואלו נקראים בנים לקב,ממנו
 כך גם , כראויבקדושהשהגוף נעשה 

 ,נותנים לו רוח ממקום עליון קדוש כראוי
  .והרי זה נתבאר

îàå çúô ÷çöé éáø ø)æ áé úìä÷ ( áåùéå
 ìà áåùú çåøäå äéäùë õøàä ìà øôòä

éäìàä"éæç àú äðúð øùà íàá÷ àøá ãë " ä
 äéôåâ äðáå àùã÷îã øúàî äéøôò ìèð íãàì
 àìéç äéì åáäé åäìëã àîìòã ïéøèñ òáøàî

äéìò ÷øúà øúáìá øîà úàã äîë ééçã àçåø 
)æ á úéùàøá (åâå íééç úîùð åéôàá çôéå '

 òãéå í÷ øúáì ïéãëå àúúå àìéòî åäéàã
 ùð øá ìë àã àðååâë äàìò äîëç òãéå ÷áãúà
 ïåðéà ìëå àúúå àìéòî ìéìë åäéà àîìòã
 ãë úåàé à÷ãë àîìò éàäá àùã÷úàì ïéòãéã
 ìëã øúàî àùéã÷ çåø äéìò ïéëùî øá åãéìåà

ã÷åéùïá÷ì ïéðá ïåø÷à ïéìàå äéðî ïé÷ôð " ïéâá ä
ëä úåàé à÷ãë äùåã÷á ãéáòúà àôåâã éîð é

 éæç à÷ãë àùéã÷ äàìò øúàî àçåø äéì ïéáäé
øîúà àäå:  

 בשעה שעתיד אדם לתת ,בא וראה
 אותו ,חשבון מעשיו טרם יצא מן העולם

היום הוא יום החשבון שגוף ונשמה 
 אחר כך הנשמה נפרדת .נותנים חשבון

 והכל שב למקומו , והגוף שב לארץ,ממנו
 עד הזמן . והרי פרשוה,שנלקח משם

 ,ש ברוך הוא עתיד להחיות מתיםשהקדו
ואותו גוף ממש ואותה . הכל גנוז לפניו

נשמה ממש עתיד הקדוש ברוך הוא להשיב 
 .דם ולחדש את פני העולםולעולם כמו מק
 ".יחיו מתיך נבלתי יקומון"זהו שכתוב 

ואותה הנשמה ממש גנוזה לפני הקדוש 
 כמו , ושבה למקומה כפי דרכה,ברוך הוא
וב אל האלהים אשר והרוח תש"שנאמר 

 ובזמן שהקדוש ברוך הוא עתיד ".נתנה
 עתיד הוא להריק טל ,להחיות מתים

 ïéîæã àúòùá éæç àú ïáùåç áäéîì ùð øá
 àîåé àîåé àåää àîìòî ÷åôé àì ãò éåãáåò
 àðáùåç éáäé àúîùðå àôåâã åäéà ïáùåçã
 áú àôåâå äéðéî àùøôúà àúîùð øúáì
 àäå ïîúî áéñðúàã äéøúàì áú àìëå àòøàì

á÷ã àðîæ ãò äåî÷åà" àééúî àééçàì ïéîæ ä
 àúîùð àéääå ùîî àôåâ àåääå äéî÷ æéðâ àìë

á÷ ïéîæ ùîî" ïéîã÷ìîë àîìòì àáúàì ä
 áéúëã àåä àãä àîìò éôðà àúãçìå) äéòùé

èé åë ( àúîùð àéääå ïåîå÷é éúìáð êéúî åéçé
á÷ éî÷ àæéðâ ùîî" íåôë äøúàì úáúå ä

 àäçøà>øîà úàã äîë) æ áé úìä÷( çåøäå 
éäìàä ìà áåùú"äðúð øùà í< ïéîæã àðîæìå 

á÷" àìè à÷øàì åäéà ïéîæ àééúî àééçàì ä

                                                           

  .ב"וארא כג ע' ב ופ"ויגש רה ע'  ועי).א"ד(ב ” בראשית לד עא
 ).א"ד( שפך עליו ב
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יקומו  כולם  ובאותו הטל,מראשו עליהם
 ".כי טל אורות טלך"זהו שכתוב . מהעפר

 אורות ממש מאותם ,מה זה טל אורות
 שפוךהאורות של מעלה שבהם עתיד ל

   משום שעץ,חיים לעולם

éøîàåääáå åäééìò äéùà àìë ïåîå÷é àìè 
 áéúëã àåä àãä àøôòî)èé åë äéòùé ( ìè éë

 ïåðéàî ùîî úåøåà úåøåà ìè éàî êìè úåøåà
 àîìòì ïééç à÷øàì ïéîæ ïåäáã àìéòìã ïéøåäð

àðìéàã ïéâá  
  àì÷/à  

 יםפסקנ חיים שלא יריקהחיים 
פסקים משום נ עכשיו שהרי .לעולמים

 .הלבנה מתכסהשהנחש הרע הזה שולט ו
 והחיים לא , כביכול פוסקים מימיולכןו

ובאותו זמן אותו . שולטים בעולם כראוי
 יסתלק מן , שהוא הנחש הרע,יצר הרע

 , והקדוש ברוך הוא יעביר אותו,העולם
 אעביר מן רוח הטומאהואת "כמו שנאמר 

 , ואחר שהוא יעבר מן העולם".הארץ
 , והנהר ששופע ויוצא,הלבנה לא תתכסה

והיה אור " ואז כתוב .יניויא יפסקו מעל
היה הלבנה כאור החמה ואור החמה י

  .' וגו"שבעתים כאור שבעת הימים

 àäã ïéîìòì ïé÷ñô àìã ïééç ÷éøé ééçã
 àèìù àùéá àéåç àäã ïéâá ïé÷ñô àúùä

éñëúàåà éåîéî ïé÷ñô ìåëéáë êë ïéâáå àøäéñ 
 àåääáå úåàé à÷ãë àîìòá ïéèìù àì ïééçå

åää àðîæ ÷ìúñé àùéá àéåç åäéàã òøä øöé à
á÷ äéì øáòéå àîìòî" øîúàã äîë ä) âé äéøëæ

á ( øúáìå õøàä ïî øéáòà äàîåèä çåø úàå
 àéñëúà àì àøäéñ àîìòî øáòúé åäéàã

éåòåáî ïå÷ñôé àì ÷éôðå ãéâðã àøäðåá ïéãëå 
 áéúë)åë ì äéòùé ( øåàë äðáìä øåà äéäå

øåàë íéúòáù äéäé äîçä øåàå äîçä úòáù 
åâå íéîéä':  

 אם תאמר שכל ,אמר רבי חזקיה
הגופות של העולם יקומו ויתעוררו מן 

אותם הגופות שנטעו בנשמה אחת  ,העפר
 אותם , אמר רבי יוסי.מה יהיה מהם

 הרי הם כלא ,הגופות שלא זכו ולא הצליחו
 כך גם , כמו שהיו עץ יבש בעולם ההוא,היו

צליח  והגוף האחרון שננטע וה.באותו הזמן
ועליו כתוב .  יקום,ונטל שרשיו כראוי

והיה עלהו ' והיה כעץ שתול על מים וגו"
 ונטע שרשים  פירות שעשה.' וגו"רענן

 ועל אותו גוף ראשון שלא .והצליח כראוי
ולא זכה ולא ( ולא נטע שרשים  פירותעשה

והיה כערער בערבה ולא " כתוב ,)הצליח
זו  ,"כי יבוא טוב" .' וגו"יראה כי יבוא טוב

ויאיר אותו האור שעתיד . תחיית המתים
להאיר לצדיקים שהיה גנוז לפניו מיום 

וירא אלהים את " שכתוב ,שנברא העולם
 ואז עתיד הקדוש ברוך הוא ".האור כי טוב

וזרחה לכם יראי " וכתוב ,להחיות המתים
 ואז יתגבר הטוב .' וגו"שמי שמש צדקה

 ,ר מן העולםו ואותו שנקרא רע יעב,בעולם
 ואז אותם הגופים הראשונים .כמו שאמרנו

 àîìòã ïéôåâ ìëã àîéú éà äé÷æç éáø øîà
 åòéèðúàã ïéôåâ ïåðéà àøôòî ïåøòúéå ïåîå÷é
 éñåé éáø øîà åäééðî àäú äî àãç àúîùðá
 àìë ïåðéà éøä åçìöà àìå åëæ àìã ïéôåâ ïåðéà

 ùáé õò ååäã äîë ååä>àéääá <)éàäá( àîìò 
ëä òèðúàã äàøúá àôåâå àðîæ àåääá éîð é

 çìöàå>ìèðå <)òèðå( íå÷é úåàé à÷ãë éåùøù 
]å[ áéúë äéìò)ç æé äéîøé ( ìò ìåúù õòë äéäå

åâå íéî 'åâå ïðòø åäìò äéäå ' òèðå ïéáéà ãáòã
 àôåâ àåää ìòå úåàé à÷ãë çìöàå ïéùøù

 àìã äàîã÷>ïéùøù òèð àìå ïéáéà ãáò<)  äëæ
çìöà àìå (áéúë) å íù ( äáøòá øòøòë äéäå

åâå áåè àáé éë äàøé àìå ' àã áåè àáé éë
 ïéîæã àøåäð àåää øéäðúéå íéúîä úééçú
 àîåéî äéî÷ æéðâ äåäã àé÷éãöì åäì àøäðàì

àîìò éøáúàãâ áéúëã )ã à úéùàøá ( àøéå
éäìà"á÷ ïéîæ ïéãëå áåè éë øåàä úà í" ä

 áéúëå àééúî àééçàì)á â éëàìî (íëì äçøæå 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד( נשא קכח א
ש והיה מה שהוא עתה והיה "א וז"או'  בחין"ל דלעתיד לבוא זו"י זצ"ש רבינו האר" אפשר לרמוז מב

 ).א"נ(י "לעתיד לבוא יהיה שבעתים ואור הלבנה כמהו כמפורש בתיקונים וזה רמז וכדין כתיב והמ
ז תמצית הארתו אינו מתבטל לעולם מכל "כלומר עיקר אור הגנוז נסתר עד תחיית המתים אבל עכ ג

 ).א"א ד ע"ה ח"עד(וכל ומתחלף בהארתו לפעמים יגדל ולפעמים מתמעט 
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åâå ä÷ãö ùîù éîù éàøé ' áåè øáâúé ïéãëå  .יהיו כלא היו
 àîìòî øáòúé òø éø÷úàã àåääå àîìòá
 àìë ååäì éàîã÷ ïéôåâ ïåðéà ïéãëå ïøîàãë

]ååä[:  
 עתיד הקדוש ברוך הוא ,אמר רבי יצחק

 , על אותם הגופים רוחות אחרותשפוךל
 ואם ,יקומו בעולם כראוי ,ואם זוכים בהם

 שכתוב ,םיהיו אפר תחת רגלי הצדיקי ,לא
 והכל ,' וגו"ורבים מישני אדמת עפר יקיצו"

  והם, לפני הקדוש ברוך הואונועדיוקם 
המוציא במספר " כמו שנאמר ,במניןכולם 
 כל אותם , הרי נאמר,בא וראה. ' וגו"צבאם

 ,המתים שבארץ ישראל יקומו בראשונה
משום שהקדוש ברוך הוא יתעורר עליהם 

 ,"מתיךיחיו " עליהם כתוב .ויקים אותם
 ,"נבלתי יקומון" .אלו הם שבארץ ישראל

 שלא ,אלו הם שבתוך ארצות אחרות
 שהרי רוח . אלא קימה,כתובה בהם תחיה

החיים לא תשרה אלא בארץ ישראל 
 ".יחיו מתיך" כתוב בהם לכן ו,הקדושה

 ויקומו ,ואותם שבחוץ יברא הגוף שלהם
אחר כך יתגלגלו תחת העפר ו .גוף בלי רוח

 ושם יקבלו ,ארץ ישראלעד שיגיעו ל
ו שיתקיימ כדי , ולא ברשות אחרת,נשמה

  .בעולם כראוי

á÷ ïéîæ ÷çöé éáø øîà" ìò åäééìò à÷øàì ä
 ïåîå÷é ïåäá ïàëæ éàå ïéðøçà ïéçåø ïéôåâ ïåðéà
 úåçú àîè÷ ïåäé åàì éàå úåàé à÷ãë àîìòá

 áéúëã àé÷éãöã ïåäéìâø)á áé ìàéðã ( íéáøå
å åöé÷é øôò úîãà éðùéîåâ ' í÷úà àìëå

á÷ éî÷ ãúòúàå" äîë ååä àðééðîá åäìëå ä
 øîà úàã)åë î äéòùé ( íàáö øôñîá àéöåîä

åâå ' àòøàáã ïéúî ïåðéà ìë øîúà àä éæç àú
á÷ã ïéâá àúéîã÷á ïåîå÷é ìàøùéã" øòúé ä

 áéúë åäééìò ïåì íé÷åéå åäééìò)èé åë äéòùé (
éúìáð ìàøùéã àòøàá éã ïåðéà ïéìà êéúî åéçé 
 àìã ïéðøçà ïàòøà åâáã ïåðéà ïéìà ïåîå÷é
 àì ééçã àçåø àäã äîé÷ àìà äéçú åäá áéúë
 êë ïéâáå ìàøùéã àùéã÷ àòøàá àìà éøùú

 êéúî åéçé åäá áéúë>å< àôåâ éøáúé øáìã ïåðéà
 ïåìâìâúé øúáìå àçåø àìá àôåâ ïåîå÷éå ïåäìã

ìàøùé õøàì ïåèîéã ãò àøôò úåçúà ïîúå 
å àúîùð ïåìá÷é ïåîéé÷úéã ïéâá àøçà åùøá àì

éæç à÷ãë àîìòá:  
 רבי אלעזר ורבי ייסא היו ,לילה אחד

 , אמר רבי אלעזר.יושבים ועוסקים בתורה
 בשעה שהקדוש ברוך הוא עתיד ,בא וראה

 כל אותם הנשמות ,להחיות את המתים
צורות  עומדות כולם ,שיתעוררו לפניו

 ממש שהיו צורה באותה , לפניוצורות
יוריד אותם ויקרא ה "הקב ו,הזהבעולם 

לכלם בשם " כמו שנאמר ,להם בשמות
 ויקומו , וכל נשמה תכנס למקומה".יקרא

 ואז יהיה העולם ,בקיום בעולם כראוי
וחרפת עמו " ועל אותו הזמן כתוב .שלם
 זה ,"וחרפת עמו יסיר" מה זה .' וגו"יסיר

יצר הרע שמחשיך את פני הבריות ושולט 
 כל זמן , הרי ראינו,אמר רבי יוסי. בהם

 .ו טמאנאינהוא  ,שאדם עומד ברוח הזו
 , אמר לו.הוא טמא ,יצאה נשמתו ממנו

 שהרי אותו יצר , וכך נאמר,ודאי שזה כך
 הוא , כשנוטל את הרוח של האדם,הרע

 ושאר עמים . ונשאר גוף טמא,מטמא אותו
 כשהם ,עובדי עבודת כוכבים ומזלות

 ãç àéìéì éáúé ååä àñéé éáøå øæòìà éáø
 éæç àú øæòìà éáø øîà àúééøåàá é÷ñòå

á÷ã àúòùá" ïåðéà ìë àééúî àééçàì ïéîæ ä
 ïéð÷åéã ïéîéé÷ åäìë äéî÷ ïåøòúéã ïéúîùð

îî àð÷åéã àåääá äéî÷ ïéð÷åéã éàäá ååäã ù
á÷ ïåì úéçðå àîìò" äîë ïäîùá ïåì éø÷éå ä

 øîà úàã)åë î äéòùé ( ìëå àø÷é íùá íìëì
 àîìòá àîåé÷á ïåîå÷éå äúëåãì ìåòéú àúîùð
 àåää ìòå íéìù àîìò àäé ïéãëå éæç à÷ãë

 áéúë àðîæ)ç äë íù (åâå øéñé åîò úôøçå ' éàî
 éôðà êéùçàã òøä øöé àã øéñé åîò úôøçå

ïééøáé éáø øîà åäá èéìùå éñå ìë ïðéîç àä 
 áàñî åäéà åàì àã àçåøá íéà÷ ùð øáã àðîæ

à áàñî åäéà äéðî äéúîùð à÷ôð" éëä éàãå ì
 ìéèð ãë òøä øöé àåää àäã øîúà éëäå àåä
 áàñî àôåâ øàúùàå äéì áéàñ ùð øáã àçåø

åëòò ïéîò øàùå" ïåðéà ïåäééçá ïåðéà ãë í
                                                           

 ).א"נ(ן "מאי. לםעב במדרש הנ”קכו ע' וע. י יקבלון נשמתא"ש נותן נשמה לעם עליה דבא" וזא
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נשמות  שהרי יש להם ,בחייהם הם טמאים
 וכשמתרוקנת ממנו אותה ,מאהומצד הט

  לכן. מאה כללו נשאר הגוף בלי ט,מאהוט

 àáàñî àøèñî àäã ïéáàñî ïéúîùð ïåì úéà
]å[ãëøúà  àôåâ øàúùà åáàñî àåää äéðî ÷

êë ïéâá ììë åáàñî àìá  
  àì÷/á  

מי שנדבק באשה של שאר העמים 
 , הוא נטמא,עובדי עבודת כוכבים ומזלות

 .מאהוואותו בן שיולד לו יקבל עליו רוח ט
 הרי מצד אביו הוא בא ,ואם תאמר

בא . רוח טומאה למה יקבל עליו ,מישראל
 שהרי בראשונה נטמא אביו בשעה ,הורא

 וכיון ,שנדבק עם אותה אשה שהיא טמאה
 ,שהאב נטמא באותה אשה שהיא טמאה

 הבן שנולד ממנה יקבל @הואכל שכן ש
 אלא שעבר על , ולא עוד.רוח טומאהעליו 

כי לא תשתחוה לאל אחר " שכתוב ,התורה
 משום שהוא מקנא על ,"קנא שמו' כי ה

  .ברית הקדש הזו

ã ïàîåëòò ïéîò øàùã àúúàá ÷áãúà" í
 ìá÷é äéì ãéìéúàã àøá àåääå åäéà áàúñà

 àä àîéú éàå àáàñî çåø äéìòî éåáàã àøèñ
 çåø äéìò ìá÷é éàîà àéúà à÷ ìàøùéî
 éåáà áàúñà àúéîã÷á àäã éæç àú àáàñî
 éäéàã àúúà àéääá ÷áãúàã àúòùá
 àúúà àéääá áàúñà åäéà áàã ïåéëå àáàñî

 àáàñî éäéàãã ïëù ìëéà ãéìéúàã àøá åä
 ìá÷é äðî äéìò àìà ãåò àìå àáàñî çåø

 áéúëã àúééøåà ìò øáòã)ãé ãì úåîù ( àì éë
åäé éë øçà ìàì äåçúùú" éð÷ã ïéâá åîù àð÷ ä

 úéøá éàä ìò>àùéã÷<:  
 שהרי נאמר ,בא וראה ,אמר רבי אלעזר

 רצה ,שכיון שידע אברהם אבינו חכמה
 , להדבק בהםלהפרד מכל שאר העמים ולא

אלהי השמים ' ואשביעך בה" כתוב לכןו
ואלהי הארץ אשר לא תקח אשה לבני 

 . ודאי"מבנות הכנעני" .' וגו"מבנות הכנעני
ובעל בת אל " כמו שנאמר , סוד הוא)מה(

מדוייק  ,"אשר אנכי יושב בקרבו" ".נכר
 ,"אשר אנכי" כתוב כאן ".אנכי] "לשון[

 זה כדי  וכל".אנכי עשיתי ארץ"וכתוב שם 
 מי שמכניס ,בא וראה. לא להטמא עמהם

את הברית הקדושה הזו באשה ההיא של 
 ,שאר העמים עובדי עבודת כוכבים ומזלות

 ועל זה כתוב ,גורם לטמא מקום אחר
 ואף על גב .' וגו"תחת שלוש רגזה ארץ"

 לא בטח בו ,שהשביע אותו בברית הזו
 עד שהתפלל תפלתו לפני הקדוש ,אברהם

 ,'אלהי השמים וגו' ה" ,ואמרברוך הוא 
 ודאי זה מלאך הברית ".הוא ישלח מלאכו

 בין יטמאכדי שישמר הברית הזו ולא 
  .אותם העמים

 ïåéëã øîúà àäã éæç àú øæòìà éáø øîà
 àùøôúàì àòá àúîëç åðéáà íäøáà òãéã
 êë ïéâáå åäá à÷áãúàì àìå ïéîò øàù ìëî

 áéúë)â ãë úéùàøá(åäéá êòéáùàå "äìà ä"é 
äìàå íéîùä" éðáì äùà ç÷ú àì øùà õøàä é

åâå éðòðëä úåðáî ' éàãå éðòðëä úåðáî)>ð"à <
éàî ( øîà úàã äîë åäéà àæø)àé á éëàìî (

 øëð ìà úá ìòáå)íù úéùàøá(  éëðà øùà
åáø÷á áùåéà éëðà øùà àëä áéúë à÷ééã éëðà 

 íúä áéúëå)áé äî äéòùé ( õøà éúéùò éëðà
ñàì àìã ïéâá àã ìëå éàä éæç àú åäá àáàú

 àúúà àéääá àùéã÷ úéøá éàä ìéòàã ïàî
åëòò ïéîò øàùã" øúà àáàúñàì íéøâ í

 áéúë àã ìòå àøçà)àë ì éìùî ( ùìù úçú
åâå õøà äæâø ' úéøá éàäá äéì éîåàã áâ ìò óàå

 éî÷ äéúåìö éìöã ãò íäøáà äéá çèáà àì
á÷"øîàå ä) æ ãë úéùàøá(åäé "äìà ä" é

åâå íéîùä 'ä êàìî àã éàãå åëàìî çìùé àå
é àìå úéøá éàä øéèðúéã ïéâá úéøáäáàúñ ïéá 

ïéîò ïåðéà:  
 ,מהל ".רק את בני לא תשב שמה"

לא היה  בכולם משום שאברהם ידע שהנה
מי שהכיר את הקדוש ברוך הוא רק הוא 

 ולא רצה שיהיה מדורו של יצחק ,לבדו

 äîù áùú àì éðá úà ÷ø)ç íù ( àîòè éàî
 ïàî äåä àì åäìëá àäã íäøáà òãéã ïéâá

á÷ì äéì òãåîúùàã" àìå éåãåçìá åäéà øá ä
åäìã àòáé àäéã àìà åäééðéá ÷çöéã äéøåãî 

                                                           

 ).א"נ(ל היא השכינה דאתלבשא בקליפות לשבר תוקפיהן " רא
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 ויצחק , אלא שיהיה מדורו עמו,ביניהם
ו תמיד את דרך הקדוש ברוך הוא ילמד ממנ

 ועל כן לא רצה ,ולא יסטה ימינה ושמאלה
אמר . אברהם שמדורו של יצחק יהיה שם

 ודאי שזכותו של אברהם היתה ,רבי ייסא
 , שהיום ההוא יצא,לפני העבד ההוא

 שכתוב ,ובאותו היום הגיע לעין המים
  . והנה פרשוה".ואבא היום אל העין"

äéîò äéøåãîà éåçøà øéãú äéðî óéìåé ÷çöéå 
á÷ã" àì àã ìòå àìàîùìå àðéîéì éèñé àìå ä

 øîà ïîú ÷çöéã äéøåãî éåäìã íäøáà àòá
éé éáø äéî÷ òøòà íäøáàã äéúåëæ éàãå àñ

>àãáò àåääã< àîåé àåääå ÷ôð àîåé àåääã 
 áéúëã àéîã àðéòì àèî)áî íù ( íåéä àáàå

äåî÷åà àäå ïéòä ìà:  
 גל עיני ואביטה ,רבי אלעזר פתח ואמר

 כמה טפשים האנשים ".נפלאות מתורתך
 , בתורהעסוקשלא יודעים ולא מסתכלים ל

רות וכל יוכל החמשום שהתורה כל החיים 
החרות ( .הטוב בעולם הזה ובעולם הבא

הבא העולם ההיא של העולם הזה ושל 
א החרות ההיא של העולם הבא "נ היא

 החיים הם בעולם ).היא החיים בעולם הזה
 כמו , שיזכו לימים שלמים בעולם הזה,הזה

 ולימים ,"את מספר ימיך אמלא"שנאמר 
 משום שהם חיים ,כים בעולם הבאואר
 חיים בלי ,מחה הם חיים של ש,מיםשל

 ,רות בעולם הזהי ח חיים שהם חיי,עצבות
 אין , בתורהעוסק שכל מי ש.חרות של הכל

. עליו כל העמים של העולם לשלוט יכולים
 גזרה היא . אותם בני השמד,ואם תאמר

 וכך , כמו רבי עקיבא וחבריו,מלמעלה
רות של מלאך המות י ח.עלתה במחשבה

 שאם . וכך זה ודאי,עליו  לשלוטשלא יכול
 ,אדם היה נדבק בעץ החיים שהיא התורה

 לכןו. לא היה גורם מות לו ולכל העולם
 ,כשנתן הקדוש ברוך הוא תורה לישראל

 והרי ,"חרות על הלחת" ,מה כתוב בה
 ואלמלא הם לא חטאו ועזבו את .פרשוה

 לא היו גורמים מות לעולם ,עץ החיים
אני " ,ר והקדוש ברוך הוא אמ.כבתחלה

 ".אמרתי אלהים אתם ובני עליון כלכם
 "אכן כאדם תמותון" ,חבלתם את עצמכם

  אין יכול, בתורהעוסק כל מי ש, ועל כן.'וגו
עליו הנחש הרע ההוא שהחשיך את לשלוט 
 למה משה , אם כך,אמר רבי ייסא. העולם

 .לא ימות , כיון שלא חטא, שאם כך,מת
ל  אב, ודאי מת, אמר לו).ולמה ימות(

 אלא לא מת על ידו ,לא שלט בואמרנו ש
   ולא מת,ולא נטמא בו

 øîàå çúô øæòìà éáø)çé èé÷ íéìäú ( ìâ
 éðá ïåðéà äîë êúøåúî úåàìôð äèéáàå éðéò
 àìãúùàì ïéìëúñî àìå ïéòãé àìã ïéùôè àùð

åøéç ìëå ïééç ìë àúééøåàã ïéâá àúééøåàá ìëå 
 éúàã àîìòáå ïéã àîìòá áåè åøéç àåää

òã àîì)åäéà éúàã àîìòãå ïéã (> åäéà éúàã
ïéã àîìòá ïééç< ïåëæéã ïéã àîìòá ïåðéà ïééç 

 øîà úàã äîë àîìò éàäá ïéîìù ïéîåéì
)åë âë úåîù ( ïéîåéìå àìîà êéîé øôñî úà

 ïéîéìù ïééç ïåðéàã ïéâá éúàã àîìòá ïéëéøà
 ïééç ïåðéàã ïééç åáéöò àìá ééç åãéçã ïééç ïåðéà

àîìòá åøéç ìãúùàã ïàî ìëã àìëã åøéç ïéã 
 ïéîò ìë éåìò äàèìùì ïéìëé àì àúééøåàá
 àéä äøæâ ãîù éðá ïåðéà àîéú éàå àîìòã
 ÷éìñ êëå éåøáçå àáé÷ò éáø ïåâë àìéòìî

äáùçîáá ìéëé àìã úåîä êàìîã åøéç 
 äåä íãà éàã éàãå àåä éëäå éåìò äàèìùì
 íéøâ àì àúééøåà åäéàã ééçã àðìéàá ÷áãúà

îá÷ áäé ãë êë ïéâáå àîìò ìëìå äéì àúå" ä
 äá áéúë äî ìàøùéì àúééøåà)æè áì úåîù (

 àì ïåðéà àìîìàå äåî÷åà àäå úåçåìä ìò úåøç
 àîìòì àúåî åîøâ àì ééçã àðìéà å÷áùå åèç

á÷å ïéîã÷ìîë" øîà ä)å áô íéìäú ( éðà
 ïåúìáç íëìë ïåéìò éðáå íúà íéäìà éúøîà

úåîú íãàë ïëà ïåëéîøâåâå ïå ' ïàî ìë àã ìòå
 éåìò äàèìùì ìéëé àì àúééøåàá ìãúùàã
 éáø øîà àîìò êéùçàã àùéá àéåç àåää
 àìã ïåéë éëä éàã úéî éàîà äùî éëä éà àñéé

 úåîé àì áç)úåîé éàîàå (à" ìáà úéî éàãå ì
 éåãé ìò úéî àì àìà ïðéøîà÷ äéá àèìù àì

                                                                                                                                                                                     

ג שנה קרוב לרוב שנותיו ולא ילמוד מלבן ועוד שיצחק היה "לצדיקים ובן ס'  אבל יעקב הלך כי היה גא
 ).א"נ(מ "א.  ואין ליעקב עוד ללמוד ממנו כמו יצחק מאברהםאז חשוב כמת

ס שבחכמה ששם נדונים כל דברים הנסתרים ואין מי "ד העליון הנקרא מחשבה והם סוד י"ל בב" רב
 ).א"נ(ח "ז. שיודע הטעם
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úéî àìå äéá áàúñà àìå  
  áì÷/à  

נדבק בשכינה והלך לחיי  אלא .ודאי
 כמו שבארנו שכתוב ,וזה נקרא חי. עולם

 , ועל כן.' וגו"ובניהו בן יהוידע בן איש חי"
 יש לו חרות מן הכל , בתורהעוסקכל מי ש

בעולם הזה משעבוד של שאר העמים 
 חרות בעולם .עובדי עבודת כוכבים ומזלות

 משום שלא יתבעו ממנו דין בעולם ,הבא
  .ההוא כלל

 éàãå ééçì ìéæàå àúðéëùá ÷áãúà àìà
áéúëã àðîé÷åàã äîë éø÷à éç éàäå àîìòà 

)ù"ë âë á (åâå éç ùéà ïá òãéåäé ïá åäéðáå ' ìòå
 äéì úéà åøéç àúééøåàá ìãúùàã ïàî ìë àã
 ïéîò øàùã àãåáòùî ïéã àîìòá àìëî

åëòò" ïåòáúé àìã ïéâá éúàã àîìòá åøéç í
ììë àîìò àåääá àðéã äéðî:  

 כמה סודות עליונים יש ראהבא ו
 ".יקרה היא מפנינים" כתוב לכן ,בתורה

 , ועל כן.זים טמונים יש בהוכמה גנ
כשהסתכל דוד ברוח של החכמה וידע כמה 

גל "פתח ואמר , נפלאות יוצאים מן התורה
 ,בא וראה ".עיני ואביטה נפלאות מתורתך

ויהי הוא טרם כלה לדבר והנה רבקה "
 ,כתוב באה צריך ל היה,"צאתוי" ".צאתוי

 שהקדוש ברוך הוא הוציא ".צאתוי"מה זה 
 ,רשעים שכולם אותה מכל אותם בני העיר
 "ותרד העינה" .והיא יוצאת מהכלל שלהם

 סוד הוא שפגשה שם את באר ,א"כתוב בה
 ועלו לה ,א" בה"העינה" כתוב לכן ו,מרים
  .המים

 ïéîéúñ ïéàìò ïéæø äîë àúééøåàá éæç àú
ë ïéâá äá úéà áéúë ê)åè â éìùî ( àéä äø÷é

 ãë àã ìòå äá úéà ïéøéîè ïéæéðâ äîë íéðéðôî
 ïàéìô äîë òãéå àúîëçã àçåøá ãåã ìëúñà

 øîàå çúô àúééøåàî ïé÷ôð)çé èé÷ íéìäú ( ìâ
 àåä éäéå éæç àú êúøåúî úåàìôð äèéáàå éðéò

 úàöåé ä÷áø äðäå øáãì äìë íøè) úéùàøá
åè ãë ( äéì éòáî äàá úàöåéá÷ã úàöåé éàî" ä

 ïéáééç åäìëã àúî éðá ïåðéà ìëî äì ÷éôà
 áéúë äðéòä ãøúå ïåäìã àììëî úàöåé àéäå

äá" íéøîã àøéá ïîú úòøòàã åäéà àæø à
äá äðéòä áéúë êë ïéâáå"àéî äì å÷éìñå à:  

 ככתוב ,"צאתווהנה רבקה י" ,דבר אחר
 למה יוצאות ולא ".מים לשאוב תוצאוי"

 אלא משום כל היום .הולכות ולא באות
 לשאוב  ובאותה שעה יוצאות,טמונותהיו 
 כשהגיע ,בא וראה.  וסימן לקח בידו.מים

 היה ,העבד לחרן ומצא את רבקה לעת ערב
 באותה שעה שהגיע ,זמן תפלת המנחה

 באותה שעה ,יצחק להתפלל תפלת מנחה
 ובשעה ההיא שהגיע ,הגיע העבד אל רבקה

ה רבקה  הגיע,יצחק לתפלת מנחה כבתחלה
 , שהכל ימצא במקומו שצריך כראוי,אליו

 ועל כן בא העבד .והכל הגיע בסוד החכמה
 מעיין גנים" סוד הכתוב ,לבאר המיםההוא 

 ".באר מים חיים ונוזלים מן לבנון
  . והכל הוא סוד,ובארנוהו

 áéúëã äîë úàöåé ä÷áø äðäå øçà øáã
)âé íù ( àìå úåàöåé éàîà íéî áåàùì úåàöåé

 úåëìåä ìë ååä ïéøéîèã ïéâá àìà úåàá àìå
 àðîéñå àéî àáàùì ïé÷ôð àúòù àéääáå àîåé
 ïøçì àãáò àèî ãë éæç àú äéãéá èé÷ð
 àúåìö ïãéò äåä áøò úòì ä÷áøì äì çëùàå
 äàìöì ÷çöé àèîã àúòù àéääá äçðîã
 äáâì àãáò àèî àúòù àéääá äçðîã àúåìö
 àúåìöì ÷çöé àèîã àúòù àéääáå ä÷áøã

äçðîã äéáâì ä÷áø úàèî ïéîã÷ìîë 
àìë àçëúùàìá à÷ãë êéøèöàã äéøúàá 

 àúà àã ìòå àúîëçã àæøá àèî àìëå úåàé
 áéúëã àæø íéîä øàáì àãáò àåää)åè ã øéù (

íéðâ ïéòîâ ïåðáì ïî íéìæåðå íééç íéî øàá 
åäéà àæø àìëå àðîé÷åàå:  

éáø äéîò äåäå àéøáèì éúà äåä ïåòîù éáø רבי שמעון בא לטבריה והיה עמו רבי 

                                                           

 ).א"ד(א " בראשית ו עא
 ).א"נ(ח "ז.  עמונקשרת' ויצחק גבורה ולעת ערב שמדת של יצחק מתגברת אז המ'  שרבקה רומזת למב
הגהות (פרשת נח ופרשת תולדות קלה '  עי).א"ד(בלק רב ' פ'  עבד ידוע הוא מעין גנים סוד הוא ועג
 ).א"הגר
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 , נלך,רבי אבא אמר רבי שמעון ל.אבא
שהרי אנו ראינו שאיש אחד יגיע כעת 

 והם דברי ,אלינו ודברים חדשים בפיו
 הנה ידעתי שבכל , אמר רבי אבא.תורה

 הקדוש ברוך הוא שולח ,ר הולךַממקום ְש
. לו מלאכים טסים בכנפים להשתעשע בו

 ,רים רבי שמעון את עיניו ֵה,בעודם הולכים
בי  ישבו ר.וראה איש שהיה רץ והולך

 אמר לו , כשהגיע אליהם.שמעון ורבי אבא
 , אני יהודי, אמר לו. מי אתה,רבי שמעון

 של ביתו ואני הלכתי ל,ובאתי מקפוטקיא
 שנמנו החברים בדברים ידועים ,בר יוחאי

 , אמר לו.ר בניו אמ, אמר לו.ושלחוני אליו
.  אני בר יוחאי, אמר לו.אתה בר יוחאי

דם  הרי אמרנו שלא יפסיק א,אמר לו
ויסב " ככתוב ,תלובתפלתו בינו לבין הכ
 , ומי שמתפלל.' וגו"חזקיהו פניו אל הקיר

 ובארו ,ר ארבע אמות סמוך לוואסור לעב
 . פרט לפניו,לכל עברלארבע האמות הללו 

 ,'ואמרו שלא יתפלל אדם מאחורי רבו וכו
  .ונמנו בכל הדברים הללו

îà àáà ïðà àäã ìéæð àáà éáøì ïåòîù éáø ø
 ïéìîå ïáâì àúùä éèîé ãç ùð øáã ïðéîç
 éáø øîà àúééøåàã ïéìî ïåðéàå äéîåôá ïéúãç

á÷ ìéæà øîã øúà ìëáã àðòãé àä àáà" ä
 àòùòúùàì ïéôãâá ïéñè ïéëàìî äéì øãùî

>äéá <)äéì( éåðéò ïåòîù éáø ÷éìñ éìæà ååäã ãò 
æàå èéäø äåäã ùð øá àîçå ïåòîù éáø åáúé ìé

 ïåòîù éáø äéì øîà åäééáâ àèî ãë àáà éáøå
 éàãåé äéì øîà úðà ïàî>àðà< àé÷èåô÷îå 

àðìéæà àðàå àðéúà÷à éàçåé øáã äéøèéèà 
 äéáâ éðåøãùå ïòéãé ïéìîá àééøáç ïåðîúàã
 éàçåé øá úðà äéì øîà éøá àîéà äéì øîà
 àðîé÷åà àä äéì øîà éàçåé øá àðà äéì øîà

àìã àìúåë ïéáì äéðéá äéúåìöá ùð øá ÷éñôé 
 áéúëã äîë)á çì äéòùé ( ìà åéðô åäé÷æç áñéå

åâå øé÷ä ' úåîà òáøà øáòîì øéñà éìöã ïàîå
 øèñ ìëì úåîà òáøà éðäì äåî÷åàå äéì êéîñ
 éøåçà ùð øá éìöé àìã äåî÷åàå äéî÷ì øá

åëå äéáø 'éìéî éðä ìëá ïåðîúàå:  
ושועתי ' שמעה תפלתי ה" ,פתח ואמר

מה ל ".האזינה אל דמעתי אל תחרש
 במקום אחד כתוב , ולא שמע"שמעה"
 ובמקום אחר ,' וגו"וחנני' שמע ה"
 אלא בכל מקום לפעמים שמע ".שמעה"

 "שמעה" . ולפעמים שמעה לנקבה,לזכר
 "שמע" ,' וגו"צדק' שמעה ה"כמו שנאמר 
 ,"שמע בני" ,"וחנני' שמע ה"כמו שנאמר 

 ,"'שמעה תפלתי ה"ן וכא". הסכת ושמע"
 הדרגה שמקבלת כל )שהיא(משום שזה 

 והרי שנינו שעושה .התפלות של העולם
 ושם אותה בראש של צדיק חי ,מהם עטרה

 ,"ברכות לראש צדיק" שכתוב ,העולמים
שמעה תפלתי ". "'שמעה תפלתי ה"ועל כן 

 ,"ושועתי האזינה" .זו תפלה שבלחש ,"'ה
 כמו ,זו תפלה שאדם מרים קולו בצרתו

 ומה ".ותעל שועתם אל האלהים"שנאמר 
 אלא שבתפלתו מרים קולו ,"שועתם"זה 

ושוע אל " כמו שנאמר ,וזוקף עיניו למעלה
   והתפלה הזו".ההר

 øîàå çúô)âé èì íéìäú ( éúìôú äòîù
åäé" éàî ùøçú ìà éúòîã ìà äðéæàä éúòåùå ä

 áéúë ãç øúàá òîù àìå äòîù àîòè) ì íù
àé (åäé òîù"çå äåâå éðð ' äòîù àøçà øúàáå

 ïéðîæìå àøåëãì òîù ïéðîæì øúà ìëá àìà
 øîà úàã äîë äòîù àá÷åðì äòîù)à æé íù (

åäé äòîù"åâå ÷ãö ä ' øîà úàã äîë òîù) íù
àé ì (åäé òîù" éððçå ä)ç à éìùî ( éðá òîù

)è æë íéøáã ( éúìôú äòîù àëäå òîùå úëñä
åäé" ïéâá ä>éàäã<äéàã é àâøã ]ã[÷î ìë ìá

äøèò åäééðî àãáòã ïðéðú àäå àîìòã ïéúåìöá 
 áéúëã íéîìåò éç ÷éãöã àùéøá äì éåùå) éìùî

å é ( éúìôú äòîù àã ìòå ÷éãö ùàøì úåëøá
åäé"åäé éúìôú äòîù ä" ùçìá éã àúåìö àã ä

 äéì÷ ùð øá íéøàã àúåìö àã äðéæàä éúòåùå
 øîà úàã äîë äéú÷òá)âë á úåîù ( ìòúå

                                                                                                                                                                                     

פירוש לבית  ).א"ד(לא יחפור ' חנות ואהל בבא בתרא פ' י כי כן טיטרא פי"תו של הרשבנ אל בית שכוא
 ).א"נ(ח "ז. מדרשו

 ).יהל אור( ראש צדיק והוא, ס עטרת היסוד שם התפלה"וז ב
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äéì÷ íéøà äéúåìöáã àìà íúòåùà éåðéò óé÷æå 
 øîà úàã äîë àìéòì)ä áë äéòùé ( ìà òåùå

àã àúåìöå øää  
  áì÷/á  

 אותם )ודוחקת(משברת שערים ודופקת 
אל דמעתי אל " .להכניס את תפלתו

זאת נכנסת לפני המלך ואין שער  ,"תחרש
 ולעולם לא חזרו דמעות ,שעומד לפניה

 , הנה כתוב כאן שלש דרגות,עוד. ריקם
 כנגד אלו שלש . דמעה, שועה,תפלה

 אחר כך ,"כי גר אנכי עמך" ,אחרים
 עקר ,"ככל אבותי" אחר כך ,"תושב"

  .העולם

 ÷éôãå ïéòøú øáúî>ð"÷éçãå à< àìòàì ïåì 
 éî÷ ìéòà àã ùøçú ìà éúòîã ìà äéúåìö
 àì íìåòìå äéî÷ íéà÷ã àòøú úéìå àëìî

ð÷éøá ïéòîã åøãäàáéúë àä åú àéá úìú àëä 
ïéâøãâ úìú ïéìà ìá÷ì äòîã äòåù äìôú 

ïéðøçà) âé èì íéìäú(øâ éë ã øúáì êîò éëðà 
áùåúäéúåáà ìëë øúáì å àîìòã àø÷ò   

 משום ,מדו תפלה של אדם מע,בא וראה
שב ואחת ואחת מי ,ששתי תפלות הן

תפלה  , והן אחת כנגד שתי דרגות,מדומע
 ,לפי יום ולילה כ.של יד ותפלה של ראש

שב כלפי ו אף כאן תפלה מי.והכל אחד
 )כמי( לתקן אותה כמו ,תפלה של יד

 שמתקן את הכלה ומקשט אותה להכניסה
 כך גם מקשטים אותה בסוד ,לחופה

 יוצר משרתים ואשר ,המרכבה ומחנותיה
ועל . 'משרתיו והאופנים וחיות הקדש וכו

 כיון שנכנסת למלך ,שבוזה תפלה מי
 אז אנו .א בא לקבל אותההעליון והו

 שהרי אז ,עומדים לפני המלך העליון
 לא לכן ו, הזכר מתחבר עם הנקבה)הדרגה(

לה ילה ותפווגא( .להילה לתפויפסיק בין גא
יוסף , ד של צדיק וצדק הסו,הן שתי דרגות

ומשום שאדם עומד לפני המלך ). ורחל
 , ארבע אמות לתפלתולוקח ,העליון

של עומק  )רעויבש(עור יוהקימוה שבש
 צריך , וכל מה שבא בצד הזכר.יוצר כל

 ).ויזדקף(בקיומו ומזדקף  לעמוד לאדם
 , כורע בברוך, כשהוא כורעכדוגמא זו

 éøúã ïéâá ãîåòî ùð øáã àúåìö éæç àú
úåìöé ãç ïåðéàå ãîåòî ãçå áùåéî ãç åäðéð 

øú ìéá÷ì ùàø ìù äìôúå ãé ìù äìôú ïéâøã ïé
 áùåéî äìôú àëä óåà ãç àìëå äìéìå íåé éáâì

 äì ïé÷úàì ãé ìù äìôú éáâì)äîë( ]ïàîë[ 
 éëä äôåçì äàìòàì äì èéù÷å äìëì ïé÷úàã

 äàëéúøã àæøá äì ïéèù÷î éîð]äééøéùîåà [
)äàéøéùîå( åéúøùî øùàå íéúøùî øöåé 

åëå ùã÷ä úåéçå íéðôåàäå 'ã ìòå àúåìö à
 åäéàå äàìò àëìî éáâì úìàòã ïåéë áùåéî
 àëìî éî÷ ïéîéé÷ ïðà ïéãë äì àìá÷ì éúà

 ïéãë àäã äàìò)àâøã ( àá÷åðá øáçúà àøåëã
 äìôúì äìåàâ ïéá ÷éñôé àì êë ïéâáå)]ð"à [

äìåàâåæ ÷éãöã àæø ïåðéà ïéâøã ïéøú äìôúå 
ñåé ÷ãöå"çøå ó"ì ( éî÷ íéà÷ ùð øáã ïéâáå

 äàìò àëìîäéúåìöì úåîà òáøà ìèðç 
 äåî÷åàå)ã( ìëå àìë øöåéã àèøåñã àøåòéùá

 ùéðéàì äéì éòá àøåëãã àøèñá éúàã äî
 ó÷ãæàå äéîåé÷á í÷éîì>ð"ó÷ãæéå à< àðååâë 

                                                                                                                                                                                     

י "פפרקי היכלות רבתי ' יע ).א"נ(מ "א. 'ה ב"ל המתפלל צריך שיתן עיניו למטה יבמות ק"ע דהא ארז" צא
 בשעה שאתם אומרים קדוש ,שאו עיניכם לרקיע כנגד בית תפלתכם] בשעת אמירת הקדושה [,ל"ז', ה' סי

אה בבית עולמי שבראתי אלא בשעה שעיניכם  אין לי הנ,] ברוך כבודה"הו[' באות וגו-צ' קדוש קדוש ה
 .כ"ע, נשואות לעיני ועיני נשואות לעיניכם בשעה שאתם אומרים לפני קדוש קדוש קדוש

 ).א"ד(מ ריש פנחס " בלק קלה וברב
  .יהל אור' עי ג
 ).א"נ( מלכות ד
 ).א"נ(ת " תה
 ).א"נ(מ "א.  גבורה וחסדו
 .)הערת הזוהר(א ” שמות קנז עז
והיינו בסוד האצילות שהוא סרטיא ופלטיא ' הו בשיעור סרטיא ופלטיא של מלך עליון ית כבר ביארנוח

 ).א"ד(ב " קומה הנזכר לעיל דף כד ע שיעורשלו והוא מענין
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 כדי להראות את , זוקף בשם,וכשהוא זוקף
  .שבח הזכר על הנקבה

 óé÷æ åäéà ãëå êåøáá òøë òøë åäéà ãë àã
 ìò àøåëãã àçáù äàæçàì ïéâá íùá óé÷æ

àá÷åð:  
  שהרי אמרנו אל יתפלל אדם,ובא וראה

אלהיך ' את ה" ככתוב , ונתבאר,אחורי רבו
כלל שצריך לירא מרבו היל ,"את" ".תירא

 . ויראת תלמיד הוא רבו,כמורא השכינה
 בשעת התפלה לא ישים אותו המורא לכן

 אלא את מורא הקדוש ,)לתפלה(לפניו 
  .ברוך הוא לבדו ולא מורא אחר

 éøåçà ùð øá éìöé àì äåî÷åà àäã éæç àúå
ë øîúàå äéáø áéúëã äî)âé å íéøáã ( úà

åäé" ìçãîì éòáã àììëàì úà àøéú êéäìà ä
 äéáø ãéîìúã åìéçãå àúðéëùã àøåîë äéáøî

àúåìöã àúòùá êë ïéâá åäéààì  àåää éåùé à
 äéî÷ì àøåî)àúåìöì (á÷ã àøåî àìà" ä

àøçà àøåî àìå éåãåçìá:  
את תפלת מנחה יצחק תיקן  ,ובא וראה

קר ולת הביתפקן יתאברהם  כמו ש,ודאי
 )כך( וכן .כנגד אותה הדרגה שנדבק בה

לת מנחה כנגד אותה דרגה יקן תפייצחק ת
אז לת מנחה מי ועל כן תפ.שנדבק בה

, נוטה השמש לרדת בדרגתו לצד מערבש
 נקרא ,שהרי בטרם נטה השמש לצד מערב

חסד " שכתוב ,יום מן הבקר עד הזמן ההוא
 בא , ואם תאמר עד חשכה".אל כל היום

אוי לנו כי פנה היום כי " שכתוב ,הורא
כנגד  "כי פנה היום" ".ינטו צללי ערב

 ,"חסד אל כל היום" שכתוב ,קרולת הביתפ
 כיון .שהרי אז השמש היא לצד מזרח

 הרי אז הוא ,שנטה השמש וירד לצד מערב
 וכבר פנה היום ובאו ,לת המנחהיזמן תפ

. צללי ערב והתעורר הדין הקשה בעולם
 ונטו ,א הדרגה של חסדופנה היום שהי

 ,צללי ערב שהם הדרגה של הדין הקשה
 ועל .ואז נחרב בית המקדש ונשרף ההיכל

לת יכן שנינו שיהיה אדם זהיר בתפ
 שהוא הזמן ששרוי הדין הקשה ,המנחה
 שהרי ,קן תפלת ערביתי יעקב ת.בעולם
 ,קן אותה וזן אותה בכל מה שצריךיהוא ת

 וניתא נז" וה,א"קן את היו ת"ודאי שוא
 לכןו.  שאין לה אור משל עצמה כלל,ו"מוא
 שהרי נכללת ,לת ערבית רשותיתפ

 וכעת .לת היום כדי שתהיה מאירהיבתפ
 שהרי לא , ובארנו אותה.לא זה הזמן

 והיא שולטת ,התגלה אור היום שיאיר לה
 כשהקדוש ,בחשכה עד זמן חצות הלילה

ברוך הוא משתעשע עם הצדיקים בגן 
 )וללמד(אדם ישתעשע  ואז הזמן שה,העדן

àúåìö éæç àúåá ÷çöé äéì ïé÷úà äçðîã 
 ìá÷ì àøôöã àúåìö íäøáà ïé÷úàã äîë éàãå

 äéá ÷áãúàã àâøã àåää)ïëå( ]êë[ ÷çöé 
 àâøã àåää ìá÷ì äçðîã àúåìö ïé÷úà

äéá ÷áãúàãâ éèð éëî äçðîã àúåìö àã ìòå 
ãò àäã áøòî øèñì éåâøãá àúçðì àùîù àì 

 ãò àøôöî íåé éø÷à áøòî ãöì àùîù äèð
 áéúëã àðîæ àåää)â áð íéìäú ( ìë ìà ãñç

 àú äëùç ãò àîéú éàå íåéäòîù áéúëã 
)ã å äéîøé ( éììö åèðé éë íåéä äðô éë åðì àð éåà

 áéúëã àøôöã àúåìö ìá÷ì íåéä äðô éë áøò
 øèñì åäéà àùîù ïéãë àäã íåéä ìë ìà ãñç

ù äèðã ïåéë çøæî àä áøòî øèñì àúçðå àùî
 íåéä äðô øáëå äçðîã àúåìö ïîæ åäéà ïéãë
 äðôå àîìòá àéù÷ àðéã øòúàå áøò éììö åúàå

ñçã àâøã åäéàã íåéä" ïåðéàã áøò éììö åèðå ã
 àùã÷î éá áøçúà ïéãëå àéù÷ àðéãã àâøã
 øéäæ ùð øá àäéã ïðéðú àã ìòå àìëéä ã÷åúàå

 àðéãã àðîæ åäéàã äçðîã àúåìöá àéù÷
 úéáøòã àúåìö ïé÷úà á÷òé àîìòá àééøù
 êéøèöàã äî ìëá äì ïæå äì ïé÷úà åäéà àäã

àå éàãå"äì ïé÷úà å"äå à"àå ïî úðæúà à" å
 úìôú êë ïéâáå ììë äîøâî àøåäð äì úéìã
 àîåéã àúåìöá úìéìëúà àäã úåùø úéáøò
 åäéà àðîæ åàì àúùäå àøäðúàì ïéâá

äð àéìâúà àì àäã äì àðîé÷åàå àîîéã àøå
 àðîæ ãò àëåùçá àèìù éäéàå äì øéäðéã

                                                           

  .יהל אור' עי א
  .יהל אור' עי ב
. ש שעות ולמעלה זמן מנחה דהיינו מחצות היום ואילך וזה נקרא צללי ערב כדמפרש ואזילש משמע מג

 ).א"נ) (ן"מאי. ח ואני הדל הבאתי ראיות לזה"יח הפררכן הכו(מ "א
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á÷ òùòúùàã àéìéì úåâìôã" àé÷éãö íò ä  . כמו שנתבאר,בתורה
éãëå ïãòã àúðâá øá àòùòúùàì àðîæ åäéà ï

 ùð>éòìîìå<øîúàã äîë àúééøåàá :  
 דוד בא ואמר שלשת זמני ,בא וראה

ערב ובקר "כתוב  ש,התפלות הללו
 והוא לא התפלל .הנה שלשה, "וצהרים

 ,"אשיחה ואהמה" שכתוב ,מהםאלא שנים 
וזה לתפלת  ,קרו זה לתפלת הב.ולא יותר

אשיחה " ]לשון[מדויק  לכן .המנחה
 , שהיא שעת החסד,בבוקר ".ואהמה

 ובמנחה ".אשיחה"מספיק לו בחסד ב
 לכן ו, צריך המיה,שהיא שעת הדין הקשה

 היה , אחר כך כשנחלק הלילה".ואהמה"
  ,קם לשירות ותשבחות כראוי

 éæç àú ïéðîæ úìú ïéìà øîàå àúà ãåã
 áéúëã éúåìöã)çé äð íéìäú ( ø÷áå áøò

éìö àì åäéàå àúìú àä íéøäöåà éøú àìà 
 áéúëã åäééðî)íù ( øéúé àìå äîäàå äçéùà

 äçðîã àúåìöì àãå àøôöã àúåìöì àã]å ïéâá
 àúòù åäéàã àøôöá à÷ééã äîäàå äçéùà êë

äéì éâñ ãñçã> ãñçá<àåäã äçðîáå äçéùàá  
 êë ïéâáå äééîä éòá àéù÷ àðéãã àúòù

äîäàå[ í÷ äåä àéìéì âéìôúà ãë øúáìå 
à÷ãë ïçáùåúå ïéøéùá  

  âì÷/à  
 והרי ,"ובלילה שירה עמי"שכתוב 

  .נתבאר
 áéúëã úåàé)è áî íéìäú ( äøéù äìéìáå

øîúà àäå éîò:  
 הלך אותו האיש .והלכוקם רבי שמעון 
בי  אמר ר, בעודם הולכים.עמו עד טבריה

של אנשי כנסת חכמים  ,בא וראה ,שמעון
 משום ,לות כנגד תמידיןיתפתקנו הגדולה 

את הכבש אחד " שכתוב ,שנמצאות שתים
 ואת הכבש השני תעשה בין בבוקרתעשה 

 והם נקרבים בשני הזמנים הללו ,"יםיהערב
אמר אותו .  שהם זמני התפלה,של היום

 הרי בתחלה האבות תקנו את ,האיש
 ומה שתקנו אברהם ויצחק ,התפלות הללו

קן יעקב שהוא י ומה שת.קריהוא הע
 למה היא רשות ולא ,בח של האבותוהמש

 הרי ,אמר רבי שמעון. קר כמו אלויע
 שני הזמנים הללו ,בא וראה אבל ,נתבאר

של שתי התפלות אינם אלא לחבר את 
 , כיון שהתחברו זה עם זה.יעקב לגורלו

אשה  שכיון שנתנה ה.איננו צריכים יותר
 לא צריך ,בין שתי הזרועות ומתחברת בגוף

 ועל כן אנו צריכים לעורר שתי ,יותר
 כיון שהיא .ביניהםכדי שתינתן הזרועות 

 אז דבריהם בלחש , הגוף והאשה,ביניהם
יעקב משמש שנינו ש ולכן. שלא להזכיר

ואתה " כמו שנאמר , מה זה במרום.במרום
 והכל הוא סוד ליודעי ".'מרום לעולם ה

 ùð øá àåää ìæà åìæàå ïåòîù éáø í÷
ìæà ååäã ãò äéøáè ãò äéãäáé ïåòîù éáø øîà 

 éùðàã ïðáø íåð÷ú ïéãéîú ãâðë úåìôú éæç àú
äìåãâä úñðë áéúëã éøú ïçëùàã ïéâá 

)ã çë øáãîá ( ø÷áá äùòú ãçà ùáëä úà
 ïåðéàå íéáøòä ïéá äùòú éðùä ùáëä úàå

 ïéáø÷úî]éðäá) [éðäì( > éðäáéøú< àîåéã éðîæ 
 àä àøáâ àåää øîà àúåìöì ïéðîæ ïåðéàã
 äîå éúåìö éðäì íåð÷ú úåáà àúéîã÷á
 ïé÷úàã äîå àø÷ò àåä ÷çöéå íäøáà åðé÷úàã

ã á÷òé úåùø åäéà éàîà ïäáàã àçáù åäéà
àä ïåòîù éáø øîà éðäë àø÷ò àìåá øîúà 

éøú éðä éæç àú ìáàâ åàì éúåìö éøúã éðîæ 
 ïåéë äéáãòá á÷òéì àøáçì àìà ïåðéà
 ïåéëã øéúé ïéëéøö àì ïðà àãá àã åøáçúàã
 úøáçúàå ïéòåøã ïéøú ïéá àúúà úáéäéúàã

ðéòá ïðà àã ìòå øéúé êéøèöà àì àôåâá ï
 åäééðéá úáéäéúàã ïéâá ïéòåøã ïéøú àøòúàì

äéàã ïåéëé åùéçìá åäééìî àúúàå àôåâ åäééðéá 
 íåøîá ùîùî á÷òé êë ïéâáå àøëãàì àìã

íåøîá éàî ïðéðúã øîà úàã äîë ) áö íéìäú

                                                           

  .יהל אור' עי א
 )הערת הזוהר(ב ” רכט עב
 .יהל אור' עי ג
 י"שער מאמרי רשב' עי ד
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 באו רבי אבא והיהודי ההוא ונשקו .דותמי
 עד היום הזה לא , אמר רבי אבא.את ידו

 אשרי חלקי .עכשיו רק ,מדתי בדבר הזהע
  .ע אותוושזכיתי לשמ

è áö (íåøî äúàåàåäé íìåòì " àæø åäéà àìëå ä
ïéãî éòãéìá å÷ùðå éàãåé àåääå àáà éáø åúà 

éáø øîà éåãé àðîéà÷ àì ïéã àîåé ãò àáà 
 àðéëæã é÷ìåç äàëæ àúùä øá àã äìîá

äéì òîùîì:  
 אמר .אה יצחק האהלה שרה אמויויב"

 היה ,"האהלה" . הפסוק הזה קשה,רבי יוסי
 מה זה , לאהל שרה אמוכתובצריך ל

 משום , שחזרה לשם השכינה".האהלה"
 לא ,מת בעולםישכל זמן ששרה היתה קי

 ונר היה דולק מערב ,זזה ממנה השכינה
שבת לערב שבת והיה מאיר את כל אותם 

 . כבה אותו הנר, אחר שמתה.ימות השבוע
 חזרה השכינה והדליקה ,כיון שבאה רבקה

שדמתה לשרה בכל  ,"שרה אמו" .את הנר
 כמו שדמותו של ,רבי יהודה אמר. מעשיה

 וכל מי ,יצחק היתה כדמותו של אברהם
ודאי , אברהםשראה את יצחק אמר זה 

כך גם דמותה של  .אברהם הוליד את יצחק
 לכן ו,רבקה ממש היתה כדמותה של שרה

הוא  בכל ,אמר רבי אלעזר. שרה אמו ודאי
 שאף על גב , זהו סוד,בא וראה אבל ,כך

 ולא , דמותה לא זזה מן הבית,ששרה מתה
 .נראתה שם מיום שמתה עד שבאה רבקה

 נראתה דמותה של ,כיון שנכנסה רבקה
 .' וגו"אה יצחק האהלהיויב"כתוב  ש,שרה

 ולא היה רואה .מיד שרה אמו נראתה שם
 ועל . לשםהרק יצחק לבדו כשנכנסאותה 

אחרי "מה זה ( ".וינחם יצחק אחרי אמו"כן 
 , שאמו נראתה והזדמנה בבית) אחרי,"אמו

 אלא ,ועל כן לא כתוב אחרי מיתת אמו
  ".אחרי אמו"

 åîà äøù äìäàä ÷çöé äàéáéå)úéùàøá ãë 
æñ(  ìäàì äìäàä àéù÷ àø÷ éàä éñåé éáø øîà

 ïîú úøãäàã äìäàä éàî äéì éòáî åîà äøù
 àîìòá àîéé÷ äøùã àðîæ ìëã ïéâá àúðéëù
 ú÷éìã äåä àâøùå äðéî éãòà àì àúðéëù
 éîåé ïåðéà ìë øéäð äåäå úáù áøòì úáù áøòî
 ïåéë àâøù àéää äúáë úúéîã øúá àúáùã

úðéëù úøãäà ä÷áø úúàã ú÷éìãà àâøùå à
 éáø àäãáåò ìëá äøùì àéîãã åîà äøù

 äîë øîà äãåäé]ã[ äåä ÷çöéã äéð÷åéã
]ë[ øîà ÷çöéì éîçã ïàî ìëå íäøáàã äéð÷åéã

 ÷çöé úà ãéìåä íäøáà éàãåå íäøáà àã) íù
èé äë ( àð÷åéã úåä ùîî äð÷åéã ä÷áø éîð éëä

 øæòìà éáø øîà éàãå åîà äøù êë ïéâáå äøùã
 éëä àìëáòàã åäéà àæø éæç àú ìáà àåä" â

ð÷åéã úúéî äøùãà àìå àúéá ïî éãòà àì 
 ïåéë ä÷áø úúàã ãò úúéîã àîåéî ïîú éæçúà

æçúà ä÷áø úìàòãé áéúëã äøùã àð÷åéã úà
åâå äìäàä ÷çöé äàéáéå ' åîà äøù ãéî

 ÷çöé øá äì éîç äåä àìå ïîú úàéæçúà
àã ìòå ïîú ìéòà ãë éåãåçìá) íù (÷çöé íçðéå 

 åîà éøçà>ð"éøçà åîà éøçà éàî à< åîàã 
 úàéæçúà>àðîãæàå <)ðîãæàåú( ìòå àúéáá 

åîà éøçà àìà åîà úúéî éøçà áéúë àì àã:  
 מה שונה שכתוב ,רבי שמעון אמר

ויקח את רבקה ותהי לו לאשה "ביצחק 
 לא ,"ותהי לו לאשה" כיון שאמר ,"ויאהבה

 שהרי כל , אהב אותה@רי הואידענו שה
 מה ,עולם אוהבים את נשותיהםבני ה

אלא ". ויאהבה"שונה ביצחק שכתוב בו 
ודאי התעוררות של האהבה של הזכר 

שמאלו " שכתוב ,לאשה אינה אלא בשמאל

 äéá áéúëã àðù éàî øîà ïåòîù éáø
 ÷çöéá)æñ ãë íù ( åì éäúå ä÷áø úà ç÷éå

äùàì åì éäúå øîàã ïåéë äáäàéå äùàì àì 
äã àðòãéàâ éîçø àîìò éðá ìë àäã äì íéçø 

å äéá áéúëã ÷çöéá àðù éàî åäééùðì äáäàé
 éáâì àøåëãã åîéçøã àúåøòúà éàãå àìà

                                                                                                                                                                                     

 .יהל אור' עי א
 .ד שזה אלו שלומדים קבלה"י טז ע"מאמרי רשב' עי ב

â  àåäã)ôã"å.( 
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 ,חדכאולילה הם  וחושך ".תחת לראשי
והשמאל מעורר תמיד אהבה לנקבה ואוחז 

 )היה( אף על גב שאברהם , ועל כן.בה
 ,"הבהויא" לא כתוב בו ,אוהב את שרה

ויאהב יעקב את " ואם תאמר .אלא ביצחק
  .הצד של יצחק שהיה בו עשה לו ,"רחל

)å á øéù (éùàøì úçú åìàîùà äìéìå êùçå 
 éáâì øéãú åîéçø øòúà àìàîùå ïåðéà ãçë

òà àã ìòå äá ãéçàå àá÷åð" íäøáàã â>ð" à
äåä< äáäàéå äéá áéúë àì äøùì äì íéçø 

á÷òé áäàéå àîéú éàå ÷çöéá àìà ìçø úà 
äéì ãéáò÷ äéá äåäã ÷çöéã àøèñ:  

את ( כשאברהם ראה את שרה ,בא וראה
 אבל . היה מחבק אותה ולא יותר,)רבקה

 אחז בה ושם את זרועו ,יצחק שהוא בעלה
שמאלו תחת לראשי " שכתוב ,תחת ראשה

מש י אחר כך בא יעקב וש".וימינו תחבקני
 כולם , והוליד שנים עשר שבטים,מטתו
 כל האבות הלכו בסוד ,א וראהוב. כראוי
  ,אחד

ãë íäøáà éæç àúá äøùì àîç >ð" à
ä÷áøìäåä < ÷çöé ìáà øéúé àìå äì ÷áçî 

ùéø úåçú äéòåøã éåùå äá ãéçà äìòá åäéàãà 
 éð÷áçú åðéîéå éùàøì úçú åìàîù áéúëã
 øñéøú ãéìåàå àñøò ùîùå á÷òé àúà øúáì

ïäáà éæç àúå úåàé à÷ãë àìë ïéèáùâ åäìë 
æøáàãç à  

  âì÷/á  
שמשו בארבע נשים כל אחד וכולם 

שרה והגר ושתי  , אברהם בארבע.מהם
ולבני הפילגשים אשר " שכתוב ,פילגשים
.  הנה ארבע,שתים "פילגשים" ,"לאברהם

 ,יצחק בסוד של ארבע של הצד של רבקה
ותהי לו " .אחד ,"ויקח את רבקה"שכתוב 

וינחם " .שלש ,"ויאהבה" .שתים ,"לאשה
 כנגד זה היו .הנה ארבע ,"אחרי אמויצחק 

רבי .  והכל בסוד אחד.ליעקב ארבע נשים
 אברהם ויצחק שמשו כל אחד ,חייא אמר

 אברהם .ושהעם אשה אחת בסוד של קד
 דכנגד שניהם , יצחק עם רבקה,עם שרה

 רבי .היו ארבע נשים ליעקב בשני חלקים
 שהרי , עלו הדברים למקומם,שמעון אמר

  . והכל בסוד אחד,ושהכל נעשה בסוד קד

 åäééðî ãç ìë ïéùð òáøàá åùîù åäìëå åìæà
 áéúëã íéùâìô éøúå øâäå äøù òáøàá íäøáà

)å äë úéùàøá ( íäøáàì øùà íéùâìôä éðáìå
 òáøàã àæøá ÷çöé òáøà àä éøú íéùâìô

ä÷áøã åøéèñãã áéúëã )æñ ãë úéùàøá ( ç÷éå
 úìú äáäàéå éøú äùàì åì éäúå ãç ä÷áø úà

íçðéå ååä àã ìá÷ì òáøà àä åîà éøçà ÷çöé 
ã á÷òéì ' øîà àééç éáø àãç àæøá àìëå ïéùð

 àæøá àãç àúúàá ãç ìë åùîù ÷çöéå íäøáà
 ìá÷ìå ä÷áøá ÷çöé äøùá íäøáà àùãå÷ã
 ïé÷ìåç ïéøúá á÷òéì ïéùð òáøà éåä åäééååøú
 àäã åäééøúàì ïéìî å÷éìñ øîà ïåòîù éáø

á àìëå ãáòúà àùéã÷ àæøá àìëàãç àæø:  

סף אברהם ויקח אשה ושמה ווי"
 , שהרי שנינו. זו היא הגר"קטורה" ".קטורה

אחר שנפרדה הגר מאברהם וטעתה אחר 
מעשים ב אחר כך נקשרה ,גלולי אביה

 השתנה שמה ונקראה קטורה לכן ו,כשרים
 ושלח אברהם ולקח ,במעשים כשרים

נוי שם מכפר על י מכאן שש.אותה לאשה

å äùà ç÷éå íäøáà óñåéå äøåè÷ äîù)íù 
à äë(  øúá ïðéðú àäã øâä àéä àã äøåè÷

 éìåìâ øúá úòèå íäøáàã äéðî øâä àùøôúàã
 ïéâáå ïøùëã ïéãáåòá àøù÷úà øúáì äåáàã

îù éðúùà êëà ïøùëã ïéãáåòá äøåè÷ éø÷àå 
 åúðàì äéì äáñðå íäøáà øãùå> éåðùã ïàëî

                                                                                                                                                                                     

' והוא בחי,  שמאל שהוא גבורות ממותקים'כל התעוררות אהבה של הזכר כלפי האשה היא רק בבחי א
 ).ד"א ק ע"וכללים ח, ב"א פ ע"ה ח"דע(ן "מ

 ).א"נ(ב "הרש. סיהרא קדישא' א כי שרה ורבקה שניהם רומזים למ” גרסינן ועיין לקמן קלו עב
 .יהל אור' עי ג
בפרשה ' ן כנז"מחנות שכינה ארגמ' פועל היו ליצחק בכח והם ד בנשים שנטל אברהם ויעקב'  סוד דד

יעקב לצד הרחמים והשתא ניחא אברהם לצד החסד ושל נשים נוטין לדין ושל ' ש שהם ד"ו ע"פקודי דף רנ
פ "פירוש של צד רבקה ד ).א"נ(ח "ז. נשים בפועל כדי שיהיה הדין נסתר ולא יתגבר' ולכן לא היו ליצחק ד

  .וביהל אור, הר הרקיעי זו"שער מאמרי רשב'  עי).א"נ(ב "הרש. מ"מק' ן גימטריא יצחק וע"ב
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סף ווי. "תנה שמה ועל כן הש,חטאים
 אם תאמר שהוא ,"סףווי" מה זה ".אברהם

 אלא בימי שרה ,לא כך ,הוסיף על שרה
 ואחר כך גרש ,וג עמה פעם אחתוהזד

 ,"סףווי" ואחר כך ,אותה על עסקי ישמעאל
דם פעם אחרת על מה שנשא וכמו מק

 כך , ולפי ששנתה מעשיה.אותה בראשונה
  .נה שמהיגם ש

äîù éðúùà àã ìòå ïéáåç øôëî àîù< óñåéå 
å éàî íäøáà åäéà äøù ìòã àîéú éà óñåé

 åàì óéñåàã>éëä< âååãæà äøùã àäîåéá àìà 
 é÷ñò ìò äì êéøú øúáìå àãç àðîæ äãäá
 àøçà àðîæ ïéîã÷ìîë óñåéå øúáìå ìàòîùéã
 éðùã íåôëå àúéîã÷á äì áéñðã äî ìò

äîù éðù éîð éëä àäãáåò:  
אה יויב" , שאמר רבי אלעזר,בא וראה

תגלתה דמות שה ,"יצחק האהלה שרה אמו
 ויצחק התנחם אחרי שהתגלתה אמו ,שרה

 , ואברהם.ואת דמותה היה רואה כל יום
 , לא נכנס לאותו הבית,אף על גב שנשא

ולא הכניס את אותה האשה לשם כדי 
 ובאהל שרה לא .ששפחה לא תירש גברתה

ואף על .  אלא רבקה,נראתה אשה אחרת
גב שאברהם היה יודע שדמותה של שרה 

 ,השאיר ליצחק אותו האהל ,נגלתה שם
 יצחק .לראות את הדמות של אמו בכל יום

ויתן אברהם את " זהו שכתוב .ולא אברהם
את כל ] "לשון[מדויק  ".כל אשר לו ליצחק

 זו אותה הדמות של שרה באותו ,"אשר לו
  .המשכן

 ÷çöé äàéáéå øæòìà éáø øîàã éæç àú
 åîà äøù äìäàä)íùæñ ãë (  àð÷åéã àéìâúàã

å äøùã åîà àéìâúàã éøçà íçðúà ÷çöé
òà íäøáàå àîåé ìë éîç äåä àäð÷åéãå" â

>áéñðéàã <)áéñðã( àìå àúéá àåääá ìàò àì 
 àì äçôùã ïéâá ïîú àúúà éàäì äì ìéòà
 àúúà éæçúà àì äøùã ìäàáå äúøéáâ ùøéú

òà íäøáàå ä÷áø àìà àøçà" òãé äåäã â
 ÷çöéì äé÷áù ïîú àéìâúà äøùã àð÷åéãã

äà àåää ÷çöé àîåé ìë äéîàã àð÷åéã éîçîì ì
 áéúëã àåä àãä íäøáà àìå)íùä äë  ( ïúéå

 åì øùà ìë úà ÷çöéì åì øùà ìë úà íäøáà
àðëùî àåääá äøùã àð÷åéã àåää àã à÷ééã:  

ויתן אברהם את כל אשר לו " ,דבר אחר
 סוד האמונה העליונה שידבק ,"ליצחק

 כאן ,בא וראה .יצחק בדרגת חלקו כראוי
 ודאי אש . אש עם מים)מים עם אש(ללו נכ

ויתן אברהם את כל " משמע . מיםלוקח
 . זה המים שנכללים באש,"אשר לו ליצחק

 ,יַת ַמ.ובראשונה נכללו יחד אש ומים
 אז ,בשעה שעקד את יצחק לעשות בו דין

 , וכאן נכללו מים באש,נכללה האש במים
  .שהכל יהיה בסוד האמונה העליונה

áà ïúéå øçà øáã åì øùà ìë úà íäø
 ÷çöé à÷áãúàì äàìò àúåðîéäîã àæø ÷çöéì

äé÷ìåçã àâøãáà àëä éæç àú úåàé à÷ãë 
àéîá àùà ìéìëúàáâ àéî ìéèð àùà éàãå 

 àã ÷çöéì åì øùà ìë úà íäøáà ïúéå òîùî
 àúéîã÷áå àùàá ìéìëúàã àéî>ìéìëúà< 

 äéì ã÷òã àúòùá éúîéà àéîá àùà àãçë
 àðéã äéá ãáòîì ÷çöéì àùà ìéìëúà ïéãë

àéîáã àìë éåäîì àùàá àéî åìéìëúà àúùäå 
äàìò àúåðîéäîã àæø:  

ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן "
 אלו ,"מתנות" מה זה ".תאברהם מתנו

 הדרגות התחתונות שהם שמות של צדדי
 כדי להשלים את רוח הטומאהצדדי 
 והתעלה יצחק על הכל באמונה ,הדרגות

אלו היו  " הפילגשיםבני. "העליונה כראוי
 . ופילגש כעת, פילגש בראשונה.בני קטורה

וישלחם " . פילגשים ממש,רבי חייא אמר

 íäøáà ïúð íäøáàì øùà íéùâìôä éðáìå
 úåðúî)íùå  ( ïéâøã éøèñ ïéìà úåðúî éàî

 ïéâá àáàñî çåø éøèñã ïäîù ïåðéàã ïéàúú
 àìë ìò ÷çöé ÷ìúñàå ïéâøã àîìùàì
 ïéìà íéùâìôä éðá éæç à÷ãë äàìò àúåðîéäîá
 àúùä ùâìôå àúéîã÷á ùâìô äøåè÷ éðá ååä

îà àééç éáø ÷çöé ìòî íçìùéå ùîî íéùâìô ø

                                                           

 ).א"ד( יצחק קץ חי בתקונים א
áàùàá àéî ) ôã"å.( 

 ).א"נ(באשא שכן אברהם שהוא מים נתן את כל אשר לו ליצחק ונמצא המים כלולים באש  ג מיא" הג
 ).א"נ(ח "ז.  כי כן היה יצחק עקוד לפניו ונמצא האש כפוף ונכלל תחת ידי המיםד
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 .אצל יצחק לשלוט שלא ,"מעל יצחק בנו
 וקיים בעוד שאברהם היה חי ,"בעודנו חי"

 וכדי . שלא יתגרו בו אחר כך,בעולם
שיצחק יתקן בצד הדין הקשה העליון 

 . לפניויכנעו כולם וכולם שיתגבר על
משום ששם הם  ,"קדמה אל ארץ קדם"

 כתוב ,בא וראה. צדדי הכשפים הטמאים
 ,"ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם"

 בני פילגשים של )הם(אלו הם שהיו מבני 
 והרי בארנו שהרי באותם הררי .אברהם

 ,קדם הם מלמדים כשפים לבני אדם
 ומאותה ארץ קדם יצאו לבן ובעור ובלעם

  . והרי בארוהו,מכשפים וכולם ,בנו

 åðá)íù ( åðãåòá ÷çöéã äéáâì äàèìùì àìã
 éç)íù ( àîìòá íéé÷å éç íäøáà äåäã ãåòá

 ïéâáå øúáì äéì ïåâøè÷é àìã]ï÷úúéã [
)ï÷úúàã( äàìò àéù÷ àðéã øèñá ÷çöé 

 äéî÷ ïééôëúà åäìëå åäìë ìò àô÷úúàì
 íã÷ õøà ìà äîã÷)íù ( éøèñ ïåðéà ïîúã ïéâá

øç áéúë éæç àú éáàñî éù)î"é ä à ( áøúå
äîìù úîëçà ïåðéà ïéìà íã÷ éðá ìë úîëçî 

 éðáî ååäã>ïåðéà< àäå íäøáàã íéùâìô éðá 
 ïéôìåàã ïåðéà íã÷ éøøä ïåðéàá àäã àðîé÷åà
 ïáì å÷ôð íã÷ õøà àéääîå àùð éðáì ïéùøç

åðá íòìáå øåòáåéäåî÷åà àäå éùøç åäìëå :  
סה ימי נתן למש" ,רבי חזקיה פתח ואמר

  יעקב
 øîàå çúô äé÷æç éáø)ãë áî äéòùé ( ïúð éî

á÷òé äñéùîì  
  ãì÷/à  

 ,בא וראה .' וגו"'זזים הלא הווישראל לב
 הברכות לא ,מזמן שנחרב בית המקדש

 כביכול נמנעות ,שורות בעולם ונמנעות
 וכל אותן שאר הדרגות .ממעלה ומטה

התחתונות מתגברות והולכות ושולטות על 
אין .  משום שהם גרמו בחטאיהם,שראלי

 שכתוב ,הפסוק הזהשל שבים דבריו ימתי
מי " כיון שאמר ".סה יעקבימי נתן למש"

חטאנו " מה זה ,"נתן למשסה יעקב וישראל
 ואם אמר . חטאו לולכתוב היה צריך ,"לו
צריך לכתוב  ,"ולא אבו" מהו ,"חטאנו לו"

 אלא בשעה שנחרב המקדש .ולא אבינו
 רצתה השכינה ,יכל והעם הגלהונשרף הה

 .להעקר ממקומה וללכת עמהם בגלות
אמרה אלך בראשונה לראות את ביתי 

ד את מקומות הכהנים ו ואפק,והיכלי
אמר רבי . והלוים שהיו עובדים בביתי

 באותה שעה הסתכלה כנסת ,אלעזר
ישראל למעלה וראתה את בעלה מסתלק 

 נכנסה , ירדה למטה.ממנה למעלה למעלה
 ,והסתכלה בכל אותם המקומותלבית 

 ונשמע קול ,ונשמע קול למעלה למעלה
קול ברמה נשמע נהי " זהו שכתוב .למטה

 ,' וגו"בכי תמרורים רחל מבכה על בניה
 הסתכלה על ,כיון שנכנסה לגלות. ובארוה

éååäé àìä íéææåáì ìàøù"åâå ä ' éæç àú
 ïééøù àì ïàëøá àùã÷î éá áøçúàã àðîæî
 àúúå àìéòî åòðîúà ìåëéáë åòðîúàå àîìòá
 éìæàå éô÷úúî ïéàúú ïéâøã øàù ïåðéà ìëå
 åîøâ ïåðéàã ïéâá ìàøùéã åäééìò éèìùå

éìî ïáùééúà àì àø÷ éàä åäééáåçá]ä[ áéúëã 
)ãë áî äéòùé ( äñéùîì ïúð éî ïåéë á÷òé

 åäî ìàøùéå á÷òé äñéùîì ïúð éî øîàã
 åì åðàèç øîà éàå äéì éòáî åì åàèç åì åðàèç
 àúòùá àìà äéì éòáî åðéáà àìå åáà àìå éàî
 éìâúà àîòå àìëéä ã÷åúàå àùã÷î áøçúàã
 êäéîìå äúëåãî àø÷òúàì àúðéëù àéòá
 éîçîì àúéîã÷á êäéà äøîà àúåìâá ïåäîò

å÷ôàå éàìëéäå éàúéá éàåéìå éðäëã éúëåã ìò ã
 àéääá øæòìà éáø øîà éàúéáá ïéçìô ååäã
 úàîçå àìéòì ìàøùé úñðë úìëúñà àúòù

äðéî ÷ìúñà äìòáãá úúçð àìéòì àìéòì 
 ïåðéà ìëá úìëúñàå àúéáá úìàò àúúì
 òîúùàå àìéòì àìéòì àì÷ òîúùàå éúëåã

 áéúëã àåä àãä àúúì àì÷)ãé àì äéîøé ( ìå÷
éäð òîùð äîøá ìò äëáî ìçø íéøåøîú éëá 

                                                                                                                                                                                     

ששלמה התבונן וחקר בכל הכחות החיצונים , א"ב ופנחס רלג ע"ויחי רכג ומשפטים קיב ע' עי א
והעמיק בהם הרבה והכניס את , וכל זה משום שסמך עצמו על חכמתו הגדולה, ושימושיהם ופעולותיהם

  ).ב"ב קמו ע"ה ח"דע(ולכן נכשל , עצמו בניסיון זה יותר מדאי
עילא דהיינו לכ "י ואח"בינה בסוד הות נטל היסוד עמו ונסתלקו לעילא ל"ו ת" בסוד אוי פירוש שהואב

 ).א"נ(ח "ז. אחרי' לאלף כתר וזהו אוי כנזכר בפ
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 וראתה שדוחקים אותם ורומסים ,העם
 אז .אותם בגלות בין רגלי שאר העמים

 והם ,' וגו"בסה יעקימי נתן למש"אמרה 
 והיא ,"זו חטאנו לו' הלא ה"אומרים 
ולא אבו בדרכיו הלוך ולא שמעו "אומרת 
ובשעה שעתיד הקדוש ברוך הוא ". בתורתו

 כנסת ישראל תשוב מן ,ד את עמוולפק
אומר לה הקדוש ברוך ( .הגלות בראשונה

 תלכי לבית כדי שבית המקדש יבנה )הוא
 , ויאמר לה הקדוש ברוך הוא.בהתחלה

ה ואומרת לאיזה ַב היא ַש.ומי מן העפרק
.  והיכלי נשרף באש, ביתי חרב,מקום אלך

עד שהקדוש ברוך הוא יבנה את בית 
המקדש בראשונה ויתקין את ההיכל ויבנה 

 ואחר כך יקים אותה מן , ירושליםעיראת 
 .' וגו"'בונה ירושלים ה" זהו שכתוב .העפר

נדחי " ואחר כך , בראשונה"בונה ירושלים"
התנערי מעפר " ויאמר לה ".שראל יכנסי

 ויכנס את גליות .' וגו"קומי שבי ירושלם
 "'בונה ירושלים ה" זהו שכתוב .ישראל

 ,"נדחי ישראל יכנס"  ואחר כך,בראשונה
 ,"הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם"ואז 

ואת רוחי אתן " וכתוב .ית המתיםיזו תח
 "בקרבכם ועשיתי את אשר בחקי תלכו

  .'וגו

åâå äéðá ' àúåìâá úìàòã ïåéë äåî÷åàå
 ïåì éñîøå ïåì é÷çãã úàîçå àîòá úìëúñà
 úøîà ïéãë ïéîò øàùã åäééìâø ïéá àúåìâá

)ãë áî äéòùé (åâå á÷òé äñéùîì ïúð éî ' ïåðàå
åäé àìä ïéøîà" àéäå åì åðàèç åæ ä>úøîà <

)úéøîà(îù àìå êåìä åéëøãá åáà àìå  åò
á÷ ïéîæã àúòùáå åúøåúá" äéîò ìò ã÷ôîì ä

 àúéîã÷á àúåìâ ïî áåúéú ìàøùé úñðë)à" ì
á÷"ä ( éðáúé ùã÷îä úéáã ïéâá àúéáì êäú

 äì àîééå àúéîã÷á]á÷"ä[ àéä àøôòî éîå÷ 
 éìëéä áøç éàúéá êäéà øúà ïàì äøîàå úáú

á÷ã ãò àøåðá ã÷åúà" àùã÷î éá éðáé ä
áéå àìëéä ïé÷úéå àúéîã÷á íìùåøéã àúø÷ éð

áéúëã àåä àãä àøôòî äì íé÷åé øúáìåà 
)á æî÷ íéìäú (åäé íìùåøé äðåá" ä]åâå'[ äðåá 

 ñðëé ìàøùé éçãð øúáìå àúéîã÷á íìùåøé
 äì àîééå)á áð äéòùé ( éáù éîå÷ øôòî éøòðúä

åâå íìùåøé ']ðëúéå àåä àãä ìàøùéã ïåäúåìâ ù
ä íìùåøé äðåá áéúëã 'ãð øúáìå àúéîã÷á éç

ñðëé ìàøùé[ ïéãëå ) æî÷ íéìäúâ(  àôåøä
 íéúîä úééçú àã íúåáöòì ùáçîå áì éøåáùì

 áéúëå)æë åì ìà÷æçé ( íëáø÷á ïúà éçåø úàå
å åëìú é÷çá øùà úà éúéùòåâå':  

  :ä êåøá 'ïîàå ïîà íìåòì  לעולם אמן ואמן' ברוך ה
  úåãìåú úùøôá:  
  øäæ  
 פתח רבי .' וגו"ת יצחקוואלה תולד"

ישמיע כל ' מי ימלל גבורות ה" ,ייא ואמרח
 כשרצה הקדוש ברוך ,בא וראה ".תהלתו

 , את העולםלברואהוא ועלה ברצון לפניו 
 ובכל .היה מסתכל בתורה ובורא אותו

מעשה ומעשה שברא הקדוש ברוך הוא 
 . היה מסתכל בתורה ובורא אותו,בעולם

  ואהיה אצלו אמון ואהיה"זהו שכתוב 

çöé úåãìåú äìàååâå ÷ ')èé äë úéùàøá (
 øîàå àééç éáø çúô)á å÷ íéìäú ( ììîé éî

åäé úåøåáâ" àòá ãë éæç àú åúìäú ìë òéîùé ä
á÷" äåä àîìò éøáîì äéî÷ àúåòøá ÷éìñå ä

 àãáåò ìëáå äéì àøáå àúééøåàá ìëúñî
á÷ àøáã àãáåòå" ìëúñî äåä àîìòá ä

 áéúëã àåä àãä äéì àøáå àúééøåàá) ç éìùî
ì (éäàåäéäàå ïåîà åìöà ä:  

  íìòðä ùøãî:  
ת יצחק בן אברהם אברהם וואלה תולד"

 , רבי יצחק פתח".הוליד את יצחק
 , שנו רבותינו.' וגו"הדודאים נתנו ריח"

לעתיד לבא הקדוש ברוך הוא מחיה את 

 íäøáà íäøáà ïá ÷çöé úåãìåú äìàå
 ÷çöé úà ãéìåä)èé äë úéùàøá ( ÷çöé éáø

 çúô)ãé æ øéù (åâå çéø åðúð íéàãåãä ' ïðáø åðú
 íéúîä úà äéçî àåä êåøá ùåã÷ä àáì ãéúòì

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(א במדרש הנעלם ” קלט עא
  .##*זוהר הרקיע בריש הפרשה' עי, בענין הבארות ב
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המתים וינער אותם מעפרם שלא יהיו בנין 
עפר כמות שהיו בתחלה שנבראו מעפר 

 זהו שכתוב .יםמתקי דבר שאינו ,ממש
אלהים את האדם עפר מן ' וייצר ה"

  ובאותה". האדמה

 úåîë øôò ïéðá åéäé àìù íøôòî íúåà øòðéå
]åéäù) [äéäù( ùîî øôòî åàøáðù äìçúá 

 áéúëã àåä àãä íéé÷úî åðéàù øáã) úéùàøá
æ á (åäé øöééå"éäìà ä" ïî øôò íãàä úà í

 äîãàä]å[äúåàá  
  ãì÷/á  
  øäæ  

 אל תקרי אמון אלא ,"שעשועים יום יום
 אמרה התורה , אדםלברואכשרצה . מןוא

 אם האדם יברא ואחר כך יחטא ,לפניו
 למה יהיו מעשי ידיך ,ותוואתה תדון א

 אמר .ל את דינךו שהרי לא יוכל לסב,לחנם
 הנה תקנתי תשובה ,לה הקדוש ברוך הוא

 אמר הקדוש .טרם שבראתי את העולם
ברוך הוא לעולם בשעה שעשה אותו וברא 

 אתה , עולם, עולם, אמר לו,את האדם
. ימו אלא על התורהיקותיך לא יתקווח

י שיתעסק  כד@, כך בראתי את האדםולכן
 .הריני מחזירך לתהו ובהו , ואם לא,בה

אנכי "זהו שכתוב  .ל האדםגלבקיים והכל 
 והתורה ".עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי

עומדת ומכריזה לפני בני אדם כדי 
 ואין מי שירכין ,שיתעסקו וישתדלו בה

  .אזנו

 ïîåà àìà ïåîà éø÷ú ìà íåé íåé íéòåùòù
î÷ äøåú äøîà íãà éøáîì àòá ãë øá éà äé

 éàîà äéì ïåãéú úðàå éèçé øúáìå éøáúé ùð
 ìáñîì ìåëéé àì àäã àðâîì êãé éãáåò ïåäé

êðéãàá÷ äì øîà " ãò äáåùú úðé÷úà àä ä
á÷ øîà àîìò éúàøá àì" àúòùá àîìòì ä

à íãàì àøáå äéì ãáòã" úðà àîìò àîìò ì
 êë ïéâáå àúééøåà ìò àìà ïéîéé÷ àì êñåîéðå

 íãàì äéì éúàøá]ëêá[ éàå äá ÷ñòúéã ïéâá 
 äéðéâá àìëå åäáå åäúì êì øãäà àðà àä åàì

 áéúëã àåä àãä àîéé÷ íãàã)áé äî äéòùé (
 àúééøåàå éúàøá äéìò íãàå õøà éúéùò éëðà
 å÷ñòúéã ïéâá àùð éðáã åäééî÷ àæøëîå àîéé÷

äéðãåà ïéëøéã ïàî úéìå äá åìãúùéå:  

 מקיים , בתורהעוסק כל מי ש,בא וראה
ם כל מעשה ומעשה על יהעולם ומקי

בר באדם  ואין לך כל אבר וא,קונו כראויית
 שהרי כמו שאדם .שאין כנגדו בריה בעולם

עומדים דרגות על  וכולם ,נחלק לאיברים
גוף  וכולם קנים אלו על אלוודרגות מת

 כולם  כל אותם בריות,כך גם העולם ,אחד
 .ברים ועומדים אלו על אלוברים אא

 )אחד(הנה גוף  ,קניםומת  כולםוכאשר
 שהרי כל .התורהדוגמת והכל כ. ממש

ברים ופרקים ועומדים אלו על התורה א
 .נעשים גוף אחד ,לם נתקניםו וכשכ.אלו

 פתח ואמר ,כיון שדוד הסתכל במעשה הזה
בחכמה עשית  כולם 'מה רבו מעשיך ה"

בתורה כל הסודות ". מלאה הארץ קנינך
 .ידבקלה שלא יכולים ,עליונים חתומים

 åäéà àúééøåàá ìãúùàã ïàî ìë éæç àú
 äéðå÷ú ìò àãáåòå àãáåò ìë íéé÷å àîìò íéé÷

éùå àôééù ìë êì úéìå úåàé à÷ãë àîéé÷ã àôé
 àîìòá äéøá äéìá÷ì éåä àìã ùð øáá äéá

ïéôééù âìôúî åäéà ùð øáã äîë àäãâ åäìëå 
 ïéìà ìò ïéìà ïéð÷úúî ïéâøã ìò ïéâøã ïéîéé÷
 ïééøá ïåðéà ìë àîìò éîð éëä àôåâ ãç åäìëå

]åäìë[ôééù ïéôééù  ãëå ïéìà ìò ïéìà ïéîéé÷å ïé
]ïð÷úúî) [ïð÷úî( àä åäìë )ãç (îî àôåâùã 

 àìë àúééøåà àäã àúééøåàã àðååâë àìëå
 ïð÷úúî ãëå ïéìà ìò ïéìà ïéîéé÷å ïé÷øôå ïéôééù
 ãåã ìëúñàã ïåéë àôåâ ãç åãéáòúà åäìë

 øîàå çúô àã àãáåòá)ãë ã÷ íéìäú ( åáø äî
åäé êéùòî"ä) åâå'( äàìî úéùò äîëçá íìë 

                                                           

י הוא "כ  אין תקומה אף בריבוי עונשים והשיב הא אתקינית תשובה כי' כי כפי ערך שחטא לו יתא
 ).א"נ(ח "ז. הרוצה בתשובה

á  êá)ôã"å.( 
 ).א"ד( שמתחלק האדם לאברים אברים ג
כל הנבראים ש' שער כח פרק א' ועי, שכאן מתבאר עניין הספירות שבצורת יושר' י פרק ב"ח עגו"ע' עי ד

 .וכל הבריות הם בציור דמות פרצוף אדם
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בתורה כל אותם דברים עליונים שהתגלו 
 בתורה הם כל הדברים .ולא התגלו

 כל הדברים של העולם .שלמעלה ולמטה
הזה וכל הדברים של העולם הבא הם 

   ואין,בתורה

 êðéð÷ õøàä]àúééøåàá[à ïéàìò ïéæø ìë ïåðéà 
ç àìã ïéîéú ìë àúééøåàá à÷áãúàì ïéìëé

 ïééìâúà àìå ïééìâúàã ïéàìò ïéìî ïåðéà
 ìë àúúìå àìéòìã ïéìî ìë ïåðéà àúééøåàá
 éúàã àîìòã ïéìî ìëå ïéã àîìòã ïéìî

úéìå ïåðéà àúééøåàá:  
  íìòðä ùøãî:  

 ,שעה יתנערו מעפר מאותו הבנין
 זהו .להיות להם קיוםים ו מקויעמדו בבנין

מעפר קומי שבי התנערי "שכתוב 
 ויעלו מתחת ,מו בקיוםי יתקי".ירושלים

 . ויקבלו נשמתם בארץ ישראל,לארץ
הקדוש ברוך הוא ) ישיב(באותה שעה יציף 

 זהו . שבגן עדן עליהם@ריחותבכל מיני 
אמר רבי ". הדודאים נתנו ריח"שכתוב 

 , אל תקרא הדודאים אלא הדודים,יצחק
ה עים זזהו הגוף והנשמה שהם דודים וֵר

 מה , דודאים ממש, רב נחמן אמר.עם זה
 אף הם ,הדודאים מולידים אהבה בעולם

 ,"נתנו ריח" ומה זה .מולידים אהבה בעולם
,  לדעת ולהכיר את בוראם,כשרון מעשיהם

אלו פתחי  ,"ועל פתחינו. "@את דודם
שמים שהם פתוחים להוריד נשמות 

אלו הנשמות חדשים  ,"כל מגדים" .לפגרים
ותם שיצאו נשמתם מהיום א ,גם ישנים

כמה שנים ואותם שיצאו נשמתם מימים 
 להיכנסמועטים וזכו בכשרון מעשיהם 

עתידים לירד בבת אחת  כולם ,בעולם הבא
  . בגופות המוכנים להםלהיכנס

 åãîòéå ïéðáä åúåàî øôòî åøòðúé äòù
 àåä àãä àîåé÷ íäì úåéäì íééå÷î ïéðáá

 áéúëã)á áð äéòùé (å÷ øôòî éøòðúä éáù éî
 õøàì úçúî åìòéå àîåé÷á åîéé÷úé íìùåøé
 óéöé äòù äúåàá ìàøùé õøàá íúîùð åìá÷éå

>ð"áéùé à<éðéî ìë àåä êéøá àùãå÷ ï 
]áïéçéø[á ïãò ïâáù >íäéìò< áéúëã àåä àãä 
)ãé æ øéù ( ìà ÷çöé éáø øîà çéø åðúð íéàãåãä

 äîùðäå óåâä åäæ íéãåãä àìà íéàãåãä éø÷ú
øå íéãåã íäù øîà ïîçð áø äæ íò äæ íéò

 äáäà íéãéìåî íéàãåãä äî ùîî íéàãåã
 íìåòá]íìåòá äáäà íéãéìåî íä óà[ éàîå 

 øéëäìå úòãì íäéùòî ïåøùë çéø åðúð
]íàøåáì [íãåãìâ íéîù éçúô åìà åðéçúô ìòå 

 íéçåúô íäù]ãéøåäì[ ìë íéøâôì úåîùð 
 íúåà íéðùé íâ íéùãç úåîùðä åìà íéãâî

úîùð åàöéù åàöéù íúåàå íéðù äîë íåéäî í
 íäéùòî ïåøùëá åëæå íéèòåî íéîéî íúîùð
 úáá ãøéì íéãéúò íìë àáä íìåòá ñðëäì

íäì íéðëåîä úåôåâá ñðëäì úçà:  
וצאת  בת קול י,אמר רבי אחא בר יעקב

 צפנתי חדשים גם ישנים דודי" ,ואומרת
 ,"לך" , צפנתי אותם באותם העולמות,"לך

 .תה גוף קדוש ונקי בשביל שא,בשבילך
אלו  ,)נתנו ריח( "הדודאים" ,דבר אחר

אלו הנשמות  ,"נתנו ריח" .מלאכי שלום
 כמו ,השאירו ,"נתנו" .שהם ריח העולם

". ולא נתן סיחון את ישראל"שנאמר 
 שלש כתות של , אמר רבי יהודה,שלמדנו

מלאכי השרת הולכים בכל חדש ובכל שבת 
  ובמי.ללוות לנשמה עד מקום מעלתה

 אמר ".על פתחינו כל מגדים"ים את ינק

øîà úàöåé ìå÷ úá á÷òé øá àçà éáø 
 úøîåàå)ùí ( êì éúðôö éãåã íéðùé íâ íéùãç

 êìéáùá êì úåîìåòä íúåàá íúåà éúðôö
 øçà øáã é÷ðå ùåã÷ óåâ äúàù ìéáùá

 íéàãåãä)çéø åðúð ( çéø åðúð íåìù éëàìî åìà
 äîë å÷áù åðúð íìåòä çéø íäù úåîùðä åìà

 øîà úàã)âë àë øáãîá (ïåçéñ ïúð àìå úà 
 ìù úåúë ùìù äãåäé éáø øîà àðàúã ìàøùé
 úáù ìëáå ùãç ìëá íéëìåä úøùä éëàìî
 ìò íé÷åð ïàîáå äúìòî íå÷î ãò äîùðì úååìì

                                                                                                                                                                                     

מ "א.  העולם שהואע דבכל עולם התורה נדרשת כפי"עולמות אבי' עניינים באורייתא כנגד ד'  אמר דא
 ).א"נ(
á  ïéçéø éðéî)ôã"å.( 
â ôãá ÷çîð"å. 
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 אלו הן הגופות שהם עומדים ,רבי יהודה
מה נותן  ודּו,בפתחי קברות לקבל נשמתן

 רבונו , והוא מכריז ואומר,פתק של חשבון
 אותם , חדשים גם ישנים,של עולם

 ואותם שנקברו מזמן ,שנקברו מכמה ימים
 להוציא אותם ,צפנתי לך כולם ,מועט

  .בחשבון

 ïä åìà äãåäé éáø øîà íéãâî ìë åðéçúô
 ìá÷ì úåøá÷ éçúôá íéãîåò íäù úåôåâä

îåãå ïúîùð" àåäå àðáùåçã à÷úô ïúåð ä
éùãç íìåò ìù åðåáø øîåàå æéøëî íéðùé íâ í

 ïîæî åøá÷ðù íúåàå íéîé äîëî åøá÷ðù íúåà
àðáùåçá åäì ÷ôéîì êì éúðôö íìë èòåî  

  äì÷/à  
  øäæ  

 לכן ו. אותםידעו] יתבונןש[שישגיח מי 
ישמיע כל ' מי ימלל גבורות ה"כתוב 
  ".תהלתו

 áéúë êë ïéâáå ïåì òãéå çâùéã ïàî) íéìäú
á å÷ (åäé úåøåáâ ììîé éî"ú ìë òéîùé äåúìä:  

על  לעמוד קשי בא שלמה וב,בא וראה
 .דברי התורה ועל דקדוקי התורה ולא יכל

 ".אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני" ,אמר
גל עיני ואביטה נפלאות " ,דוד אמר

וידבר " כתוב בשלמה ,בא וראה". מתורתך
שלשת אלפים משל ויהי שירו חמשה 

 והרי בארוהו שחמשה ואלף טעמים ".ואלף
 ומה .ל ומשל שהיה אומרהיו בכל מש

 , כך היו בדבריו, שהוא בשר ודם,שלמה
דברי התורה שאמר הקדוש ברוך הוא על 
אחת כמה וכמה שבכל דבר ודבר יש בו 

 , כמה תשבחות, כמה שירים,כמה משלים
 זה ועל , כמה חכמות,כמה סודות עליונים

  ".'מי ימלל גבורות ה"כתוב 

 àòáå äîìù àúà éæç àú]í÷éîì) [îéé÷ìà( 
 ìò]éåìî) [éìî( àúééøåà é÷åã÷ã ìòå àúééøåàã 

 øîà ìéëé àìå)âë æ úìä÷ ( àéäå äîëçà éúøîà
 øîà ãåã éðîî ä÷åçø)çé èé÷ íéìäú ( éðéò ìâ

 äîìùá áéúë éæç àú êúøåúî úåàìôð äèéáàå
)î"áé ä à ( åøéù éäéå ìùî íéôìà úùìù øáãéå

 íéîòè óìàå äùîçã äåî÷åà àäå óìàå äùîç
ëá ååä äîìù äîå øîà äåäã ìùîå ìùî ì

 àúééøåàã ïéìî éåìîá ååä êë íãå øùá åäéàã
á÷ øîà÷ã" äìî ìëáã äîëå äîë úçà ìò ä

 äîë ïéøéù äîë íéìùî äîë äá úéà äìîå
 àã ìòå ïàîëç äîë ïéàìò ïéæø äîë ïçáùåú

åäé úåøåáâ ììîé éî áéúë"ä:  
ואלה " , מה כתוב למעלהבא וראה

ם שנים עשר  שה".ת ישמעאלולדות
ואלה תולדת " אחר כך אמר .נשיאים

שכתוב בו שכיון ה על דעתך ֶלַעַת ַה".יצחק
בישמעאל שהוליד שנים עשר נשיאים 

לה וזה לא ו זה ע,ויצחק הוליד שני בנים
 זה ,"'מי ימלל גבורות ה" על כן כתוב ,להוע

 ויצחק הוציא את יעקב שהוא היה ,יצחק
שר  שהוליד שנים ע, מכולםלבדו יותר

 אבל . הקיום של מעלה ומטה,שבטים
 )וישמעאל( , עליונהבקדושהיצחק למעלה 

מי ימלל גבורות " ועל כן כתוב ,ועשו למטה
 כשנדבק , זה יעקב,"ישמיע כל תהלתו' ה

  . כמה כוכבים מאירים מהם,השמש בלבנה

 àìéòì áéúë äî éæç àú)áé äë úéùàøá (
 ïéàéùð øñéøú ïåðéàã ìàòîùé úåãìåú äìàå

ì ÷çöé úåãìåú äìàå øîà øúá)èé íù ( à÷ìñ
 ãéìåàã ìàòîùéá äéá áéúëã ïåéëã êúòã

 ïéðá ïéøú ãéìåà ÷çöéå ïéàéùð øñéøú)å( àã
 áéúë àã ìò ÷ìúñà àì àãå ÷ìúñà) å÷ íéìäú

á (åäé úåøåáâ ììîé éî" ÷çöé àã ä]÷çöéå [
)åùòå( éåãåçìá åäéà äåäã á÷òéì äéì ÷éôà 

éøú ãéìåàã åäìëî øéúé àîåé÷ ïéèáù øñ
 äàìò äùåã÷á àìéòì ÷çöé ìáà àúúå àìéòìã

]ìàòîùéå[ )åùòå( ììîé éî áéúë àã ìòå àúúì 
åäé úåøåáâ" ãë á÷òé àã åúìäú ìë òéîùé ä

 ïéøéäð àéáëë äîë àøäéñá àùîù ÷áãúà
åäééðî:  

 אמר ".ואלה תולדת יצחק בן אברהם"
 מה שונה שעד כאן לא כתוב בן ,רבי יוסי
 אלא אף על גב שכתוב .כעת אמר ו,אברהם

 כעת שמת ,"ויברך אלהים את יצחק בנו"
 . ונשארה ביצחק, דמותו היתה בו,אברהם

íäøáà ïá ÷çöé úåãìåú äìàå)  äë úéùàøá
èé (åé éáø øîà áéúë àì àëä ãòã àðù éàî éñ

òà àìà øîà àúùäå íäøáà ïá" áéúëã â
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 היה אומר זה ,שכל מי שראה את יצחק
אברהם " , והיה מעיד ואומר,ודאי אברהם

  רבי יצחק קם לילה אחד". הוליד את יצחק

åðáà äéá äåä äéð÷åéã íäøáà úéîã àúùä 
 äåä ÷çöéì éîçã ïàî ìëã ÷çöéá äéá øàúùàå
 íäøáà øîàå ãéäñ äåäå éàãå íäøáà àã øîà

 ÷çöé úà ãéìåä)èé íù ( àéìéì í÷ ÷çöé éáø
ãç:  

  íìòðä ùøãî:  
 עתיד הקדוש ,אמר רב יהודה אמר רב

ברוך הוא לשמח באותו זמן עם הצדיקים 
 והכל ישמחו ,להשרות שכינתו עמהם

' ישמח ה" זהו שכתוב ,באותה שמחה
 עתידים , אמר רבי יהודה".במעשיו

 עולמות לברואהצדיקים באותו זמן 
 והרי ,אמר לו רבי יוסי. ולהחיות מתים

 אמר לו ". חדש תחת השמשאין כל"שנינו 
 בעוד שהרשעים ,שמעו בא ,רבי יהודה

 , כל העולם אינו בקיום,בעולם וירבו
 .מתקיים אזי העולם ,וכשהצדיקים בעולם

ד וע" ,ועתידים להחיות מתים כמו שאמרנו
בות ירושלים וישבו זקנים וזקנות ברח
 כמו ,"ב ימיםוואיש משענתו בידו מר

גו הצדיקים באותו זמן ישי. שכתוב למעלה
 ביום , שאמר רבי יוסי.מהידעת של

 עתידים ,שישמח הקדוש ברוך הוא במעשיו
 ואז תרבה ,הצדיקים להכיר אותו בלבם

 זהו .לו ראו אותו בעיןיההשכלה בלבם כא
 "ואמר ביום ההוא הנה אלהינו זה"שכתוב 

 על , מכולםתרוושמחת הנשמה בגוף י. 'וגו
את וידעו וישיגו  קיימים שיהיו שניהם

 וזהו הטוב ,בוראם ויהנו מזיו השכינה
 זהו שכתוב .הגנוז לצדיקים לעתיד לבא

 אלו הם ,"ואלה תולדת יצחק בן אברהם"
תולדות השמחה והשחוק שיהא בעולם 

היא הנשמה  ,"בן אברהם" .באותו זמן
 .מה במעלתהיהזוכה לכך ולהיות של

הנשמה מולידה  ,"אברהם הוליד את יצחק"
  .בעולםהשמחה והשחוק הזה 

 êåøá ùåã÷ä ãéúò áø øîà äãåäé áø øîà
 úåøùäì íé÷éãöä íò ïîæ åúåàá çåîùì àåä

äçîù äúåàá åçîùé ìëäå íäîò åúðéëùá 
 áéúëã àåä àãä)íéìäúàì ã÷  (åäé çîùé" ä

 íé÷éãöä íéãéúò äãåäé éáø øîà åéùòîá
 øîà íéúî úåéçäìå úåîìåò àøáì ïîæ åúåàá

 ïðúäå éñåé éáø äéì)à úìä÷è  ( ùãç ìë ïéà
ú äãåäé éáø äéì øîà ùîùä úçú" ãåòá ù

 íåé÷á åðéà íìåòä ìë åáøéå íìåòá íéòùøäù
 íéé÷úî íìåòä éæà íìåòá íé÷éãöäùëå

 ïøîà÷ãë íéúî úåéçäì íéãéúòå)ã ç äéøëæ (
 ùéàå íìùåøé úåáåçøá úåð÷æå íéð÷æ åáùé ãåò

ìéòì áéúëãë íéîé áåøî åãéá åúðòùîâ åúåàá 
âéùé ïîæ éñåé éáø øîàã äîéìù úòã íé÷éãöä å
 àîåéá>éãçéã <)éãçã( àåä êéøá àùãå÷ 

 ïåäáìá äéì òãðîì àé÷éãö ïåðéà ïéðéîæ éåãáåòá
 äéì åæç åìéàë ïåäáìá åðúìëñ éâñé ïéãëå

àðéòáã áéúëã àåä àãä )è äë äéòùé ( øîàå
åâå äæ åðéäìà äðä àåää íåéá ' äîùðä úçîùå

åéäéù ìò íìëî øúé óåâá åòãéå íéîéé÷ íäéðù 
 áåèä åäæå äðéëùä åéæî åðäéå íàøåá úà åâéùéå
 áéúëã àåä àãä àáì ãéúòì íé÷éãöì æåðâä

)èé äë úéùàøá ( ïá ÷çöé úåãìåú äìàå
 àäéù ÷åçùäå äçîùä úåãìåú íä åìà íäøáà
 äëåæä äîùðä àéä íäøáà ïá ïîæ åúåàá íìåòá
 úà ãéìåä íäøáà äúìòîá äîéìù úåéäìå êëì

                                                           

לך משלא אמרו מאבי' ל אמרו שלעולם היה יצחק בדיוקנו של אברהם מפני הליצני" וקשה כי רזא
ס ויברך אלקים את יצחק בנו "נתעברה שרה והכא אמרו דהשתא דמית אברהם אשתאר ביה דיוקניה ושז

קנו בו להעיד שהוא בנו וזהו מלת בנו שהיא מיותרת ואחר שכתוב ויברך כי הברכה הזו היתה שנשארה דיו
ג שאמר "ועוד קשה מילת אע. 'ך ליה אברהם הוליד את יצחק לפרש מה ענין הברכה הנזיסמ' אלקים וגו

ג ויברך אלקים את יצחק "ש דעד הכא לא כתיב בן אברהם והשתא אמר אלא אע"י מ"ל אר"למעלה מזה וז
שערים ' שמונ(ע "וצ' ל משום דכתיב וכו" שהוא להפך והילג"כ קשה מלת אע"ברהם ואבנו השתא דמית א

 )ו"הגהות מהרח) (ו"למהרח
  ).א"א פג ע"כללים ח(בהתגלות חסד בפומא דאמה ' פי ב
 )הערת הזוהר(ב " קיד עג
צ " ספדא על"בהגר (חוורתאה דהיינו "סעודת לויתן"בחינת  הי וזו, האור הגנוז מששת ימי בראשית',פי ד

  ).א"סוף יב ע
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é ÷çö)íù ( ÷åçùäå äçîùä äãéìåî äîùðä
íìåòá äæä:  

 זה ששנינו ,אמר רבי יהודה לרבי חייא
שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה 

 טרם , אמר לו.הזלצדיקים לעתיד לבא מה 
 ,הלכתי לפני אותם המלאכים הקדושיםש

 כיון ששמעתי . כך נשמע לי,בעלי המשנה
 . בלביהתיישב ,את זה שאמר רבי אלעזר

 סעודת הצדיקים לעתיד ,שאמר רבי אלעזר
ויחזו את האלהים "לבא כמו זה שכתוב 

.  וזה הוא ששנינו נזונים".ויאכלו וישתו
  ואמר רבי

 ïðéðúã àä àééç éáøì äãåäé éáø øîà
 äãåòñ úåùòì àåä êåøá ùåã÷ä ãéúòã

ä éàî àáì ãéúòì íé÷éãöìàé àì ãò äéì øîà 
ïéùéã÷ ïéëàìî ïåðéà éî÷ úéìæàà  ïéúéðúî éøàî

 éáø øîàã àä úéòîùã ïåéë éì òéîù éëä
 øæòìà éáø øîàã éàáìá àáùéúà øæòìà
 áéúëã éàäë àáì ãéúòì íé÷éãöä úãåòñ

)àé ãë úåîù (éäìàä úà åæçéå" åúùéå åìëàéå í
éáø øîàå ïéðåæéð ïðúã àåä àãå  

  äì÷/á  
  øäæ  

 ורבי יהודה קם בקיסריה .ק בתורהולעס
 אקום ואלך ,רבי יהודה אמר .שעהאותו ב

 .ק בתורה ונתחבר יחדו ואעס,לרבי יצחק
 כשקרב . שהיה ילד,הלך עמו חזקיה בנו

 , שמע את רבי יצחק שהיה אומר,לשער
ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את "

 ".לחי רואייצחק בנו וישב יצחק עם באר 
 ואין סופו ,הפסוק הזה אין ראשו סופו

וך הוא  מה שונה שהקדוש בר.ראשו
רך לברך את יצחק משום שאברהם לא טהצ

 , משום שלא יתברך עשו,מהול .ברך אותו
 . ובארוהו,ה"ועל כן עלו אותן ברכות לקב

 מה זה ,"לחי רואיוישב יצחק עם באר "
 , אלא שהתחבר עם השכינה".לחי רואי"

הבאר של מלאך הברית נראה עליה 
 דפק רבי בינתיים.  ברכולכן ו,כתרגומו
 אמר רבי . והתחברו,שער ונכנסיהודה ב

 אמר רבי . כעת זווג השכינה עמנו,יצחק
 ,יפה , הזו שאמרת"לחי רואיבאר " ה,יהודה

 , פתח ואמר. נשמע]הפסוק זה[י אבל בדבר
 מן  ונוזלים באר מים חייםמעיין גנים"

 אבל הנה , הפסוק הזה נתבאר".לבנון
באר " .זה אברהם "מעיין גנים" ,פרשוהו

זה  " מן לבנוןונוזלים" .ה יצחקז "מים חיים
 היינו , זה יצחק"באר מים חיים" .יעקב

 ".לחי רואיוישב יצחק עם באר "שכתוב 

éåøñ÷á í÷ äãåäé éáøå àúééøåàá éòìîìá 
 ìéæéàå íå÷éà äãåäé éáø øîà àúòù àéääá
 àãçë øáçúðå àúééøåàá éòìàå ÷çöé éáø éáâì
 áéø÷ ãë àéáø äåäã äéøá äé÷æç äéîò ìæà
 øîà äåäã ÷çöé éáøì äéì òîù àááà

)àé äë úéùàøá ( êøáéå íäøáà úåî éøçà éäéå
äìàé" éçì øàá íò ÷çöé áùéå åðá ÷çöé úà í

 äéôéñ åàìå äéôéñ äéùéø åàì àø÷ éàä éàø
á÷ã àðù éàî äéùéø" äéì àëøáì êéøèöà ä

 àîòè éàî äéëøá àì íäøáàã ïéâá ÷çöéì
 ïåðéà å÷éìñ àã ìòå åùò êøáúé àìã íåùî

á÷ì ïàëøá" éçì øàá íò ÷çöé áùéå äåî÷åàå ä
 éàø]îåäéàø éçì [øáçúàã àìà  äá 

àúðéëùáâ äìò éæçúà àîéé÷ êàìîã àøéá 
 éáø ùèá éëäãà äéëøá êë ïéâáå åîåâøúë
 ÷çöé éáø øîà åøáçúàå ìàòå àááà äãåäé
 äãåäé éáø øîà ïãäá àúðéëùã àâååæ àúùä

äìîá ìáà øéôù úøîà÷ã éàåø éçì øàá éàäã 
 øîàå çúô òîúùà)åè ã øéù ( øàá íéðâ ïéòî

ïåðáì ïî íéìæåðå íééç íéî ìáà øîúà àø÷ éàä 
 íéî øàá íäøáà àã íéðâ ïéòî äåî÷åà àä

÷çöé àã íééçä øàá á÷òé àã ïåðáì ïî íéìæåðå 
                                                           

 ).א"ד( עדיין לא הלכתי לפני מלאכים קדושים לידע מה יהיה הסעודה לעתיד לבא א
 ).א"ד(יהודה עמד שם לעסוק בתורה '  שם מקום ורב
מלאך הברית וכל ברית ' זו נקרא המ' הכלולים ביסוד ובבחי' המ'  פירוש עטרה שביסוד היא סוד בחיג
ת אתחזי עלה להאירה ולהשפיע "שכינה בעצמה דמלאך קיימא בחינתה שבתעצמה היא ה' זו והמ' בחי' במ

 ).א"נ(
 ).א"נ(ח "ז.  פירוש במלה ממש אשתמע מה שדרשת כי מלת לחי הוא חי העולמים שהוא היסודד
 .)הערת הזוהר(ב ” ס עה
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זה חי  ,"לחי" . זו השכינה,ומה הבאר
 ואין להפריד , צדיק חי העולמים,העולמים

 חי למעלה , חי הוא בשני עולמות.אותם
 חי כלפי העולם ,שהוא העולם העליון

קיים העולם התחתון   ובשבילו,התחתון
  .ומאיר

 áéúëã åðééä ÷çöé àã íééç íéî øàá á÷òé
)àé äë úéùàøá ( éàø éçì øàá íò ÷çöé áùéå

àã øàá éàîåàéçì àúðéëù ) éàø( éç àã 
 úéìå íéîìåòä éç ÷éãö íéîìåòä]àùøôàì [

)àùøôúàì(ç ïåì  ïéîìò éøúá àåä é]éçá[ 
)ã( àîìò éáâì éç äàìò àîìò åäéàã àìéòì

àøäðå àîéé÷ äéðéâá äàúú àîìòå äàúú:  
 הלבנה לא מאירה אלא ,בא וראה

 , וכיון שרואה אותו,כשרואה את השמש
 , הזו ודאי"לחי רואיבאר " ועל כן .מאירה

לחי " .ואז מאירה ועומדת במים חיים
מאירה מהחי  כדי להתמלא ולהיות "רואי
   כתוב,בא וראה. הזה

 àì àøäéñ éæç àú]úà[øéäð àéæç ãë àìà 
 àã ìòå øéäðúà äéì àéæçã ïåéëå àùîùì äéì

ø éçì øàá éàäå àîéé÷å àøäðúà ïéãëå éàãå éà
 àøäðúàìå àéìîúàì ïéâá éàø éçì ïééç ïééîá

áéúë éæç àú éç éàäî:  
  íìòðä ùøãî:  

 , במקום אחד שנינו נהנים,אלעזר
 . מה בין זה לזה.ובמקום אחר שנינו נזונים

 הצדיקים שלא זכו כל ,אלא כך אמר אבי
 . שלא ישיגו כל כך, נהנים מאותו זיו,כך

 נזונים עד שישיגו ,אבל הצדיקים שזכו
 , ואין אכילה ושתיה אלא זו.מהיהשגה של

 , ומנין לנו זה.וזו היא הסעודה והאכילה
 ארבעים' ויהי שם עם ה" שכתוב ,ממשה

יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא 
 , לחם לא אכל ומים לא שתהלמה ".שתה

 מאותו זיו ,מפני שהיה נזון מסעודה אחרת
 וכמו כן סעודתם של צדיקים .של מעלה

 סעודת ,אמר רבי יהודה. לעתיד לבא
 ,ח בשמחתווהצדיקים לעתיד לבא לשמ

 רב ".ישמעו ענוים וישמחו"זהו שכתוב 
וישמחו כל חוסי בך "  מכאן,הונא אמר

 זה וזה ישנם , אמר רבי יצחק".לעולם ירננו
   .לעתיד לבא

מר ו יין המש, אמר רבי יוסי,ולמדנו
אלו דברים  ,בענביו מששת ימי בראשית

עתיקים שלא נגלו לאדם מיום שנברא 
 ועתידים להתגלות לצדיקים ,העולם

 , וזו היא השתיה והאכילה,לעתיד לבא
 , יהודה ברבי שלוםאמר רבי. ודאי זו היא

כי " שכתוב , השורואם כן מהו לויתן ומה
 והנה , אמר רבי יוסי".בול הרים ישאו לו

בחרבו הקשה ' ד הובעת ההיא יפק"כתוב 
ח ועל יוהגדולה והחזקה על לויתן נחש בר

לויתן נחש עקלתון והרג את התנין אשר 

 àøçà øúàáå ïéðäð ïðéðú ãç øúàá øæòìà
 øîà éëä àìà éàäì éàä ïéá éàî ïéðåæð ïðéðú
 åéæ åúåàî ïéðäð êë ìë åëæ àìù íé÷éãöä éåáà
 ãò ïéðåæð åëæù íé÷éãöä ìáà êë ìë åâéùé àìù
 åæ àìà äéúùå äìéëà ïéàå äîìù äâùä åâéùéù
 äùîî àä ïì àðîå äìéëàäå äãåòñä àéä åæå

 áéúëã)çë ãì úåîù (åäé íò íù éäéå" ä
 íéîå ìëà àì íçì äìéì íéòáøàå íåé íéòáøà
 àì íéîå ìëà àì íçì àîòè éàî äúù àì
 åéæ åúåàî úøçà äãåòñî ïåæð äéäù éðôî äúù
 íé÷éãö ìù ïúãåòñ àðååâ éàäëå äìòî ìù

ãåòñ äãåäé éáø øîà àáì ãéúòì íé÷éãöä ú
 áéúëã àåä àãä åúçîùá çåîùì àáì ãéúòì

)á ãì íéìäú ( àðåä áø åçîùéå íéåðò åòîùé
 àëäî øîà)áé ä íù ( êá éñåç ìë åçîùéå

éàäå éàä ÷çöé éáø øîà åððøé íìåòìâ àúéà 
 àáì ãéúòì  

 åéáðòá øîåùîä ïéé éñåé éáø øîà àðàúå
 àìù íé÷éúò íéøáã åìà úéùàøá éîé úùùî

àì åìâð íéãéúòå íìåòä àøáðù íåéî íã
 äéúùä àéä åæå àáì ãéúòì íé÷éãöì úåìâäì

 äìéëàå)äéúùå ( äãåäé éáø øîà àéä àã éàãå
 áéúëã øåùä åäîå ïúéåì åäî ïë íà íåìù éáøá

)åè î áåéà ( éñåé éáø øîà åì åàùé íéøä ìåá éë
 áéúë àäå)à æë äéòùé (åäé ãå÷ôé àéää úòá" ä

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(א ”ס ע א
á  éçå)úîà êøã(?*##. 

  ).ג"ב מד ע"ה ח"דע(כלומר גם הגוף וגם הנשמה  ג
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 אלא רמז הוא שרמז . הנה כאן שלשה,"בים
 אין לומר , תנחום אמר רבי.על המלכיות

  . ודאי כך זה,על מה שאמרו רבותינו

äìåãâäå äù÷ä åáøçá ùçð ïúéåì ìò ä÷æçäå 
 ïéðúä úà âøäå ïåúì÷ò ùçð ïúéåì ìòå çéøá
 à÷ã àåä æîø àìà àúìú àëä àä íéá øùà

 ìò æîø]àúååëìî) [àúåëìî( íåçðú éáø øîà 
àéä êë éàãå ïðáø åøîàã äî ìò øîéîì úéì:  

 אני הייתי לפני רבי ,אמר רבי יצחק
 , אמרתי.יהושע ושאלתי על הדבר הזה

ל הצדיקים לעתיד לבא הסעודה הזו ש
 שהנה ,ה בלביהתיישב לא ,האם כך הוא

 סעודת הצדיקים לעתיד ,אמר רבי אלעזר
  ו זגמאודלבא כ

 òùåäé éáøã äéî÷ àðéåä àðà ÷çöé éáø øîà
 àúãåòñ éàä àðøîà äìî éàä àðìéàùå
 àáùééúà àì àåä êë éà àáì ãéúòì àé÷éãöã
 íé÷éãöä úãåòñ øæòìà éáø øîà àäã éàáìá

éúòìàðååâ éàäë àáì ã  
  åì÷/à  
  øäæ  
 שהיה ,"ובניהו בן יהוידע בן איש חי"

 כמו החי שלמעלה ,צדיק והאיר לדורו
 ובכל זמן הבאר הזו לחי ,מאיר לעולם

 , כמו שאמרנו,מסתכלת ורואה כדי להאיר
 היינו ,"לחי רואיוישב יצחק עם באר "

 וישב עמה ,"בקחתו את רבקה"שכתוב 
 שכתוב ,ילהבל חושך ,והתאחד עמה

 יצחק , ובא וראה".שמאלו תחת לראשי"
 מה ,היה בקרית ארבע אחרי שמת אברהם

 ,"לחי רואיוישב יצחק עם באר "זה 
 ואחז באותה הבאר לעורר ,שהזדוג עמה

  . כמו שאמרנו,האהבה

)ù"æ âë á (òãéåäé ïá åäéðáåà éç ùéà ïá 
 äîë äéøãì øéäðå ÷éãö äåäã>àìéòìã éçã <

)àìéòìîã(øéäð å àîìòì áìëá øàá éàä àðîæ 
 ïøîà÷ãë àøäðúàì ïéâá éîçå ìëúñà éçì
 áéúëã åðééä éàø éçì øàá íò ÷çöé áùéå

)ë äë úéùàøá ( äãäá áéúéå ä÷áø úà åúç÷á
äìéìá êùç äîò ãéçàúàåâ áéúëã ) á øéùå (

 úéø÷á ÷çöé éæç àúå éùàøì úçú åìàîù
 ÷çöé áùéå åäî íäøáà úéîã øúá äåä òáøà

øàá íòø éçì å äéá ãéçàå äéá âååãæàã éà
ïøîà÷ãë àúåîéçø àøòúàì àøéá àåääá:  

וזרח השמש ובא " ,פתח רבי יצחק ואמר
 ,"השמש ואל מקומו שואף זורח הוא שם

 ,זה השמש שמאיר ללבנה "וזרח השמש"
 ומאיר , אז מאירה,שכאשר נראה עמה

 משם ,וזורח ממקום עליון שעומד עליו
 עם  להזדווג,"ובא השמש" .זורח תמיד

ם  וֹש,שהוא הימין "הולך אל דרום" .הלבנה
 כל כח הגוף , ומשום שכחו בו.בו את כחו
סובב " אחר כך . ובו הוא תלוי,הוא בימין

 . מאיר לצד זה ומאיר לצד זה".אל צפון
 בראשונה כתוב ".בב הולך הרוחוסובב ס"
 אלא הכל אחד וסוד ".רוח" וכעת "שמש"

ה מוארת ממנו  וכל זה משום שהלבנ,אחד
  .ויתחברו שניהם

 øîàå ÷çöé éáø çúô)ä à úìä÷ ( çøæå
 àåä çøåæ óàåù åîå÷î ìàå ùîùä àáå ùîùä
 ãëã àøäéñì øéäðã àùîù àã ùîùä çøæå íù
 øúàî çøæå øéäðúàå àøäð ïéãë äãäá éæçúà

äàìòã àáå øéãú çøæ ïîúî äéìò àîéé÷ã 
 íåøã ìà êìåä àøäéñã äãäá àâååãæàì ùîùä

äéàã äéô÷åúã ïéâáå äéá äéô÷åú éåùå àðéîé å
 àéìú äéáå àåä àðéîéá àôåâã àìéç ìë äéá
 øéäðå àã àøèñì øéäð ïåôö ìà ááåñ øúáìå
 àúéîã÷á çåøä êìåä ááåñ ááåñ àã àøèñì
 àæøå ãç àìë àìà çåø àúùäå ùîù áéúë
 äéðî àøäðúà àøäéñã ïéâá àã ìëå àãç

åäééååøú ïåøáçúéå:  

                                                           

 ).א"ד(א " בהקדמה ו עא
á  ìëå)ôã"å.( 

 ).א"נ('  היינו גבורה במג
 ).א"נ(מ "א.  היינו בינהד
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בק י ח,רהם בא לעולם כשאב,בא וראה
 כיון שבא . אליורב אותהיאת הלבנה וק

 אחז בה והחזיק בה כראוי ומשך ,יצחק
 שכתוב , כמו שנאמר,אותה באהבה

 אז , כיון שבא יעקב".שמאלו תחת לראשי"
 ונמצא ,התחבר השמש עם הלבנה והאירה

 והלבנה האירה ,יעקב שלם בכל הצדדים
פתח רבי . ונתקנה בשנים עשר שבטים

כל עבדי ' הנה ברכו את ה" ,ודה ואמריה
בא  אבל . הפסוק הזה בארוהו.' וגו"'ה

 ומי הם שראויים ,"'הנה ברכו את ה" ,וראה
 ,"'כל עבדי ה" ,לברך את הקדוש ברוך הוא

  משום שכל אדם

 äì ÷éáç àîìòì íäøáà àúà ãë éæç àú
àøäéñìà äá ãéçà ÷çöé àúàã ïåéë äì áéø÷å 

ùîå úåàé à÷ãë äá óé÷úàå äîë åîéçøá äì êé
 àúàã ïåéë éùàøì úçú åìàîù áéúëã øîúàã
 øéäðúàå àøäéñá àùîù øáçúà ïéãë á÷òé
 àøäéñå ïéøèñ ìëá íéìù á÷òé çëúùàå
 éáø çúô ïéèáù øñéøúá úð÷úúàå úøéäðúà

 øîàå äãåäé)à ãì÷ íéìäú ( úà åëøá äðä
åäé"åäé éãáò ìë ä"åâå ä ' ìáà äåî÷åà àø÷ éàä

øá äðä éæç àúåäé úà åë" ïåæçúéã ïåðéà ïàîå ä
á÷ì äéì àëøáì"åäé éãáò ìë ä" øá ìëã ïéâá ä

ùð:  
  íìòðä ùøãî:  

ויחזו את האלהים ויאכלו "שכתוב 
 יפה אמר רבי , אמר רבי יהושע".וישתו
 ,עוד אמר רבי יהושע.  וכך הוא,אלעזר

ב העולם האמונה הזו שאמרו רבותינו לֹר
יתן מנים הם לסעודה הזו של לוושמז

מר ו ולשתות יין טוב שמש,והשור ההוא
 , פסוק מצאו ודרשו,נברא העולםשמ

שאמר ". בעוואכלתם לחמכם לש"שכתוב 
תה הקדוש ברוך יתוי פי כל מיני פ,רבי זירא

 וזה הוא ,הוא לישראל להחזירם למוטב
ואכלתם לחמכם " שאמר להם , מכולםיותר
 ".ואכלתם ולא תשבעו"  ובקללות,"בעולש

מי " שכתוב ,מהול .הם מן הכלוזה קשה ל
אמר . ' וגו"בארץ מצרים' יתן מותנו ביד ה

 מלמד שמשום האכילה מסרו ,רבי זירא
 כיון שראה הקדוש ברוך .נפשם למות בידם

 אם תשמעו לקול , אמר להם,הוא תאותם
 כדי להניח ,בעוואכלתם לש ,המצוות

 כמו כן ראו רבותינו שהגלות .דעתם
 ואמרו , התורה הסתמכו על פסוקי,נמשכת

ח בסעודה גדולה וולשמלאכול שעתידים 
 ועל ,שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות להם

ב העולם סבלו את הגלות משום אותה כן ֹר
  .הסעודה

 áéúëã)àé ãë úåîù (éäìàä úà åæçéå" í
 éáø øîà÷ øéôù òùåäé éáø øîà åúùéå åìëàéå
 éàä òùåäé éáø øîà ãåò àåä êëå øæòìà

åøîàã àúåðîéäî ïéðéîæã àîìòã àáåøì ïðáø 
 àøåú àåääå ïúéåìã àúãåòñ éàäá ïåðéà
 àîìò éøáúà ãëî øèðúàã áè àøîç éúùîìå

 áéúëã åùøãå åçëùà àø÷)ä åë àø÷éå (
 ìë àøéæ éáø øîàã òáåùì íëîçì íúìëàå
 ìàøùéì àåä êåøá ùåã÷ä äúô éåúéô éðéî
 øîàã ïåäìëî øéúé àåä àãå áèåîì íøéæçäì

íúìëàå åäì úåìì÷áå òáåùì íëîçì )åë íù (
 éàî åäìëî åäì àéù÷ àãå åòáùú àìå íúìëàå

 áéúëã àîòè)â åé úåîù ( ãéá åðúåî ïúé éî
åäé"åâå íéøöî õøàá ä ' ãîìî àøéæ éáø øîà

 ïåéë íãéá úåîì íùôð åøñî äìéëàä íåùîã
 íà íäì øîà íúåàú àåä êåøá ùåã÷ä äàøù

ãë òáåùì íúìëàå úåöîä ìå÷ì åòîùú çéðäì é
 êùîúà àúåìâã ïðáø åîç àðååâ éàäë íúòã
 ïéðéîæã åøîàå àúééøåàã éàø÷ ìò åîëúñà
 àùãå÷ ïéîæã äáø àúãåòñá éãçîìå ìëéîì
 àîìòã àáåø àã ìòå åäì ãáòîì àåä êéøá

àúãåòñ àéää ïéâá àúåìâ åìáñ:  
ר את ו אין לנו לסת,אמר רבי יוחנן

 שהרי .אותה לקיים  אלא,אמונת הכל
ה מעידה על זה שהרי אנו יודעים את התור

 , והכסוף שלהם מה הוא,אמונת הצדיקים

 àúåðîéäî øåúñì ïì úéì ïðçåé éáø øîà
 úãéäñà àúééøåà àäã äéì àîéé÷ì àìà àìëã
 àôåñëå àé÷éãöã àúåðîéäî ïéòãé ïðà àäã éåìò

 áéúëã àéä éàî ïåäìã)ã à øéù ( äìéâð

                                                           

 ).א"נ(ב "הרש. ש"א ע”ל דף קלג ע"סיהרא קדישא וכמש'  כי שרה ורבקה שניהם רומזים למא
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 . ולא באכילה,"נגילה ונשמחה בך"שכתוב 
 ואותה סעודה ".דיך מייןונזכירה ד"

 @ותי חלק להך יהיה ל,מנים אליהושמז
ואלה " . וזו היא השמחה והשחוק,ממנה
שיצחקו הצדיקים לעתיד  ,"ת יצחקותולד
זכות  ,"יד את יצחקאברהם הול" .לבא

הנשמה מוליד השחוק הזה והשמחה 
  .בעולם

äìéëàá àìå êá äçîùðåà ïééî êéãåã äøéëæð 
òñ àéääåì àäé äá ïéðéîæã àúãåêá ÷ìåç 

äîìåéâ äìàå ÷åçùäå äçîùä àéä åæå äðî 
 ÷çöé úåãìåú)èé äë úéùàøá ( å÷çöéù

 ÷çöé úà ãéìåä íäøáà àáì ãéúòì íé÷éãöä
íìåòá äçîùäå äæä ÷åçùä ãéìåî äîùðä úåëæ  

  åì÷/á  
  øäæ  

 שכולם  אף על גב,בעולם מישראל
ה ברכ ,ם לברך את הקדוש ברוך הואראויי

 , יתברכו העליונים והתחתוניםושבשביל
 ,' אותה שמברכים אותו עבדי ה,מה היא

 ,ומי הם שברכתם ברכה , כולםולא
 אלה הם ".בלילות' מדים בבית הוהע"

שעומדים בחצות הלילה ומתעוררים לקרא 
 ,בלילות'  אלו עומדים בבית ה,בתורה

שהרי אז בא הקדוש ברוך הוא להשתעשע 
 ואנו עומדים כאן .עם הצדיקים בגן עדן
 , נאמר בדברי יצחק,להתעורר בדברי תורה

  .שאנו בו

òà ìàøùéî àîìòá" àëøáì ïåæçúé àìëã â
á÷ì äéì" ïéàìò ïåëøáúé åäééðéâáã àúëøá ä

åäé éãáò äéì ïéëøáã àéää àéä ïàî ïéàúúå" ä
 àúëøá ïåäúëøáã ïåðéà ïàîå åäìë àìå

åäé úéáá íéãîåòä"÷ã ïåðéà ïéìà úåìéìá äîééå 
 ïéìà àúééøåàá éø÷îì éøòúàå àéìéì úåâìôá

åäé úéáá éîéé÷"á÷ ïéãë àäã úåìéìá ä" éúà ä
 ïðàå ïãòã àúðâá àé÷éãö íò àòùòúùàì
 àîéð àúééøåàã éìîá àøòúàì àëä éîéé÷

äéá ïðàã ÷çöéã éìîá:  
ויהי יצחק בן " ,פתח רבי יצחק ואמר

בן " .' וגו"ארבעים שנה בקחתו את רבקה
 למה בא למנות כאן שהיה ,"שנהארבעים 

 אלא .בן ארבעים שנה כשנשא את רבקה
 באש ,ודאי הרי נכלל יצחק בצפון ודרום

 ואז היה יצחק בן ארבעים שנה ,ומים
ירוק  , כמראה הקשת.בקחתו את רבקה

 בת שלש שנים אחז בה כשאחז .םולבן אד
 , שישים הוליד בן, וכשהוליד,בה ברבקה

 יעקב שלם מבן כדי שיצא ,להוליד כראוי
  כולםאתיעקב אחז  ו. שנה כראוישישים

בת בתואל . "אחר כך ונעשה איש שלם
 מה ,"הארמי מפדן ארם אחות לבן הארמי

ובתואל " שהרי כבר נאמר ,אכפת לנו כל זה
בת בתואל " וכעת אמר ,' וגו"ילד את רבקה

 ואחר כך ,"מפדן ארם" ואחר כך ,"הארמי
שהיתה  , אלא פרשוה,"אחות לבן הארמי"

 . והיא לא עשתה כמעשיהם,בין רשעים

 øîàå ÷çöé éáø çúô)ë äë úéùàøá ( éäéå
åâå ä÷áø úà åúç÷á äðù íéòáøà ïá ÷çöé ' ïá

à éàîà äðù íéòáøà ïá äåäã àëä éðîîì àú
 àä éàãå àìà ä÷áøì äì áéñð ãë äðù íéòáøà

àéîå àùàá íåøãå ïåôöá ÷çöé ìéìëúàã ïéãëå 
 ä÷áø úà åúç÷á äðù íéòáøà ïá ÷çöé äåä
 íéðù ùìù úá ÷îåñ øååç ÷åøé úù÷ä äàøîë
 ãéìåà ãéìåà ãëå ä÷áøá äá ãéçà ãë äá ãéçà

àãìåàì íéùù ïáäé ÷åôéã ïéâá úåàé à÷ãë  á÷ò
 ãéçà åäìëå úåàé à÷ãë äðù íéùù ïáî íìù

íéìù øáâ ãéáòúàå øúáì á÷òé åäì  ìàåúá úá
 úôëà éàî éîøàä ïáì úåçà íøà ïãôî éîøàä
 úà ãìé ìàåúáå øîúà øáë àäã éàä éìåë ïì

åâå ä÷áø ')âë áë úéùàøá ( úá øîà àúùäå

                                                                                                                                                                                     

ז "עכ, דהיינו להנות מזיו השכינה, ג שעיקר תשוקת הצדיקים הוא לפנימיות סודם של דברים"אע א
ועיקר הסעודות תכליתן לזכך את , ל תהיינה סעודות גופניות"שלע, אפילו פשטות הדברים יש בהם אמת

  ).ג"ב מד ע"ה ח"דע(הגוף להכינם לחיי עולם הבא דוגמת המן במדבר 
á  ïì)ôã"å.( 
â  éðäîì)ôã"å.( 

 ).א"נ(בחינות ' ל אש הוא חם ויבש ומים ודרום הוא קר ולח הרי ד" רד
 ).א"נ(מ "א. ק" היינו בכח וה
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 ואחות , ומפדן ארם,שהיתה בת בתואל
 והיא העלתה ,היו רשעים להרע וכולם ,לבן

. מעשים כשרים ולא עשתה כמעשיהם
 אם רבקה היתה בת , יש להסתכלעכשיו

 , או בת שלש עשרה,עשרים שנה או יותר
אז הוא השבח שלה שלא עשתה 

ה בת שלש  אבל עד עתה הית,כמעשיהם
 , אמר רבי יהודה. אז מה השבח שלה,שנים

 ועשתה לעבד את כל ,בת שלש שנים היתה
 אף על גב ,אמר רבי יצחק. אותו המעשה

 לא ידענו האם מעשיה ,שכל זה עשתה
  .כשרים או לא

äåî÷åà àìà éîøàä ïáì úåçà øúáìå íøà 
>úåäã <)äåäã*##( úãáò àì éäéàå íéòùø ïéá 

 åäééãáåòë>úåäã <)äåäã*##( ïãôîå ìàåúá úá 
 àéäå àùàáàì ïéáééç åäìëå ïáì úåçàå íøà
 åäééãáåòë úãáò àìå ïøùëã ïéãáåò à÷ìñ
 ïéøùò úá úåä ä÷áø éà àìëúñàì úéà àúùä
 àåä ïéãë äøùò ùìù úá åà øéúé åà ïéðù

òë úãáò àìã äìéã àçáù ïòë ãò ìáà åäééãáå
à äìéã àçáù éàî úåä íéðù ùìù úá" ø

 úåä íéðù ùìù úá äãåäé>úãéáòå <
)úãáòå*##( éáø øîà àãáåò àåää ìë àãáòì 

òà ÷çöé" àäãáåò àðòãé àì úãáò éàä éìåëã â
åàì åà ïàøùë ïåðéà éà:  

  íìòðä ùøãî:  
 רבי בו ".ויהי יצחק בן ארבעים שנה"

ישקני " ,רבשם רבי יוסי פתח ואמ
 בכמה מעלות נברא .' וגו"מנשיקות פיהו

 , אמר רבי אחא בר יעקב, ששנינו,העולם
כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמות 

 והאם רבי . היו בשתוף, חוץ ממנו,שלו
 שהרי בדבר הזה . חס ושלום,אחא אמר כך

 , שאם תאמר כן. בעולםמחלוקתתרבה ה
 , ממשרוח הקודשהמלאכים שהם נבראים 

 הרי כל הפנים ,מר שיש בהם שתוףיא
 בדבר ,אמר רבי אבא. שלהם ושלנו שוים

 שהרי שנינו , בעולםמחלוקתהזה תתרבה ה
 שכל מה שעשה הקדוש ברוך ,במשנתנו

 ואם תאמר .עשה כמו הגוף והנשמה ,הוא
 אבל אינם ,כך זה ,שהרי אין למלאכים גוף

יכולים לעשות מעשה עד שתשתתף עמהם 
 שהיא סיוע ,הנשמה הקדושה ההיא

 צריך , כל מה שעושה,כדוגמא זו ו.שלמעלה
  .את אותו סיוע שלמעלה ממנו

 äðù íéòáøà ïá ÷çöé éäéå)ë äë úéùàøá (
 øîàå çúô éñåé éáø íùá åá éáø)á à øéù (

åâå åäéô úå÷éùðî éð÷ùé ' àøáð úåìòî äîëá
]íìåòä[ äî ìë á÷òé øá àçà éáø øîà ïðéðúã 

 àåä êéøá àùãå÷ àøáù>áåìù úåîìåò< õåç 
 ñç éëä àçà éáø øîà éîå óåúùá åéä åðîî
 éàã àîìòá àúâåìô éâñé àã äìîá àäã íåìùå
 ùã÷ä çåø íéàøáð íäù íéëàìîä éëä àîéú

 óåúù ùéù øîàé ùîî>íäá ú)ïåäéðéá( ìë àä 
 àééôà>ïåäãã <)ïåäáã(ù ïãéãå å éáø øîà ïéé

àúâåìô éâñé àã äìîá àáàà >àîìòá< àäã 
îá ïðú êéøá àùãå÷ ãáòã ìëã ïãéã ïéúéðú

 ãáò àåä]ïåâë) [ïéâá( àîéú éàå àúîùðå àôåâ 
ë íéëàìîì àôåâ úéì àäã" ïåðéà úéì ìáà ë

 àéää åäá óúúùéù ãò àúãéáò ãáòîì ïéìëé
 éàäáå àìéòìã àòåéñ àéäã àùéã÷ àúîùð

ðååâà àòåéñ àåääì êéøèöà ãéáòã éàî ìë 
äéðî àìéòìã:  

עה ההיא שעתיד  בש,אמר רבי יוסי
 והנה סוף ,הקדוש ברוך הוא להחיות מתים

 ו יהי)עתיקים(ים עומק )הצרות(כל 
ארבעים יכנו לא " נכרתה ברית ו,בארבעים

 סוף הליכתם של ישראל במדבר ".סיףוי
דם ו ארבעים שנה ק.בשנת הארבעים

ת הגוף ממתנת לו הנשמה בארץ יתחי
 בשנת הארבעים יקומו הגופות מן .ישראל

 àùãå÷ ïéîæã àúòù àéääá éñåé éáø øîà
ìë àôåñ àäå àéúî àéçàì àåä êéøáá ïé÷éîò 

)ïé÷éúò ( íéé÷ øæâå éåäì íéòáøàá)á äë íéøáã (
 ìàøùé ìù íúëéìä óåñ óéñåé àì åðëé íéòáøà
 íãå÷ äðù íéòáøà íéòáøàä úðùá øáãîá
 ìàøùé õøàá äîùðä åì úðúîî óåâä úééçú
 àøôòî úåôåâä ïåîå÷é íéòáøàä úðùá

                                                           

 ).א"ד( בדבר זה יתרבה מחלוקת בין החכמים א
á) ñ"ïéú÷ò à( -ôã "å. 
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 זהו שכתוב . בארבעים נכלא הגשם.העפר
 וכתוב ,"ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום"
זמן ". ויהי מקץ ארבעים יום ויפתח נח"

 ,לתם של ישראל בשנת הארבעים הואוגא
 שהיא היובל ,ובחמשים בא ישוב העולם

  זרתוהח

 áéúëã àåä àãä íùâä àìëð íéòáøàá
)áé æ úéùàøá (øà õøàä ìò íùâä éäéå íéòá

 áéúëå íåé)å ç íù ( çúôéå íåé íéòáøà õ÷î éäéå
 àåä íéòáøàä úðùá ìàøùé ìù íúìåàâ ïîæ çð

úøæçä ìáåéä àéäã àîìò áåùé éúà íéùîçáå  
  æì÷/à  
  øäæ  

כשושנה בין " כתוב ,בא וראהאלא 
 ,"כשושנה" ".החוחים כן רעיתי בין הבנות

 כמו ,זו כנסת ישראל שהיא בין אוכלוסיה
יצחק בא  , וסוד הדבר.ין קוציםשושנה ב

 ,מהצד של אברהם שהוא חסד עליון
 ואף על גב .ועושה חסד עם כל הבריות

 ורבקה באה מצד של .שהוא הדין הקשה
 , והתעלתה מביניהם,הדין הקשה

 שהרי רבקה באה מצד .והתחברה עם יצחק
 ואף על גב שהיתה מצד הדין ,הדין הקשה

 דין  ויצחק,הרפה וחוט של חסד תלוי בה
כשושנה בין "היו  ,קשה והיא רפה

העולם לא  , ואם לא שהיא רפה,"החוחים
 . את הדין הקשה של יצחקלסבוליכול היה 

וג זווגים ו הקדוש ברוך הוא מזדוגמא זוכ
 כדי שהכל , אחד תקיף ואחד רפה,בעולם

  . ויתבסם העולםקןוית

 áéúë éæç àú àìà)á á øéù ( ïéá äðùåùë
ïéá éúéòø ïë íéçåçä úñðë àã äðùåùë úåðáä 

 ïéá àãøååë àäñìëåà ïéá éäéàã ìàøùé]ïéáåë [
)ïéáåð( íäøáàã àøèñî éúà ÷çöé äìîã àæøå 

ïééøá ìë íò ãñç ãéáòå äàìò ãñç åäéàãà óàå 
 àøèñî úúà ä÷áøå àéù÷ àðéã åäéàã áâ ìò
 úøáçúàå åäééðéáî ú÷ìúñàå àéù÷ àðéãã

 àéù÷ àðéãã àøèñî ä÷áø àäã ÷çöéá]úààé [
)äàúú( àéôø àðéãã àøèñî éäéàã áâ ìò óàå 

 àéù÷ àðéã ÷çöéå äá éìú ãñçã àèåçå úåä
 íéçåçä ïéá äðùåùë àéôø éäéàåååäú åàì éàå 

 àéù÷ àðéã ìáñîì àîìò ìéëé àì àéôø éäéàã
á÷ àã àðååâë ÷çöéã" ãç àîìòá ïéâååæ âååæî ä

 íñáúéå àìë àð÷úúàì ïéâá àéôø ãçå óé÷ú
àîìò:  

ויעתר " ,רבי יהודה אחריו ואמרפתח 
 ,"ויעתר" מהו ".כח אשתוולנ' יצחק לה

 ואיזה .שהקריב לו קרבן והתפלל עליה
ויעתר " שכתוב , הקריב עולה,קרבן הקריב

 וכתוב שם ,"'ויעתר לו ה" כתוב כאן ,"'לו ה
 כמו ששם ,' וגו"ויעתר אלהים לארץ"

 ,"ויעתר יצחק" כתוב .אף כאן קרבן ,קרבן
 שיצאה אש מלמעלה ,"עתר לווי"וכתוב 

  . כנגד האש שלמטה
שהתפלל  "ויעתר יצחק" ,דבר אחר

לתו וחתר חתירה למעלה אל המזל יתפ
 שהרי באותו מקום תלויים ,שעל הבנים

 ואז ,"'ותתפלל על ה" שכתוב ,הבנים
 אל תקרי ויעתר לו אלא ,"'ויעתר לו ה"

 חתירה חתר לו הקדוש ברוך ,ויחתר לו

 ÷çöé øúòéå øîàå äéøúáà äãåäé éáø çúô
åäéì" åúùà çëðì ä)àë äë úéùàøá ( åäî

øúòéåá àðáø÷ äîå äìò éìöå àðáø÷ äéì áéø÷ã 
åäé åì øúòéå áéúëã áéø÷ äìåò áéø÷" áéúë ä

åäé åì øúòéå àëä" íúä áéúëå ä)ù"ë áàãé  (
éäìà øúòéå"õøàì íâåâå  ' ïáø÷ ïìäì äî óà

 åì øúòéå áéúëå ÷çöé øúòéå áéúë ïáø÷ ïàë
 àúúìã àùà àìá÷ì àìéòìî àùà ÷ôðã  

 øúçå äéúåìö éìöã ÷çöé øúòéå øçà øáã
àìæî éáâì àìéòì äøéúçã àåääá àäã ïéðá ìò 

 ïéðá ïééìú øúà> áéúëã)ù"é à à ( ìò ììôúúå
ä'<åäé åì øúòéå ïéãëå " åì øúòéå éø÷ú ìà ä

 äøéúç åì øúçéå àìàá÷ äéì øúç"äà ìéá÷å 

                                                           

 ).א"נ(ח "ז. ש בגבורות גשמים"לעולם וז' ומהגבו'  היינו יצחק עצמו כי מימי החסד נמשכים לגבוא
 ).א"נ) (ן"מאי(ת גימטריא קרבן עם הכולל "ת וס"ר'  אפשר לרמוז כי ויעתר יצחק להב
' א ולא איירי מקרבן והאי קרא דויעתר ה"כ' ה לארץ דויעתר אלקים כתיב בשמואל ב"הויל ויעתר " צג

 ).א"נ(ש "כתיב בסוף שמואל בענין קרבן עולות ושלמים ע
לכן צריך שקטרוג השטן . כלומר שעל אף שחטאו ישראל במזיד, חתירה זו היא קבלת תשובה בדרך נס ד

לא יתכן לקבל את תשובתם על פי הסדר הטבעי בה , הגדוליהיה שטוען שלפי מעלתם הגדולה ולפי חטאם 
 ).א נא"ש גדלות דז"פת(הוא מלך המשפט ' הוא ית
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  : á÷"äàåúùà ä÷áø øäúå ïéãëå äéì ìéá÷å  ".ותהר רבקה אשתו" ואז ,בל אותויהוא וק
 עשרים שנה השתהה יצחק ,בא וראה

 עד שהתפלל ,עם אשתו ולא הולידה
צה ו משום שהקדוש ברוך הוא ר.תפלתו

בתפלות הצדיקים בשעה שמבקשים לפניו 
 כדי ,ולמה. את תפלתם על מה שהצטרכו

  שיתרבה ויתוסף משחת קדש לכל מי

 ïéðù ïéøùò éæç àú äéúúà íò ÷çöé éäúùà
á÷ã ïéâá äéúåìö éìöã ãò úãéìåà àìå" ä

 ïàòáã àúòùá àé÷éãöã ïåäúåìöá éòøúà
 àîòè éàî åëéøèöàã äî ìò ïåäúåìö äéî÷

óñåúéå éáøúéã ïéâááïàî ìëì àùãå÷ úåáø :  
  íìòðä ùøãî:  

הנשמה לגוף בשנת הארבעים שהמתינה 
ויהי יצחק בן " זהו שכתוב .לו בארץ ישראל

בקחתו את . " שהמתין לגוף,"רבעים שנהא
 באותה ,מן לוובהכנסתה בגוף המז ,"רבקה

ותם וכסופם ו אין תא,שעה בהכנסתה בו
 זהו .אלא להנות מזיו השכינה ולזון מזיוה

 אמר רבי ".ישקני מנשיקות פיהו"שכתוב 
 נסתם שאין פר.יפרנסני ,"ישקני" ,אבא

 אמר .אלא להנות ולזון מזיוה של מעלה
כי " שכתוב , סוף הפסוק מוכיח,וסירבי י

  ".דיך מייןוטובים ד

 åì äðéúîäù íéòáøàä úðùá óåâì äîùðä
 ïá ÷çöé éäéå áéúëã àåä àãä ìàøùé õøàá

 äðù íéòáøà)ë äë úéùàøá( óåâì ïéúîäù 
ä÷áø úà åúç÷á  åì ïîåæîä óåâá äúñðëäá

 íôåñëå íúåàú ïéà åá äúñðëäá äòù äúåàá
éëùä åéæî úåðäéì àìà àåä àãä äåéæî ïåæéìå äð

 áéúëã)á à øéù ( øîà åäéô úå÷éùðî éð÷ùé
 àìà ïúñðøô ïéàù éðñðøôé éð÷ùé àáà éáø
 éñåé éáø øîà äìòî ìù äåéæî ïåæéìå úåðäéì

 áéúëã çëåî àø÷ã äéôåñ)íù ( êéãåã íéáåè éë
ïééî:  

 רב הונא .בת בתו של אל ".בת בתואל"
י הים  ואני הייתי בכרכ, לא כך הוא,אמר

ושמעתי שהיו קוראים לאותו עצם 
 , אותו שנשאר בקבר מכל הגוף,השדרה

 שהוא ,אמרוו . שאלתי עליו.יאמרבתואל ה
 ואותו , שהוא רמאי##,* @ראש הנחשב

. העצם הוא רמאי מכל שאר העצמות
אות העצם  למה , אמר רבי שמעון,שלמדנו
 .ם יותר מכל שאר העצמותקיינשאר 

 סובל טעם של  ואינו,משום שהוא רמאי
 ,המזון של בני האדם כמו שאר העצמות

 והוא יהיה , הוא חזק מכל העצמותלכןו
בת " זהו שכתוב .קר שהגוף נבנה ממנויהע

 , אמר רבי שמעון,ולמדנו". בתואל הארמי
יצר הרע ל ושכן ,הוא רמאי ומעולם רמאי

בת בתואל " זהו שכתוב .שהוא רמאי
ד מצמ ,"מפדן ארם" .עצם רמאי ,"הארמי
 שהוא , כמו ששנינו פדנא דתורא,רמאים

 ,אחות יצר הרע הארמי ,"אחות לבן" .צמד
ל ולה שהיה מנוי בתח,כמו ששנינו

 לעתיד .בחטאות בזה העולם נקרא לוט
 כמי ,ול כמו בראשונהולבא שלא יהא מנ

ìàåúá úá àì øîà àðåä áø ìà ìù åúá úá 
 ååäã àðòîùå íéä éëøëá úéåä àðàå àåä êë

 àîøâ àåääì ïàø÷]ã[ãùàåää äø) áâ( 
 äàîø ìàåúá àôåâ ìëî àøá÷á øàúùàã

 äéìò úéìàù]å àåäã åøîàáàéåçã àùéøàîø  [
) åøîàá àùéøøàéåçã àéî( àåääå äàîø åäéàã 

àðàúã éîøâ øàù ìëî äàîø àåä àîøââ øîà 
áø àîåé÷á øàúùà äîì àîøâ àåää ïåòîù é

 úéìå äàîø åäéàã íåùî éîøâ øàù ìëî øéúé
 éîøâ øàùë àùð éðáã àðåæîã àîòè ìéáñ
 àø÷ò éåäéì àåäå éîøâ ìëî óé÷ú àåä êë éðéâáå
 ìàåúá úá áéúëã àåä àãä äéðî éðáúà àôåâã
 éàîø àåä ïåòîù éáø øîà àðàúå éîøàä

àã òøä øöé ïëùå éàîø íìåòîå àãä éàîø åäé
 äàîø àîøâ éîøàä ìàåúá úá áéúëã àåä
 éøåúã àðãô ïðúãë ïéàîø ãîöî íøà ïãôî
 éîøàä òøä øöé úåçà ïáì úåçà ãîö àåäù

                                                                                                                                                                                     

ל " חזש"בסוד משהוא למעלה מהסדר הטבעי בינה בבחינת סיוע עליון מדריגת  לעולים שובהתלי  בעא
ש נתיב "פת (דם האשלבחירה ועבודה ב תלוי אינו מקום ש,בודהכא כסלשחותר חתירה מתחת ) &סנהדרין(

 ).שם פתח מה (מכוסהחלק הזקן שהוא ו, )א פתח לא"א
 ).א"נ(מ "א. נוקבין דיהבין צדיקים מלמטה ס מיין"ל וז" כצב
 ).א"ד(ב ” כח עראא וא”ב פינחס רכב ע" ואתחנן רסו עג
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 קוראים לו ,מאתוושרוחץ ומטביל את ט
 על כל פנים אין יצר הרע בטל מן .לבן

  .העולם

 àáì ãéúòì èåì àø÷ð íìåòä äæá úåàèçá
 ìååðî àäé àìù>àúéîã÷áãë< éçñã ïàîë 

 äéúåáàñî ìéáèîå)å(ëò ïáì äéì ïàø÷"éà ô ï
íìåòä ïî ìèá òøä øöé:  

 .תאישמע שכך אנו בארנו בבריובא 
 שהן שני כחות הגוף ,שתי בנות לוט

 שאינו כל עכשיו ,המעוררות את יצר הרע
  ל ונטבל מלכלוכווכך מנו

ú" úåðá éúù àúéðúîá àðîé÷åà ïðà éëäã ù
èåìà òøä øöéì úåøøåòîä óåâä úåçë éúù ïäù 

 ìáèðå êë ìë ìååðî åðéàù åéùëòåëåìëìî  

  æì÷/á  
  øäæ  

 ,בא וראהו. שצריך בתפלות הצדיקים
אברהם לא התפלל לפני הקדוש ברוך הוא 

 אף על גב ששרה היתה ,שיתן לו בנים
הן לי לא " הרי כתוב , ואם תאמר.עקרה

ההוא לא משום תפלה היה  ,"נתתה זרע
 אלא כמי שמספר ,)ההוא לא צריך בנים(

אשתו  אבל יצחק התפלל על .לפני רבונו
 ,משום שהוא היה יודע שהוא לא עקר

 שיצחק היה יודע בסוד ,אלא אשתו
 ב"יהחכמה שיעקב עתיד להוציא ממנו 

 אבל לא ידע אם באשה הזו או ,שבטים
 לנוכח ולא ," אשתולנוכח" ועל כן ,באחרת

 , בנו של רבי יהודה,אמר אותו הילד. רבקה
 למה לא אהב יצחק את יעקב כל ,אם כך

 ואיל והיה יודע שהוא עתידכך כמו עשו ה
 , אמר לו.ממנו שנים עשר שבטיםלקיים 

 , אלא כל מין אוהב את מינו,יפה אמרת
 עשו ,בא וראה. נמשך והולך אחר מינומין ו

ויצא הראשון " ככתוב ,םואד] בצבע[יצא 
 , והוא המין של יצחק,' וגו"לוואדמוני כ

 ויצא ממנו .שהוא הדין הקשה שלמעלה
 וכל , שדומה למינו,למטה הדין הקשה ,עשו

 ועל כן אהב את עשו יותר ,מין הולך למינו
ויאהב יצחק את עשו כי " ככתוב ,מיעקב

 וכתוב ,"כי ציד בפיו" כתוב כאן ".ציד בפיו
בור ציד לפני יד גועל כן יאמר כנמר"שם 

  ".'ה

 àéé÷éãöã ïåäúåìöá êéøèöàãå éæç àú
á÷ éî÷ éìö àì íäøáà"òà ïéðá äéì ïúéã ä" â

ã áéúë àä àîéú éàå úåä äø÷ò äøù) úéùàøá
â åè ( àúåìö ïéâá åàì àåää òøæ úúð àì éì ïä

 äåä>ð"éðá éòá àì àåää àï< ïàîë àìà 
 äéúúà ìò éìö ÷çöé ìáà äéøî éî÷ éòúùîã

 òãé äåä åäéà àäã ïéâá>éà åàìã àìà ø÷ò åä
òãé äåä ÷çöéã äéúúà <àæøá á÷òéã àúîëçã 

ñéøúá äéðî ÷ôéîì ïéîæ òãé àì ìáà ïéèáù ø
 åúùà çëðì àã ìòå àøçàá éà àúúà éàäá éà

ä÷áø çëðì àìåâ éáøã äéøá àéáø àåää øîà 
 á÷òéì ÷çöé äéì íéçø àì éàîà éëä éà äãåäé
 åäéà ïéîæã òãé äåäå ìéàåä åùòì åîë êë ìë
 øéôù äéì øîà ïéèáù øñéøú äéðî àîéé÷ì

äéì íéçø àðéæ ìë àìà úøîà÷ã äéðéæì 
ùîúàå ÷ôð åùò éæç àú äéðéæ øúá àðéæ ìéæàå êé

 áéúëã äîë ÷îåñ)äë äë úéùàøá ( àöéå
åâå åìë éðåîãà ïåùàøä ' ÷çöéã àðéæ åäéàå

 àðéã åùò äéðî ÷ôðå àìéòìã àéù÷ àðéã åäéàã
 äéðéæì ìéæà àðéæ ìëå äéðéæì àéîãã àúúì àéù÷
 äîë á÷òéî øéúé åùòì äéì íéçø àã ìòå

 áéúëã)çë äë úéùàøá( åùò úà ÷çöé áäàéå 
 íúä áéúëå åéôá ãéö éë àëä áéúë åéôá ãéö éë

)è é úéùàøá (øîàé ïë ìòä ãéö øåáâ ãåøîðë 
åäé éðôì"äå:  

à" áéúë ÷çöé ø)áë äë úéùàøá ( åööåøúéåצצו הבנים וויתר" כתוב ,אמר רבי יצחק
                                                           

  .שער מח פרק בח "ע' עי א
á  àæøá)ôã"å.( 
âä÷áø çëðì àìå  –øâä úåäâäá ÷çîð "à.  

 ).א"נ(ח "ז. שהיה רצועת מרדות לגמור הדין של יצחק דנפיק מיניה פירוש אוהב ד
 ).א"ד(ב ” לקמן קמב עה
  .זוהר הרקיע' עי ו
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בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך 
 לבית , לאיזה מקום הלכה".'ש את הולדר

ויתרצצו הבנים " .המדרש של שם ועבר
ששם היה אותו עשו הרשע נלחם  ,"בקרבה

נשברו  ,"צצווויתר" . עם יעקבמלחמהב
 נשברו זה עם .חוו רצץ את מ,כמו שאמרנו

 הצד הזה שרוכב ,בא וראה .זה ונחלקו
 וצד זה שרוכב על הכסא השלם ,נחש

  הקדוש בצד

å éëðà äæ äîì ïë íà øîàúå äáø÷á íéðáä êìú
åäé úà ùåøãì" àùøãî éáì úìæà øúà ïàì ä

 äåä ïîúã äáø÷á íéðáä åööåøúéå øáòå íùã
 á÷òéá äéá àáø÷ çâà åùòã òùø àåää
 åçåî úà õöø ïðéøîàã äîë åøáúà åööåøúéå
 àøèñ àã éæç àú åâìôúàå àã íò àã åøáúà
 àéñøë ìò áëåøã àøèñ àãå ùçð áëåøã

àøèñá àùéã÷ àúîéìù:  
  ìòðä ùøãîí:  

 ואותן שתי בנות אינן בטלות ,נקרא לבן
אמר ". וללבן שתי בנות" זהו שכתוב .ממש

ם כתוב בכירה  ׁש. כך הוא,רבי יוסי
 אמר רבי . וכאן כתוב גדולה וקטנה,וצעירה

 אבל אינן בכח לעשות רע ולהתעורר ,יוסי
שם " משמע שכתוב ,ליצר הרע כמתחלה

 , שלאה מכחה ומרשעתה,"לה לאהוהגד
 שאין בה כח ,"קטנה רחלושם ה"

וכרחל לפני גוזזיה " כמו שנאמר ,המתעורר
 ושתי , זה יצר הרע,אמר רב הונא". נאלמה

 ,בנותיו מתחלפות מכמות שהיו בראשונה
 , לבןעכשיו .מקולל מנוול ,בתחלה לוט

 בנוולו מקולל ומנוול שאינו ,בןומל
 כל , בתחלה שתי בנותיו חזקות.כבראשונה

לה ושם הגד" שיועכ ו,אחת ואחת בכחה
 לאה ,זוקי לאה בלא ח,לאה בלא כח ,"לאה

 ,"ושם הקטנה רחל" .ממעשיה הראשונים
  . ולא כמות שהיו בראשונה,כמו שאמרנו

 ùîî úåìèá ïðéà úåðá éúù ïúåàå ïáì àø÷ð
 áéúëã àåä àãä)æè èë úéùàøá ( éúù ïáììå

 äøéëá áéúë ïîú àåä êë éñåé éáø øîà úåðá
 áéúë àëäå äøéòöå éñåé éáø øîà äðè÷å äìåãâ

 òøä øöéì øøåòúäìå òø úåùòì çëá ïðéà ìáà
 äàìù äàì äìåãâä íù áéúëã òîùî äìçúîë
 çë äá ïéàù ìçø äðè÷ä íùå äúòùøîå äçëî

 øîà úàã äîë øøåòúîä)æ âð äéòùé ( ìçøëå
 òøä øöé äæ àðåä áø øîà äîìàð äéææåâ éðôì

åùàøá åéäù úåîëî úåôìçúî åéúåðá éúùå äð
 ïáåìî ïáì åéùëò ìååðî ììå÷î èåì äìçúá
 äìçúá äðåùàøáë åìååéðá ìååðîå ììå÷î åðéàù
 åéùëòå äçëá úçàå úçà ìë úå÷æç åéúåðá éúù
 ÷åæç àìá äàì çë àìá äàì äàì äìåãâä íù
 ìçø äðè÷ä íùå íéðåùàøä äéùòîî äàì

åîë àìå ïøîà÷ãëúäðåùàøá åéäù :  
מה  בא וראה ,אמר רב אחא בר יעקב

 אשתו כי לנוכח' ויעתר יצחק לה" ,כתוב
 תהמה היל , אמר רבי אחא".עקרה היא

 מפני שיצר הרע אינו נמצא בכח ,עקרה
 ועל כך אין נמצא פריה ורביה ,בעולם

' ויעתר לו ה" , ומה כתוב.זולתי בתפלה
 כיון שמתעורר יצר ".ותהר רבקה אשתו

 אם ,אמר רבי יוסי.  נמצא פריה ורביה,הרע
 ,הפרש בין העולם הזה לאותו זמן מה ,כן

 שהנה הכתוב אמר שהקדוש ברוך ,ועוד
 , כך הוא, אמר רבי אחא.הוא עשה

התעורר לאותו ענין שהקדוש ברוך הוא 
 שיהיה תמיד , ולא לכל שעה,וגושצריך לז

 שהוא נמצא תמיד ,עם אדם כמו כעת
 אלא לאותו זווג ,וחוטאים בו בני אדם

ררות של  וההתעוררות ההיא התעו.לבדו
תי ווהסיר" זהו שכתוב .הקדוש ברוך הוא

את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב 
 , אמר רבי יהודה,"לב בשר" מה זה ".בשר

  . ולא לדבר אחר,לב להוציא בשר

 áéúë äî éæç àú á÷òé øá àçà éáø øîà
)àë äë úéùàøá (åäéì ÷çöé øúòéå" çëðì ä

 äî éðôî àçà éáø øîà àéä äø÷ò éë åúùà
ò àéä åçëá àöîð åðéà òøä øöéù éðôî äø÷

 éúìåæ äéáøå äéøô àöîð ïéà êë ìòå íìåòá
åäé åì øúòéå áéúë äî äìôúá" ä÷áø øäúå ä

 äéøô àöîð òøä øöé øøåòúîù ïåéë åúùà
 ïéá ùøôä äî ïë íà éñåé éáø øîà äéáøå

 àø÷ àäã ãåòå ïîæä åúåàì äæä íìåòä] øîà÷
àçà éáø øîà ãéáò àåä êéøá àùãå÷ã êë 

àåä[ àåääì äéì øòúà àåä êéøá àùãå÷ã 
 àäéã àúòù ìëì àìå àâååæì êéøöã àðééðò
 øéãú çëúùà åäéàã ïòë åîë ùð øá íò øéãú
 éåãåçìá àâååæ àåääì àìà àùð éðá äéá ïàèçå
 àåä êéøá àùãå÷ã àúåøòúà àéää àúåøòúàå

 áéúëã àåä àãä éåäéì)åë åì ìà÷æçé ( éúåøéñäå
øùáî ïáàä áì úà åäî øùá áì íëì éúúðå íë
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 àìå øùá àéöåäì áì äãåäé éáø øîà øùá áì
 øçà øáãì  

  çì÷/à  
  øäæ  

 ,ובא וראה. ש עם הלבנהֶמ לַש,שֶמהֶש
יעקב  ,נמשך אחרי אותו נחשעשו משום ש

 כמו הנחש שהוא .תו בעקמימותיהלך א
 כמו שנאמר ,חכם והוא הולך בעקמימות

 .חכםהת ,' וגו"והנחש היה ערום"
 ,המעשים של יעקב כלפיו היו לו כמו נחשו

ך את עשו אחר אותו ווכך צריך לו כדי למש
 ולא יהיה לו חלק עמו , ויפרד ממנו,הנחש

 בא , ושנינו.בעולם הזה ובעולם הבא
 כתוב .ג אותווהקדם אתה והר להרגך

 שהשרה אותו ,"בבטן עקב את אחיו"
וידו " זהו שכתוב ,למטה באותו העקב

ם את ידו על אותו  שֹש,"חזת בעקב עשווא
 ,"חזתווידו א" ,דבר אחר. עקב להכניעו

וידו " אלא ,שלא יכל לצאת ממנו מכל וכל
זו הלבנה שהתכסה  ,"חזת בעקב עשווא

 ועל כן הצטרך ,אורה משום העקב של עשו
לו ללכת עמו בחכמה כדי לדחותו למטה 

  .וידבק במקומו

 ïéâá éæç àúå àøäéñá àùîùì àùîùã
ãé åùò êùîú äéîò ìéæà ùçð àåääã äéøúáà

 ìéæà åäéàå íéëç åäéàã ùçðë àîé÷òá á÷òé
 øîà úàã äîë åîé÷òá)à â úéùàøá ( ùçðäå

åâå íåøò äéä ' ååä äéáâì á÷òéã éåãáåòå íéëç
 äéì àëùîàì ïéâá äéì êéøèöà éëäå ùçðë äéì
 àìå äéðî ùøôúéå ùçð àåääã äéøúá åùòì

áå ïéã àîìòá äéîò à÷ìåç äéì àäé àîìò
 äéìè÷å úðà íéã÷à êâøäì àá ïðéðúå éúàã

 áéúë)ã áé òùåä ( éøùàã åéçà úà á÷ò ïèáá
 áéúëã àåä àãä á÷ò àåääá àúúì äéì

)åë äë úéùàøá ( éåùã åùò á÷òá úæçåà åãéå
 åãéå øçà øáã äéì àéôëàì á÷ò àåää ìò éåãé
 åãéå àìà ìëå ìëî äéðî ÷ôéîì ìéëé àìã úæçåà

ã åùò á÷òá úæçåààøåäð àéñëúàã àøäéñ àà 
 êäéîì äéì êéøèöà àã ìòå åùòã á÷ò ïéâá
 ÷áãúéå àúúì äéì àééçãì ïéâá àúîëçá äéîò

äéøúàá:  
 הקדוש ברוך הוא ".ויקרא שמו יעקב"

 כאן כתוב ,בא וראה .קרא לו יעקב ודאי
 , לא כתוב נקרא שמו,"קרא שמו יעקב"

 הקדוש . ודאי,"ויעקבני" .אלא קרא שמו
אותו הנחש הקדמוני הוא ראה שא ברוך הו

 הרי , אמר, כיון שבא יעקב.חכם להרע
הרי ו.  קרא לו יעקבלכן ו,ודאי חכם כנגדו

נו בכל מקום ויקרא סתם זו היא באר
 "ויקרא אל משה" ככתוב ,הדרגה האחרונה

 בכל מקום ,"ויקרא שמו יעקב" וכאן ,'וגו
 .על ידי בן אדם) אלא(שמו לא נקרא 

ויקרא לו אל אלהי , ,ובבמקום אחר מה כת
 . הקדוש ברוך הוא קרא ליעקב אל,"ישראל

 ואתה אלוה , אני אלוה בעליונים,אמר לו
  .בתחתונים

á÷òé åîù àø÷éå) íù(á÷ " á÷òé äéì éø÷ ä
 áéúë éæç àú éàãå)åì æë úéæàøá ( àø÷ éëä

 åîù àø÷ àìà áéúë àì åîù àø÷ð á÷òé åîù
á÷ äéì àîç éàãå éðá÷òéå"àåää àäã ä àéåç 

 á÷òé àúàã ïåéë àùàáàì íéëç åäéà äàîã÷
 äéì àø÷ êë ïéâáå äéìá÷ì íéëç éàãå àä øîà

 á÷òéåàäá éàä íúñ àø÷éå øúà ìëá àðîé÷åà 
 áéúëã äîë äàøúá àâøã àåä)à à àø÷éå (

åâå äùî ìà àø÷éå ' ìëá á÷òé åîù àø÷éå àëäå
éø÷à àì äéîù øúà) àìà( ùð øáã àãé ìò 
úë äî àøçà øúàá áé)ë âì úéùàøá ( àø÷éå

á÷ ìàøùé éäìà ìà åì"ìà á÷òéì äéì àø÷ äâ 
à"éàúúá àäìà úðàå éàìòá àäìà àðà ì:  

äéì äåä åùòã òãé äåä á÷òé éæç àúå  יעקב היה יודע שעשו היה לו ,ובא וראה
                                                           

דוחקת ונכנסת ' אוחזת בעקב עשו שהקלי' המ. ת"ת כלומר מקומו של יעקב ת" פירוש ידו של תא
 ).א"נ(ח "ז. הקטרוג י"ומכסה האור ע

 ).הערת הזוהר(ב ”קב ע ב
ט הלשון להיפך אך יש להעמיד שניהם כי לפי הנוסח אשר כאן הוא "פ ע"ר ס"ב'  ועיא"ג פו ע"ח' עי ג

ז שהיום יש לפרקים "והוא ענין ד). ו"לש(ז "פ ע"ר ר"עוד ב' ר הוא דברי דוד ועי"דברי יעקב ולפי הנוסח דב
 ).א"א פו ע"כללים ח(התנוצצויות של גילוי מעין מה שיהיה לעתיד לבא 
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 ועל כן בכל ,עקוםלהדבק באותו נחש 
   אחרוםמעשיו נמשך עליו כנחש עק

îé÷ò àéåç àåääá à÷áãúàì ìëá àã ìòå à
àøçà àîé÷ò àéåçë äéìò êùîúà éåãáåò:  

  íìòðä ùøãî:  
רבי יצחק ברבי יוסי היה בא מקפוטקיא 

 אמר לו רבי . פגע בו רבי יהודה.ללוד
תא י תאמר שחברינו חכמי הברי,יצחק

מן  התעוררו לענין הזה שיצר הרע ישתכח
 , אמר לו. פרט לאותה שעת הזווג,העולם

הרע לעולם כגשם  כך צריך יצר ,חייך
 שמחת , שאלמלא יצר הרע,לעולם

לת ו אבל לא מנו.השמועה לא תהיה
לא " זהו שכתוב .בו לחטוא כבראשונה

  . ' וגו"ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי
 הוא הלב שמדורו של ,אמר רבי שמעון

 לב טוב , רבי אליעזר אומר.יצר הרע בו
ואהבת את " כתוב לכן ו,בנין הגוף והנשמה

.  שהוא עקר הכל,"ך בכל לבבךאלהי' ה
 כך אומרים משמם , אמר,כשבא רב כהנא
 שני בנינים של הגוף ,יתאישל בעלי הבר

 שאמר רבי שמעון אמר .הכבד והלב ,הם
 מנהיגים את  הם הכבד והלב,רבי יהודה

 המנהיג של הראש .הגוף בכל צדדי איבריו
 . אבל של הגוף הם שנים,הוא המח

  והיינו. הלב והשני,והראשון הוא הכבד
 ,"ויתרצצו הבנים בקרבה"שכתוב בפרשה 

] כתוב[מה ל. אלו שני בניני הגוף
 )מתעורר( משום שמהלב ,"צצווויתר"

 )שאלו( "ויתרצצו. "ממנונשכח היצר הרע 
 אלא אמר רב .וישליוכתוב היה צריך ל

  כלומר נשבר,וישברו "צצווויתר" ,הונא
 הגוף מהו , אמר רבי יהודה.וחילםחם וכ

 ולמה ,"אם כן למה זה אנכי" ,מראו
  ".'ש את הוותלך לדר" , מיד,נבראתי

 àé÷èåô÷î éúà äåä éñåé éáøá ÷çöé éáø
 ÷çöé éáø äéì øîà äãåäé éáø äéá òâô ãåìì
 éàäì åøòúà àúéðúî éîéëç àðøéáçã øîàú
 àéää øá àîìò ïî éùðúé òøä øöéã àðééðò
 øöé êéøèöà éëä êééç äéì øîà àâååéæì àúòù

ä òøä øöé àìîìàã íìåòì àøèîë íìåòì òø
ìååðî àì ìáà éåäéì àì àúòîùã àúååãçä 

 áéúëã àåä àãä äéá éèçîì àúéîã÷ë) äéòùé
è àé (åâå éùã÷ øä ìëá åúéçùé àìå åòøé àì'   

 øöéã äéøåãîã àáì àåä ïåòîù éáø øîà
 àðééðá àáè àáì øîåà øæòéìà éáø äéá òøä

 àúîùðå àôåâã>ïéâáå<éúë êë  á)ä å íéøáã (
åäé úà úáäàå" àåäã êááì ìëá êéäìà ä

 éëä øîà àðäë áø àúà ãë àìëã àø÷ò
 àúéðúî éøàîã ïåäéîùî ïðéøîà]éøú) [éë( 

 éáø øîàã àáìå àãáë ïåðéà àôåâã éðééðá
 éâäðî ïåðéà àáìå àãáë äãåäé éáø øîà ïåòîù
 àçåî àùéøã àâäðî éåøáà éøèñ ìëá àôåâ

øú ïåðéà àôåâã ìáà àãáë àåä äàîã÷å ïé
 àúùøôá áéúëã åðééäå àáì àðééðú) úéùàøá

áë äë(  ïéøú ïéìà äáø÷á íéðáä åööåøúéå
 àáìã íåùî åööåøúéå àîòè éàî àôåâã éðééðá

)éøòúà (]éùðúà[ äéðî )ã( åööåøúéå òøä øöé
)åìàù (]åéìùéå[ øîà àìà äéì éòáî ]àðåä áø[ 

ìéçå íçë øáùð øîåìë åøáùéå åööåøúéå øîà í
 éëðà äæ äîì ïë íà øîåà åäî óåâä äãåäé éáø

ãéî éúàøáð äîìå åäé úà ùåøãì êìúå"ä:  
לה שני גוים בבטנך ושני ' ויאמר ה"
 .הכבד והלב , אלו השני גאים,' וגו"מיםולא

 רבי יהודה אמר .רבי יוסי אמר המח והלב
 ,"בבטנך" משמע שכתוב ,המח אין בכלל זה

ושני לאמים " .ואין המח בבטן אלא בראש
 , זהו הכבד,"ד צעירוורב יעב' ממעיך וגו

 , והוא משמש לפני הלב,שהוא רב וגדול
 הכבד קולט הדם ,שאמר רבי יהודה
  .ומשמש בו לפני הלב

åäé øîàéå" éðùå êðèáá íéåâ éðù äì ä
åâå íéîåàì ')âë íù( áìäå ãáëä íéàâ éðùä åìà 

 çåîä øîà äãåäé éáø áìäå çåîä øîà éñåé éáø
éà çåîäå êðèáá áéúëã òîùî äæ ììëá ïéàåð 

 íéîàì éðùå ùàøá àìà ïèáá]êéòîî[ áøå 
 àåäå ìåãâå áø àåäù ãáëä åäæ øéòö ãåáòé
 ãáëä äãåäé éáø øîàã áìä éðôì ùîùî

èìå÷à áìä éðôì åá ùîùîå íãä   
  çì÷/á  

                                                           

à  úà–ôãá óñåð "å. 
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  øäæ  
 וזה בא . וכך צריך,בחכמה בעקמומיות

זה   מה,כמו זה מה שאמר רבי שמעון
ם יויברא אלהים את התנינ"שכתוב 

ואת כל נפש " .זה יעקב ועשו ,"ליםוהגד
אלו שאר הדרגות  ,"משתוהחיה הר

 ודאי שיעקב נעשה חכם כנגד .שביניהם
 בכל ולכן.  וכך צריך,אותו הנחש האחר

 כדי ,שעיר אחד] קרבנו[חדש וחדש 
 וכן ,להמשיכו למקומו ויפרד מן הלבנה

 וזה ,ותו השעירפורים להקריב אי הכוםבי
 ,עליו ולא יוכל להרע לשלוט בחכמה
תם ונוונשא השעיר עליו את כל עו"שכתוב 

 שהוא , ובארוהו שזה עשו,"אל ארץ גזרה
 ,מהל . והכל בחכמה וברמאות כלפיו.שעיר

 משום ,"ועם עקש תתפתל"משום שכתוב 
 , חכם להרע,רוחהם ו עק,שהוא נחש רע

ראל ישולכן . מסטין למעלה ומסטין למטה
 ,מקדימים ומתחכמים לו בחכמה

 .טו כדי שלא יוכל להרע ולשל,בעקמימות
 כל מעשיו , שהוא בסוד האמונה,כן יעקבול

כלפי עשו משום שלא נתן מקום לנחש 
 ולא יקרב אליו ,ההוא לטמא את המקדש

 ועל כן לא הצטרך .בעולם ישלוט ולא
 , ולא ליצחק,לאברהם להתנהג בעקמימות

 ,צד של הנחש ההוא שהוא ה,משום שעשו
 שהוא בעל , אבל יעקב.בא לעולםשטרם 
כנגד אותו הנחש  לעמוד  צריך לו,הבית
 לו כלל שליטה לטמא את בית יתןשלא 

 ועל כן צריך ליעקב יותר ,המקדש של יעקב
 ישראל קדושים לכן ו,מכל בני העולם

 ,נבחרו לחלק גורלו של הקדוש ברוך הוא
  ".נחלתועמו יעקב חבל ' כי חלק ה"שכתוב 

 àã àééúàå êéøèöà éëäå åîé÷òá àúîëçá
 ïåòîù éáø øîàã àä éë]éàî[ áéúëã ) úéùàøá

àë à (éäìà àøáéå" àã íéìåãâä íéðéðúä úà í
 ïéìà úùîåøä äéçä ùôð ìë úàå åùòå á÷òé

åäééðéáã ïéâøã øàùà íéëç á÷òé ãéáòúà éàãå 
 ïéâáå êéøèöà éëäå àøçà àéåç àåääã äéìá÷ì

øé ìëá êë àëùîàì ïéâá øéòù ãç àçøéå àç
 àîåéá ïëå àøäéñ ïî ùøôúéå äéøúàì äéì
 äîëçá àãå øéòù àåää àáø÷àì éøåôëã
 áéúëã àùàáàì ìéëé àìå äéìò äàèìùì

)áë æè àø÷éå ( íúåðåò ìë úà åéìò øéòùä àùðå
 øéòù åäéàã åùò àãã äåî÷åàå äøæâ õøà ìà
 íåùî àîòè éàî äéáâì úåàîøáå äîëçá àìëå

ã áéúë)æë çé íéìäú ( ïéâá ìúôúú ù÷ò íòå
 àùàáàì íéëç àçåø íé÷ò àùéá àéåç åäéàã
 ìàøùé êë ïéâáå àúúì éèñàå àìéòì éèñà
 àìã ïéâá åîé÷òá äîëçá äéì ïéîëçå ïéîã÷î
 åäéàã á÷òé àã ìòå äàèìùìå àùàáàì ìéëé
 ïéâá åùòã éáâì éåãáåò ìë àúåðîéäîã àæøá

ç àåääì äéì àúëåã áäé àìã àáàñì àéå
 àîìòá èåìùé àìå äéáâì áéø÷é àìå àùã÷î
 àâäðúàì íäøáàì äéì êéøèöà àì àã ìòå
 àøèñ åäéàã åùòã ïéâá ÷çöéì àìå àî÷åòá
 á÷òé ìáà àîìòì àúà àì ãò àéåç àåääã

äéøàî åäéàãá àîéé÷ì äéì éòáéà àúéáã 
 àúåðèìù äéì áéäé àìã àéåç àåääã äéìá÷ì

÷òéã àùã÷î éá àáàñì ììë êéøèöà àã ìòå á
 ìàøùé êë ïéâáå àîìò éðá ìëî øéúé á÷òéì

á÷ã äéáãò ÷ìåç åøéøáúà ïéùéã÷" áéúëã ä
)è áì íéøáã (åäé ÷ìç éë" ìáç á÷òé åîò ä

åúìçð:  
 הצד של אברהם גרם ,"ויגדלו הנערים"

 הוא היה ,להם להתגדל וזכותו סיעה להם
כי ידעתיו " שכתוב ,מחנך אותם במצוות

 לרבות ,' וגו"וה את בניויצאשר למען 
ויגדלו הנערים ויהי עשו איש " .יעקב ועשו

 כל אחד , אמר רבי אלעזר.' וגו"ידע ציד
  ,ואחד נפרד לדרכו

íéøòðä åìãâéå) æë äë úéùàøá (> àøèñ
 ïåì òééñ äéúåëæå àìãâúàì ïåì íéøâ íäøáàã

 áéúëã úåöîá ïåì êðçî äåä àåä)íùèé çé  ( éë
äåöé øùà ïòîì åéúòãéåâå åéðá úà  ' äàâñàì

åùòå á÷òé< òãåé ùéà åùò éäéå íéøòðä åìãâéå 
åâå ãéö ')æë äë íù ( ãçå ãç ìë øæòìà éáø øîà

                                                           

ק שבאדם "מ בקליפה ושאר דרגין ו"ק ולמטה ס"כולל ו' ק בסוד גוף ו"ת ודרגין דיליה ו" פירוש תא
 ).א"נ(ח "ז. בליעל

 .)הערת הזוהר(ב ” כא עב
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äéçøàì ùøôúà:  
  íìòðä ùøãî:  
 , אמר רב כהנא".ויצא הראשון אדמוני"

 למה . והוא אדמוני,הכבד הוא הראשון
 . על שבולע את הדם תחלה,הוא אדמוני

 , למה נקרא שמו ראשון,רבי אליעזר אומר
 ,ע הדם מכל המאכלועל שהוא ראשון לבל

ובמי  .והוא ראשון לדם אבל לא ליצירה
 על שהוא רב ,"ורב יעבד צעיר" נעמיד

.  והוא עובד ללב,וגדול בשעורו מן הלב
 אלא , למה באה הפרשה הזו,אמר רבי אבא

 שאף על גב ,להראות לבני העולם
טבעו דרכו ו ,שהשלמות ההיא תהיה בארץ

בא  , רבי ייסא אמר.של העולם לא ישתנה
 , והוא צד בפיו, הכבד הוא הצד ציד,וראה

 ".שב אהליםוי" והוא ,והלב הוא החושב
 חושב ,"ויזד יעקב נזיד"זהו שכתוב 

  . נושא ונותן בתורה,מחשבות

éðåîãà ïåùàøä àöéå )äë íù ( áø øîà
 àåä äîì éðåîãà àåäå ïåùàøä àåä ãáëä àðäë

ò éðåîãà øæòéìà éáø äìçú íãä úà òìåáù ì
 ïåùàø àåäù ìò ïåùàø åîù àø÷ð äîì øîåà
 ìáà íãì ïåùàø àåäå ìëàîä ìëî íãä òåìáì

 äøéöéì àì)ïàîáå] (éàîáå[ ãåáòé áøå íé÷åð 
 àåäå áìä ïî åøåòùá ìåãâå áø àåäù ìò øéòö
 àúùøô àúà äîì àáà éáø øîà áìì ãáåò

ìò óàã àîìò éðáì äàæçàì àìà àã áâ 
 äéòáèå äéçøà àòøàá éåäéì àúåîéìù àéääã
 äàøå àá øîà àñéé éáø éðúùà àì àîìòã
 àåä áìäå åéôá ãö àåäå ãéö ãöä àåä ãáëä
 ãæéå áéúëã àåä àãä íéìäà áùåé àåäå áùåçä

äøåúá ïúåðå àùåð úåáùçî áùåç ãéæð á÷òé:  
 רבי בא בשם רבי אחא ".ויזד יעקב נזיד"
 .עולם אינו משתנה לעולם טבעו של ,אמר

 כמו ,"ויזד יעקב נזיד" , מה כתיב,בא וראה
 ותרגומו ,"אשר זדו עליהם"שנאמר 

 הלב חושב ומהרהר , כלומר,שחשבו
ויבא " , מה כתוב.בתורה בידיעת בוראו

 הכבד שדרך ,"עשו מן השדה והוא עיף
ע ואינו וטבעו לצאת ולצוד ציד בפיו לבל

  עד, והוא אומר ללב, נקרא עיף,מוצא
 ,שאתה מהרהר בדברים אלו בדברי תורה

 זהו .גופך לקיים הרהר באכילה ובשתיה
ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא "שכתוב 
ע ו כי כן דרכי לבל,"ם הזהום האדומן האד

 "כי עיף אנכי" ,הדם ולשגר לשאר האברים
 תן לי ,והלב אומר. בלא אכילה ושתיה

 תן לי ,בחר מכל מה שתבלעוהראשון והמ
מכרה כיום את " שכתוב ו זה.בכורתך

 עד שהלב מהרהר .התאוהכח  ".רתך ליובכ
 שאלמלא אותו .בולעהכבד  ,וחושב במאכל

הכבד  , והרהור של הלב במאכלתשוקה
  .עו לבלווהאברים לא יכל

 ãéæð á÷òé ãæéå)èë íù ( éáø íùá àá éáø
 äðúùî åðéà íìåò ìù åòáè íìåòì øîà àçà

ð á÷òé ãæéå áéúë äî äàøå àá úàã äîë ãéæ
 øîà)áé çé úåîù ( åîåâøúå íäéìò åãæ øùà

 äøåúá øäøäîå áùåç áìä øîåìë åáéùçã
 áéúë äî åàøåá úòéãéá)èë äë úéùàøá ( àáéå

 åòáè êøãù ãáëä óéò àåäå äãùä ïî åùò
 àø÷ð àöåî åðéàå òåìáì åéôá ãéö ãåöìå úàöì
 íéøáãá øäøäî äúàù ãò áìì øîåà àåäå óéò

åú éøáãá åìà íéé÷ì äéúùáå äìéëàá øäøä äø
 áéúëã àåä àãä êôåâ)ì íù ( ìà åùò øîàéå

 ïë éë äæä íåãàä íåãàä ïî àð éðèéòìä á÷òé
 óéò éë íéøáàä øàùì øâùìå íãä òåìáì éëøã
 éì ïú øîåà áìäå äéúùå äìéëà àìá éëðà
 éì ïú òìáúù äî ìëî øçáåîäå ïåùàøä

 áéúëã àåä àãä êúøåëá)àì íù (åéë äøëî í
àúéîðå÷ éì êúøåëá úàà áìäù ãò àáéàúã 

 ìëàîá áùåçå øäøäî)å( ãáëä òìåá
>ã< àáìã àøåäøäå àôåñë àåää éìîìà

òåìáì íéøáàäå ãáëä åìëåé àì ìëàîá  
  èì÷/à  
  øäæ  

äãåáòã àøèñì àãå àúåðîéäîã àøèñì àã וזה לצד של עבודה  ,זה לצד האמונה

                                                           

.  פירוש כח המתאוה ומושך המאכל לאצטומכא והלב יש לו כסופא חמדה ותאוה להרהר באכילהא
 ). א"נ(ב "הרש
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 ששם כל ,ם של רבקהיוכן היה במעי. זרה
 שכאשר היא השתדלה ,אחד הלך לצדו

 או שעברה סמוך למקום ,ם כשריםבמעשי
 היה יעקב ,טוב לעשות את מצוות התורה

 וכשהיתה הולכת סמוך .שמח ודוחק לצאת
 אותו הרשע הכה ,למקום של עבודה זרה

 כשנבראו ויצאו ,לכן ו. ובארוהו,לצאת
 כל אחד נפרד והלך ונמשך למקומו ,לעולם

ויגדלו הנערים ויהי עשו " ועל כן .שראוי לו
  .' וגו"דאיש ידע צי

 ìéæà ãç ìë ïîúã ä÷áøã éåòîá äåä ïëå äøæ
 åà ïøùëã ïéãáåòá úìãúùà éäéà ãëã äéøèñì
 àúééøåàã éãå÷ô ãáòîì áè øúàì êéîñ úøáò
 àìæà úååä ãëå à÷ôðì ÷éçãå éãç á÷òé äåä
 à÷ôðì ùèá òùø àåää äøæ äãåáò øúàì êéîñ

 ïéâáå äåî÷åàå àîìòì å÷ôðå åàéøáúà ãë êë
 äéúëåãá êùîúàå ìéæàå ùøôúà ãç ìë

 àã ìòå äéì éæçúàã)æë äë úéùàøá ( åìãâéå
åâå ãéö òãåé ùéà åùò éäéå íéøòðä':  

 הרי ".ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו"
דע ציד איש ואיש י" שכתוב ,פרשוהו

 ".ר צידוביהוא היה ג" וכתוב שם ,"שדה
לקפח את בני האדם  ,"איש שדה) "מה(

 ,להי והוא אמר שעשה תפ.ג אותםוולהר
 משום שחלק ,"איש שדה" .וצד אותו בפיו

 ,גורלו אינו בישוב אלא במקום חרב
ואם ". איש שדה" ועל זה , בשדה,במדבר
 איך יצחק לא ידע את כל מעשיו ,תאמר

 , והרי השכינה היתה עמו,הרעים של עשו
ברך  איך יכל ל,שאם לא שרתה עמו שכינה

 אלא ודאי .את יעקב בשעה שברך אותו
ששכינה היתה דרה עמו בבית ודרה עמו 

 כדי שיתברך , הודיעה לוא אבל ל,תמיד
 אלא בדעתו של הקדוש ,יעקב בלי דעתו

בשעה ההיא שנכנס ו , וכך צריך,ברוך הוא
 ואז , נכנסה עמו שכינה,יעקב לפני אביו

ראה יצחק בדעתו שראוי לברכה ויתברך 
  .ינהמדעת השכ

 åéôá ãéö éë åùò úà ÷çöé áäàéå)çë íù (
äåî÷åà àä] äîë) [äîá( áéúëã )æë íù ( ùéà

 ãéö òãåé)äãù ùéàéàî ( ] íúä áéúëå)è é íù (
ãéö øåáâ äéä àåä[ éðáì ïåì àçô÷ì äãù ùéà 

 àúåìö ãéáòã øîà åäéàå ïåì àìè÷ìå àùð
 äéáãò ÷ìåçã ïéâá äãù ùéà äéîåôá äéì ãééöå

á éäéà åàì àøáãîá áåøç øúàá àìà àáåùé
 òãé àì êéä àîéú éàå äãù ùéà àã ìòå àì÷çá

åä àúðéëù àäå åùòã ïéùéá éåãáåò ìë ÷çöéä 
 ìéëé êéä àúðéëù äéîò àéøù àì éàã äéîò
 éàãå àìà äéëøáã àúòùá á÷òéì äéì àëøáì

 àúðéëùåää äéîò àøééãå àúéáá äéîò àøééã 
áúéã ïéâá äéì àòãåà àì ìáà øéãú á÷òé êø

 àìá>äéúòã <)àúòãá(á÷ã äéúòãá àìà " ä
 êéøèöà éëäåå éî÷ á÷òé ìàòã àúòù àéääá

 éåúòãá àîç ïéãëå àúðéëù äéîò úìàò éäåáà
 àúòãî êéøáúéå àëøáì éæçúàã ÷çöé

àúðéëùã:  
היה פעם אחת רבי שמעון ( בא וראה

 רבי ונכנס לפניו .ושאר החבריםיושב 
 דבר גדול , אמרו לרבי שמעון.אלעזר בנו

 .ם של יעקב ועשוירצינו לבקש לפניך בענינ
איך לא רצה יעקב לתת לעשו תבשיל 

 , ועוד.עדשים עד שמכר לו את בכורתו
ויעקבני זה " ,אמר ליצחק אביועשו ש

 בשעה הזאת אתם , אמר להם".םיפעמי
 שהאמנתם לדברי ,בים לקבל מלקותיחי

 שהרי הכתוב ,עשו ושקרתם לדברי יעקב
 ועוד כתוב ,"ויעקב איש תם" מעיד עליו

 אלא כך הוא ענינו של ".תתן אמת ליעקב"
 משום שעשו היה שונא את ,יעקב עם עשו

 מיעקב מבקש והיה ,הבכורה בראשונה
 זהו .בלי כסף אפילו שיקח אותה ממנו

éæç àúà >ð" éáø áéúé äåä àãç àðîæ à
å ïåòîù øæòìà éáø äéî÷ ìàò àééøáç øàù

 ïðéòá àúáø àúìî ïåòîù éáøì äéì åøîà äéøá
 àòá àì êéà åùòå á÷òéã àðééðòá êî÷ éòáîì
 ïéáæã ãò ïéçôåìèã ìéùáú åùòì áäéîì á÷òé
 ÷çöéì åùò øîàã ãåòå äéìéã àúåøéëá äéì

 íéîòô äæ éðá÷òéå éäåáà)åì æë úéùàøá ( øîà
éáééç ïåúà àúòù ïéãäá ïåì úå÷ìî àìá÷ì í

 éîâúôì ïåúø÷ùå åùòã éîâúôì ïåúðîàäã
 äéìò ãäñà àø÷ àäã á÷òéã)æë äë úéùàøá (

 áéúë åúå íú ùéà á÷òéå)ë æ äëéî(  úîà ïúú
 ïéâá åùò íò á÷òéã äéðééðò àåä êë àìà á÷òéì
 éòá äåäå àúéîã÷á àúåøéëáì éðñ äåä åùòã

                                                           

 ח"נראה לשים את הסוגר לפני הת@ א
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ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו "שכתוב 
  ").את הבכרה

 àãä óñë àìá åìéôà äéì äáñìã á÷òéã äéðî
ã àåä áéúë)ãì äë úéùàøá ( í÷éå úùéå ìëàéå

äøåëáä úà åùò æáéå êìéå<:  
ויזד יעקב נזיד ויבא עשו מן השדה "

 ,"ויזד יעקב" , אמר רבי אלעזר".והוא עיף
 שהרי בשביל האבל של ,הנה פרשוה

 אבל ויזד יצחק נזיד היה ,אברהם זה היה
 שהוא ,"ויזד יעקב נזיד"אלא , כתובצריך ל

  רשוהיה יודע את הש

 óéò àåäå äãùä ïî åùò àáéå ãéæð á÷òé ãæéå
)èë íù ( äåî÷åà àä á÷òé ãæéå øæòìà éáø øîà

 ÷çöé ãæéå ìáà äåä íäøáàã àúåìáà ïéâá àäã
 äåä åäéàã ãéæð á÷òé ãæéå àìà äéì éòáî ãéæð

àø÷ò òãé:  
  íìòðä ùøãî:  

שאינם  , כן דרך העבדים,שאמר רבי יוסי
 ,ר רבי יוסיאמ. אוכלים עד שהאדון אוכל

ויעקב נתן לעשו לחם " ,כתוב לאחר כן
לגלים וגמ , מה זה עדשים,"ונזיד עדשים

 כלומר , והגלגל סובב בעולם,לתולגוכג
 באותו , כך הוא בן אדם.שלא נשכח מדרכו

 אף על גב שכל אותו חסד וכבוד ,זמן
לאכול  דרכו של העולם ,ושלמות יהיו

  .ולשתות לא ישתכח

øã ïë éñåé éáø øîàã íðéàù íéãáòä ê
 áéúë éñåé éáø øîà ìëåà ïåãàäù ãò íéìëåà

 ïë øçàì)ãì äë úéùàøá ( åùòì ïúð á÷òéå
 àúìâìâë ïéìâìâñ íéùãò åäî íéùãò ãéæðå íçì
 éùðúà àìã øîåìë àîìòá áéáñ àìâìâå
 áâ ìò óà àðîæ àåääá ùð øá àåä êë äéçøàî
 äéçøà éåäéì àúåîéìùå ø÷éå åáéè àåää ìëã

ì àîìòãéùðúé àì éúùîìå ìëéî:  
 ארבע רוחות העולם , שנינו:משנה
עורר  ועתיד הקדוש ברוך הוא ל,מנשבות

הגוף שיהיה כלול מארבע  לקיים רוח אחד
מארבע רוחות באי " זהו שכתוב .רוחות
 בארבע לא כתוב אלא מארבע ".הרוח

.  שיהא כלול מארבעתם,רוחות העולם
וא  ה, אותו הרוח הוא רוח המוליד,ולמדנו

 ואין בין העולם הזה ,הרוח האוכל ושותה
 ,יות בלבדולימות המשיח אלא שעבוד מלכ

 אלא תחיית המתיםואין בין עולם הזה ל
 , רב נחמן אמר.נקיות והשגת ידיעה

 וכי ימות ,אמר רב יוסף. ואריכות ימים
 אמר . אינם אחדתחיית המתיםהמשיח ו

 בית המקדש קודם לקבוץ , ששנינו, לא,לו
 ,תחיית המתיםקבוץ גליות קודם ל ,גליות

 , מנין לנו.לםו האחרון שבכתחיית המתיםו
נדחי ישראל ' בונה ירושלים ה"שכתוב 

הרופא לשבורי לב ומחבש " ".יכנס
 שהיא תחיית המתים זו היא ,"לעצבותם

בונה " .הרפואה לשבורי לב על מתיהם
נדחי ישראל " ואחריו , תחלה"ירושלים

 אחרון על "בוהרופא לשבורי ל" ,"יכנס
  .הכל

 ïáùðî íìåòä úåçåø òáøà ïðú ïéúéðúî
 ãçà çåø øøåòúäì àåä êéøá àùãå÷ ãéúòå

ãî ìåìë àäéù óåâä íéé÷ì ' àåä àãä úåçåø
 áéúëã)è æì ìà÷æçé ( çåøä éàá úåçåø òáøàî

 íìåòä úåçåø òáøàî àìà áéúë àì òáøàá
 àåä çåøä åúåà àðàúå íúòáøàî ìåìë àäéù

åä ãéìåîä çåø ïéá ïéàå äúåùå ìëåàä çåøä à
 úåéëìî ãåáòù àìà çéùîä úåîéì äæä íìåòä
 àìà íéúîä úééçúì äæä íìåò ïéá ïéàå ãáìá
 úåëéøàå øîà ïîçð áø äòéãé úâùäå úåé÷ð

íéîéà úééçúå çéùîä úåîé éëå óñåé áø øîà 
 úéá ïðúã àì äéì øîà àåä ãç åàì íéúîä

 úåéìâ õåá÷ úåéìâ õåá÷ì íãå÷ ùã÷îä íãå÷
 ïåøçà àåä íéúîä úééçúå íéúîä úééçúì

 áéúëã ïì àðî íìëáù)á æî÷ íéìäú (äðåáá 
åäé íìùåøé" éøåáùì àôåøä ñðëé ìàøùé éçãð ä

 íéúîä úééçú àéä åæ íúåáöòì ùáçîå áì
 äðåá íäéúî ìò áì éøåáùì äàåôøä àéäù
 ñðëé ìàøùé éçãð åéøçàå äìçú íìùåøé

ä ìò ïåøçà áì éøåáùì àôåøäåìë:  

                                                           

  ).ו"לש(ש "וכן שם קיד ע' ד ולא יטעמון עוד כו"לעיל קטז ע' עי א
 .)הערת הזוהר(א ” קלד עב
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קבוץ גליות  ארבעים שנה קודם ,שנינו
ויהי יצחק " כמו שאמרנו ,תחיית המתיםל

 ארבעים השנה הללו מה ".בן ארבעים שנה
 , אמר רב כהנא אמר רבי ברוקא.מעשיהם

 כמה תחיית המתיםמקבוץ גליות עד 
 , כמה מלחמות יתעוררו על ישראל,צרות

   שכתוב,ואשרי הנמלט מהם

ä íãå÷ äðù íéòáøà ïðú úééçúì úåéìâ õåá÷
íéúîäà ïðéøîàãë )ë äë úéùàøá ( ÷çöé éäéå

 éàî äðù íéòáøà éàä äðù íéòáøà ïá
 à÷åøá éáø øîà àðäë áø øîà åäééúãéáò
 äîë úåøö äîë íéúîä úééçú ãò úåéìâ õåá÷î
 èìîðä éøùàå ìàøùé ìò åøøåòúé úåîçìî

áéúëã íäî  
  èì÷/á  
  øäæ  

שה  עלכן ,שלו באותו צד שנדבק בו
 ,םו עדשים תבשיל אד אדומיםתבשילים

זק של ובר את הכח והחושהתבשיל הזה ש
 ,ר את חזקו וכחוום כדי לשבוהדם האד

 עשה לו בחכמה כמו אותו הצבע לכןו
ועל התבשיל ההוא נמכר לו לעבד . םוהאד

 ובשעה ההיא ידע ,ומכר בכורתו ליעקב
 שבשביל שעיר אחד שיקריבו ישראל ,יעקב

פך לעבד לבניו ולא יקטרג  יתה,לדרגה שלו
 , ובכל הלך יעקב עם עשו בחכמה.להם

 ולא ,משום אותה הדרגה של עשו החכם
 , ביתו)בו(ונכנע ולא נטמא  , לשלוטיכל

  .והוא יגן עליו

 êë ïéâáå äéá ÷áãúàã àøèñ àåääá äéìéã
 à÷îåñ ìéùáú íéùãò ïé÷îåñ ïéìéùáú ãáò

]àìéùáúã) [àìéùáúå( àã ]î[ àìéç øáú
ô÷åúå äéô÷åú àøáúì ïéâá à÷îåñ àîãã à

 àåääë àúîëçá äéì ãáò êë ïéâáå äéìéçå
 äéì ïáãæà àìéùáú àåää ìòå à÷îåñ àðååâ
 àúòù àéääáå á÷òéì äéúåøéëá ïéáæå àãáòì
 éáâì ìàøùé ïåáø÷éã ãç øéòù ïéâáã á÷òé òãé
 ïåì âøè÷é àìå éåðáì àãáòì êôäúé äéìéã àâøã

 åùòã äéáâì á÷òé ìæà àìëáå ïéâá äîëçá
 äàèìùì ìéëé àìå åùòã íéëç àâøã àåää

 áàúñà àìå àéôëúàå)äéá(á ïéâé åäéàå äéúéá 
äéìòâ:  

ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן ("
ם י למה כתוב פעמי".ם הזהום האדוהאד
 , אלא משום שכל מה שיש בו,םוהאד
 ".ויצא הראשון אדמוני" כמו שנאמר ,םואד

ם ום האדון האדמ" שכתוב ,םוותבשילו אד
ארצה שעיר " שכתוב ,מהו וארצו אד".הזה

הוא " שכתוב , אדומים ואנשיו".שדה אדום
פרע ממנו י ומי שעתיד לה".עשו אבי אדום

 ולבושו ".דודי צח ואדום" שכתוב ,םואד
 ,"ם ללבושךומדוע אד" שכתוב ,םואד

  ").מי זה בא מאדום"וכתוב 

>ñá åðàöîå øñç"æå à"á÷òé ìà åùò øîàéå ì 
 äæä íåãàä íåãàä ïî àð éðèéòìä) äë úéùàøá

ì ( ìëã ïéâá àìà íåãàä éðîæ éøú áéúë éàîà
 øîà úàã äîë íåãà äéá úéàã äî)äë íù( 

 áéúëã íåãà åìéùáúå éðåîãà ïåùàøä àöéå
)ì íù ( äéìéã àòøàå äæä íåãàä íåãàä ïî

 áéúëã äîåãà)íùã áì  ( äãù øéòù äöøà
éîåãà äéìéã ïéøáåâå íåãà áéúëã ï)âî åì íù (

 äéðî àòøôúàì ïéîæã ïàîå íåãà éáà åùò àåä
 áéúëã íåãà)é ä øéù ( äéùåáìå íåãàå çö éãåã
 áéúëã íåãà)á âñ äéòùé ( êùåáìì íåãà òåãî

 áéúëå) íùà (íåãàî àá äæ éî<:  
 , וכן בלבן נראה כך,אמר רבי יהודה

 ככתוב ,משום שהרי הוא היה מכשף
 ואף על גב ".בגללך' נחשתי ויברכני ה"

à" àäã ïéâá éëä éæçúà ïáìá ïëå äãåäé ø
 áéúëã äîë äåä àùøç åäéà)æë ì úéùàøá (

                                                           

' שנה הוא מאחר שיש ב' טעם היותו מ) ו"לש] (ג"סט ע[' ענף טז סימן ה' ב דרוש ד"ה ח"ספר הדע' עי א
זה הוא גופא ביאת וקיבוץ גלויות . שנים' מהם נתקן בי' וכל א, נוגה' בנות העומדים במדרגת קלי' בנים וב
  ).ד"ב נז ע"ה ח"דע(החומר של העולם יתחלף רק לאחר תחיית המתים ). א"ב קלט ע"כללים ח(משיח 

á øâä úåäâäá ÷çîð"à. 
  ).א"הגהות הגר(ב "ח כג ע"ל ותמצא בז"ר הגאון ז"נדפס בצידו כאן חסר וכתב אמו ג
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 עם , היה שלםלכן ,שיעקב נקרא איש שלם
מי שהצטרך לו ללכת עמו ברחמים היה 

 ועם מי שהצטרך לו ללכת עמו בדין ,הולך
 משום ששני ,קשה ובעקמימות היה הולך

עם חסיד " ועליו כתוב ,חלקים היו בו
 עם חסיד בצד ".ד ועם עקש תתפתלתתחס

 ,ה ועם העקש בצד של הדין הקש,דהחס
  .הכל כראוי

åäé éðëøáéå éúùçð" á÷òéã áâ ìò óàå êììâá ä
 íéìù øáâ éø÷à>íéìù äåä êë ïéâá< ïàî íò 

 ìéæà äåä éîçøá äéîò êäéîì äéì êéøèöàã
 àéù÷ àðéãá äéîò êäéîì êéøèöàã ïàî íòå

 åîé÷òáåéøúã ïéâá ìéæà äåäà äéá ååä é÷ìåç 
 áéúë äéìòå)æë çé íéìäú ( ãñçúú ãéñç íò

ñçã àøèñá ãéñç íò ìúôúú ù÷ò íòå" íòå ã
úåàé à÷ãë àìë àéù÷ àðéãã àøèñá ù÷ò:  

 "ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון"
צדיק יבחן ' ה" , רבי יהודה פתח ואמר.'וגו

 כמה ".הב חמס שנאה נפשווורשע וא
 וכל מה ,קניםו הקדוש ברוך הוא מתמעשי

 ככתוב ,הכל על הדין והאמת ,שהוא עושה
הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל "

בא ". אמונה ואין עול צדיק וישר הוא
 לא דן הקדוש ברוך הוא את אדם ,וראה

הראשון עד שצוה אותו לתועלתו שלא 
יסטה לבו ורצונו לדרך אחרת כדי שלא 

 ועבר על מצות , והוא לא נשמר.יטמא
  . ואחר כן דן אותו בדין,אדונו

åâå ïåùàøä áòøä ãáìî õøàá áòø éäéå '
)à åë úéùàøá ( øîàå çúô äãåäé éáø) íéìäú

ä àé (åäé" äàðù ñîç áäåàå òùøå ïçáé ÷éãö ä
åùôðáá÷ã éåãáåò äîë " äî ìëå ïð÷úúî ä

 áéúëã äîë èåù÷å àðéã ìò àìë ãéáò åäéàã
)ã áì íéøáã ( øåöä åéëøã ìë éë åìòô íéîú

 àú àåä øùéå ÷éãö ìåò ïéàå äðåîà ìà èôùî
á÷ ïã àì éæç" äéì ãé÷ôã ãò äàîã÷ íãàì ä

 çøàì äéúåòøå äéáì éèñé àìã äéúìòåúì
 øáòå øîúñà àì åäéàå áàúñé àìã ïéâá àøçà

ãå÷ô ìòàäéøàîã âàðéã äéì ïã ïë øúáìå :  
  íìòðä ùøãî:  
צא כתוב בעת ההיא ימלט עמך כל הנמ"

  ".בספר
יתבררו ויתלבנו " ,רבי יהודה אמר מכאן

 , רבי יצחק אמר מכאן".ויצרפו רבים
רף את הכסף ובחנתים ווצרפתים כצ"

 ובאותם הימים יהיו ".חן את הזהבוכב
 ומשעה .ימים אשר יאמרו אין לי בהם חפץ

 ארבעים תחיית המתיםשיעברו הצרות עד 
ים כי ארבע" ,בא וראה ,רב הונא אמר. שנה

אשר לא ' שנה הלכו בני ישראל במדבר וגו
 . כאן)הגוף( כדוגמא זו ,"'שמעו בקול ה
 .דבר אחדאמרו  כל אלו ,אמר רב יוסף

 שהצרות יעברו ,ולסוף ארבעים שנה
 . יחיו המתים שוכני עפר,והרשעים יכלו

לא תקום פעמים " משום שכתוב ,מהל
תחיית  ומזמן . ודי להם במה שעברו,"צרה

 זהו שכתוב .שב העולם בישובוי יתיהמתים
  ".אחד ושמו אחד' ביום ההוא יהיה ה"

)à áé ìàéðã ( ìë êîò èìîé àéää úòáå
 øôñá áåúë àöîðä  

àëäî øîà äãåäé éáø) é íù( åøøáúé 
 àëäî øîà ÷çöé éáø íéáø åôøöéå åðáìúéå

)è âé äéøëæ ( óñëä úà óåøöë íéúôøöå
äé íéîéä íúåàáå áäæä úà ïåçáë íéúðçáå åé

 äòùîå õôç íäá éì ïéà åøîàé øùà íéîé
 äðù íéòáøà íéúîä úééçú ãò úåøöä åøáòéù

éæç àú øîà àðåä áø) å ä òùåäé( íéòáøà éë 
åâå øáãîá ìàøùé éðá åëìä äðù ' àì øùà

åäé ìå÷á åòîù" éàäë ä]åâåàð[) àôåâ ( øîà àëä
 íéòáøà óåñìå åøîà äìî ãç ïéìà ìë óñåé áø

øáòé úåøöäù äðù íéúîä åéçé åìëé íéòùøäå å
 áéúëã íåùî àîòè éàî øôò éðëåù)è à íåçð (

 åøáòù äîá íäì éãå äøö íéîòô íå÷ú àì
 åáåùéá àîìò áùééúé íéúîä úééçú ïîæîå

 áéúëã àåä àãä)è ãé äéøëæ( äéäé àåää íåéá 
åäé"ãçà åîùå ãçà ä:  

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(א ”קמו ע א
 .)הערת הזוהר(ת נחש " רב
  .ה"כ שם בשם הדע"א ומש"ל נב עלעי' עי ג
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 והיה ,רבי אלעזר בן ערך היה יושב
 לפניו רבי  נכנס.מצטער בנפשו מאד

ר העולם נ מראה האור של , אמר לו.יהושע
 מראה ופחד רב , אמר לו.למה חשוכים

 שהרי אני רואה מה שהתעוררו ,נכנס בי
 ששורה עליהם רוח ,תאיחברינו בעלי הברי

 וההוא שהעירו שבששי יהיה ,של קדושים
 אבל אני רואה אריכות יתר על . יפה,להוגא

מן  שבאלף הששי לז,אותם שוכני עפר
 יהיו ,ארבע מאות ושמונה שנים ממנו

 העירו לכןו. עומדים כל שוכני עפר בקיומם
 ,חברינו על הפסוק שקרא להם בני חת

 שכתוב  והיינו,ת שנה"שיתעוררו לח ,ת"ח
בו איש אל ובשנת היובל הזאת תש"

 שהוא חמשת ,ת" כשישתלם הזא".זתוואח
תשובו איש " ,אלפים וארבע מאות ושמונה

זתו ו שהיא אח, אל נשמתו,"זתוואל אח
  .ונחלתו

 à÷ äåäå áéúé äåä êøò ïá øæòìà éáø
 òùåäé éáø äéî÷ì ìàò éôè éåùôðá øòèöî

 åæéç äéì øîà> äîì àîìòã àðéöåáã åøéäð
åæéç äéì øîà ïëåùç< àäã éá ìàò éâñ åìéçãå 

 àúéðúî éøàî àðøáç åøòúàã äî éîç àðà
 åøòúàã àåääå ïéùéã÷ çåø åäééìò úàøùã

ã éîç àðà ìáà øéôù àð÷øåô àäé éàúéúùá
 óìàáã àøôò éøééã ïåðéà ìò àøéúé àëøåà

ïîæì éàúéúù) à é úåîù( àéðîúå úåàî òáøà 
]ïéðù) [ïéúù( àøôò éøééã ìë ïéîéé÷ åéäé äéðî 

 à÷åñô ìò àðøéáç åøòúà êë éðéâáå ïåäéîåé÷á
ç éðá ïåì àø÷ã"ç ú"çì ïåøòúéã ú" äðù ú

 áéúëã åðééäå)÷éåâé äë àø ( úàæä ìáåéä úðùá
æä íìúùéùë åúæåçà ìà ùéà åáåùú" àåäù úà

 ùéà åáåùú àéðîúå úåàî òáøàå íéôìà úùîç
 åúæåçà ìà)å(åúìçðå åúæåçà àéäù åúîùð ìà:  

 שזה לא יהיה לך , אמר רבי יהושע)עוד(
 של , שלש כתות הן, שהרי שנינו,קשה

 ושל , ושל רשעים גמורים,צדיקים גמורים
  .וניםבינ

)ãåò ( àäã éàä êì éù÷ú àì òùåäé éáø øîà
 ìùå íéøåîâ íé÷éãö ìù ïä úåúë ùìù ïðéðú

íéðåðéá ìùå íéøåîâ íéòùø  

  î÷/à  
  øäæ  

 ,ועם כל זה לא דן אותו כראוי לו
 יום אחד התקייםו רוגזו והאריך עמו את

 פרט לאותם שבעים ,שהוא אלף שנים
 שלא היה לו ,שנים שמסר לדוד המלך

  .מו כלוםמעצ

 êéøåàå äéì éæç à÷ãë äéì ïã àì àã ìë íòå
 ïéðù óìà åäéàã ãç àîåé íéé÷úàå äéæâåø äéîò
 àëìî ãåãì äéì øñîã íéðù íéòáù ïåðéà øá

åä àìãåíåìë äéîøâî äéì :  

 אינו דן את האדם כמעשיו ,כדוגמא זו
 שאם כך לא ,הרעים שהוא עושה תמיד

ך  אלא הקדוש ברו,התקייםיכול העולם ל
 ועם רשעים ,עם צדיקים רוגזו הוא מאריך

עם הרשעים כדי שישובו . יותר מהצדיקים
ו בעולם הזה שיתקיימ ,מהיבתשובה של
' וגו' חי אני נאם ה" ככתוב ,ובעולם הבא

כי אם בשוב רשע מדרכו ' אם אחפץ וגו
 . וחיה בעולם הזה וחיה בעולם הבא".וחיה

  או כדי,תמיד רוגזו ועל כן מאריך להם את
שיצא מהם גזע טוב בעולם כמו שהוציא 

רש ו שהוא גזע טוב וש,את אברהם מתרח
אבל הקדוש ברוך הוא . וחלק טוב לעולם

מדקדק עם הצדיקים תמיד בכל המעשים 
 משום שהוא יודע שלא יסטו ,שהם עושים

 בוחן אותם לא לכן ו,ימינה ושמאלה
 שהרי הוא יודע את היצר וכח ,בשבילו

די להרים ראשם  אלא כ,האמונה שלהם
  .בשבילם

 ïéùéá éåãáåòë ùð øáì äéì ïã àì àã àðååâë
 àîìò ìéëé àì éëä éàã øéãú ãéáò åäéàã
 äéæâåø êéøà àåä êéøá àùãå÷ àìà àîéé÷úàì

 àéòéùø íòå àé÷éãö íò>àé÷éãöî øéúé< íò 
 àúîéìù àúáåéúá ïåáåúéã ïéâá àéòéùø
 äîë éúàã àîìòáå àîìò éàäá ïåîéé÷úéã

 áéúëã)àé âì ìà÷æçé (åäé íàð éðà éç"åâå ä ' íà
åâå õåôçà ' äéçå äéçå åëøãî òùø áåùá íà éë

 êéøåà àã ìòå éúàã àîìòá äéçå ïéã àîìòá
 àáè àòæâ ïåäðî ÷åôéã ïéâá åà øéãú ïåì äéæâåø
 àòæâ åäéàã çøúî íäøáà ÷éôàã äîë àîìòá
 àùãå÷ ìáà àîìòì àáè à÷ìåçå àùøùå àáè

 ÷ã÷ãî àåä êéøá ïéãáåò ìëá øéãú àé÷éãö íò
 àðéîéì ïåèñé àìã òãéã ïéâá ïéãáò ïåðéàã

åì àäã äéðéâá åàì ïåì ïéçáà êë ïéâáå àìàîù
 àìà ïåäìã àúåðîéäîã àô÷åúå àøöé òãé åäéà
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 ïåäéùéø àîøàì ïéâá>åäééðéâá <)åäééðéá(   
 שכתוב , עשה לו לאברהםכדוגמא זו

 ,"נסה" מה זה ".והאלהים נסה את אברהם"
שאו " ,"הרימו נס" כמו שנאמר ,הרמת נס

 ואף על גב . הרים דגלו בכל העולם,"נס
 בשביל זה הקדוש ברוך הוא ,שזה נתבאר

זהו  . כולםהרים את דגלו של אברהם בעיני
 כמו כן כאן ".נסה את אברהם"שכתוב 

 כדי להרים את דגל ,הקדוש ברוך הוא
 הוא בוחן אותם להרים את ,הצדיקים

  .עולםראשם בכל ה

 áéúëã íäøáàì äéì ãáò àã àðååâë
)à áë úéùàøá (éäìàäå" íäøáà úà äñð í

 øîà úàã äîë ñð úîøä äñð éàî)é áñ äéòùé (
 ñð åîéøä)å ã äéîøé ( äéìéã àìâã íéøà ñð åàù

 ïéâá øîúà àäã áâ ìò óàå àîìò ìëá]àã[ 
)ã(àåä êéøá àùãå÷] éñåé éáø øîà[ àìâã íéøà 

ã ïåäéðéòá íäøáàã äñð áéúëã àåä àãä àìë
á÷ éëä óåà íäøáà úà" àìâã àîøàì ïéâá ä

 ìëá åäééùéø àîøàì ïåì ïéçá åäéà àé÷éãöã
àîìò:  

 , אמר רבי שמעון,מהול ".צדיק יבחן"
צה ו כשר,משום שהקדוש ברוך הוא

 ,"חפץ דכאו החלי' וה" , מה כתוב,בצדיקים
 אבל משום שרצונו של הקדוש .ובארוהו

 אבל ,תרצה אלא בנשמהברוך הוא לא מ
 שהרי הנשמה דומה לנשמה של ,בגוף לא

 , והגוף אינו ראוי להאחז למעלה,מעלה
  .ואף על גב שדמות הגוף היא בסוד עליון

 ïçáé ÷éãö)ä àé íéìäú ( øîà àîòè éàî
 éòøúà ãë àåä êéøá àùãå÷ã ïéâá ïåòîù éáø

 áéúë äî àé÷éãöá åäá)é âð äéòùé (åäéå" õôç ä
 éìçä åàëã àùãå÷ã àúåòøã ïéâá ìáà äåî÷åàå

 ìáà àúîùðá àìà éòøúà àì àåä êéøá
 àúîùðì àéîã éäéà àúîùð àäã àì àôåâá

>àìéòìã< àãçàúàì éæç åäéà åàì àôåâå 
äàìò àæøá àôåâã àð÷åéãã áâ ìò óàå àìéòì:  

  íìòðä ùøãî:  
צדיקים גמורים יקומו בקימה של מתי 

 שהם , מהיום כמה שנים,ארץ ישראל
קודמים בתחלה בשנת הארבעים של קבוץ 

לזמן ארבע מאות  כולם  והאחרונים.גליות
 . כמו שאמרנו,ושמונה שנה לאלף הששי

 בקיום דתו יתקיים מי ,רך הזהומי יזכה לא
.  ועל כן אני מצטער בנפשי,בין הזמן הזה

 .ז"יהי ר ,"יהי אור" , רבי הנה שנינו,אמר לו
 רבי  אמר.הכל קדםת בתשובה י,חזר ואמר

 חסמנו את , אם לא שאמרת כך,יהושע
 שכתוב ,לה כל יוםוהפיות לצפות לגא

 אלו ,"ישועות" מהו ".סן ישועותוח"
מהי דעתו של . המצפים ישועות בכל יום

ורבים מישני "מה שכתוב  היינו ,רבי אלעזר
 ממשמע שכתוב ".אדמת עפר יקיצו

דמים וק אלו הם הצדיקים ה,"מישני"
 .דמיםוקמה שנים הם  וכ.דם זהובחייהם ק

 רבי . מאתים ועשר שנים,רבי יהודה אומר
ד "ויר" שכתוב ,י שנה" רד,יצחק אומר

ד שנה נקדמים הצדיקים " יר,' וגו"מיעקב
עור י לפי הש, רב נחמן אמר.לשאר כל אדם

 äîé÷á ïåîå÷é íéøåîâ íé÷éãö>éúî ìù <
)éúîìù( íäù íéðù äîë íåéäî ìàøùé õøà 

 õåá÷ ìù íéòáøàä úðùá äìçúá íéîãå÷
 äðîùå úåàî òáøà ïîæì íìë íéðåøçàäå úåéìâ
 éàäì äëæé ïàî ïøîà÷ãë éùùä óìàì äðù
 àðîæ éàä ïéá äéúã íåé÷á íéé÷úé ïàî àëøà

òå øîà éàùôðá àðøéòèöà àã ì]éáø äéì) [ïåì( 
 ïðéðú àä)â à úéùàøá (åà éäé"ø éäé ø" øæç æ

 éà òùåäé éáø øîà àìë íã÷úé äáåùúá øîàå
 éëä úøîàã åàì>ïéîåô àðîéñçà <) àðîéñ

ïéîù( áéúëã àîåé ìë àð÷øåô éôöîì ) äéòùé
å âì ( íéôöîä åìà úåòåùé åäî úåòåùé ïñç

àî íåé ìëá úåòåùé øæòìà éáøã éåúòã àåä é
 áéúëã åðééä)á áé ìàéðã ( úîãà éðùéî íéáøå

 íä åìà éðùéî áéúëã òîùî åöé÷é øôò
 íéðù äîëå äæ íãå÷ íäééçá íéîã÷ðä íé÷éãöä

øùòå íéúàî øîåà äãåäé éáø íéîã÷ð íäà 
ãø øîåà ÷çöé éáø íéðù"äðù éá áéúëã 

                                                           

  ).ו"לש(א "פרשת שמות י ע' עי א
י או "לכן הם או ר', ועם המוחין הם ד. י"כ ר"סה', מהם כלול מי' וכל א, ת"הטמאים ישנם ז' הקלי' בג ב

  ).ג"ב סט ע"ה ח"דע(ד "רי
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 , אם כן, אמר לו רבי יוסי.שנבלה בעפר
 אלא כל התחיות יהיו ,ישהרבה תחיות 

ואמת " בחזון  וזהו שנאמר,באותו הזמן
  ".הדבר וצבא גדול

)èé ãë øáãîá (øéå"åâå á÷òéî ã'øé " äðù ã
îã÷ð øîà ïîçð áø íãà ìë øàùì íé÷éãöä íé

 éñåé éáø äéì øîà øôòá äìáðù øåòéùä éôì
 åéäé úåéçúä ìë àìà ååä úåéçú äáøä ïë íà

úåàáå ïåæçá øîúàã éàäå ïîæä )à é ìàéðã (
ìåãâ àáöå øáãä úîàå:  

ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון "
 רבי אבהו פתח ".אשר היה בימי אברהם

 ".בו נרדי נתן ריחויך במסעד שהמל" ,ואמר
 ארבע תקופות וארבעה זמנים ,ששנינו

נים זו מזו יעברו הצדיקים לעתיד ומש
אותו זמן ישגא החכמה  , האחד.לבא

בעולם וישיגו השגה מה שלא השיגו בזה 
 השגת , אמר רבי פנחס, ששנינו,העולם

 ,הצדיקים לעתיד לבא יותר ממלאכי השרת
 תתעסקו  השני,"כמים לים מכסים"שכתוב 

  .)חסר(

 øùà ïåùàøä áòøä ãáìî õøàá áòø éäéå
 íäøáà éîéá äéä)à åë úéùàøá ( åäáà éáø

 øîàå çúô)áé à øéù (åáéñîá êìîäù ãòà 
 òáøàå úåôå÷ú òáøà ïðéðúã åçéø ïúð éãøð
 àáì ãéúòì íé÷éãöä åøáòé åæî åæ íéðåùî íéðîæ
 åâéùéå íìåòá äîëçä àâùé ïîæ åúåà ãçàä

ìù äî äâùä øîà ïðéðúã íìåòä äæá åâéùä à
 øúåé àáì ãéúòì íé÷éãöä úâùä ñçðô éáø

 áéúëã úøùä éëàìîî)è àé äéòùé ( íéì íéîë
 íéñëî> ïå÷ñòúú éðùä)øñç(<  

  î÷/á  
àåä  åäéà:  

 בזמן שהקדוש ברוך הוא ,ובא וראה
 , בה)להאיר( להנותצה מנשמת האדם ומר

 ,ט הנשמהוהוא מכה את הגוף כדי שתשל
 הנשמה לא , בעוד הנשמה עם הגוףשהרי
 )נשבר( חיסרוןשכאשר יש  , לשלוטיכולה
 מה זה ".צדיק יבחן" .הנשמה שולטת,לגוף 

 כך ,"חןואבן ב" כמו שנאמר ,"צדיק יבחן"
חן הזו ו כאבן ב, מחזק אותו,גם צדיק יבחן

.  כך גם צדיק יבחן,נת יקרתישהיא פ
 מה זה ".הב חמס שנאה נפשווורשע וא"
 התעלה על דעתך שהקדוש ,"שושנאה נפ"

ברוך הוא הוא שנפשו שונאת את הרשע 
 אלא אותה דרגה שכל הנשמות ,ההוא

 שנאה נפשו של הרשע ההוא ,תלויות בה
 לא רוצה אותה לא ,שלא רוצה אותה כלל

á÷ã àðîæá éæç àúå" äéúîùðá éòøúà ä
 äàðäúàì ùð øáã>ð"àøäðúàì à< éçî äá 

 ãåòá àäã àúîùð èåìùúã ïéâá àôåâì
äàèìùì àìëé àì àúîùð àôåâ íò àúîùðãá 

å òøúà ãë>ð"øáúà à< àèìù àúîùð àôåâ 
øîà úàã äîë ïçáé ÷éãö éàî ïçáé ÷éãö 

)æé çë äéòùé ( ïçáé ÷éãö éîð éëä ïçá ïáà
 éëä úø÷é úðô àéäã ïçá ïáà éàäë äéì óé÷úà
 åùôð äàðù ñîç áäåàå òùøå ïçáé ÷éãö éîð

)ä àé íéìäú (ñ åùôð äàðù éàî"á÷ã ã" éåä ä
 ìëã àâøã àåää àìà òùø àåääì äàðù åùôðã
 òùø àåääã åùôð äàðù äéá ïééìú ïéúîùð

                                                           

 א

  

 
 ).א"ד(כ להפך " כשהגוף הוא בחסרון וגריעות אזי הנשמה שולטת משאב
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 כתוב לכן ו,בעולם הזה ולא בעולם הבא
 . ודאי,"הב חמס שנאה נפשווורשע וא"

אמר  כמו שנ,"שנאה נפשו" ,דבר אחר
 צדיק לכן ו," בנפשוה"יהונשבע אדני "

  .יבחן

àì ììë äì àéòá àìã äì àéòá ]àì[ àîìòá 
 òùøå áéúë êë ïéâáå éúàã àîìòá àìå ïéã
 äàðù øçà øáã éàãå åùôð äàðù ñîç áäåàå

 øîà úàã äîë åùôð)ç å ñåîò (ðãà òáùð" é
åäé"ïçáé ÷éãö êë ïéâáå åùôðá ä:  

 כשברא הקדוש ברוך הוא את ,בא וראה
 , נתן לו חכמה. צוה אותו להיטיב לו,האדם

 , כשירד למטה.לההתעלה בדרגתו למע
 ושכח ,ראה תשוקת היצר הרע ונדבק בו

 בכבוד העליון )שהסתכל(כל מה שהתעלה 
נח איש " בהתחלה כתוב ,בא נח. של רבו

 , ואחר כך ירד למטה,"צדיק תמים היה
 ושתה , מיום אחד,וראה יין חזק שלא צלול
וישת מן " ככתוב ,ממנו והשתכר והתגלה

בא ". היין וישכר ויתגל בתוך אהלה
 התעלה בחכמה והסתכל בכבוד ,אברהם

ויהי רעב בארץ וירד אברם " אחר כך .רבונו
 "מצרימה לגור שם כי כבד הרעב בארץ

ויעל אברם " , מה כתוב אחר כך.'וגו
ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו ולוט 

 והתעלה לדרגתו הראשונה ,"עמו הנגבה
 ונכנס בשלום ויצא ,שהיתה בו בראשונה

ויהי רעב " , מה כתוב,בא יצחק. בשלום
 והלך ,' וגו"בארץ מלבד הרעב הראשון

 ואת .יצחק והתעלה משם אחר כך בשלום
כל הצדיקים הקדוש ברוך הוא בוחן כדי 
להרים את ראשם בעולם הזה ובעולם 

  .הבא

á÷ àøá ãë éæç àú" äéì ãé÷ô íãàì ä
 éåâøãá ÷ìúñà àúîëç äéì áäé äéì àáèåàì

àìéòìàéú àîç àúúì úçð ãë  øöéã àúáåà
ìëúñàã äî ìë éùðàå äéá ÷áãúàå òøäá 

 áéúë àúéîã÷á çð àúà äéøîã äàìò àø÷éá
)è å úéùàøá ( øúáìå äéä íéîú ÷éãö ùéà çð

 ãçî ìéìö àìã óé÷ú àøîç àîçå àúúì úçð
 éìâúàå øëúùàå äéðî éúùàå àîåé> äîë

 áéúëã)ë è íùà ( ìâúéå øëùéå ïééä ïî úùéå
äìäà êåúá<íäøáà àúà  àúîëçá ÷ìúñà 

 øúáì äéøàîã àø÷éá ìëúñàå)é áé íù ( éäéå
 éë íù øåâì äîéøöî íøáà ãøéå õøàá áòø

åâå õøàá áòøä ãáë ' áéúë äî øúáì)à âé íù (
 åì øùà ìëå åúùàå àåä íéøöîî íøáà ìòéå
 äåäã äàîã÷ äéâøãì ÷ìúñàå äáâðä åîò èåìå
 àúà íìùá ÷ôðå íìùá ìàòå àúéîã÷á äéá

ë äî ÷çöé áéú)à åë íù( õøàá áòø éäéå 
åâå ïåùàøä áòøä ãáìî ' ÷ìúñàå ÷çöé ìæàå

 ïéçá åäìë àéé÷éãö åäìëå íìùá øúáì ïîúî
á÷ ïåì" ïéã àîìòá åäééùéø àîøàì ïéâá ä

éúàã àîìòáåâ:  
 וישאלו אנשי המקום לאשתו ויאמר"

 משום , כמו שאמר אברהם,"היאאחותי 
 ובשביל ,ששכינה היתה עמו ועם אשתו

 ר לחכמהואמ" שכתוב ,השכינה הוא אמר
 אחותי  ועל כן התחזק ואמר,"אתאחותי 

 שודאי , אברהם ויצחק כך ראוי, עוד.היא
אחותי רעיתי יונתי "משום הפסוק שכתוב 

 אחותי  ודאי נראה להם לומרלכןו, "תמתי
  .ה" ועל כן מתחזקים הצדיקים בקב,היא

 éúåçà øîàéå åúùàì íå÷îä éùðà åìàùéå
 àéä)ùæ åë í ( ïéâá íäøáà øîàã äîë

 àúðéëù ïéâáå äéúúà íòå äéîò äåä àúðéëùã
 áéúëã øîà÷)ã æ éìùî ( éúåçà äîëçì øåîà

 åú àéä éúåçà øîàå ó÷úúà àã ìòå úà
 àø÷ ïéâá éàãåã éæçúà éëä ÷çöéå íäøáà

 áéúëã)á ä øéù ( éúîú éúðåé éúéòø éúåçà
 àéä éúåçà øîåì ïåì éæçúà éàãå êë ïéâáå ìòå

á÷á äéá àéé÷éãö åô÷úúà àã"ä:  
את " ,' וגו"ויהי כי ארכו לו שם הימים"

 כמו ,וזו השכינה( ,דוקא ,"רבקה אשתו
åâå íéîéä íù åì åëøà éë éäéå ') åë úéùàøá

ç ( à÷ééã åúùà ä÷áø úà)]ð"à [ àúðéëù àãå

                                                           

דברינו לעיל נב '  ועי).א"נ(ח "ז. ות הקצוות עד החכמה ששם הוא מקומו כנזכר בתקונים עלה במעלא
 .ה"א בשם הדע"ע
á÷ìúñàã  –ôã "å. 

 ).א"ד(ב "עוהובז " להרים ראש הצדיקים בעוהג
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 כך ,"ויקומו לצחק"שעבודה זרה כתוב בה 
 . זו שכינה שהיתה עם רבקה)גם מצחק את

 וכי תעלה על דעתך שיצחק היה ,דבר אחר
 ישראל , שהרי שנינו,משמש מטתו ביום

 ,ים ולא משמשים מטתם ביוםהם קדוש
ויצחק שהיה קדוש היה משמש מטתו 

 והוא ,אלא ודאי שאבימלך היה חכם, ביום
 כתוב .הסתכל באיצטגנינותו שהוא חלון

בעד החלון " וכתוב שם ,"בעד החלון"כאן 
 מה להלן ,"נשקפה ותיבב אם סיסרא

 וראה .באיצטגנינות אף כאן באיצטגנינות
אלא , מרהיה אויצחק ששלא היה כמו 

 ואז , והיא אשתו,ודאי הוא מצחק עמה
 רבי .' וגו"ויקרא אבימלך ליצחק ויאמר"

 נאה היה לאבימלך לעשות ,יוסי אמר
ה "שהקב רק ,ליצחק כמו שעשה לאברהם

  . אותו בראשונההיה מוכיח

òã äîë" äá áéúë æ)æ áì úåîù ( ÷çöì åîå÷éå
úà ÷çöî éîð éëä ( äîò úåäã àúðéëù àã

ñ éëå øçà øáã ä÷áøã" ùîùî äåä ÷çöéã ã
 ïåðéà ïéùéã÷ ìàøùé ïðéðú àäã àîîéá äéñøò
 ùéã÷ äåäã ÷çöéå àîîéá åäééñøò éùîùî àìå
 êìîéáà éàãå àìà àîîéá äéñøò ùîùî äåä

úåðéðâèöàá ìëúñà åäéàå äåä íéëçäéìéã àà 
 íúä áéúëå ïåìçä ãòá àëä áéúë ïåìç åäéàã

)çë ä íéèôåù ( íà ááéúå äô÷ùð ïåìçä ãòá
 éîð éëä óåà àúåðéðâèöàá ïìäì äî àøñéñ
 øîà äåäã äîë äåä àìã àîçå àúåðéðâèöàá
 äéúúà éäéàå äîò ÷çöî åäéà éàãå àìà ÷çöé

ïéãëå) è åë úéùàøá( ÷çöéì êìîéáà àø÷éå 
åâå øîàéå 'áø êìîéáà äåä úåàé øîà éñåé é

 àäã øá íäøáàì ãáòã äîë ÷çöéì ãáòîì
á÷ äéì çëåà"àúéîã÷á ä:  

כי אמרתי רק אין " כתוב ,בא וראה
 , אמר רבי אבא".יראת אלהים במקום הזה

 , כדי להדבק בשכינה,היא אחותי  אמרלכן
 ,מהול ".את אחותי ר לחכמהואמ"שכתוב 

 שאם ,משום שבהם לא היתה אמונה
 אבל . לא היה צריך,צאה בהם אמונהנמ

 ,מתוך שלא היתה ביניהם אמונה אמר כך
  כי אמרתי רק אין יראת אלהים" אמר לכןו

 áéúë éæç àú)àé ë íù ( ïéà ÷ø éúøîà éë
éäìà úàøé" ïéâá àáà éáø øîà äæä íå÷îá í

 àúðéëùá à÷áãúàì ïéâá àéä éúåçà øîà êë
 áéúëã)ã æ éìùî ( úà éúåçà äîëçì øåîà éàî

 àì åäáã ïéâá àîòè>äåä< éàã àúåðîéäî 
 êéøèöà äåä àì åäééðéá çëúùà àúåðîéäî
 éëä øîà àúåðîéäî åäééðéá äåä àìã åâî ìáà

éäìà úàøé ïéà ÷ø éúøîà éë øîà êë ïéâáå"í  
  àî÷/à  

 זו , אין יראת אלהים,"במקום הזה
 משום שלא ,אמר רבי אלעזר. האמונה

 ועל ,דושהשורה השכינה מחוץ לארץ הק
 שזה לא ,זה אין יראת אלהים במקום הזה

חזק בו ת ויצחק ה.מקומו ולא שורה כאן
 שראה שהנה השכינה שורה בתוך ,באמונה

  .אשתו

éäìà úàøé ïéà äæä íå÷îá" àúåðîéäî àã í
 øáì àúðéëù àéøù àìã ïéâá øæòìà éáø øîà

àùéã÷ àòøàîáéäìà úàøé ïéà àã ìòå " í
 äéøúà åàìã äæä íå÷îá àëä àéøù àìå àåä

 àäã àîçã àúåðîéäîá äéá ó÷úúà ÷çöéå
 åâ àúðéëù>äéúúà <)äéøúà(àéøù :  

גע וויצו אבימלך את כל העם לאמר הנ"
 בא וראה ".באיש הזה ובאשתו מות יומת

כמה הקדוש ברוך הוא מאריך להם 
לרשעים משום אותו החסד שעשה עם 

 שהרי משום זה לא .יםונשראהאבות ה
 , עד לאחר דורות אחרוניםשלטו בישראל

 ùéàá òâåðä øîàì íòä ìë úà êìîéáà åöéå
úîåé úåî åúùàáå äæä) àé åë úéùàøá( éæç àú 

á÷ åäì êéøåà äîë" àåää ïéâá àééòéùøì ä
 àì àã ïéâá àäã éàî÷ ïäáà íò ãáòã åáéè

 åèéìù]ìàøùé [åäá> ìàøùé< ïéøã øúáì ãò 

                                                                                                                                                                                     

ו "רח(מצנור המותרות ונודע שפי היסוד נקרא חלון ' הוא הנקב השמאל שביסוד שמשם נזונים הקלי א
 ).ב"עג קפד "על זהר ח

' ל כדאי כו"ל אל תרד מצרימה שאתה עולה תמימה ואין חו"ע על מה דדרז"ל וצ" משמע דגרר היה חוב
ל סברתי אבל האמת אינו כן אלא השכינה שריא גם "ר' ד דיצחק הוה הכי דכן אמר כי אמרתי כו"ל דס"וי

ל ומיהו "ם שאינה חו"ראי וה"ש רש"תירוץ זה לא נהיר כלל ונעלם ממנו מ. מ"א. י יחשב"כאן כי באמת לא
 ).א"נ) (ן"מאי(ת ומנחת יהודה ודוק כי קצרתי "יפ' ועי. י עצמה"אינה כא
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בימלך שעשה חסד עם יצחק יפה עשה א
הנה ארצי לפניך בטוב בעיניך "שאמר לו 

 חבל על הרשעים ,רבי יהודה אמר". שב
 עפרון ,בא וראה .ם אינו שלם שלהשחסד

ני שמעני השדה נתתי ואד"אמר בהתחלה 
 ואחר ,' וגו"לך והמערה אשר בו לך נתתיה

 ,' וגו"קל כסףת שוארץ ארבע מא"כך אמר 
בר וע' ן וגוול אברהם לעפרווישק"וכתוב 

הנה " אף כאן כתוב בראשונה ,"חרולס
לך " ואחר כך אמר לו ,' וגו"ארצי לפניך

 אמר לו רבי ".מעמנו כי עצמת ממנו מאד
שלא לקח  , זה החסד שעשה עמו,אלעזר

 , ושלחו עם כל ממונו,משל אבימלך כלום
  .יתואחר כך הלך אחריו לכרות עמו בר

 íò åáéè ãáòã êìîéáà ãáò úåàé ïéàøúá
àã ÷çöé"ìà) åè ë íù(  áåèá êéðôì éöøà äðä

 åäééìò ìáç øîà äãåäé éáø áù êéðéòá
 àú íéìù åäéà åàì ïåäìã àúåáéèã àééòéùøã

 øîà àúéîã÷á ïåøôò éæç)íùàé âë  ( éðåãà
 êì åá øùà äøòîäå êì éúúð äãùä éðòîù

åâå äéúúð ' ì÷ù úåàî òáøà õøà øîà øúáìå
åâå óñë ' áéúëå)æè íù ( ïåøôòì íäøáà ìå÷ùéå

åâå' äðä àúéîã÷á áéúë àëä óåà øçåñì øáåò 
åâå êéðôì éöøà ' éë åðîòî êì åì øîà øúáìå

 àåä àã øæòìà éáø äéì øîà ãàî åðîî úîöò
 êìîéáà äéìéãî áéñð àìã äéîò ãáòã åáéè
 äéøúá ìæà øúáìå äéðåîî ìëá äéøãùå íåìë

íéé÷ äéîò øæâîì:  
 שהרי , יפה עשה יצחק,ואמר רבי אלעזר

 השתדל , את סוד החכמהמשום שידע
וחפר באר מים כדי להתחזק באמונה 

 , כן אברהם השתדל וחפר באר מים.כראוי
קנת ו יעקב מצא אותה מת).וכן יצחק(

 ,הלכו אחריו והשתדלו וכולם ,וישב עליה
וכעת . כדי להתחזק באמונה השלמה כראוי

ישראל מתחזקים בו בסודות של מצוות 
 אדם  כמו שכל יום ויום מתחזק,התורה

 כך ,בציצית שהיא מצוה ואדם מתעטף בה
 שמניח על ראשו ובזרועו תפיליןגם ב

 משום שהקדוש ,שהוא סוד עליון כראוי
ברוך הוא נמצא באדם שמתעטר בו 

 והכל סוד , ומתעטף בציציתתפיליןב
 מי שלא מתעטף ,ועל כן. האמונה העליונה

 בכל תפיליןבזה ולא מתעטר להתחזק ב
 ,שורה עמו האמונה דומה לו שאין ,יום

 ותפלתו אינה תפלה ,וסר ממנו פחד רבונו
 היו האבות מתחזקים בתוך לכן ו.כראוי

 משום שבאר העליונה ,האמונה העליונה
  .של סוד האמונה השלמה שורה בו

àå"úåàé øæòìà øá òãéã ïéâá àäã ÷çöé ãáò 
 àúîëçã àæø>ìãúùà <)íîå÷îá øôç( øôçå 

äîá àô÷úúàì ïéâá ïééîã àøéá à÷ãë àúåðîé
 àéîã àøéá øôçå ìãúùà íäøáà ïëå úåàé) ïëå

÷çöé ( äéìò áéúéå ï÷úúî äéì çëùà á÷òé
 àô÷úúàì ïéâá åìãúùàå äéøúá åìæà åäìëå

úåàé à÷ãë àúîéìù àúåðîéäîáâ àúùäå 
 àúééøåà éãå÷ôã éæøá äéá åô÷úúà ìàøùé

>ïåâë <)ïéâá(àîåé ìëã ã ùð øá ó÷úúà àîåéå 
öî åäéàã úéöéöá éëä äéá óèòúà ùð øáå äå

 àæø ïåðéàã äéòåøãáå äéùéøà çðîã éìôúá éîð
á÷ã ïéâá éæç à÷ãë äàìò" øáá äéá çëúùà ä

 úéöéöá óèòúàå éåìôúá äéá øèòúàã ùð
 àìã ïàî àã ìòå äàìò àúåðîéäîã àæø àìëå
 éìôúá àô÷úúàì øèòúà àìå éàäá óèòúà
 àúåðîéäî äéîò àéøù àìã äéì éîã àîåé ìëá

àå åàì äéúåìöå äéøàîã åìéçã äéðî éãòú
 ïäáà êë ïéâáå úåàé à÷ãë àúåìö> ååä

éô÷úúî <)íé÷æçúî åéä( äàìò àúåðîéäî åâ 
 ïéâá>ã< àúåðîéäîã àæøã äàìò àøéá

 àúîéìù>äéá àéøù <)àøéá(:  

                                                                                                                                                                                     

ל הנוגע באיש הזה כי הנה ארצי לפניך נאמר "ס וצ" וכן לקמן כתיב בקדמיתא הנה ארצי לפניך הוא טא
 ).א"נ) (ן"מאי(והא עדיף מיש מגיהים אברהם כמבואר . בספר יודעי בינה”הרמז ע. לאברהם

 .יהל אור' עי ב
 ).א"נ(מ "א. ל ומשמע דתפילין וציצית הם כנגד בארות שחפרו האבות" כצג
 .יהל אור' עי ד



úéùàøá 

661 

 .' וגו"ר באר אחרתוויעתק משם ויחפ"
תמיד ' ונחך ה" ,רבי חייא פתח ואמר

 "תיך יחליץוועצמוהשביע בצחצחות נפשך 
 אבל . הפסוק הזה בארוהו ונתבאר,'וגו

בפסוק הזה בו החזיקו בעלי האמונה 
 "תמיד' ונחך ה" ,שהבטיח להם לעולם הבא
 כיון ,"'ונחך ה" .בעולם הזה ובעולם הבא

 אלא זה התמיד , למה תמיד,'שאמר ונחך ה
של בין הערבים שהוא התחזק תחת זרועו 

 מנין .בא וזהו החלק לעולם ה,של יצחק
ינחני במעגלי צדק " שכתוב , מדוד,לנו

זו  ,"והשביע בצחצחות נפשך". "למען שמו
האספקלריה המאירה שכל הנשמות נהנות 

ועצמתיך " .להסתכל ולהתענג בתוכה
 אם ,הפסוק הזה אין ראשו סופו ,"יחליץ

א " נ,עולה למעלה(נשמתו של הצדיק 
 מה זה ,) של מעלהעידוןנהנית ב

 זו , אלא הנה פרשוה,"יץתיך יחלוועצמ"
 שעתיד הקדוש ברוך הוא ,תחיית המתים

להחיות את המתים ולתקן את עצמות 
 ,האדם שיהיו כבראשונה בגוף שלם

והנשמה מוסיפה אור בתוך האספקלריה 
המאירה שתאיר עם הגוף לברית שלם 

 מה זה ".והיית כגן רוה" כתוב לכןו. כראוי
  מימיו העליוניםו שלא פסק,"כגן רוה"

 הזה )והגוף( והגן .לעולם ולעולמי עולמים
  .נשקה ממנו ומתרוה ממנו תמיד

åâå úøçà øàá øåôçéå íùî ÷úòéå ') åë íù
áë (çúô àééç éáøà øîàå )àé çð äéòùé ( êçðå
åäé" êéúåîöòå êùôð úåçöçöá òéáùäå ãéîú ä

åâå õéìçé ' éàäá ìáà øîúàå äåî÷åà àø÷ éàä
úåðîéäî éøàî åô÷úúà äéá àø÷àá çèáàã 

åäé êçðå éúàã àîìòì ïåì" àîìò éàäá ãéîú ä
åäé êçðå éúàã àîìòáå" êçðå øîàã ïåéë ä

åäé" íéáøòä ïéáã ãéîú àã àìà ãéîú éàîà ä
 àåä àãå ÷çöéã äéòåøã úåçú ó÷úúà åäéàã

éúàã àîìòì à÷ìåçâ áéúëã ãåãî ïìðî 
)â âë íéìäú ( åîù ïòîì ÷ãö éìâòîá éðçðé

ôð úåçöçöá òéáùäå àøäðã àéøì÷ôñà àã êù
 àâðòúàìå àìëúñàì ïðäúà ïéúîùð ìëã

àì àø÷ éàä õéìçé êéúåîöòå äååâá äéùéø å
 à÷éãöã äéúîùð éà äéôåñ àìéòì à÷ìñ]ð" à

 àã àðåãòá éðäúàãàìéòì[ êéúåîöòå éàî 
 ïéîæã íéúîä úééçú àã äåî÷åà àä àìà õéìçé

á÷" øáã éåîøâì ïåì àð÷úàìå àéúî àééçàì ä
îì ùð àúîùðå íéìù àôåâá àúéîã÷ë éåä
ôñåúàà àøäðã äàéøì÷ôñà åâ àøåäð 

 àøäðúàì>íò<é÷ì àôåâ é éæç à÷ãë íéìù àî
 áéúë êë ïéâáå)àé çð äéòùé ( äåø ïâë úééäå

äåø ïâë éàî) äåø( íìòì ïéàìò éåîéî å÷ñô àìã 
 éàäå ïéîìò éîìòìå)àôåâ (]àúðâ[ äéðî é÷ùúà 

øéãú äéðî éåøúàå  
  àî÷/á  
זה הנהר ההוא ששופע  ,"וכמוצא מים"

  . ולא פוסקים מימיו לעולמים,ויוצא מעדן
 ÷éôðå ãéâðã øäð àåää àã íéî àöåîëå

>ïãòî<ïéîìòì éåîéî ïé÷ñô àìå :  
 באר של מים נובעים זהו סוד ,בא וראה

 באר שיש בה ,עליון בתוך סוד האמונה
 והיא באר שמתמלאת ממוצא ,מוצא מים

 ,תי דרגות שהן אחת והם ש,המים ההוא
 אותו ,ובא וראה. זכר ונקבה יחד כראוי

 והכל ,מוצא מים ואותה באר הם אחד
 ולא שנכנס שהרי אותו המקור ,נקרא באר

 àæø åäéà éàä ïéòáð ïééîã àøéá éæç àú
 äéá úéàã àøéá àúåðîéäîã àæø åâá äàìò
 àöåî àåääî àéìîúàã àøéá åäéàå íéî àöåî
 àá÷åðå øëã ãç ïåðéàã ïéâøã ïéøú ïåðéàå íéî
 íéî àöåî àåää éæç àúå úåàé à÷ãë àãçë

ø÷àå ãç ïåðéà àøéá àåääåàìë éã øàá ]àäã [

                                                           

  .יהל אור' עי א
 ).א"ד(תמיד ' ב כאומרו ונחך ה"לעוה'  חסידים אנשי אמונה מתחזקים בזה הפסוק שהבטיחב
' אה כי היא מילוי של היא שכינתא תתאה חלק משכינתא עלהב בינה ש"חלק לעוה' נק'  פירוש מג

י "ל להאר"ובשער מאמרי רז(מ "א. ל תפוחים בהיפוך חלק"ש שנקראת השכינה חק"וז. אחרת' ראשונה ה
 ).א"נ) (ן"מאי(ב "א עש"ן לאו"ב שבצירוף נעשה מ"ל תמצא פירוש כל ישראל יש להם חלק לעוה"זצ

דהיינו ' בלה זו יצטרף יסוד למה ובק"ת להאירה ברחמים היינו אלקים הוי"לת'  פירוש בהצטרף גבוד
' ה אד"ה אלקים הוי"ו כנודע הרי לפניך יחוד שלם הוי"ה משך הוי"י כי יסוד נקרא הוי"ה ואדנ"הוי

 ).א"נ(מ "א. ר"בגימטריא בא
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 ומי . והבאר מתמלאת,פוסק לעולמים
 מסתכל בסוד העליון ,שמסתכל בבאר הזו

 , וזהו סימן האבות,של האמונה
ר באר מים בתוך סוד ושמשתדלים לחפ

 ,ואין להפריד בין המקור והבאר ,עליון
  .והכל אחד

)àã( ïéîìòì ÷éñô àìå ìééòã àøå÷î àåää 
 àã àøéáá ìëúñàã ïàîå éìîúà àøéáå
 àåä àãå àúåðîéäîã äàìò àæøá ìëúñà

ã ïäáàã àðîéñîìãúùé åâ àéîã àøéá øåôçì 
 àøéáå àøå÷î ïéá àùøôàì úéìå äàìò àæø

ãç àìëå:  
רמז שעתידים  ,"בותוויקרא שמה רח"

 את הבאר הזו כראוי ד ולתקןובניו לעב
 ,דוגמא זו כ.בסוד הקרבנות והעולות

 אלו ,"וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה"
 ומשום זה יתפשטו ,הקרבנות והעולות

 כמו שנאמר ,ינותיו לכל הצדדיםימע
ת פלגי ותיך חוצה ברחובוניויפוצו מעי"

  ".בותוויקרא שמה רח" לכן ו,"מים

 úåáåçø äîù àø÷éå)áë åë úéùàøá ( æéîø
 à÷ãë àøéá éàä àð÷úàìå çìôîì éåðá ïéðéîæã

 àã àðååâë ïååìòå ïéðáø÷ã àæøá éæç)íùåè á  (
 ïéðáø÷ ïéìà äøîùìå äãáòì ïãò ïâá åäçéðéå
 ïéøèñ ìëì éåòåáî ïåèùôúé àã ïéâáå ïååìòå

ë øîà úàã äî)æè ä éìùî (å êéúåðéòî åöåôé
 äîù àø÷éå êë ïéâáå íéî éâìô úåáåçøá äöåç

úåáåçø:  
חכמות בחוץ " ,רבי שמעון פתח ואמר

 הפסוק הזה ".תרנה ברחבות תתן קולה
 אלו ,"חכמות" מה זה .הוא סוד עליון

החכמה העליונה והחכמה הקטנה שנכללת 
 בא ".נהובחוץ תר", בעליונה ושורה בה

 החכמה העליונה היא סתומה של כל ,וראה
 כמו , ולא נודעת ואינה בגלוי,הסתומים
 .' וגו"נוש ערכהלא ידע א"שנאמר 

 מאירה בסוד העולם ,כשמתפשטת להאיר
 כפי , והעולם הבא נברא ממנה,הבא

 והחכמה ,ד"ששנינו העולם הבא נברא ביו
 עתיד והם אחד בזמן ש,שם הזו נכסית

בסוד ] להיות[ הכל )א שנעשה" נ,שמתעטר(
] יש[היא  אז . כפי שאמרנו,של העולם הבא

א  של, והכל בחשאי,שמחה להיות מאירה
 ,עוד רוצה להתפשט. נשמע בחוץ לעולמים

 ,ויוצאים מן המקום הזה אש ומים ורוח
 ונעשים קול אחד שיוצא ,כמו שנתבאר
 אז משם . כמו שנתבאר,בחוץ ונשמע

 , הרי בפנים הוא בחשאי. חוץאולהלן הו
 שנשמע הסוד עכשיו ,שלא נשמע לעולמים

צריך לתקן את שאדם  מכאן .נקרא בחוץ
 ,מי הרחובות ,"בותוברח. "ו ולבקשימעש

 ,זה הרקיע ההוא שבו מאירים כל הכוכבים
 כמו ,ן שאין מימיו פוסקיםיוהוא המעי

 ,"ונהר יצא מעדן להשקות את הגן"שנאמר 
 ושם תתן קולה עליונה ,והוא רחובות

ומשום זה אמר .  והכל אחד,ותחתונה
הכן בחוץ מלאכתך ועתדה בשדה " ,שלמה

 øîàå çúô ïåòîù éáø)ë à íù ( úåîëç
äðåøú õåçá åäéà àø÷ éàä äìå÷ ïúú úåáåçøá 

 äàìò äîëç ïéìà úåîëç éàî äàìò àæø
 úìéìëúàã àøéòæ àúîëçå]äáàîìòá [ 

)äàìòá( äîëç éæç àú äðåøú õåçá äá àéøùå 
 òãééúà àìå ïéîéúñ ìëã àîéúñ éäéà äàìò

 àéìâúàá éäéà åàìåë øîà úàã äî) çë áåéà
âé (åâå äëøò ùåðà òãé àì ' úèùôúà ãë

äðúàì àîìòå éúàã àîìòã àæøá àøäðúà àø
 äéðî éøáúà éúàã]ãë[ ïðú] éúàã àîìò

åéá éøáúà"éàä àéñëúàå ã[ ïåðéàå ïîú äîëç 
 ãúòúàã àðîæá ãç>ð"ð øèòúàã à" à

ãáòúàã< ïøîà÷ãë éúàã àîìòã àæøá àìë 
 àìã éàùçá àìëå àøäðúàì äåãç àåä ïéãë

øáì òîúùà) ùð( àèùôúàì àéòá åú ïéîìòì 
÷éôðå äîë àçåøå àéîå àùà øúà éàäî 

øîúàãà øáì à÷ôðã àì÷ ãç ãéáòúàå 
 åäéà ïìäìå ïîúî ïéãë øîúàã äîë òîúùàå
 ïéîìòì òîúùà àìã åäéà éàùçá åâì àäã õåç
 øá éòá ïàëî õåç éø÷à àæø òîúùàã àúùä

äéúãéáòá àð÷úàì ùðá úåáåçøá àìàùìå 
 àéáëë ìë äéáã àòé÷ø àåää àã úåáåçø ïàî

ïéøäðã ïé÷ñô àì éåîéîã àòåáî åäéàå ë äî
 øîà úàã)é á úéùàøá ( ïãòî àöåé øäðå

 äìå÷ ïúú ïîúå úåáåçø åäéàå ïâä úà úå÷ùäì

                                                           

 .)הערת הזוהר(א ” עד עא
 ).הערת הזוהר(א ”פקודי רכו ע ב
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 שכתוב ,נאמר כמו ש"הכן בחוץ" ,' וגו"לך
 שהרי מכאן עומד המעשה ,"נהובחוץ תר"
כי שאל נא " שכתוב ,הלשאלתקן ודבר ל

 ולמקצה השמים ועד ,'לימים ראשנים וגו
זו  ,"ועתדה בשדה לך". "קצה השמים

 ואחר שידע האדם .'השדה אשר ברכו ה
 מה ,ן את עצמו בהיתקיאת סוד החכמה ו

 זו הנשמה של ,"ובנית ביתך אחר"כתוב 
 ועל . ויעשה איש שלםשיתקן ,בגופואדם 

 ,םלֹוַש כשחפר יצחק ועשה באר ְּב,כן
  לו קרא)שיהיה שלם(לאותו השלום 

 אשרי הצדיקים . והכל כראוי,רחובות
 ,את העולם לקיים ה"שמעשיהם לקב

 , ישכינו ארץ"כי ישרים ישכנו ארץ"שכתוב 
  .והרי פרשוה

 äîìù øîà àã ïéâáå ãç àìëå äàúúå äàìò
)æë ãë éìùî ( äãùá äãúòå êúëàìî õåçá ïëä

åâå êì ' øîúàã äîë õåçá ïëä]áéúëã) [áéúëå( 
)ë à íù (ëî àäã äðåøú õåçá àãéáò àîéé÷ ïà

 áéúëã àìàùì äìîå àð÷úúàì)áì ã íéøáã (
åâå íéðåùàø íéîéì àð ìàù éë ' íéîùä äö÷îìå

 äãù àã êì äãùá äãúòå íéîùä äö÷ ãòå
åäé åëøá øùà" ä)æë æë úéùàøá(  òãðéã øúáå

 äî äá äéîøâ ïé÷úéå àúîëçã àæø ùð øá
 áéúë)æë ãë éìùî ( àã êúéá úéðáå øçà

 ùð øáã àúîùð øáâ ãéáòúéå ï÷úúéã äéôåâá
íìùá àøéá ãáòå ÷çöé øôç ãë àã ìòå íéìùà 

íìù àåääìá >ð"íéìù éåäîì à< äéì éø÷ 
 àé÷éãö ïåðéà ïéàëæ úåàé à÷ãë àìëå úåáåçø

ïåäéãáåòãâá÷ éáâì " áéúëã àîìò àîéé÷ì ä
)íùàë á  ( õøà åðéëùé õøà åðëùé íéøùé éë

äåî÷åà àäåã:  
 ,אמר רבי שמעון ".ויהי כי זקן יצחק"

ולחושך ויקרא אלהים לאור יום "כתוב 
 . הפסוק הזה בארוהו ונתבאר,"קרא לילה

 , כל מעשי הקדוש ברוך הוא,בא וראהאבל 
 וכל . והכל בסוד עליון,הם דברי אמתכולם 

דברי אמונה וסודות  כולם דברי התורה
 לא זכה יצחק ,ובא וראה. עליונים כראוי

 אבל . ולא כהו שלא סמו עיניו,כמו אברהם
 כמו , סוד האמונה,כאן הוא סוד עליון

ויקרא אלהים לאור " שכתוב ,שנתבאר
 ואורו , שהוא אור היום, זה אברהם,"יום

  הולך ומאיר ומתחזק בתקון

 ÷çöé ï÷æ éë éäéå)à æë úéùàøá ( éáø øîà
 áéúë ïåòîù)íùä à  (éäìà àø÷éå" íåé øåàì í

àø÷ éàä äìéì àø÷ êùçìåäàå äåî÷åà  øîú
á÷ã éåãáåò ìë éæç àú ìáà" ïéìî ïåðéà åäìë ä

 àúééøåàã éåìî ìëå äàìò àæøá àìëå èåù÷ã
 úåàé à÷ãë ïéàìò ïéæøå àúåðîéäî éìî åäìë
 éåðéò åîñ àìã íäøáàë ÷çöé äëæ àì éæç àúå
 àæø àëä åäéà äàìò àæø ìáà åäë àìå

éäìà àø÷éå áéúëã øîúàã äîë àúåðîéäîã" í
äøáà àã íåé øåàì àîîéã àøåäð åäéàã í

äéìéã àøåäðååàðå÷úá ó÷úúàå øéäðå ìéæà   
  áî÷/à  

ואברהם זקן בא " , מה כתובלכןו. היום
 והוא . באותם האורות שמאירים,"בימים

 אז הולך ומאיר כמו שנאמר ,)ומאיר( ,זקן

 áéúë äî êë ïéâáå àîåéã)à ãë úéùàøá (
 ïéøäðã ïéøåäð ïåðéàá íéîéá àá ï÷æ íäøáàå

 áéñ åäéàå)øéäðå( úàã äîë øéäðå ìéæà ïéãë 
                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(ר "ופואין ש' הרמז שלמעלה שלום במו פירוש שהיה שלום ולא רבו עליה א
 שלא קרא שם הבאר רחובות אלא כוון לקרות שם השלום הדבוק בו דהיינו היסוד שהוא מבוע דבירא ב

ל שהבאר בעצמו קרא רחובות ואמר דליתא שהיסוד נקרא רחובות "ק דהוה ס"ש חולק על ת"רחובות ור
 ).א"נ(וליסוד קרא יצחק רחובות 

ונתו לקיימא עלמא להעמיד היסוד הנקרא קיימא דעלמא ז וכו"חופר בארות מענייני העה  דוגמת יצחקג
לתת לה קיום והעמדה ובכל המעשים צריך ליחד הצדיק ' א ישכינו ארץ פירוש ישכינו היסוד בארץ מ"וז

 ).א"נ(ת "שם שמים ת' ס וכל מעשיך יהיו לשם שמים ליחדא שם שהוא מ"דוגמת אבותינו הקדושים וז
  .אריכות ביהל אור' עי ד
 ).א"נ(ה בפנים אחרים "ל ותאמר בין חבריא עד"רז במדרש ה
ימים החסד מאיר בהם עד היסוד ששם הוא מתנוצץ היום ומשם ואילך ' ק ו"ת שהוא ו" פירוש שהתו

 ).א"נ(ח "ז. 'לילה מ
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ויקרא " לכן ו,"הולך ואור עד נכון היום"
זה  ,"קרא לילהולחושך " ".אלהים לאור יום

לך לקבל לתוכו  והוא ה, חושך שהוא,קיצח
 , כשהוא זקן מה כתובלכן ו.את הלילה

 ,"תועיניו מראנה ויהי כי זקן יצחק ותכהי"
 ולהדבק החשך שרצה ל,כך זה ודאי

בא רבי אלעזר בנו .  בדרגתו כראוי)שךובח(
 אברהם מאיר , יפה, אמר לו.ונשק ידיו

 יצחק נחשך מהצד של ,מצד של דרגתו
ועיני ישראל " שכתוב , למה ויעקב,דרגתו

 כתוב , כך זה ודאי, אמר לו".כבדו מזקן
 . ולא מזקנו"מזקן" כתוב . ולא כהו"כבדו"

 מאותו צד ,מזקן של יצחק ,"מזקן"אלא 
 אבל , לא יוכל לראות להסתכל כראוי,כבדו

 , אבל יצחק כהו ודאי מכל וכל.לא כהו
 ,שהרי אז נאחז בו הלילה , חושךונעשה

  ".קרא לילהושך ולח" התקייםו

 øîà)çé ã éìùî ( ïéâáå íåéä ïåëð ãò øåàå êìåä
 êë)ä à úéùàøá( éäìà àø÷éå" íåé øåàì í

äéàã ÷çöé àã äìéì àø÷ êùçìåååäéàå êùç  
 áéñ ãë åäéà êë ïéâáå äéåâá àéìéì àìá÷ì ìéæà

 áéúë äî)à æë íù( ïéäëúå ÷çöé ï÷æ éë éäéå 
 àëùçúàì àòáã éàãå àåä éëä úåàøî åéðéò

 à÷áãúàìå)êùçá (ë äéâøãá àúà úåàé à÷ã
ùðå äéøá øæòìà éáøà éåãé ÷" íäøáà øéôù ì

 êùçúà ÷çöé äéìéã àâøãã àøèñî øéäð
òé äéìéã àâøãã àøèñî áéúëã éàîà á÷)íù 

é çî (à ï÷æî åãáë ìàøùé éðéòå" éàãå àåä éëä ì
 àìà åð÷æî àìå áéúë ï÷æî åäë àìå áéúë åãáë
 ìëåé àì åãáë àøèñ àåääî ÷çöéã ï÷æî ï÷æî
 ìáà åäë àì ìáà éæç à÷ãë àìëúñàì úåàøì
 àäã êùç ãéáòúàå ìëå ìëî éàãå åäë ÷çöé

 êùçìå íéé÷úàå äìéì äéá ãéçàúà ïéãë àø÷
äìéì:  

 שנכלל ,"לוויקרא את עשו בנו הגד"
ויאמר הנה נא " .מצדו של הדין הקשה

 רבי אלעזר ,"זקנתי לא ידעתי יום מותי
 ,' וגו"אשרי אדם עוז לו בך" ,פתח ואמר

ם בו את ה וֹש"אשרי האיש שמתחזק בקב
יכול כחנניה מישאל ועזריה , תקפו

הן איתי אלהנא די " ,שהתחזקו ואמרו
ין יכול לשזבותנא מגו אתון אנחנא פלח

הן " [נורא יקידתא ומן ידך מלכא ישזיב
אתנו אלהינו שאנו עובדים יכול להצילנו 

 ומידך המלך ,מתוך כבשן האש היוקדת
ד ו שאם לא יציל ולא יעמ,בא וראה]. יציל

 נמצא ששמו של ,עליהם הקדוש ברוך הוא
 כמו ,הקדוש ברוך הוא לא יתקדש בעיני כל

 ,ון שידעו שלא אמרו כראוי אלא כי.שאמרו
 והן לא ידוע להיות לך המלך ,חזרו ואמרו

 ידוע להיות לך , בין יציל בין לא יציל,'וגו
 ושנינו שיחזקאל הודיע להם ,'המלך וגו

 שהקדוש ברוך , ושמעו וקבלו ממנו,דבר
 ואז , כדי שיקבלו שכר,הוא לא עמד עליהם

 "והן לא ידיע להוי לך מלכא", חזרו ואמרו
]. ' וכווהן לא ידוע להיות לך המלך[ 'וגו

 הקדוש ברוך ,אלא לא יתחזק אדם שיאמר
 אבל ישים ,הוא יצילני או יעשה לי כך וכך

 כשהוא ,ע לויה שיסי"חו בקבואת כ
משתדל באותם המצוות של התורה וללכת 

 ìåãâä åðá åùò úà àø÷éå)à æë íù (
úàã àð äðä øîàéå àéù÷ àðéãã äéøèñî ììë

 éúåî íåé éúòãé àì éúð÷æ)á íù ( øæòìà éáø
 øîàå çúô)å ãô íéìäú ( êá åì æåò íãà éøùà

åâå 'á÷á äéá ó÷úúàã ùð øá äàëæ" éåùéå ä
 äéøæòå ìàùéî äéððçë ìåëé äéá äéô÷åú

 åøîàå åô÷úúàã)æé â ìàéðã ( éã àðäìà éúéà ïä
æùì ìåëé ïéçìô àðçðà àøåð ïåúà åâî àðúåá

 àì éàã éæç àú áéæùé àëìî êãé ïîå àúãé÷é
á÷ åäééìò íéé÷úà àìå áéæùé" äéîù çëúùà ä

á÷ã" åøîàã äîë àìëã åäééðéòá ùã÷úé àìã ä
 åøãäà úåàé à÷ãë åøîà àìã åòãéã ïåéë àìà

åâå àëìî êì éåäì òéãé àì ïäå åøîàå ' áéæùé ïéá
áéæùé àì ïéáàëìî êì éåäì òéãé åâå à ' ïðéðúå

 äéðî åìéá÷å åòîùå ìà÷æçé åäì òãåà äìîã
á÷ã" àøâà ïåìá÷éã ïéâá åäééìò íéé÷úà àì ä

 àëìî êì éåäì òéãé àì ïäå åøîàå åøãäà ïéãëå
åâå 'á÷ àîééã ùð øá ó÷úúé àì àìà" ä

 éåùé ìáà êëå êë éì ãéáò åäéà åà éððéáæùé
á÷á äéá äéô÷åú" äéì òééñéã ä> åäéà ãë

ìãúùà< êäéîìå àúééøåàã ïéãå÷ô ïåðéàá 
 äàëãúàì ùð øá éúàã ïåéëã èåù÷ çøàá

                                                           

אחרי מות נז ' ק פ"א ובזוה"עוד פסחים קיח ע' ד הענין בארוכה ועי"דף לז ע' ש רבה פרשה ז"שיה' עי א
  ).ו"לש(ט "ז ובשמות רבה פ"ובאגדת בראשית פ' לג סימן ו' ר פ"א ובויק"ע
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 ודאי , שכיון שאדם בא להטהר.בדרך אמת
ה שהוא " ובזה יתחזק בקב.עים לוימסי

חו ו שלא ישים את כ,יתחזק בו ו,יע לוייס
 ,"לות בלבבםימס" ".עוז לו בך" לכןו, באחר

 אלא ,שיעשה לבו כראוי בלי הרהור אחר
ר בכל ושבת לעביכמסלה הזו שהיא מתי

אשרי " ,דבר אחר.  כאן כך גם,מקום שצריך
ז וע' ה" כמו שנאמר "זוע" ,"אדם עוז לו בך

ק ו משום שצריך אדם לעס".לעמו יתן
 שכל ,של הקדוש ברוך הואשמו בתורה ל

 טוב , לשמהעוסקסק בתורה ואינו ועמי ש
 מה זה ".לות בלבבםימס" .לו שלא נברא

לו לרכב וס" כמו שנאמר ,"לות בלבבםימס"
 זו התורה ההיא שהוא ,"בערבות ביה שמו

 בה להרים את הקדוש ברוך הוא עוסק
  .ולעשותו חטיבה בעולם

á÷á äéá ó÷úúé àãáå éàãå äéì ïéòééñî" ä
 äéô÷åú éåùé àìã äéá ó÷úúéå äéì òééñé åäéàã
 íááìá úåìñî êá åì æåò êë ïéâáå àøçàá
 àøçà àøåäøä àìá úåàé à÷ãë äéáì ãéáòéã

øáòàì àáùééúî éäéàã äìéñî éàäë àìà à
 éøùà øçà øáã éîð éëä êéøèöàã øúà ìëá

 øîà úàã äîë æò êá åì æåò íãà) èë íéìäú
àé (åäé" øáì äéì êéøèöàã ïéâá ïúé åîòì æò ä

á÷ã äéîùì àúééøåàá ÷ñòúéã ùð" ïàî ìëã ä
 äéì áè äîùì ìãúùà àìå àúééøåàá ÷ñòúàã
 íááìá úåìñî éàî íááìá úåìñî éøáúà àìã

 øîà úàã äîë)ä çñ íù ( úåáøòá áëåøì åìåñ
 äá ìãúùà åäéàã àúééøåà àéää àã åîù äéá

á÷ì äéì àîøàì" àáéèç äéì ãáòîìå ä
àîìòá:  

 כל מעשיו של יעקב היו לשמו ,בא וראה
 הקדוש ברוך לכן ו,של הקדוש ברוך הוא
 שלא זזה ממנו ,הוא היה עמו תמיד

 שהרי בשעה שקרא לו יצחק את .השכינה
 והשכינה ,שם יעקב לא היה ,עשו בנו

רבי .  ורבקה הודיעה ליעקב,הודיעה לרבקה
 אם חס וחלילה ,בא וראה ,יוסי אמר

לא היה יעקב  ,באותו זמן היה מתברך עשו
 אלא מעם הקדוש ברוך הוא ,לעולםשולט 
 ,בא וראה . והכל בא במקומו כראוי,זה היה
 ריה ו,"הבת את יעקבוורבקה א"כתוב 
נה ה" שלחה בשביל יעקב לכן ו.נתבאר

שמעתי את אביך מדבר אל עשו אחיך 
 בזמן ,' וגו"ליוועתה בני שמע בק, לאמר

צריך היצר הרע  ו,ערב פסחהיה ההוא 
  סודשהיא  להשליט את הלבנהלהתבער ו

á÷ã àîùì ååä éåãáåò ìë á÷òé éæç àú" ä
á÷ êë ïéâáå" äéðî éãòà àìã øéãú äéîò äåä ä

 åùòì ÷çöé äéì àø÷ã àúòùá àäã àúðéëù
äéøáïîú äåä àì á÷òé à äì úòãåà àúðéëùå 

 øîà éñåé éáø á÷òéì äéì úòãåà ä÷áøå ä÷áøì
ç éà éæç àú"åá àì åùò êøáúé àðîæ àåääá 

ïéîìòì á÷òé èåìùéâá÷ íòî àìà " àìëå äåä ä
éæç à÷ãë àúà äéøúàáã ä÷áøå éæç àú 

 áéúë á÷òé úà úáäåà)çë äë úéùàøá ( àäå
øîúàäã äéðéâá úøãù êë ïéâáå  äðä á÷òé

 øîàì êéçà åùò ìà øáãî êéáà úà éúòîù
åâå éìå÷á òîù éðá äúòå') ç æë íù( àåääá 

 àøòáúàì òøä øöé éòáå äåä çñô áøò àðîæ
àæø àøäéñ äàèìùìå  

  áî÷/á  

                                                           

ח "ז. אביך הכוונה שמעתי השכינה הנקראת את אביך כנזכר פרשה בראשית ש הנה שמעתי את" ומא
ל שמעה אלא השכינה "ש במאורות נתן ובהכי דייק שומעת הווה דהול"כמ' ש ורבקה שומעת היינו מ"ומ(

 ).א"נ) (ן"מאי. ד"א הארכתי בס"מצוה אותך ובמ' י מ"ש לאשר אנ"שומעת תדיר והיא אמרה ליעקב וז
ר ובא דרך ערמה לתקן "עולם בקלקול פגמו של אדההו היה מתברך עשו היה נשאר "ש שאם ח" ומב

 ).א"נ(י ערמה כדבסמוך "ר שהיה ע"פגם אדה
 .ד הרמז"א א ע”א במגילת אסתר ע"בהגר' עי ג
כתיב ורבקה אוהבת את יעקב סתם לאהבת הטוב במה שהוא  כלומר ראיה שלא זזה השכינה מיעקב דד
 ).א"נ(טוב 
נ רמז כאן שרבקה היתה במקום "א.  מסברא קאמר שמיד שלחה אחריו ולא נתרשלה עד שיבא מאליוה

א ורבקה אוהבת את יעקב שהוא סוד אדם כדי לתקן הפגם הראשון עשתה הענין ושדרת בגיניה "חוה ולז
י שמע בקולי לתקן מה ששמעת בהיותי חוה שחטאת אך עתה בני שמע שאתה ש ועתה בנ"וז(ח "ז. דיעקב

א דע כי השכינה מצוה אותך "וכי תימא שבאיסור אין חיוב לבן לשמוע לאו. חייב לשמוע לי שאתה בני
 ).א"נ(ן "מאי. ל"ש רז"מצוה אותך כמ' ש לאשר אני מ"וז
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רבי .  ולכן עשתה שני תבשילים,האמונה
 כאן רמז שעתידים בני יעקב ,יהודה אמר

ואחד '  אחד לה,להקריב שני שעירים
 הקריבה שני לכן ,אזל ביום הכפוריםלעז

 ,אחד בשביל הדרגה שלמעלה ,גדיי עזים
 ואחד כדי להכניע את דרגתו של עשו שלא

 , ועל כן שני גדיי עזים.על יעקבישלוט 
ויבא לו יין . "ומשניהם טעם יצחק ואכל

ממקום  מזי רמז ר"ויבא לו יין" ".וישת
 .של עשו מאותו מקום ,רב אותוירחוק ק

 רמז מהיין ההוא שכל ,ר אמררבי אלעז
 ,השמחה נמצאת בו כדי לשמח את יצחק

 כשרוצים שמחה לשמח את ,שצריך שמחה
ויבא לו יין " ועל כן , שלו)הלוים(צד 
  ".וישת

 éáø ïéìéùáú éøú úãáò àã ìòå àúåðîéäîã
 á÷òéã éåðá ïéðéîæã àëä æîø øîà äãåäé

åäéì ãç íéøéòù éðù àáø÷ì" ìæàæòì ãçå ä
ëã àîåéáíéæò ééãâ éðù úáéø÷ êë ïéâáå éøåôà 

 äéâøã àééôëì ïéâá ãçå àìéòìã àâøã ïéâá ãç
 åùòã>àìã <)àìå( àã ìòå á÷òéã äéìò èåìùé 

 àáéå ìéëàå ÷çöé íéòè åäééåøúîå íéæò ééãâ éðù
úùéå ïéé åì) äë æë úéùàøá(æîø ïéé åì àáéå á 

>æéîø< øúà àåääî äéì áéø÷ ÷éçø øúàî 
)åùòã(ìà éáø  åãç ìëã ïéé àåääî æîø øîà øæò

 éòáã ÷çöéì äéì àúãçì ïéâá äéá çëúùà
 àøèñ àúãçì äåãç ïééòá à÷ãë äåãç)éàåéìã (

>äéìéã<úùéå ïéé åì àáéå àã ìòå :  
 אלו ,' וגו"ותקח רבקה את בגדי עשו"

 ואלה ,הלבושים שהרויח עשו מנמרוד
 ובאו ,לבושי כבוד שהיו מאדם הראשון

 ,היה צד צידהנמרוד ם  ובה,לידי נמרוד
 .' וגו"'ר ציד לפני הוביהוא היה ג"שכתוב 

ועשו יצא לשדה ונלחם בקרב עם נמרוד 
 , ולקח ממנו את הלבושים הללו,והרג אותו

ויבא עשו מן השדה והוא "זהו שכתוב 
 ,"והוא עיף" כתוב כאן , ובארוה,"עיף

ועשו ". כי עיפה נפשי להרגים"וכתוב שם 
 ,לבושים לרבקההיה מעלה את אותם ה
 ואותו היום לא ,ובהם היה יוצא וצד ציד

 . ויצא לשדה והתעכב שם,לקח אותם
 לא היו מעלים ,וכשעשו היה לובש אותם

 אז , כיון שיעקב לבש אותם.ריחות כלל
 משום ,שבה האבדה למקומה והעלו ריחות

 לכן ו,שיפיו של יעקב היה יפיו של אדם
. חזרו בשעה ההיא למקומם והעלו ריחות

 שהוא )היה( יפיו של יעקב ,אמר רבי יוסי
 , והרי שנינו, איך אפשר.יפיו של אדם

תפוח עקבו של אדם הראשון מכהה גלגל 
 אמר לו , ואם תאמר שכך היה יעקב,חמה

 טרם תחילה ב, ודאי שכך היה,רבי אלעזר
 לא היו יכולים כל ,חטא אדם הראשון

 , כיון שחטא,הבריות להסתכל ביפיו
 ונעשה בן מאה ,נמךוורומו ההשתנה יפיו 

åâå åùò éãâá úà ä÷áø ç÷úå ')åè íù ( ïéìà
éùåáì ïåðéàãåøîðî åùò çååøã ïâ éùåáì ïéìàå 

 ø÷é]ã[ ãåøîðã àãéì åúàå ïåùàøä íãà ïî ååä
 áéúëã ãåøîð äãéö ãö äåä åäáå)è é úéùàøá (

ãéö øåáâ äéä àåäãåäé éðôì "åâå ä ' ÷ôð åùòå
 áñðå äéì ìè÷å ãåøîðá àáø÷ äéá çâàå àì÷çì

 áéúëã àåä àãä äéðî ïéùåáì ïéìà)èë äë íù (
ùä ïî åùò àáéå áéúë äåî÷åàå óéò àåäå äã

 íúä áéúëå óéò àåäå àëä)àì ã äéîøé ( éë
 ïåðéàì ïåì ÷éìñ äåä åùòå íéâøåäì éùôð äôéò
 äãéö ãöå ÷éôð äåä åäáå ä÷áøã äáâì ïéùåáì
 áëòúàå àì÷çì ÷ôðå ïåì ìèð àì àîåé àåääå
 ïéçéø ïé÷ìñ ååä àì åùò ïåì ùéáì äåä ãëå ïîú

 á÷òé ïåì ùéáìã ïåéë ììë äãáà úáú ïéãë
 á÷òéã äéøôåùã ïéâá ïéçéø å÷éìñå äøúàì

äéøôåùä àéääá åøãäà êë ïéâáå äåä íãàã 
 éñåé éáø øîà ïéçéø å÷éìñå åäééøúàì àúòù

 á÷òéã äéøôåù)äåä (>åäéàã< íãàã äéøôåù 
>øùôà êéà< íãàã åá÷ò çåôú ïðéðú àäå 

 äåä êëã àîéú éàå äîç ìâìâ ääëî ïåùàøä
à á÷òé" éáø ì àúéîã÷á äåä éëä éàãå øæòìà

ïåùàøä íãà áç àì ãòå ïééøá ìë ïéìëé ååä àì 

                                                           

 ).הערת הזוהר(ב ” קמה עא
 .זוהר הרקיע'  ועי).א"ד) (תרי תנועי בלק קפט א' יפ (ב
 ).ו"לש(א "פ יתרו צד ע"בס' א ועי"א קא ע"לעיל נח ע' עי ג
 ).הערת הזוהר(א ”ב ויקרא סד ע" קלז עד
 ).א"ד( אלא שופריה והיינו דאתגלגל ביה כדאיתא בתיקונים צו ה לא קאמר כעין שופריה
 ).ג" עב קיא"ה ח"דע" (כתנות עור"ו" כתנות אור"ב בעניין "לעיל לו ע' עי ו
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 יפיו של אדם הראשון ,ובא וראה. אמות
פי ו שהאמונה העליונה תלויה בי,הוא סוד

 ,"אלהינו עלינו' עם הוויהי נ" לכן ו,ההוא
 וזהו ודאי יפיו ,"'לחזות בנעם ה"וכתוב 

  . והכל הוא סוד עליון,של יעקב

 éðúùà àèçã ïåéë äéøôåùá àìëúñàì ïééøá
äéîåø êàîúðå äéøôåùà äàî øá ãéáòúàå 

 åäéà àæø ïåùàøä íãàã äéøôåù éæç àúå ïéîà
 ïéâáå àøôåù àåääá àééìú äàìò àúåðîéäîã

 êë)æé ö íéìäú (åäé íòð éäéå"ðéäìà ä"å åðéìò 
 áéúëå)ã æë íù (åäé íòåðá úåæçì" àåä àãå ä

åäéà äàìò àæø àìëå éàãå á÷òéã äéøôåù:  
בא  ".וירח את ריח בגדיו ויברכהו"

 , וירח את ריח הבגדים לא כתוב,וראה
 עוטה אור" כמו שנאמר ,אלא ריח בגדיו

 , דבר אחר".כשלמה נוטה שמים כיריעה
 ,"הווירח את ריח בגדיו ויברכ" )זה הוא(

 העלו ריחות , אותםיעקב לבששכיון ש
 )שהריח( ועד שלא הריח ,באותה השעה

 שהרי אז ידע ,את ריח לבושו לא ברך אותו
 לא , שאם לא ראוי,שהוא ראוי להתברך

 .היו עולים כל הריחות הקדושים הללו עמו
". וירח את ריח בגדיו ויברכהו"זהו שכתוב 

 ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו"
 יש אומרים , הואוםסת דבר "ויאמר" ".'ה

.  ויש אומרים שיצחק היה,שהיתה השכינה
 ,"שדה"איזה  ,"'כריח שדה אשר ברכו ה"

 השדה שהאבות ,זה שדה התפוחים
 סומכים אותו )חומדים(העליונים 

  .ומתקנים אותו

 åäëøáéå åéãâá çéø úà çøéå)åë æë úéùàøá (
 çéø úà çøéå éæç àú]ä[úë àì íéãâá àìà áé

 øîà úàã äîë åéãâá çéø)éìäúá ã÷ í (äèåòá 
 øçà øáã äòéøéë íéîù äèåð äîìùë øåà]ð" à

àåä àã[ ïåéëã åäëøáéå åéãâá çéø úà çøéå 
 àúòù àéääá ïéçéø å÷éìñ á÷òé ïåì ùéáìàã

 çøà àìã ãòå]ð"çøàã à[ >ïéçéø <)àçéø( 
ïéãë àäã äéëøá àì äéùåáìã) àìéæçúàã òãé  

àëøáì àåä( ]àëøáúàì àåä éæçã òãé[ àì éàã 
éæçúà àëøáúàìâ ïéçéø éðä ìë å÷éìñ àì 

]ïéùéã÷[ çéø úà çøéå áéúëã àåä àãä äéãäá 
 äãù çéøë éðá çéø äàø øîàéå åäëøáéå åéãâá

åäé åëøá øùà"äã )æë æë úéùàøá ( äìî øîàéå
àåä íéúñäúåä àúðéëù éøîàã úéà å úéàå 

 øùà äãù çéøë äåä ÷çöé éøîàãåäé åëøá" ä
íéçåôúã äãù àã äãù ïàîæ ïäáàã äãù 

 ïéàìò)ãéîçå (]ïéëîñ[ >åëéîñ < ïéð÷úîå äéì
äéì:  

ויתן לך האלהים מטל השמים ומשמני "
 , אמר רבי אבא".הארץ ורב דגן ותירוש

פתח רבי אבא ( אבל ,הפסוק הזה בארוהו
' שיר המעלות אל ה" ,בא וראה )ואמר

 שירות  כמה".בצרתה לי קראתי ויענני
ני הקדוש ותשבחות אמר דוד המלך לפ

ן את דרגתו  והכל כדי לתק,ברוך הוא

éäìàä êì ïúéå" éðîùîå íéîùä ìèî í
 ùåøéúå ïâã áåøå õøàä)íùçë  ( àáà éáø øîà

 ìáà äåî÷åà àø÷ éàä)øîàå àáà éáø çúô (
]éæç àú[) à ë÷ íéìäú (åäé ìà úåìòîä øéù" ä

 ïçáùåúå ïéøéù äîë éððòéå éúàø÷ éì äúøöá
á÷ éî÷ àëìî ãåã øîà" àð÷úàì ïéâá àìëå ä

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ב ” בראשית לג עא
. 'ט וע"בא עמוד ס' לקמן פ' ז וע"ריעמוד נח ' לעיל פ' ה וע"ל אור הספירות שהם אור לבושו של קב" רב

לאדם ולאשתו עשה "זה ש ב שם מתבאר בחינה זו היא כנגד"א קיב ע"ז עם בהגר"תיקו'  עי).א"נ(מ "א
 . אל הנשמה ואין להם לבושא והן אותן שלא זכו,"נשמתין ערטילאין כתנות אור

â ôãá ÷çîð"å. 
 ).הערת הזוהר(ב ” קב עד
ע " מדכתיב ראה משמע שמדבר לאחר והיינו דשכינתא אמרה ליצחק ראה ריח בני כי יש לו ריח גה

 ).א"נ(וראוי שתברכהו 
 .)א"נ(ה ראה אדני המלך ריח בני כריח שדה וראוי לברכה ואז הסכים עמו וברכיה ” שיצחק אמר להקבו

. פירוש שדה של תפוחין דגווני האבות הם חוור וסומק וירוק והתפוח כוללם ).הערת הזוהר(ב ” רמט עז
 ).א"נ(ח "ז
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ויעש דוד " כמו שנאמר ,ולעשות לו שם
 כשראה )לו( והשירה הזו אמר ".שם

רבי אלעזר ). של יעקב(המעשה הזה ליעקב 
 בשעה )שהרי( , יעקב אמר השירה הזו,אמר

שאמר לו אביו גשה נא ואמשך בני האתה 
   שהיה)משום( אז , אם לאזה בני עשו

 øîà úàã äîë àîù äéì ãáòîìå äéâøã)ù" á
âé ç ( øîà àã àúøéùå íù ãåã ùòéå>ð" àäéì< 

àîç ãë) äéì( á÷òéì àã àãáåò >ð"á÷òéã à< 
 àã àúøéù øîà á÷òé øîà øæòìà éáø)>ð"à <

àäã ( êùîàå àð äùâ éåáà äéì øîàã àúòùá
 àì íà åùò éðá äæ äúàä éðá)ïéãëäåä ( ] ïéâá

äåäã[  
  âî÷/à  
 שפחד שאביו יכיר ,עקב בצרה גדולהי

 ,"ולא הכירו" , מה כתוב,אותו ויודע לפניו
ת וריכי היו ידיו כידי עשו אחיו שע

בצרתה לי ' אל ה" , אז אמר.ויברכהו
הצילה נפשי משפת ' ה". "קראתי ויענני

 זוהי הדרגה שעשו ,"שקר מלשון רמיה
 שפת ,)ומה( , שהיא שפת השקר,שרוי בה

 אותו הנחש קללות על  בשעה שהביא,שקר
 ובהתחכמות ובעקמימות הביא ,העולם
  . שהתקלל העולם,קללות

 äéì òãé éåáàã ìéçãã éâñ å÷àòá á÷òé
 áéúë äî äéî÷ òãåîúùàå)âë æë úéùàøá (

 úåøéòù åéçà åùò éãéë åéãé åéä éë åøéëä àìå
åäé ìà øîà ïéãë åäëøáéå" éúàø÷ éì äúøöá ä

éððòéå )à ë÷ íéìäú -á  (åäé" éùôð äìéöä ä
 åùòã àâøã àåä àã äéîø ïåùìî ø÷ù úôùî

 ø÷ù úôù åäéàã äéá àéøù>ð"åäî à< úôù 
 ìò ïéèååì àéåç àåää éúééàã àúòùá ø÷ù
 àéèìúàã ïéèååì éúééà åîé÷òáå åîéëçáå àîìò

àîìò:  
 בשעה שאמר יצחק לעשו ,בא וראה

 ,א" בה,"וצא השדה וצודה לי צידה"
 ,שיתברך מיצחק ויצא עשו כדי ,ובארוה

 אמר לּוִא ְש,"'ואברככה לפני ה"שאמר לו 
לפני " כיון שאמר ,יפה ,ואברככה ולא יותר

 באותה השעה הזדעזע כסא כבודו של ,"'ה
א נחש ֵצֵי איך ו, אמרה,הקדוש ברוך הוא

בשעה .  בהםמאותן הקללות וישאר יעקב
 ובא לפני יעקב ,ההיא הזדמן מיכאל

ראה את גן עדן  ו, וידע יצחק,והשכינה עמו
 נכנס , וכשנכנס עשו.עם יעקב וברכו לפניו

ויחרד יצחק חרדה " ועל כן ,עמו גיהנם
 שחשב שעשו לא היה בצד ,"לה עד מאדוגד

ואברכהו גם ברוך " , פתח ואמר.ההוא
 הזדמן יעקב בחכמה לכן". יהיה

 ,ובעקמומיות שהביא ברכות על יעקב
 לקחו ונ, אדם הראשוןדוגמתשהוא כ

 שכמה , שהוא שפת שקר,חשמאותו הנ
 כדי , וכמה דברי שקר עשה,שקר אמר

 åùòì ÷çöé øîàã àúòùá éæç àú) úéùàøá
â æë (äá äãéö éì äãåöå äãùä àöå" äåî÷åàå à

 äéì øîà÷ã ÷çöéî êøáúéã ïéâá åùò ÷ôðå
åäé éðôì äëëøáàå" àìå äëëøáàå øîà åìàã ä

åäé éðôì øîàã ïåéë úåàé øéúé" àúòù àéääá ä
æàéñøë òæòã)ä(á÷ã àø÷é "äà ÷åôéã äîå äøîà 

 àéääá åäá á÷òé øàúùéå ïéèååì ïåðéàî àéåç
ìàëéî ïîãæà àúòùá á÷òéã äéî÷ àúàå 

äéãäá àúðéëùåâ÷çöé òãéå ã ïãò ïâì àîçå 
 ìàò åùò ìàò ãëå äéî÷ äéëøáå á÷òéã äéãäá

 àã ìòå íðäéâ äéãäá)âì íù(  ÷çöé ãøçéå
ã áùçã ãàî ãò äìåãâ äãøç åùò äåä àì

 øîàå çúô àøèñ àåääá)íù ( íâ åäëøáàå
 àúîëçá á÷òé ïîãæà êë ïéâá äéäé êåøá
 åäéàã á÷òéã äéìò ïàëøá éúééàã åîé÷òáå
 àéåç àåääî åìèðúàå ïåùàøä íãàã àðååâë

                                                           

ו " לפי שצורתו של יעקב חקוקה בכסא לכך נזדעזע שלא יהיה בה צורה שתהיה דוגמתה למטה חא
ך יעקב ולא עשו בקללות כי צריכה השכינה להסכים משום ועצת מלאכיו ישלים לפיכך אשתדל שיתבר

 ).א"נ(
מ שתמצא "ל כ" גימטריא שכינה ולכן ארז במילואו מיכאל שם כי מיכאלם שבכל מקום שהשכינה שב

א בימין ולכך מיכאל רוהטעם לפי שהוא אל הימין וכוס של ברכה צריך לאתקש. מיכאל שם גילוי שכינה
 ).א"נ(ת יעקב "ולא רפאל שהוא ת

 ).א"נ( שהשכינה שם ג
 ).א"נ) (ח"ז( אליו ע"ע עתה חזר ג"ש את האדם שנתגרש מג כנגד ויגרד
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 לכן .להטעות ולהביא קללות על העולם
 כדי ,בא יעקב בחכמה והטעה את אביו

ל ממנו מה וטילהביא ברכות על העולם ול
 . ומדה כנגד מדה היתה.שמנע מן העולם

ויאהב קללה ותבואהו ולא "ועל כן כתוב 
 כתוב  עליו".חפץ בברכה ותרחק ממנו

ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית "
 ובא יעקב , ונשאר בו לדורי דורות".השדה

ומימיו של אדם . ונטל ממנו הברכות
ל מהנחש ההוא וטיהראשון נועד יעקב ל

 והוא נשאר עם ,את כל הברכות הללו
רוח  ודוד אמר ב.קללות ולא יצא מהם

סיף לך לשון ומה יתן לך ומה י" ,הקודש
 מה אכפת לאותו ,"וניםרמיה חצי גבור שנ

 כמו ,הנחש הרע שהביא קללות על העולם
 ואין לו ממנו , נחש נושך וממית,שאמרו

מה את אדם ישר ,"לשון רמיה. "הנאה
 אחר כך .ואשתו והביא רע עליו ועל העולם

בא יעקב ונטל משלו את כל אותם 
זה עשו  ,"בור שנוניםיחצי ג" .הברכות

תן  ליעקב על או)שהפחיד(ששמר שנאה 
ם עשו את ווישט" כמו שנאמר ,הברכות

  .' וגו"יעקב על הברכה

 éìî äîëå øîà àø÷ù äîëã ø÷ù úôù åäéàã
 ìò ïéèååì äàúééàìå äàòèàì ïéâá ãáò àø÷ùã

òé àúà êë ïéâá àîìò éåáàì éòèàå äîëçá á÷
 äéðî àìèðìå àîìò ìò ïàëøá äàúééàì ïéâá
 àã ìòå äåä äãî ìá÷ì äãîå àîìòî òðîã äî

 áéúë)æé è÷ íéìäú ( àìå åäàåáúå äìì÷ áäàéå
 áéúë äéìò åðîî ÷çøúå äëøáá õôç) úéùàøá

ãé â ( äãùä úéç ìëîå äîäáä ìëî äúà øåøà
 ìéèðå á÷òé àúàå ïéøã éøãì äéá øàúùàå äéðî

 àìèðì á÷òé ïîãæà íãàã éåîåé ïîå ïàëøá
 åäéà øàúùàå ïàëøá éðä ìë àéåéç àåääî
 àùãå÷ çåøá øîà ãåãå åäééðî ÷ôð àìå ïéèååìá

)â ë÷ íéìäú ( ïåùì êì óéñåé äîå êì ïúé äî
 àåääì äéì úôëéà äî íéðåðù øåáâ éöç äéîø
 åøîàã äîë àîìò ìò ïéèååì éúééàã àùéá àéåç

å êùåð ùçð ïåùì äéðî äàðä äéì úéìå úéîî
 àùéá éúééàå äéúúàìå íãàì äéì éîøã äéîø
 äéìéãî ìéèðå á÷òé àúà øúáì àîìò ìòå äéìò
 øèðã åùò àã íéðåðù øåáâ éöç ïàëøá ïåðéà ìë

 åááã]ð"íéæâàã à[ äîë ïàëøá ïåðéà ìò á÷òéì 
 øîà úàã)àî æë úéùàøá ( úà åùò íåèùéå

åâå äëøáä ìò á÷òé':  
ויתן לך האלהים מטל ", ] וראהבא[

למעלה  הנה ,"השמים ומשמני הארץ
 ,"שוב דגן ותירוור" ,בור אחדימטה בחלו

ולא ראיתי צדיק " אבל ככתוב ,הנה פרשוה
נער " ,בא וראה ".נעזב וזרעו מבקש לחם

הפסוק הזה אמר  , ובארוה,' וגו"הייתי
ורב " אמר לכן ו,'אותו שרו של עולם וכו

  ".דגן ותירש

) àúéæç (éäìàä êì ïúéå" íéîùä ìèî í
 õøàä éðîùîå)íùçë  ( àúúîå àìéòìî àä

 ìáà äåî÷åà àä ùåøéúå ïâã áåøå àãç àøåáçá
 áéúëãë)éìäúäë æì í ( áæòð ÷éãö éúéàø àìå

 éæç àú íçì ù÷áî åòøæå)íù( åâå éúééä øòð '
åëå åøîà íìåò ìù åøù àø÷ éàä äåî÷åàå ' ïéâáå

êëà åøéúå ïâã áåøå øîùà:  
 ,")מיםווישתחו לך לא(יעבדוך עמים "

 ,בזמן ששלמה המלך שלט בירושלים
מביאים איש ' וכל מלכי הארץ וגו"שכתוב 
בזמן  ,"מיםו לך לאווישתחו" .' וגו"מנחתו

וישתחוו לו כל " שכתוב ,שיבא מלך המשיח
 הכל בזמן שיבא , רבי יהודה אמר".מלכים

וישתחוו לו כל " ככתוב ,המלך המשיח
הוה גביר ". "ם כל גוים יעבדוהומלכי

 היה או כתב ולא "הוה] "כתוב[ ,"לאחיך
 , אלא זה סוד עליון של האמונה,תהיה

'  ה,שהאותיות הללו הן סודות האמונה
 לכן ו.אחר כך'  ה,ו באמצע" וא,למעלה
עליהם  לשלוט ,"הוה גביר לאחיך"אמר 

 íéîò êåãáòé)íéîåàì êì ååçúùéå (
)èë æë úéùàøá(  àëìî äîìù èéìùã àðîæá

 áéúëã íìùåøéá)äã"âë è á -ãë  ( éëìî ìëå
åâå õøàä 'åâå åúçðî ùéà íéàéáî ' êì ååçúùéå

ééã àðîæá íéîåàì áéúëã àçéùî àëìî éú
)àé áò íéìäú ( íéëìî ìë åì ååçúùéå] éáø

 àçéùî àëìî éúééã àðîæá àìë øîà äãåäé
íéëìî ìë åì ååçúùéå áéúëãë[ íéåâ ìë 

 êéçàì øéáâ äåä åäåãáòé)èë æë úéùàøá ( äåä
 äàìò àæø àã àìà äéäú åà äéä øîà àìå
 àúåðîéäîã éæø ïåðéà ïååúà ïéìàã àúåðîéäîã

                                                           

 ).א"ד(ן "ל והוא עולמו דמטטרו"א בעולם היצירה ושם סוד אוכוה וה" הוי אל' דגן בגיא
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 רבי . בזמן שבא דוד המלך,ולרדות אותם
 בזמן שיבא מלך  הכל הוא,יוסי אמר

עברו ישראל על י שהרי משום ש,המשיח
לו מעל וופרקת ע" אז ,דברי התורה

  ". צוארך

ä 'ìàå àìéò"ä àúéòöîàá å ' êë ïéâáå øúáì
 äàãøìå åäééìò äàèìùì êéçàì øéáâ äåä øîà
 àìë øîà éñåé éáø àëìî ãåã àúàã àðîæá ïåì
 ïéâá àäã àçéùî àëìî éúééã àðîæá åäéà

)åøáòã] (åøáòéã[ àúééøåà éîâúô ìò ìàøùé 
 ïéãë)íùî  (êøàåö ìòî åìò ú÷øôå:  

 כל ,מר רבי יוסי א".ויתן לך האלהים"
  הברכות הללו

éäìàä êì ïúéå"éðä ìë øîà éñåé éáø í  

  âî÷/á  
 לֹוֶש וִמ,מצד של חלקו של יעקב היו

יצחק  רצההברכות האלו את  ו,לקחהוא 
 עשה הקדוש ברוך הוא לכן ו,ת עשואלברך 

  . משלולקחתוגרם ליעקב 

 äéìéãîå ååä á÷òéã äé÷ìåçã àøèñî ïàëøá
 éòá à÷ äåä ïàëøá ïéìàå ìèð äéì àëøáì ÷çöé

á÷ ãáò êë ïéâáå åùòì" á÷òéì äéì íøâå ä
äéìéãî àìèðì:  

 בשעה שאותו הנחש הביא ,בא וראה
מה  ,קללות על העולם והאדמה התקללה

ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך " ,כתוב
 שלא ,' וגו"ארורה האדמה בעבורך' וגו

 כנגד זה , כראוי פירותתהיה עושה
כנגד  ,"אכלנהבעצבון ת" ".ומשמני הארץ"

וקוץ ודרדר תצמיח " ".מטל השמים"זה 
בזעת " ".שוב דגן ותירוור"כנגד זה  ,"לך

יעבדוך עמים "כנגד זה  ,"אפיך תאכל לחם
 שהם יעבדו את הארץ ,"וישתחו לך לאמים

ובני נכר " כמו שנאמר ,ויעבדו בשדה
 והכל נטל יעקב זה ".רמיכםואכריכם וכ

ברוך הוא  והקדוש . נטללֹוֶש וִמ,כנגד זה
ל את הברכות הללו וגרם ליעקב שיט

ידבק ש ועשו ,להדבק במקומו וחלקו
 והנה ,אמר רבי חזקיה. במקומו וחלקו

עשו  ,ראינו שמשמני הארץ ומטל השמים
 כמו שנאמר ,ברכות אחר כךהאותן נטל 

הנה משמני הארץ יהיה מושבך ומטל "
 לא זה כזה ,אמר רבי שמעון". השמים מעל
 ביעקב .ה נפרדות הדרגות כמ,ולא זה כזה

ובזה כתוב  ,"ויתן לך האלהים"כתוב 
מטל השמים ומשמני " ביעקב כתוב ".יהיה"

משמני הארץ וטל "בעשו כתוב  ,"הארץ
והדרגות ,  שהנה זה אינו כזה,"השמים

 משום שבזה של יעקב ,נפרדות כמה וכמה
 ,"ויתן לך האלהים מטל השמים"כתוב בו 

 ן הימיזה הטל העליון ששופע מעתיק
 , השמים של מעלה,שנקרא טל השמים

 ומשם לשדה ,הטל ששופע בדרגת השמים
זו  "ומשמני הארץ" .התפוחים הקדושים

 ìò ïéèååì éúééà ùçð àåääã àúòùá éæç àú
 áéúë äî àòøà àéèìúàå àîìò)æé â úéùàøá (

âå êúùà ìå÷ì úòîù éë øîà íãàìåå ' äøåøà
åâå êøåáòá äîãàä ' ïéøéô àãáò àäú àìã

 àã ìá÷ì úåàé à÷ãë ïéáéàå)çë æë úéùàøá (
 àã ìá÷ì äðìëàú ïåáöòá õøàä éðîùîå

)å àã ìá÷ìå( çéîöú øãøãå õå÷å íéîùä ìèî
êìà êôà úòæá ùåøéúå ïâã áåøå àã ìá÷ì 

 êì ååçúùéå íéîò êåãáòé àã ìá÷ì íçì ìëàú
íéîåàì )íùèë  (åðéàã ïåçìôéå àòøà ïåãáòé ï
àì÷çáá øîà úàã äîë )ä àñ äéòùé ( øëð éðáå

 ìá÷ì àã á÷òé ìèð àìëå íëéîøåëå íëéøëà
á÷å ìèð äéìéãîå àã" ìåèéã á÷òéì äéì íéøâ ä

 åùòå äé÷ìåçå äéøúàá à÷áãúàì ïàëøá éðä
 äé÷æç éáø øîà äé÷ìåçå äéøúàá à÷áãúàì
 ïåðéà íéîùä ìèå õøàä éðîùîã ïðéîç àäå
 äðä øîà úàã äîë øúáì åùò ìèð ïàëøá
 ìòî íéîùä ìèîå êáùåî äéäé õøàä éðîùî

áø øîàé àãë àã àìå éàäë éàä åàì ïåòîù 
 áéúë á÷òéá ïéâøã ïàùøôúà äîë)íùçë  (

éäìàä êì ïúéå" áéúë á÷òéá äéäé áéúë àãáå í
 éðîùî áéúë åùòá õøàä éðîùîå íéîùä ìèî

äéà àã åàì àäã íéîùä ìèå õøàä àãë å
 á÷òéã àãáã ïéâá äîëå äîë ïùøôúà ïéâøãå

éäìàä êì ïúéå äéá áéúë" àã íéîùä ìèî í
 äàìò ìè]ãéâðã[ ìè éø÷àã ïéîåé ÷éúòî 

                                                           

à  úìëàå)øâä úåäâäá óñåð"à.( 
 ).א"ד( לעבוד עבודת השדה בחרישה וזריעה וקצירה וכיוצא בו ב
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 ויורש אותה בארץ ,ארץ החיים שלמעלה
 ובעשו בארץ ,שלמעלה ובשמים של מעלה

 . ובשמים של כאן למטה,של כאן למטה
.  ועשו למטה למטה,יעקב למעלה למעלה

 . ועשו למטה,ולמטה יעקב למעלה ,עוד
והיה כאשר תריד "ואף על גב שכתוב 

מזה של כאן  ,"לו מעל צוארךוופרקת ע
כי " שכתוב , אבל למעלה לא כלום,למטה
  ".עמו יעקב חבל נחלתו' חלק ה

 àâøãá ãéâðã ìè àìéòìã íéîùä íéîùä
 éðîùîå ïéùéã÷ ïéçåôú ì÷çì ïîúîå íéîùã

õøàä) ]ð"à [íééçä õøà àìéòìã õøà àã . åùòá
òéá õøàä éðîùîå áéúë÷áéðîùî  ( àã õøàä

 àìéòìã àòøàá äì úéøéå àìéòìã íééçä õøà
 àúúì àëäã àòøàá åùòìå àìéòìã íéîùáå
 åùò àìéòì àìéòì á÷òé àúúì àëäã íéîùáå
 àúúì åùòå àúúå àìéòì á÷òé åú àúúì àúúì

 áéúëã áâ ìò óàå)íùî  ( ãéøú øùàë äéäå
 ìáà àúúì àëäã éàäî êøàåö ìòî åìò ú÷øôå

ìë àì àìéòì áéúëã íå)è áì íéøáã ( ÷ìç éë
åäé"åúìçð ìáç á÷òé åîò äà:  

 בשעה שהתחילו יעקב ועשו ,בא וראה
 יעקב נטל חלקו ,ל את ברכותיהםוטיל

רבי .  ועשו נטל חלקו שלמטה,שלמעלה
יוסי ברבי שמעון בן לקוניא אמר לרבי 

 כלום שמעת מאביך למה לא ,אלעזר
 , הברכות שברך יצחק את יעקבהתקיימו

 כולם ותן הברכות שברך יצחק את עשווא
 כל אותם הברכות ,אמר לו. התקיימו

ברכות אחרות שברך כן  ו,מותימתקי
 אבל מיד יעקב .הקדוש ברוך הוא את יעקב

אחר כך ו . ועשו נטל למטה,נטל למעלה
ל ו יטאז יעקב, כשיקום מלך המשיח

 ולא , ויאבד עשו מן הכל,למעלה ולמטה
 כמו ,ן בעולםיהיה לו חלק ונחלה וזכרו

והיה בית יעקב אש ובית יוסף "שנאמר 
 כדי שיאבד ,' וגו"להבה ובית עשו לקש

 , ויעקב יירש שני עולמות,עשו מן הכל
זמן @ אותווב. העולם הזה והעולם הבא

ט את וועלו מושיעים בהר ציון לשפ" ,כתוב
 אותה מלכות ,"המלוכה' הר עשו והיתה לה

ש ברוך הקדולנתן י ,עשו שנטל בעולם הזה
 וכי . לבדו)הוא ברוך תהיה לקדוש(הוא 
מלכות מהקדוש ברוך אינה  היא עכשיו

 אלא אף על גב שהקדוש ברוך הוא ,הוא
 הנה נתן לשאר ,שולט למעלה ולמטה

העמים לכל אחד ואחד חלק ונחלה בעולם 
  מכולםלו ובזמן ההוא יט,הזה להשתמש בו
 שכתוב ,לה תהיה שלוואת המלכות וכ

 שכתוב , לו לבדו,"המלוכה' והיתה לה"
למלך על כל הארץ ביום ההוא ' והיה ה"

  ".אחד ושמו אחד' יהיה ה

 ïåäìã ïàëøá àìèðì åøùã àúòùá éæç àú
 ìéèð åùòå àìéòìã äé÷ìåç ìèð á÷òé åùòå á÷òé
 àéðå÷ì ïá ïåòîù éáøá éñåé éáø àúúì äé÷ìåç
 àì éàîà êéáàî úòîù íåìë øæòìà éáøì øîà

 ïàëøá åîéé÷úà ïåðéàå á÷òéì ÷çöé äéëøáã
à åäìë åîéé÷úà åùòì ÷çöé êéøáã ïàëøá" ì

 ïéðøçà ïàëøáå éîéé÷úî ïàëøá ïåðéà ìë
á÷ äéëøáã" àìéòì ìèð á÷òé ãéî ìáà á÷òéì ä

 àçéùî àëìî íå÷é ãë øúáì àúúì ìéèð åùòå
 àìëî åùò ãéáàúéå àúúå àìéòì á÷òé ìåèé

îìòá àðøëåãå àðñçàå à÷ìåç äéì àäé àìå à
 øîà úàã äîë)çé à äéãáåò ( á÷òé úéá äéäå

åâå ù÷ì åùò úéáå äáäì óñåé úéáå ùà ' ïéâá
 ïéîìò ïéøú á÷òé úéøéå àìëî åùò ãéáàúéã

äáå éúàã àîìòå ïéã àîìòàåä áéúë àðîæ ) íù
àë ( åùò øä úà èåôùì ïåéö øäá íéòéùåî åìòå

åäéì äúéäå" ìèðã åùòã åëìî àåää äëåìîä ä
é àîìò éàäáá÷ äéì áä" ä>ð" äéì àäé à

á÷ì"ä< åàì àúùä éëå éåãåçìá ]åëìî éäéà [
)åäéà(á÷î "á÷ èéìùã áâ ìò óà àìà ä" ä

 ãç ìëì ïéîò øàùì ïåì áäé àä àúúå àìéòì
 àùîúùàì àîìò éàäá àúðñçàå ÷ìåç ãçå
 àäúå àúåëìî åäìëî ìåèé àðîæ àåääáå äéá

åäéì äúéäå áéúëã àìë äéìéã" äéì äëåìîä ä
á áéúëã éåãåçì)è ãé äéøëæ (åäé äéäå" êìîì ä

åäé äéäé àåää íåéá õøàä ìë ìò" åîùå ãçà ä
ãçà:  

) åâå á÷òé àöé àöé êà éäéå ')ì æë úéùàøá רבי .' וגו"ויהי אך יצא יצא יעקב"
                                                                                                                                                                                     

  .אריכות ביהל אור' עי א
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שתי היציאות  "אך יצא יצא" ,שמעון אמר
   אלא,הללו למה

 åììä úåàéöé éøú àöé àöé êà øîà ïåòîù éáø
äîìàìà   

  ãî÷/à  
 ,אחת של השכינה ואחת של יעקב

 השכינה נכנסה עמו ,שהנה כשנכנס יעקב
 שיצחק היה אומר ,והתברך לפני השכינה

) לה( והשכינה מודה להם ,את הברכות
 , השכינה יצאה עמו, וכשיצא יעקב,עליהם

 שתי ,"אך יצא יצא יעקב"זהו שכתוב 
 לא ,"ועשו אחיו בא מצידו. "יציאות יחד

 שהוא הצידה ,"מצידו" אלא , מן הצידכתוב
 רוח הקודש ו, שלא היתה בו ברכה,שלו

אל תלחם את לחם רע " ,ת ואומרתעקצו
  ".עין

 á÷òé ìàò ãë àäã á÷òéã ãçå àúðéëùã ãç
 êøáúà àúðéëù éî÷å äéîò úìàò àúðéëù

 éãåà àúðéëùå ïàëøá øîà äåä ÷çöéã)åäì( 
]äéì[ ú÷ôð àúðéëù á÷òé ÷ôð ãëå åäééìò  äéîò

 áéúëã àåä àãä)ì æë úéùàøá ( àöé àöé êà
 ïî åãéöî àá åéçà åùòå ãçë úåàéöé éøú á÷òé
 äéìéã äãéö åäéàã åãéöî àìà áéúë àì ãéöä

çååö ùãå÷ä çåøå äëøá äéá äåä àìãà äøîàå 
)å âë éìùî (ïéò òø íçì úà íçìú ìà:  

יקום " ,' וגו"ויעש גם הוא מטעמים"
 , בתקיפות הרוח,דבורו היה בעזות ,"אבי

 בא וראה ".יקום אבי" ,דבר שאין בו טעם
 יעקב אמר בבושה של ,מה בין יעקב לעשו

ויבא אל אביו " , מה כתוב, בענוה,אביו
 אלא שלא , מה בין זה לזה".ויאמר אבי

 ,בר בלשון תחנוניםי ד,רצה לזעזע אותו
 ועשו אמר ".קום נא שבה ואכלה מצידי"
 ,בא וראה. מו כמי שלא דבר ע,"יקום אבי"

 ,נכנס עמו גיהנם ,בשעה שנכנס עשו
ויחרד יצחק " שכתוב ,הזדעזע ופחדויצחק 

ויחרד " כיון שכתוב ".לה עד מאדוחרדה גד
 ,"עד מאד" מה זה ,די ,"להויצחק חרדה גד

אלא שלא היתה יראה ואימה גדולה 
 אפילו ו,שנפלה על יצחק מיום שנברא

בשעה ההיא שנעקד יצחק על גבי המזבח 
 לא הזדעזע כשעה ההיא ,ראה סכין עליוו

 אז .שנכנס עשו וראה גיהנם שנכנס עמו
בטרם תבא ואברכהו גם ברוך " ,אמר
 שראיתי שכינה )שראתה( משום ,"יהיה

 יצחק ,דבר אחר. שמודה על אותן הברכות
גם ברוך " יצא קול ואמר ,"ואברכהו"אמר 
 אמר לו , רצה יצחק לקלל את יעקב".יהיה

 אתה מקלל את , יצחק,ואהקדוש ברוך ה
רריך ארור וא" שהרי כבר אמרת לו ,עצמך

  ".ומברכיך ברוך

åâå íéîòèî àåä íâ ùòéå ')àì íù ( íå÷é
éáàà äìî àçåø åôé÷úá úåæòá äåä äéøåáã 

 á÷òé ïéá äî éæç àú éáà íå÷é àîòè äá úéìã
 áéúë äî äåðòá éåáàã åôéñëá øîà á÷òé åùòì

)çé íù (øîàéå åéáà ìà àáéå éàä ïéá äî éáà 
 ìéìî äéì àòæòãæàì àòá àìã àìà éàäì
 åùòå éãéöî äìëàå äáù àð íå÷ íéðåðçú ïåùìá
 éæç àú äéîò ìéìî àìã ïàîë éáà íå÷é øîà
 òæòãæà íðäéâ äéîò ìàò åùò ìàòã àúòùá

 áéúëã ìéçãå ÷çöé)âì íù ( äãøç ÷çöé ãøçéå
 äãøç ÷çöé ãøçéå áéúëã ïåéë ãàî ãò äìåãâ

 äìåãâî éã åääìåãâá äåä àìã àìà ãàî ãò 
 àîåéî àúáø ÷çöéã äéìò ìôðã àúîéàå åìéçã
 ÷çöé ã÷òúàã àúòù àéääá åìéôàå éøáúàã

àîçå àçáãî éáâ ìòâ òæòãæà àì äéìò àðéëñ 
 ìàòã íðäéâ àîçå åùò ìàòã àúòù àéääë
 êåøá íâ åäëøáàå àáú íøèá øîà ïéãë äéîò

 äéäé)íù(  ïéâá)úàîçã (>úéîçã<  àúðéëù
 øîà ÷çöé øçà øáã ïàëøá ïåðéà ìò éãåàã
 àòá äéäé êåøá íâ øîàå àì÷ ÷ôð åäëøáàå

á÷ äéì øîà á÷òéì äéì èìéîì ÷çöé" ÷çöé ä
 êéøøåà äéì úøîà øáë àäã èééì úðà êîøâ

êåøá êéëøáîå øåøà:  

                                                           

וגם ) עמוס א(מדרש דרצה עשו להרוג את אמו אחר הברכות דכתיב ושחת רחמיו ח " הנה הביא הזא
ל שהיה עשו זהיר הרבה "ומקשה דאז' תתו וכויל אקרב מ"ז' להרוג את אביו דכתיב יקרבו ימי אבל אבי ופי

 ).א"נ(נ דכאן קודם שבירך יעקב וכאן אחר שברכו "בכבוד אביו ומשני דמדרשים חלוקים הם ול
á ôãá øâñåî"å. 
â )ñ"àúðéëù à (–ôã "å. 
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 ,הודו על אותן הברכות כולם ,בא וראה
 חלק גורלו של אפילו ו,עליונים ותחתונים

 והודה , והוא ברך אותו, הודה עליהםעשו
 והעלהו על ראשו ,על אותן הברכות

ויאמר שלחני כי " שכתוב , מנין לנו.למעלה
ויאמר לא אשלחך כי אם  השחר עלה

משום שהחזיק  "ויאמר שלחני" ".ברכתני
 וכי איך יכול אדם שהוא גוף .בו יעקב

 ,ובשר להחזיק במלאך שהוא רוח ממש
חות משרתיו אש עשה מלאכיו רו"שכתוב 

 מכאן שמלאכים שלוחי ,אלא, "הטול
 , כשיורדים לעולם הזה,הקדוש ברוך הוא

 ומתלבשים בגוף ,גלומים ומתגלמים
 משום שכך ראוי , של העולם הזהכדוגמא

שלא לשנות ממנהג אותו המקום שהולכים 
 שכאשר עלה משה ,והנה נאמר. לשם

ארבעים ' ויהי שם עם ה" ,למעלה מה כתוב
בעים לילה לחם לא אכל ומים לא יום ואר

 שלא לשנות , משום המנהג,"שתה
 ואותם .מהמקום ההוא שהלך לשם

והוא " כשירדו למטה כתוב ,המלאכים
 , וכן כאן".מד עליהם תחת העץ ויאכלווע

 לא נאבק עם ,כשירד למטה המלאך הזה
בש בגוף ויעקב אלא מתוך שהיה מל

 נאבק עמו זה ועל , של העולם הזהגמאודכ
  . אותו הלילהכל

 éàìò ïàëøá ïåðéà ìò åãåà àìë éæç àú
åùòã äéáãò ÷ìåç åäéà åìéôàå éàúúåà éãåà 

 ïàëøá ïåðéà ìò éãåàå åäéà äéëøáå åäééìò
 áéúëã ïìðî àìéòì äéùéø ìò äé÷ìñå)íù áì 

æë ( àì øîàéå øçùä äìò éë éðçìù øîàéå
 ïéâá éðçìù øîàéå éðúëøá íà éë êçìùà

÷òé äéá óé÷úàã åäéàã ùð øá ìéëé êéä éëå á
 åäéàã àëàìîá äéá àô÷úúàì àøùáå àôåâ

ùîî çåøá áéúëã )ã ã÷ íéìäú ( åéëàìî äùåò
 éëàìîã ïàëî àìà èäåì ùà åéúøùî úåçåø

á÷ã éçéìù" àîìò éàäì ïéúçð ïåðéà ãë ä
ïéùáìúîå åîéìâúàå ïéîéìââ àðååâë àôåâá 

 äàðùäì àìã éæçúà éëäã ïéâá àîìò éàäã
ðîî øîúà àäå ïîú ìéæàã øúà àåääã àâä

 áéúë äî àìéòì ÷éìñ ãë äùîã)çë ãì úåîù (
åäé íò íù éäéå" äìéì íéòáøàå íåé íéòáøà ä

 àìã àâäðî ïéâá äúù àì íéîå ìëà àì íçì
 ïåðéàå ïîúì ìéæàã øúà àåääî äàðùäì

 áéúë àúúì åúçð ãë ïéëàìî)ç çé úéùàøá (
åìëàéå õòä úçú íäéìò ãîåò àåäå àëä ïëå 

 äéîò ÷áàúà àì àúúì úçð ãë àëàìî éàä
 àðååâë àôåâá ùáìúà äåäã åâî àìà á÷òéã

 àã ìòå àîìò éàäã>÷áàúà <)÷áãúà( á÷òé 
àéìéì àåää ìë äéãäá:  

 משום שהשלטון של אלו אינו ,בא וראה
 השליטה של עשו לכן ו,אלא בלילה ודאי

 ועל כן ,אינה אלא בגלות שהיא הלילה
 ,ק עם יעקב ונאבק עמובלילה התחז

 ואז ,קר נחלש כחו ולא יכלווכשבא הב
 משום ששלטונו של יעקב ,התגבר יעקב

משא דומה אלי קרא " כתוב לכןו, ביום
 ,"משעיר שמר מה מלילה שמר מה מליל

 שהוא ,שהרי אז השלטון הוא של עשו
 נחלש כשבא לכן ו, הוא בלילה,שעיר
  ".ויאמר שלחני כי עלה השחר" ואז ,הבקר

 àìà åäéà åàì éðäã àúåðèìùã ïéâá éæç àú
àì åùòã àúåðèìù êë ïéâáå éàãå àéìéìáå åäéà 

 àéìéìá àã ìòå äìéì åäéàã àúåìâá àìà
 á÷òéã äéîò ó÷úúà>÷áàúàå <)÷áãúàå( 

 ìéëé àìå äéìéç ùìçúà àøôö àúà ãëå äéîò
 äéúåðèìù á÷òéã ïéâá á÷òé ó÷úúà ïéãëå

 áéúë êë ïéâáå àîîéá) äéòùéàé àë ( àùî
 øîåù äìéìî äî øîåù øéòùî àøå÷ éìà äîåã
 åùòã äéãéã äéúåðèìåù ïéãë àäã ìéìî äî

äéàãå ãë ùìçúà êë ïéâáå åäéà äìéìá øéòù 
 ïéãëå àøôö àúà)æë áì úéùàøá(  øîàéå
 øçùä äìò éë éðçìù  

                                                           

 ).א"נ(מ "א. מ" היינו סא
 ).א"ד(ב " לעיל מ עב
ואחר שקיימו שליחותם ). ד"א סט ע"כללים ח(א "מציאות זו קיימת גם בסט. )הערת הזוהר(א ” קא עג

ימים אינם יכולים לחזור עוד ' כשמתעכבים זשימים ' חוזרים לרוחניותם כשאינם מתעכבים בזה העולם ז
 ).ו"לש(ג " דף יד ע).א"נ(ח "הר זול והכי איתא במדרש רות מהז"א ועזא"היו כמו שאירע לעזלכמו ש
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כי " ".ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני"
  כי אםהיה צריך לכתוב  ,"אם ברכתני

îàéå íà éë éðúëøá íà éë êçìùà àì ø
íà éë éðúëøá  

  ãî÷/á  
 אם , מה זה כי אם ברכתני,תברכני

 ,תודה על אותן הברכות שברך אותי אבא
 , מה כתוב.ולא תהיה מקטרג עלי בגללם

ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם "
 אמר לו בעל ,"ישראל" למה .' וגו"ישראל

 שהרי אתה ,כרחי יש לי לשמש אותך
 ,תעטרת בכחך למעלה בדרגה עליונהה

  .ודאי ישראל יהיה שמך

 íà éðúëøá íà éë éàî äéì éòáî éðëøáú
 àäú àìå àáà éðëøáã ïàëøá ïåðéà ìò úéãåà

 áéúë äî åäééðéâá éì àâøè÷î) áì úéùàøá
çë ( íà éë êîù ãåò øîàé á÷òé àì øîàéå

åâå ìàøùé 'à ìàøùé éàîà" ïì úéà ïéçøë ìòá ì
ã êì àùîùì àìéòì êìéçá úøèòúà úðà àä

éàãå êîù äéäé ìàøùé äàìò àâøãá:  
עם " מה זה ".כי שרית עם אלהים"

 וכי תעלה על הדעת שעליו היה ,"אלהים
 שרית להתחבר , אלא אמר לו,אומר

 בזווג של , בחיבור עם אלהיםלהזדווגו
 ועל כן לא כתוב על ,השמש עם הלבנה

  בחיבור,"עם אלהים" אלא , אלהים)את(
 כמו שנאמר ,"ויאמר" ,דבר אחר. וזווג אחד

 ,"אלהיך' ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה"
ויאמר לא יאמר עוד שמך יעקב כי "אף כאן 

 אז התעטר יעקב בדרגתו ,"אם ישראל
ויברך " , מה כתוב.להיות הכלל של האבות

 ,"תו שםוויברך א" מה זה ,"תו שםוא
שהודה לו על כל הברכות שברך אותו 

  .אביו

éëéäìà íò úéøù " í)íù (éäìà íò éàî" í
 äéì øîà àìà øîà äåä äéìòã êúòã à÷ìñ

éäìà íò àâååãæàìå àøáçúàì úéøù" í
 àì àã ìòå àøäéñå àùîùã àâååæá àøåáçá

 ìò áéúë>ð"úà à<éäìà "éäìà íò àìà í" í
 úàã äîë øîàéå øçà øáã àãç àâååæå àøåáçá

 øîà)åë åè úåîù(à òîùú òåîù íà øîàéå 
åäé ìå÷ì" øîàé àì øîàéå àëä óåà êéäìà ä

 øèòúà ïéãë ìàøùé íà éë á÷òé êîù ãåò
 áéúë äî ïäáàã àììë éåäîì äéâøãá á÷òé

)èë áì úéùàøá ( êøáéå éàî íù åúåà êøáéå
 äéëøáã ïàëøá åäìë ìò äéì éãåàã íù åúåà

éåáà:  
דרכי ' ברצות ה" ,רבי שמעון פתח ואמר

 בא וראה ".ישלים איתואיש גם אויביו 
תקן את שביליו עם לכמה יש לאדם 

הקדוש ברוך הוא כדי לעשות את מצוות 
 שודאי שני מלאכים , שהרי פרשוה,התורה

 , עמולהזדווגשליחים יש לאדם מלמעלה 
 והם מעידים על ,אחד לימין ואחד לשמאל

 הם נמצאים ,האדם בכל מה שהוא עושה
בא .  וקוראים להם יצר טוב ויצר רע,שם

 ,להטהר ולהשתדל במצוות התורההאדם 
 כבר התגבר ,ג עמוואותו יצר הטוב שהזדו

על אותו יצר הרע והשלים עמו והתהפך לו 
 אותו יצר , וכשאדם הולך להטמא,לעבד

 ,הרע מתחזק ומתגבר על אותו יצר טוב
 ודאי כשאותו האדם בא ,והרי בארנו

 בכמה כח התחזק האדם כשהתגבר ,לטהר
 ,ישלים איתויו  אז אויב,אותו יצר טוב

 ,שאותו יצר הרע נכנע לפני היצר הטוב

 øîàå çúô ïåòîù éáø)æ æè éìùî ( úåöøá
åäé"éåà íâ ùéà éëøã ä éæç àú åúà íéìùé åéá

 äéá éåìéáù àð÷úúàì ùð øáì äéì úéà äîë
á÷á" àäã àúééøåàã éãå÷ô ãáòîì ïéâá ä

éàãåã äåî÷åàáúéà ïçéìù ïéëàìî éøú ) äéì( 
 ùð øáì>àìéòìî <)àìéòìã( äéãäá àâååãæàì 

 øáá äéá ïéãäñ ïåðéàå àìàîùì ãçå àðéîéì ãç
 ïîú éçëúùî ïåðéà ãéáò åäéàã äî ìëá ùð
 ùð øá éúà òø øöéå áåè øöé ïåì ïðéø÷å
 àåää àúééøåàã éãå÷ôá àìãúùàìå äàëãúàì
 ìò ó÷úúà åäéà øáë äéá âååãæàã áåè øöé

äéì êéôäúàå äéãäá íéìúùàå òøä øöé àåääâ 
 øöé àåää àáàúñàì ìéæà ùð øá ãëå àãáòì
 àäå áåè øöé àåää ìò øáâúàå ó÷úúà òøä

                                                           

 ).א"נ(מ "א.  פירוש השכינהא
 ).הערת הזוהר(ב ”ב קסה ע” שמות קו עב
 ).הערת הזוהר(ב ” קמה עג
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 ".טוב נקלה ועבד לו" ,ועל זה אמר שלמה
 ואז כשאדם . זה יצר הרע,"ועבד לו"מה זה 

ישלים  אז גם אויביו ,הולך במצוות התורה
  . מצדויםה שבאאל זה יצר הרע ו,איתו

 ãë ùð øá ó÷úúà åôé÷ú äîë äàëãúàì
 åúà íéìùé åéáéåà ïéãë áåè øöé àåää àøáâúà
 ìòå áåè øöéã äéî÷ àéôëúà òøä øöé àåääã

 äîìù øîà àã)è áé íù ( åì ãáòå äì÷ð áåè
 ùð øá ìéæà ãë ïéãëå òøä øöé àã åì ãáòå éàî
 åúà íéìùé åéáéåà íâ ïéãë àúééøåà éãå÷ôá

)å( òøä øöé àã]ãåúàééåøèñî [:  
ה " משום שיעקב בטח בקב,בא וראה

 על כן אויביו ישלים ,וכל דרכיו היו לשמו
זק של ו הכח והח,ל" סמא)זה( וזה ,תויא

 ומשום שהשלים .עשו שהשלים עם יעקב
 אזי ,עם יעקב והודה לו על אותן הברכות

 ,אז הודה לו עשו( .השלים עמו עשו
 ,"יש לי רב אחי יהי לך אשר לך"שכתוב 

שהרי הודה לו על אותן הברכות שלו 
 ועד שלא השלים יעקב עם אותו ,)בֶרבֵח

 לא השלים עמו , שנתמנה עליוהממונה
 בכל מקום הכח של מטה תלוי לכן .עשו

  .בכח של מעלה

á÷á äéá çèáà á÷òéã ïéâá éæç àú" ìëå ä
 äéîùì ååä éåçøà àãå åúà íéìùé åéáéåà àã ìò

>ð" ààã<ã àô÷åúå àìéç ìàîñ  íéìùàã åùò
 éãåàå á÷òéã äéîò íéìùàã ïéâáå á÷òéã äéîò

 äéîò íéìùà ïéãë ïàëøá ïåðéà ìò äéì)ã( åùò
]ð" áéúëã åùò äéì éãåà ïéãë à)è âì úéùàøá (

 ìò äéì éãåà àäã êì øùà êì éäé éçà áø éì ùé
éìéã ïàëøá ïåðéààáàáøçá [ íéìúùà àìã ãòå 

éìò ã÷ôúàã àðîî àåää éáâì á÷òé äéîò àì ä
 àô÷åú øúà ìëá êë ïéâá åùò äéîò íéìùà

àìéòìã àô÷åúá àéìú àúúìã:  
ויחרד יצחק חרדה גדלה עד מאד "

מי "מה זה  ,"מי אפוא" ".ויאמר מי אפוא
 אלא , מי הוא זהכתוב היה צריך ל,"אפוא

 כשברך  שםשעמדה השכינה "מי אפוא"
 ,"מי אפוא" ועל כן אמר ,יצחק את יעקב

 ומודה על אותן מי הוא שעומד כאן
גם ברוך " ודאי ,הברכות שברכתי אותו

 שהנה הקדוש ברוך הוא הסכים ,"יהיה
 משום ,רבי יהודה אמר. לאותן הברכות

אותה החרדה שהחריד יעקב את יצחק 
נש של יוסף שחרד ו נענש יעקב בע,אביו

 .חרדה כזו בשעה שאמרו לו זאת מצאנו
 ,באיפה נענש יעקב ,"מי אפוא"יצחק אמר 

ם יוסף  וַש," הם רועיםאיפה"וב שכת
 ואף על גב שהקדוש . ונענש יעקב,נאבד

 ,ברוך הוא הסכים על ידו באותן הברכות
 הם איפה" שכתוב ,הוא נענש באיפה

 ומשם נאבד ממנו ונענש כל אותו ,"רועים

 éî øîàéå ãàî ãò äìåãâ äãøç ÷çöé ãøçéå
 àåôà)âì æë íù(  éî àåôéà éî éàî àåôéà éî

éî àìà äéì éòáî äæ àåäâ àîéé÷ã àåôéà 
îú àúðéëù àã ìòå á÷òéì ÷çöé äéì êéøá ãë ï

 ìò éãåàå àëä íéà÷ã àåä ïàî àåôéà éî øîà
 äéäé êåøá íâ éàãå äéì úéëøáã ïàëøá ïåðéà

)íù( á÷ àäã" éáø ïàëøá ïåðéàá íëúñà ä
 äãøç àéää ïéâá øîà äãåäé]ãéøçàã) [ãøçã( 

 óñåéã àùðåòá á÷òé ùðòúà éåáà ÷çöéì á÷òé
 äãøç ãøçã>éàäë <)éàäá(á  åøîàã àúòù

 äéì)íùáì æì  ( éî øîà ÷çöé åðàöî úàæ
äôéàá àåôéàã áéúëã á÷òé ùðòúà )æè íù (

 ùéðòúàå ãéáàúà óñåé ïîúå íéòåø íä äôéà
á÷ã áâ ìò óàå á÷òé" ïåðéàá éåãé ìò íëúñà ä

 íä äôéà áéúëã äôéàá ùðòúà åäéà ïàëøá

                                                           

à  äéìéã)ôã"å( 
ז "לפ(ח "א ז"לי בחרבש יש לי רב אחי יש במלות רב אחי חרבי וזהו די "וז ג ברכאן די לי בחרבא" הב

שלא נתקיימו הברכות ויהיו לעשו ' ל דיעקב אמר ויהי לי שור וחמור וגו"דבמלת רב רמז לברכת החרב נ
אומים הוה לך עמים וישתחוו לך וברכות מטל השמים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש יעבד' והם היו ח

ל "והשיב עשו יש לי רב ר' ח ברוך הרי גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך הוא חד אורריך ארור ומברכיך
 ).א"נ) (ב הרי חרב"לאותיות ר' ב וכשתצרף ח"ברכות הנזכרים לעיל יש לי עוד אותיות ר' יותר מח

 ).א"נ(מ "א. י גימטריא איפה והיא השכינה כידוע"ל ואדנ"ל דא" נג
רושם שוה ונכתב באות ואין קושיא כי פי. עיין דרך אמת ).א"ד(ע " אפוא כתיב וביוסף איפה כתיב וצד

 ).א"נ(ב "הרש. לשון אפיה' כו ל מי נאפה שם"לרמוז למרז' א
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  מה זה". גדולהויחרד יצחק חרדה. "נשוהע
 וכתוב שם ,"גדולה"  כתוב כאן,"גדולה"
 שנכנס עמו ,' וגו"לה הזאתוואת האש הגד"

 כתוב ,"עד מאד"מה זה  ,"עד מאד" .גיהנם
 ,"והנה טוב מאד" וכתוב שם ,"מאד"כאן 

  ".מי אפוא" אז אמר ,זה מלאך המות

 àåää ìë ùðòúàå äéðî ãéáàúà ïîúîå íéòåø
é ãøçéå àùðåò äìåãâ éàî äìåãâ äãøç ÷çö

 íúä áéúëå äìåãâ àëä áéúë)æè çé íéøáã (
åâå úàæä äìåãâä ùàä úàå ' íðäéâ äéîò ìàòã

 áéúëå ãàî àëä áéúë ãàî ãò éàî ãàî ãò
 íúä)àì à úéùàøá ( êàìî àã ãàî áåè äðäå

 àåôéà éî øîà ïéãë úåîä  
  äî÷/à  
 אמר .' וגו"ע עשו את דברי אביווכשמ"

 אותן דמעות  כמה רעות עשּו,ארבי חיי
שבכה והוציא עשו לפני אביו כדי שיתברך 

 אביו י משום שהיה מחשיב דבר,ממנו
 )ובארוהו( ,"הכי קרא שמו יעקב" .יותר

 ,קרא שמו אותו שקרא לו ,"הכי קרא שמו"
 ,ק בשביל קלוןוהוציא השמעת קול של ר
.  אלא קרא שמו,לא כתוב הכי נקרא שמו

 ,"זה" ומה ,"זה" ,"יםיויעקבני זה פעמ"
 ,םיויעקבני פעמיהיה צריך לכתוב  )אלא(

רתי החזיר ובכ ,םיאלא דבר אחד היה פעמי
 .יםי זהו פעמ,לו פעם אחרת ברכתי

 דבר ,"יםיכי עתה שבנו זה פעמ" כדוגמא זו
 ולא , אחד שהנה החזרתי לו,םיאחד פעמי

 ,"שבנו" .נהיה בבושה לפני אותו אדם
.  וכבר החזרנו, אנו בבושה ממנו,שנווב

 ,"ותחשבני לאויב לך" אמר איוב וזכדוגמא 
אשר " ופרשוה שכתוב ,אויב חזר איוב

 רבונו של , אמר לפניו,' וגו"בשערה ישופני
 וכאן . שמא רוח סערה עברה לפניך,עולם

 והנה עתה חזר הדבר ונטל ,רתי לקחובכ
  .ברכתי

åâå åéáà éøáã úà åùò òåîùë ') æë úéùàøá
ãì ( éáø øîà ïéòîã ïåðéà åãáò ïéùéá äîë àééç

éåáà éî÷ åùò ÷éôàå äëáãïéâá à äéðî êøáúéã 
ïéâááøéúé éåáàã äìî áéùç äåäã â àø÷ éëä 

 á÷òé åîù)äåî÷åàåéëä  (]äàé[ àø÷ åîù àø÷ 
÷éôà äéì àø÷ã àåää åîùã ïéâá à÷åøã àöéö 

 åîù àø÷ àìà áéúë àì åîù àø÷ð éëä àðì÷
 íéîòô äæ éðá÷òéå)åì íù ( äæ åäî äæ] àã

íéîòô [)àìà (>éðá÷òéå< àìà äéì éòáî íéîòô 
éúøåëá éðîæ éøú éåä ãç äìîä àðîæ äéì øãäà 

 àã àðååâë ïéðîæ éøú àåä äæ éúëøá àøçà)íù 
é âî ( ïéøú ãç äìî íéîòô äæ åðáù äúò éë

 àôåñëá éåäð àìå äéì àðøãäà àäã ãç ïéðîæ
åñëá ïðà åðùá åðáù ùð øá àåääã äéî÷ àô

 áåéà øîà àã àðååâë àðøãäà øáëå äéðî) áåéà
ãë âé (áéåà áåéà øãäà êì áéåàì éðáùçúåå 

 áéúëã äåî÷åàå)æé è íù ( éðôåùé äøòñá øùà
åâå 'ùáø åéðôì øîà" äøáò äøòñ çåø àîù ò

 äìî øãäà äúò äðäå ç÷ì éúøåëá àëäå êéðôì
éúëøá ìéèðå:  

 מה איפה ולך ,'הן גביר שמתיו לך וגו"
אין עומד פה מי  ,"איפהולך " ".עשה בניא

 אז ברך ,"מה אעשה בני" ,שיסכים עליך
 והסתכל בדרגתו ואמר ,אותו בעולם הזה

 שהרי כך ראוי לך ,"ועל חרבך תחיה"
 ועל כן אמר ,תבֹוַרך דמים ולעשות ְקולשפ

ולך " ,רבי אלעזר אמר". מה אעשה בני"
 למה ,כיון שאמר את זה ,"אפוא מה אעשה

áâ ïäéåâå êì åéúîù ø ')ãì æë úéùàøá (
ìåäëà àåôìå éðá äùòà äî äëà àåô ]ì à

àîéé÷ [> úéìàîéé÷< )úàìàîéé÷( ïàî àëä 
ãà éàäá äéëøá ïéãë éðá äùòà äî êìò íëúñ

 øîàå äéâøãá ìëúñàå àîìò)î íù( êáøç ìòå 
 ïéîã àãùåàì êì éæçúà éëä àäã äéçú

                                                           

à ôãá ÷çîð"å. 
זכות גדול לפ שכונתו להתברך כיון דבכלל כבוד אביו שאין ברכתו קלה בעיניו נחשב לו " כלומר אעב

 ).א"נ(ח "ז. ומכאן יובן קצת שקול אל דעות בדקות ויזהר האדם בכל מעשיו בכוונות טובות
 ).א"ד(שמח '  ילקוט שמואל סיג
 ).א"נ(ח "ז.  מלת הכי קא דייק וכן כשתולשין רוק עושין הכי וזה עשה עשו דרך בזיוןד
 ).הערת הזוהר(א ”א שמות קיא ע” קס עה
 ).א"נ(מ "א. ל חשבת אותיות שמי שהם איוב שנעשה אויב" רו
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 ," מה אעשההפיולך א" , אלא אמר לו,"בני"
 ,שאתה בדין ובחרב ובדם אני רואה אותך

 בני , אלא בני.מהיואת אחיך בדרך של
 ועל , אני גרמתי לך משום שאתה בני,ודאי
 ".דוועל חרבך תחיה ואת אחיך תעב"כן 

 שהרי לא עבד עשו את ,התקייםלא עדיין ו
 ,עכשיו משום שיעקב לא רצה אותו ,יעקב

 ,ר וקרא לו אדוני כמה פעמיםוהוא חז
אותו  משום שהסתכל למרחוק והעלה

  . כמו שאמרנו,לסוף הימים

øîà àã ìòå ïéáø÷ ãáòîìå  éáø éðá äùòà äî
ìå øîà øæòìàêààåôà  øîàã ïåéë äùòà äî 

ìå äéì øîà àìà éðá éàîà éàäàåôà äë äî 
 êì àðéæç àîãáå àáøçáå àðéãá úðàã äùòà
 àðà éàãå éðá éðá àìà íéìù çøàá êéçàìå

éâá êì àðîéøâï éðá úðàãá êáøç ìò àã ìòå 
 ãåáòú êéçà úàå äéçú)ïééãòå] (ïéãò[ àì 

 ïéâá á÷òéì åùò äéì çìô àì àäã íéé÷úà
 àø÷å øãäà åäéàå àúùä äéì àòá àì á÷òéã
 ÷åçøîì ìëúñàã ïéâá éðîæ äîë éðåãà äéì

ïøîà÷ãë àéîåé óåñì äéì ÷éìñåâ:  
 .רבי חייא ורבי יוסי היו הולכים בדרך

ם ראו את רבי יוסי הזקן בעודם הולכי
 ישבו עד שהגיע .שהיה הולך אחריהם

 עכשיו , אמרו, כיון שהגיע אליהם.אליהם
 אמר רבי . הלכו.קנת לפנינווהדרך מת

 פתח רבי יוסי ".'עת לעשות לה" ,חייא
פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על " ,ואמר

זו כנסת  "פיה פתחה בחכמה" ,"לשונה
אלו הם  "ותורת חסד על לשונה" ,ישראל
 שהם לשון התורה שמדברים בה ,ישראל

' זו ב "פיה פתחה בחכמה. "ימים ולילות
ותורת חסד על " . ופרשוה,של בראשית

 , שבו ברא את העולם,זה אברהם "לשונה
 ,סתומה מצד זה'  ב.ובו מדבר תמיד
 כמו , סתומה מצד זה.ופתוחה מצד זה

 פתוחה מצד ".ריווראית את אח"שנאמר 
 . פניה כלפי מעלה)להדר( זה כדי להאיר

 והיא ,ופתוחה מצד זה כדי לקבל מלמעלה
 עומדת בראש התורה לכן ו.אכסדרה לקבל

 ,"פיה פתחה בחכמה" ,ומתמלאת אחר כך
בראשית ברא " שכתוב ,בחכמה ודאי

 ,"ותורת חסד על לשונה" כתרגומו ,"אלהים
ויאמר אלהים " , ואומרמדברשהרי אחר כך 

זו  "ה פתחה בחכמהפי". "יהי אור ויהי אור
 והיא ,של השם הקדוש שהכל בה' ה

 הסוד , כלולה ממעלה ומטה,סתומה וגלויה
 ,"פיה פתחה בחכמה" .של מעלה ומטה

 ,משום שהיא סתומה שאין נודעת כלל
ונעלמה מעיני כל חי ומעוף "שכתוב 

 וכשמתחילה להתפשט ".השמים נסתרה

 ååäã ãò àçøàá éìæà ååä éñåé éáøå àééç éáø
 ìéæà äåäã àáñ éñåé éáøì äéì åîç éìæà

ã ãò åáúé åäééøúá åäééáâì àèî] àèîã ïåéë
åäééáâì[ åìæà ïî÷ àð÷úúî àçøà àúùä åøîà 

 àééç éáø øîà)åë÷ èé÷ íéìäú ( úåùòì úò
åäéì" øîàå éñåé éáø çúô ä)åë àì éìùî ( äéô

 äéô äðåùì ìò ãñç úøåúå äîëçá äçúô
 ìò ãñç úøåúå ìàøùé úñðë àã äîëçá äçúô
 àðùéì ïåðéàã ìàøùé ïåðéà ïéìà äðåùì

éøåàã äçúô äéô éìéìå éîåé äá éòúùîã àúé
á àã äîëçá ' ãñç úøåúå äåî÷åàå úéùàøáã

 äéáå àîìò àøá äéáã íäøáà àã äðåùì ìò
á øéãú éòúùî ' àçéúôå àñéâ éàäî íéúñ

øîà úàã äîë àñéâ éàäî àîéúñ àñéâ éàäî 
)â âì úåîù( éàäî àçéúô éøåçà úà úéàøå 

 àøäðàì ïéâá àñéâ>ð"àøãäàì à<àäôðà  
 àìá÷ì ïéâá àñéâ éàäî àçéúôå àìéò éáâì
 àîéé÷ êë ïéâáå àìá÷ì äøãñëà éäéàå àìéòìî
 äçúô äéô øúáì àéìîúàå àúééøåàã àùéøá

 áéúëã éàãå äîëçá äîëçá)à à úéùàøá (
éäìà àøá úéùàøá" ìò ãñç úøåúå åîåâøúë í

 øîàå éòúùî øúáì àäã äðåùì)â íù(  øîàéå
éäìà"ô øåà éäéå øåà éäé í àã äîëçá äçúô äé

ä ' àéìâå íéúñ éäéàå äá àìëã àùéã÷ àîùã
)àìéìë] (àììë[ àúúå àìéòã àæø àúúå àìéòã 

                                                                                                                                                                                     

à  äëìå)ôã"å.( 
 .)א"ד(ב "ז ע"לעיל קל' דין כמוהו ועי'  פיב
וזה טעות כי . עיין דרך אמת ).א"ד) (דאולי רמז לאנטונינוס דאם לא כן תימה כי לעולם לא אתקיים (ג

וכולהו יתקיימין ' גם לקמי' ב כד יקום משיחא יטול יעקב וכו”ל קמג ע"לימות סוף יומיא יתקיים כמש
 ).א"נ (ב"הרש. ל בגין דסליק לון לסוף יומיא"א ז”לזמנא דמלכא משיחא גם וישלח קעב ע
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 )והיא( , והיא בתוכה,בחכמה שנדבקה בה
פיה . " שהיא תורת חסד,למוציאה קו

 א האחרונה שהיא"זו ה ,"פתחה בחכמה
ותורת חסד " .בור תלוי בחכמהיוהד ,דיבור

 הדיבור זה הקול שעומד על ,"על לשונה
  ,זה יעקב ,"ותורת חסד" .להנהיגו

 àìã àîéúñ éäéàã ïéâá äîëçá äçúô äéô
 áéúëã ììë òãééúà)àë çë áåéà ( äîìòðå

 éøàù ãëå äøúñð íéîùä óåòîå éç ìë éðéòî
 äååâá éäéàå äá ÷áãúàã äîëçá àèùôúàì

)éäéàå (éôà äéô ãñç úøåú éäéàã àì÷ ú÷
ä àã äîëçá äçúô" øåáã åäéàã äàøúá à

 àã äðåùì ìò ãñç úøåúå äîëçá àéìú äìîå
 ãñç úøåúå äéì àâäðàì øåáã ìò àîéé÷ã ìå÷

á÷òé àã  
  äî÷/á  

ז ו להנהיג הדבר ולאח,שהוא על לשונה
  . ובארוה,בלי קול דיבור  שהרי אין,אותו

ìå äìî àâäðàì äðåùì ìò åäéàã äì àãçà
äåî÷åàå ìå÷ àìá øåáã úéì àäã:  

אני חכמה " ,פתח רבי חייא אחריו ואמר
אני " ".שכנתי ערמה ודעת מזמות אמצא

 ,"שכנתי ערמה" ,זו כנסת ישראל ,"חכמה
ודעת מזמות " ,זה יעקב שהוא חכם

מות י שהיתה לו דעת מז,זה יצחק ,"אמצא
 ומשום שחכמה השתתפה .לברך את עשו

ודעת מזמות " ,ערמה שהוא ,עם יעקב
 ושרו עליו , שהתברך יעקב מאביו,"אמצא

 בו ובבניו התקיימוו, הללוכל הברכות 
 התקיימוהן ֵמ. לעולם ולעולמי עולמים

ימו לזמן מלך ילן יתקו וכ,בעולם הזה
 שאז יהיו ישראל גוי אחד בארץ ,המשיח

 זהו שכתוב .הוא ברוך ועם אחד לקדוש
וישלטו  ".תם לגוי אחד בארץוועשיתי א"

וארו עם ענני " שכתוב ,למעלה ולמטה
והנה עם ענני " [שמיא כבר אינש אתי
 , זה מלך המשיח].השמים כבן אדם בא

וביומיהון די מלכיא אנון יקים "שכתוב 
ובימיהם של אלו [' וגו" אלה שמיא מלכו

ועל , ]המלכים יעמיד אלהי השמים מלכות
זמן רצה שיעברו ברכותיו לאותו יעקב כן 

  .מיד ולא נטל אותם ,שיבא

 øîàå äéøúáà àééç éáø çúô)áé ç éìùî (
 éðà àöîà úåîæî úòãå äîøò éúðëù äîëç éðà
 á÷òé àã äîøò éúðëù ìàøùé úñðë àã äîëç
 äåäã ÷çöé àã àöîà úåîæî úòãå íéëç åäéàã
 äîëçã ïéâáå åùòì äéì àëøáì úåîæî úòã äéì
 úòãå äîøò åäéàã á÷òéã äéãäá óúúùà

à úåîæî äéìò åøùå éåáàî á÷òé êøáúàã àöî
 íìòì éåðááå äéá åîéé÷úàå ïàëøá ïåðéà ìë
 àîìò éàäá åîéé÷úà ïåðéàî ïéîìò éîìòìå
 ïéãëã àçéùî àëìîã àðîæì ïåîéé÷úé åäìëå

á÷ì ãçà íòå õøàá ãçà éåâ ìàøùé ïåäé" ä
 áéúëã àåä àãä)áë æì ìà÷æçé ( íúåà éúéùòå

 àìéòì ïåèìùéå õøàá ãçà éåâì áéúëã àúúå
)âé æ ìàéðã ( éúà ùðéà øáë àéîù éððò íò åøàå

 áéúëã àçéùî àëìî àã)ãî á íù ( ïåäéîåéáå
åâå åëìî àéîù äìà íå÷é ïåðéà àééëìî éã ' ìòå

 àðîæ àåääì éåëøá ïå÷ìúñéã á÷òé àòá àã
øúìàì ïåì ìèð àìå éúàã:  

ואתה אל " ,פתח רבי ייסא אחריו ואמר
ואל תחת ' תירא עבדי יעקב נאם ה

 אבל . הפסוק הזה בארוהו.' וגו"ישראל
בשעה ההיא שיצא יעקב מלפני אביו עם 

 הנה , הסתכל בעצמו ואמר,אותן הברכות
 ,הברכות הללו אני רוצה להעבירן לאחר כך

 יצא קול . והיה ירא ופוחד.רך הימיםולא
' ואתה אל תירא עבדי יעקב נאם ה" ,ואמר

 ,לם הזהב אותך בעוו לא אעז,"כי אתך אני
 לאותו הזמן ,כי הנני מושיעך מרחוק

.  את אותן הברכות,שאתה מעביר אותן
 שאף על גב ,"ִׁשְבָיםואת זרעך מארץ "

נוטל ברכותיו וישתעבדו עשו  עכשיוש

 øîàå äéøúáà àñéé éáø çúô) äéîøéé ì (
åäé íàð á÷òé éãáò àøéú ìà äúàå" úçú ìàå ä

åâå ìàøùé 'äá ìáà äåî÷åà àø÷ éàä àéä
 ïàëøá ïåðéàá éåáà éî÷î á÷òé ÷ôðã àúòù
 àðéòá ïàëøá ïéìà àä øîà äéùôðá ìëúñà
 ìéçã äåäå ïéîåé åëéøàì øúáì ïåì à÷ìñì
 éãáò àøéú ìà äúàå øîàå àì÷ ÷ôð éôúñîå

åäé íàð á÷òé" êì ÷åáùà àì éðà êúà éë ä
 àåääì ÷åçøî êòéùåî éððä éë àîìò éàäá

 ïåðéàì ïåì ÷éìñ úðàã àðîæ êòøæ úàå ïàëøá
 éåëøá ìéèð àúùäã áâ ìò óàã íéáù õøàî
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אז בניך ו , אני אוציא אותם מידיו,בבניך
 . לאותן הברכות,"ושב יעקב" .ישתעבדו בו

 ).שהיא עם יעקב(זו השכינה  ,"ושב יעקב"
 כמו "ושקט ושאנן" , ודאי"ושב יעקב"

 , ומדי, מבבל,יותו מאותן מלכ,שבארוה
 שהם היו שהשתעבדו , ומאדום,ומיון

לעולם ולעולמי  ,"ואין מחריד" .בישראל
  .עולמים

 ïéãëå éåãéî ïåì ÷éôà àðà êðáá ïåãáòúùéå åùò
 áùå ïàëøá ïåðéàì á÷òé áùå äéá êéðá ïåãáòùé

àúðéëù àã á÷òéà >ð"á÷òéã äéîò éäéàã à< 
 äåî÷åàã äîë ïðàùå è÷ùå éàãå á÷òé áùå

 ïåéîå éãîî ìááî ïååëìî ïåðéàî>íåãàîå< 
àãàã ååä åäðéù ïéàå ìàøùéá åäá åãáòú

àéîìò éîìòìå íìòì ãéøçî:  
 , בעודם הולכים אמר רבי יוסי.הלכו

ודאי כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא 
 והכל כדי , הכל היה בסוד החכמה,בארץ

 ,להראות את החכמה העליונה לבני האדם
כדי שילמדו מהמעשה ההוא את סודות 

יו דרכי  וכל מעש, והכל הם כראוי,החכמה
 משום שדרכי התורה הם דרכי ,התורה

 ואין דבר קטן שאין בו ,הקדוש ברוך הוא
כמה דרכים ושבילים וסודות של חכמה 

 שהרי רבי יוחנן בן זכאי ,בא וראה. עליונה
היה אומר שלש מאות הלכות פסוקות 

ושם " בפסוק ,בסוד החכמה העליונה
 ,"אשתו מהיטבאל בת מטרד בת מי זהב

תם אלא לרבי אליעזר שהיה לה אויולא ג
 כדי לדעת שכמה סודות עליונים הם ,עמו

 ובכל , שהוא בתורה,בכל מעשה ומעשה
 לכן ,דבר ודבר היא חכמה ותורת אמת

דברי התורה הם דברים קדושים להראות 
גל עיני " כמו שנאמר ,ממנה נפלאות

  ".ואביטה נפלאות מתורתך

à éìæà ååäã ãò åìæà" äî ìë éàãå éñåé ø
áòãá÷ ãé" àúîëçã àæøá äåä àìë àòøàá ä

 éðáì åäì äàìò àúîëç äàæçàì ïéâá àìëå
 àúîëçã ïéæø àãáåò àåääî ïåôìéã ïéâá àùð
 éçøåà åäìë éåãáåòå úåàé à÷ãë ïåðéà àìëå
 éçøà ïåðéà àúééøåàã éçøåàã ïéâá àúééøåàã

á÷ã" ïéçøåà äîë äá úéìã àøéòæ äìî úéìå ä
àìò àúîëçã ïéæøå ïéìéáùå éáø àäã éæç àú ä

]éàëæ ïá ïðçåé) [ïåòîù( äàî úìú øîà äåä 
 ÷åñôá äàìò àúîëçã àæøá úå÷åñô úåëìä

)èì åì úéùàøá ( úá ìàáèéäî åúùà íùå
 éáøì àìà ïåì éìâ àìå áäæ éî úá ãøèî

>øæòéìà <)øæòìà( òãðîì ïéâá äéîò äåäã 
 àãáåòå àãáåò ìëá ïåðéà ïéàìò ïéæø äîëã

 àúééøåàá éäéàã éäéà àúîëç äìîå äìî ìëáå
 àúééøåàã ïéìî ïåðéà êë ïéâá èåù÷ã àúééøåàå

 ïéìî]ïéùéã÷[ äîë úåàìôð äðéî äàæçàì ïåðéà 
 øîà úàã)çé èé÷ íéìäú ( äèéáàå éðéò ìâ

êúøåúî úåàìôð:  
קם י בשעה שהנחש ההוא ע,בא וראה

 שקרב לאשה והטיל ,את אדם ואת אשתו
נטמא  אז ,והתפתה בו אדם ,א זוהמבה

 וגרם , והתקללה בשבילו האדמה,העולם
 ועמד העולם להפרע ,מות לכל העולם

 על )רֶּפוִכ( עד שבא עץ החיים וכפה ,ממנו
 ישלוט  והכניע אותו הנחש שלא,אדם

שהרי בזמן . לעולמים על זרעו של יעקב
 היה נכנע אותו ,שהקריבו ישראל שעיר

 ועל כן , כמו שנאמר,הנחש והתהפך לעבד
 אחד ,קב לאביו שני שעיריםהקריב יע

 ואחד , שהוא שעיר,להכניע את עשו

 íãàì àéåç àåää íé÷òã àúòùá éæç àú
 àîäåæ äá ìéèàå àúúàì áéø÷àã äéúúàìå

àúôúàå àîìò áàúñà ïéãë íãà äéá 
 àîìò ìëì àúåî íéøâå äéðéâá àòøà àéèìúàå
 àðìéà àúàã ãò äéðî àòøôúàì àîìò àîéé÷å

 ééçã> éôëåð"øôëå à <)ìéôðå( àééôëå íãà ìò 
 àòøæ ìò ïéîìòì èåìùé àìã ùçð àåääì äéì
 äåä øéòù ìàøùé åáéø÷àã àðîæá àäã á÷òéã

àãáòì êôäúàå ùçð àåää àéôëúàáë  äî
 ïéøú éåáàì á÷òé áéø÷à àã ìòå øîúàã
 ïéâá ãçå øéòù åäéàã åùòì àéôëàì ãç ïéøéòù

                                                           

בלק בפסוק מי מנה עפר יעקב ושב ' וכן בפ' עקב במי כלומר שתשוב השכינה מן הגלות ודייק מהכא א
א ואי ושב יעקב הוא "שהוא ז' נאם ה' ת מדבר ואומר אל תירא וגו"יעקב ודאי כלומר שכינה שהרי הת

 ).א"נ(ח "ז. 'ל אלא יעקב היא השכינה כנז"מדת יעקב ושבתי היל
 ).רת הזוהרהע(ב ” קמד עב
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בשביל הדרגה שהיתה תלויה בעשו ונדבק 
 עמד העולם עד שתבא לכןו.  ונתבאר,בו

 , אדםדוגמת ובן אדם כ, חוהדוגמתאשה כ
  ויעקמו ויחכימו את

äéá ÷áãúàå åùò äéá éìú äåäã àâøãà øîúàå 
 àðååâë àúúà éúéúã ãò àîìò àîéé÷ êë ïéâáå

åîéëçéå åîé÷òéå íãàã àðååâë ùð øáå äåçã  

  åî÷/à  
 ,אותו הנחש הרע ואותו שרוכב עליו

  .והכל נתבאר
éì äéìò áéëøã àåääå àùéá àéåç àåääì ä

øîúà àìëå:  
דע ציד וויהי עשו איש י" ,פתח ואמר

ויעקב איש תם " והרי נאמר ,"איש שדה
אדם [ם יגבר של, "איש תם" ".יושב אוהלים

למה הוא  ,"יושב אוהלים" .כתרגומו] שלם
 שאוחז ,יושב אוהלים משום שהוא ,תם

 . את אברהם ואת יצחק,את שני הצדדים
 ,ועל כן יעקב בצדו של יצחק בא אל עשו

עם חסיד תתחסד " שכתוב ,כמו שנאמר
עם  , וכשבא עם ברכות".ועם עקש תתפל

 עם סיוע של ,סיוע שלמעלה הוא בא
 כמו , זה היה בחכמהלכן ו,אברהם ויצחק

 כשיעקב התעורר אל ,בא וראה. שנתבאר
בל עליו את י וק, דרגתו של עשו,ל"סמא
 נצח ,תו בכמה צדדיםויעקב נצח או ,יעקב

 ולא נצח ,את הנחש בחכמה ועקמומיות
 נצח , ואף על גב שהכל אחד.רק מהשעיר

 ונצח ,ל בנצחון אחר"כמו כן את סמא
ויאבק איש עמו עד " זהו שכתוב ,אותו
  ".וירא כי לא יכל לו השחר עלות

 øîàå çúô)æë äë úéùàøá ( ùéà åùò éäéå
øîúà àäå äãù ùéà ãéö òãåé ùéà á÷òéå íú 

 áùåé åîåâøúë íéìù øáâ íú ùéà íéìäà áùåé
 íéìäà áùåé åäéàã ïéâá íú åäéà éàîà íéìäà

ãéçàãá÷çöéìå íäøáàì ïéøèñ ïéøúì â àã ìòå 
 äîë åùòã äéáâì àúà ÷çöéã àøèñá á÷òé

 áéúëã øîúàã)ù"åë áë á ( ãñçúú ãéñç íò
 àòåéñá ïàëøá íò àúà ãëå ìôúú ù÷ò íòå

òåéñá àúà à÷ àìéòìã ïéâáå ÷çöéå íäøáàã à
 á÷òé ãë éæç àú øîúàã äîë äåä àúîëçá êë

àîñ éáâì øòúà" äéìò ìéá÷å åùòã àâøã ì
 àéåçì çöð ïéøèñ äîëá äéì çöð á÷òéå á÷òéì
 óàå øéòùá øá çöðúà àìå åîé÷òáå àúîëçá

àìëã áâ ìòãàîñì ïë åîë çöð ãç " àðåçöðá ì
 áéúëã àåä àãä äéçöðå àøçà) áì úéùàøá

ëã-äë( àøéå øçùä úåìò ãò åîò ùéà ÷áàéå 
åì ìåëé àì éë:  

 , כמה היתה זכותו של יעקבבא וראה
 ואותו ,שהוא בא ורצה להעבירו מן העולם

 ,הלילה היה הלילה שנבראה בו הלבנה
 שלא היה מישהו אחר ,ויעקב נשאר לבדו

 , אל יצא אדם יחידי בלילה, ששנינו,עמו
 ,ותוכל שכן בלילה שנבראו בו המאור

 "יהי מארת" שכתוב ,שהרי הלבנה חסרה
 משום , ואותו הלילה נשאר לבדו.חסר

 הנחש הרע ,שכאשר הלבנה בחסרונה
ל וקטרג עליו " ואז בא סמא,מתגבר ושולט

ויעקב היה חזק . ורצה להאבידו מן העולם
 בצד של יצחק ובצד של ,בכל הצדדים

 בא . שהם היו חזקו של יעקב,אברהם

 àúà åäéàã äåä äîë á÷òéã äéúåëæ éæç àú
àì àòáå úåä àéìéì àåääå àîìòî äéì àøáò

 øàúùà á÷òéå àøäéñ äéá éøáúàã àéìéì
 øá ÷åôé àì ïðúã àøçà äéîò äåä àìã éåãåçìá

ïëù ìëå àéìéìá éàãéçé ùðä åàéøáúàã àéìéìá 
 áéúëã àøñç éäéà àøäéñ àäã ïéøåäð äéá)íù 

ãé à (øàî éäé" øàúùà àéìéì àåääå øñç ú
àøäéñ ãëã ïéâá éåãåçìáåøñç  àùéá àéåç à

àèìùå ó÷úúàæàîñ àúà ïéãëå " äéì âéøè÷å ì
 óé÷ú äåä á÷òéå àîìòî äéì àãáåàì àòáå
 íäøáàã àøèñáå ÷çöéã àøèñá ïéøèñ ìëá

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(ב ” קמב עא
 ).הערת הזוהר(ב ” קלט עב
 ).א"נ(ש שאחר מיתת אברהם מיד לקח הבכורה "ל דז" נג
 ).א"נ(ל שהשעיר הוא עשו " רד
 ).הערת הזוהר(ב ” קסט עה
 ).הערת הזוהר(ב ” קיד עו
 ).א"נ(מ "א.  משמע אלו לא נשאר יעקב לבדו לא היה בא המלאךז
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 ,זק היוםורהם חזק בח וראה את אב,לימין
 ראה , בא לשמאל.בצד הימין של החסד

 ראה , בא לגוף.את יצחק חזק בדין הקשה
את יעקב חזק משני הצדדים הללו 
 .שמקיפים אותו אחד מכאן ואחד מכאן

 ,"ל לו ויגע בכף ירכוווירא כי לא יכ" ,אזי
 והוא עמוד אחד ,שהוא מקום מחוץ לגוף

קב בהאבקו ותקע כף ירך יע" , אזי.של הגוף
קר ועבר וכיון שהתעורר הב. ' וגו"עמו

 ונחלש כחו של , התגבר יעקב,הלילה
 שהגיע הזמן ,"שלחני" אז אמר ,ל"סמא

 והודה , ורצה ללכת,קרולומר את שירת הב
 והוסיף לו ברכה ,לו על אותן הברכות

  ".תו שםוויברך א" שכתוב ,אחרת

 ïåðéàã>ååä< àîç àðéîéì àúà á÷òéã åôé÷ú 
 àðéîéã àøèñá àîåéã åôé÷úá óé÷ú íäøáàì
 àðéãá óé÷ú ÷çöéì àîç àìàîùì àúà ãñçã

àôåâì àúà àéù÷à  ïéøúî óé÷ú á÷òéì àîç
 ïéãë ïàëî ãçå ïàëî ãç äéì ïøçñã ïéìà ïéøèñ

 åëøé óëá òâéå åì ìåëé àì éë àøéå)äë áì íù (
àôåâî øáì øúà åäéàãá àãåîò ãç åäéàå 

 ïéãë àôåâã)íù ( å÷áàäá á÷òé êøé óë ò÷úå
åâå åîò ' ó÷úúà àéìéì øáòå àøôö øòúàã ïåéë

àîñã äéìéç ùìçúàå á÷òé" ïéãë ìøîà  éðçìù
 ìæéîì éòáå àøôöã àúøéù øîåì àðîæ àèîã
 àúëøá äéì óéñåàå ïàëøá ïåðéà ìò äéì éãåàå

 áéúëã àøçà)èë íù (íù åúåà êøáéå:  
 , כמה ברכות התברך יעקבבא וראה

 והרויח ,אחת של אביו באותה התעקמות
 , ואחת של השכינה.את כל אותן הברכות

בא רך אותו הקדוש ברוך הוא כשהיה ישב
 ".ויברך אלהים את יעקב" שכתוב ,מלבן

 הממונהואחת שברך אותו המלאך ההוא 
רך אותו י ואחת ברכה אחרת שב.של עשו

ואל שדי " שכתוב ,אביו כשהלך לפדן ארם
בזמן ההוא שראה יעקב . ' וגו"יברך אתך

 באיזו , אמר,את עצמו בכל הברכות הללו
 כעת , אמר.ברכה מהם אשתמש כעת

 זו , ומי היא,הןאשתמש בחלשה שב
 ואף על גב .האחרונה שברך אותו אביו

 אינה חזקה בשלטון , אמר,שהיא חזקה
ל ו אט,אמר יעקב. העולם הזה כראשונה

 ואעביר את כל , את זו ואשתמש בהעכשיו
 אותן האחרות לזמן שאצטרך לי ולבני

 בזמן שיתכנסו כל העמים ,מתי. אחרי
כל " שכתוב ,להאביד את בני מן העולם

 סבוני גם ,כי אמילם' ם סבבוני בשם הגוי
 הנה כאן .' וגו"ריםוסבוני כדב' סבבוני וגו

אותן  , אחת, כלפי שלשה שנשארו,שלשה
אותן  , שתים,הברכות הראשונות של אביו

 ,רך אותו הקדוש ברוך הואיברכות שב
רך אותו המלאך יאותן הברכות שב ,שלש
 אל ,ם אותאז אצטרך ,אמר יעקב. ההוא

 ,ל העמים של כל העולםהמלכים וכ
לי ַדי  וכעת כלפי עשו ,אזואעביר אותן ל

 éåáàã ãç á÷òé êøáúà ïàëøá äîë éæç àú
 ãçå ïàëøá ïåðéà ìë çååøå åîé÷ò àåääá

÷ äéì êéøáã àúðéëùãá" ïáìî éúà äåä ãë ä
 áéúëã)íùè äì â (éäìà êøáéå" ãçå á÷òé úà í

 ãçå åùòã àðîî àëàìî àåää äéì äéëøáã
 ìéæà äåä ãë äåáà äéì äéëøáã àøçà äëøá

 áéúëã íøà ïãôì)â çë íù ( êøáé éãù ìàå
åâå êúåà ' ìëá äéîøâ á÷òé àîçã àðîæ àåääá

 åäééðîã àúëøá ïàîá øîà ïàëøá éðä
ùä ùîúùà ùîúùà åäééðî àùìçá øîà àú

 äåáà äéëøáã àúééøúá àã éäéà ïàîå àúùä
 àôé÷ú éäéà åàì øîà àôé÷ú éäéàã áâ ìò óàå
 á÷òé øîà äàîã÷ë àîìò éàäã àúåðèìùá

äá ùîúùàå àã àúùä ìåèàã ïåðéà ìë ÷ìñàå 
 éàøúá éàðáìå éì êéøèöàã àðîæì ïéðøçà
éðá àãáåàì àéîîò ìë ïåùðëúéã àðîæá éúîéà 

 áéúëã àîìòî)é çé÷ íéìäú ( éðåááñ íéåâ ìë
åäé íùá"åâå éðåááñ íâ éðåáñ íìéîà éë ä '

åâå íéøåáãë éðåáñ ' àúìú éáâì àúìú àëä àä
 ïéøú äåáàã éàîã÷ ïàëøá ïåðéà ãç åøàúùàã

á÷ äéëøáã ïàëøá ïåðéà" ïàëøá ïåðéà úìú ä
 íúäì á÷òé øîà àëàìî àåää äéëøáã

 éáâì åëéøèöà]ïéëìî[ >å< àîìò ìëã ïéîò ìë
 éì éã åùòã éáâì àúùäå íúäì ïåì ÷éìñàå

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ב ובפרדס בשער ירך יעקב "בראשית דף נח ע' בפמענין זה '  עיא
 .א ודברינו שם"לעיל כא ע'  עי).א"נ(מ "א.  היינו נצחב
 ".וירא אלהים אל יעקב עוד בבאו מפדן ארם ויברך אתו: "לשון הפסוק הוא ג
 ).הערת הזוהר(ב ”ב קעב ע” קסו עד
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למלך שהיו לו כמה לגיונות ] משל[ ,בזה
 כמה בעלי לוחמי קרבות להלחם ,חזקים

  מנים כלפי מלכים חזקיםו שמז,בקרבות

 äîë ïéôé÷ú ïéðåéâì äîë äéì ååäã àëìîì éàäá
 ïéðéîæã ïéáø÷ àçâàì àáø÷ éçéâî éøàî

>éáâì <)éðáì(ïéôé÷ú ïéëìî   
  åî÷/á  

 שמע על בינתיים .להלחם בהם קרבות
 בני השערים , אמר,ששודדשודד אחד 

 מכל הלגיונות , לו אמרו.הללו ילכו לשם
 כלפי , אמר.שלך אינך שולח לשם אלא אלו

 שהרי כל לגיונותי ,י באלואותו השודד ַד
ובעלי הקרב אעביר אותם לאותם המלכים 

.  יהיו, ביום הקרב כשיצטרכו לי,החזקים
י לי  ַד,יעקב אמר כלפי עשוכמו כן כאן 

יהיו  אבל לזמן ההוא ש,כעת בברכות הללו
כל המלכים והשליטים  כלפי נצרכים לבני

 כשיגיע אותו , אעלה אותם,של כל העולם
 , יתעוררו אותן הברכות מכל הצדדים,הזמן

 ומהיום . העולם על קיומו כראוייתקייםו
ההוא והלאה תקום המלכות הזו על כל 

 שכתוב , כמו שבארוה,שאר מלכות אחרת
ף כל אלין מלכותא והיא תקום יתדק ותס"

יות ו אלו המלכתכתת ותכלה כל[ ".לעלמיא
והיינו ההיא אבנא  ].והיא תקום לעולם

האבן [ דאתגזרת מן טורא די לא בידין
 כמו ,]םלא בידישההיא שנגזרת מן ההר 

 מי האבן ".עה אבן ישראלומשם ר"שנאמר 
והאבן " כמו שנאמר , זו כנסת ישראל,הזו

רבי חייא . ' וגו"הזאת אשר שמתי מצבה
אלו  "שאר ישוב שאר יעקב" , מכאן,אמר

והיה " וכתוב ,הברכות האחרות שנשארו
 ".שארית יעקב בגוים בקרב עמים רבים

והיה שארית " כתוב ,אלו ברכות אחרות(
 וכתוב ,ולא רק בעשו , כולם בגוים")יעקב

  ".'כטל מאת ה' והיה שארית וגו"

àçâàà íéèñì ìò òîù éëäãà àáø÷ åäá 
 åøîà ïîú ïåëäé éòøú éðá éðä øîà àçô÷ ãç

ëî äéì íúä øãùî úðà úéì êìéã ïéðåéâì ì
 ïéìàá éã íéèñì àåää éáâì øîà ïéìà àìà

÷ìñà àáø÷ éøàîå éúåðåéâì ìë àäãá éáâì 
 éì åëéøèöàã àáø÷ã àîåéá ïéôé÷ú ïéëìî ïåðéà
 àúùä éì éã åùò éáâì øîà á÷òé éëä óåà ååäéì
 éðáì åëéøèöàã àðîæ àåääì ìáà ïàëøá ïéìàá

ïéèéìùå ïéëìî ìë éáâì ãë ïåì ÷ìñà àîìò ìëã 
 ìëî ïàëøá ïåðéà ïåøòúé àðîæ àåää éèîé
 úåàé à÷ãë äéîåé÷ ìò àîìò íéé÷úéå ïéøèñ
 ìë ìò àã àúåëìî íå÷é äàìäìå àîåé àåääîå

 áéúëã äåî÷åàã äîë àøçà åëìî øàù) ìàéðã
ãî á ( àéäå àúååëìî ïéìà ìë óñúå ÷éãú

 åðééäå àéîìòì íå÷éú]ä[î úøæâúàã àðáà àéä ï
 øîà úàã äîë ïéãéá àì éã àøåè) èî úéùàøá

ãë ( àã àã ïáà ïàî ìàøùé ïáà äòåø íùî
 øîà úàã äîë ìàøùé úñðë)áë çë íù (

åâå äáöî éúîù øùà úàæä ïáàäå ' àééç éáø
 àëäî øîà)àë é äéòùé ( á÷òé øàù áåùé øàù

 åøàúùàã ïéðøçà ïàëøá ïéìà]áéúëå) [áéúëã( 
) ä äëéîå ( úéøàù äéäå íéåâá á÷òé] áø÷á

íéáø íéîò[) ïéðøçà ïàëøá ïéìà( äéäå áéúë 
 äéãåçìá åùòá àìå åäìë íéåâá á÷òé úéøàù

>åâå úéøàù äéäå áéúëå'<åäé úàî ìèë "ä:  
בן יכבד אב ועבד " ,פתח רבי ייסא ואמר

 שלא היה אדם , זה עשו"בן" ,"ניוואד
בד יבעולם שיכבד את אביו כמו שעשו כ

בד אותו יהכבוד שכ ואותו ,את אביו
זה  "ועבד אדניו. "השליט אותו בעולם הזה

 שהרי אדם , ובארוה,אליעזר עבד אברהם
שר וכמה מתנות ושהיה בא לחרן בכמה ע

 שלא אמר ,ואוצרות וגמלים טעונים
לבתואל ולבן שהוא אוהבו של אברהם או 

 אלא ,איש אחר שבא עם פיוס של אברהם

 øîàå àñéé éáø çúô)å à éëàìî ( ãáëé ïá
 ùð øá äåä àìã åùò àã ïá åéðåãà ãáòå áà

 äîë éåáàì øé÷åéã àîìòá]øé÷åàã) [øé÷éã( 
éìùà äéì øé÷åàã åøé÷é àåääå éåáàì åùò äéì è

 ãáò øæòéìà àã åéðåãà ãáòå àîìò éàäá
íäøáàâ ïøçì éúà äåäã ùð øá àäã äåî÷åàå 

 ïðéòè ïéìîâå ïéæáæáðå ïðúî äîëå àøúåò äîëá
 íäøáàã éåîéçø åäéàã ïáìå ìàåúáì øîà àìã
 àìà íäøáàã àñåéôá éúàã àøçà ùð øá åà

                                                           

à  àçâàì)ôã"å.( 
á  ÷ìúñà)ôã"å.( 

 ).הערת הזוהר(א ” פז עג
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ר ויאמ" ,ו מה כתוביטרם ידבר את דבר
 "ניואד" ואחר כך ,"עבד אברהם אנכי

 אותו , כדי שיכבד את אברהם,"ניואד"
הכבוד ואותו החסד האריך לו לכמה 

בד את י הכבוד ההוא שכ,כך עשו. פעמים
ט ו האריך לו כל הפעמים הללו שישל,אביו

 ואותן הדמעות הורידו את ,בעולם הזה
 עד שישובו ישראל ,ישראל לשעבודו

 שכתוב ,ה ובדמעותהוא בבכי ברוך לקדוש
ועלו מושיעים " ואז כתוב ,' וגו"בבכי יבאו"

' ט את הר עשו והיתה להובהר ציון לשפ
  ".המלוכה

 áéúë äî éåìî ììîé àì ãò)ãì ãë úéùàøá (
 íäøáà ãáò øîàéå ïéâá éðãà éðãà øúáìå éëðà

 íäøáàì äéì øé÷åéãå àåää]åáéè àåääå àø÷é[ 
 êéøåà>äéì< àø÷é àåää åùò êë ïéðîæ äîëì 

 ïéðîæ éðä ìë äéì êéøåà éåáàì äéì øé÷åàã
 àîìòá èåìùéã>àã< ïåì åãéøåà ïéòîã ïåðéàå 

 ìàøùé ïåáåúéã ãò äéìéã àãåáòùá ìàøùéì
á÷ì" áéúëã ïéòîãáå äéëáá ä)éç àì äéîø (

åâå åàáé éëáá ' áéúë ïéãëå)àë à äéãáåò ( åìòå
 äúéäå åùò øä úà èåôùì ïåéö øäá íéòéùåî

åäéì"äëåìîä ä:  
  ä êåøá 'ïîàå ïîà íìåòì  ".לעולם אמן ואמן' ברוך ה"

  àöéå úùøôá÷òé   
  øäæ  
 רבי ".ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה"

וזרח השמש ובא השמש " ,חייא פתח ואמר
 הפסוק ,"אל מקומו שואף זורח הוא שםו

זה יעקב  "וזרח השמש" אבל ,הזה בארוהו
כשהלך  "ובא השמש" ,כשהיה בבאר שבע

 ,"וילן שם כי בא השמש" שכתוב ,לחרן
  ואל מקומו שואף"

 äðøç êìéå òáù øàáî á÷òé àöéå) úéùàøá
é çë ( øîàå çúô àééç éáø)ä à úìä÷ ( çøæå

åù åîå÷î ìàå ùîùä àáå ùîùä àåä çøåæ óà
 àã ùîùä çøæå ìáà äåî÷åà àø÷ éàä íù
 ìæà ãë ùîùä àáå òáù øàáá äåä ãë á÷òé

 áéúëã ïøçì)àé çë úéùàøá ( àá éë íù ïìéå
óàåù åîå÷î ìàå ùîùä:  

  äøåú éøúñ  
 מה ראה ,"וזרח השמש ובא השמש"

שלמה המלך שראשית ספר החכמה שלו 
שלמה  , אמר רבי אלעזר, אלא.הוא מכאן

 את הספר הזה על שבעה עמידך ההמל
והם .  והעולם עומד עליהם,הבלים

 לכן ש, קיום העולם,העמודים והתומכים
א בהבל זה שיוצא מפיו "ס (.נקראו הבלים

 והתעוררו החברים , בומתקייםשל אדם ו
 אלא בהבל פיהם של מתקייםאין העולם 

 על שלשה , דבר אחר.תינוקות של בית רבן
 התורה ועל  על,דברים העולם עומד

זה  , התורה.העבודה ועל גמילות חסדים
 , גמילות חסדים,זה יצחק , העבודה,יעקב

 שלשה דברים אלו הם עמודים .זה אברהם
 מה .) שלשה מן שבעה הבלים,עליונים

העולם כמו כן  , בלי הבלמתקייםהגוף אינו 
 אלא על ההבלים שאמר מתקייםאינו 

הבל " שכתוב , והם שבעה,שלמה המלך
 ,"ים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבלהבל

  .הרי שבעה

 äîìù àîç à÷ éàî ùîùä àáå ùîùä çøæå
 àëäî äéìéã àúîëçã àøôñã àúåøéùã àëìî
 éàä àëìî äîìù øæòìà éáø øîà àìà åäéà
 íéà÷ àîìòå íéìáä òáù ìò äéì íé÷åà àøôñ
 àîìòã àîåé÷ ïéëîñå ïéãåîò ïåðéàå åäééìò

>ïéâáã <)ïéâáå(ä ïåø÷à êë  íéìá>ð" éàäá à
 äéá íéé÷úàå ùð øáã äéîåôî ÷éôðã ìáä
 ìáäá àìà íéé÷úî íìåòä ïéà àééøáç åøòúàå
 ìò øçà øáã ïáø úéá ìù úå÷åðéú ìù íäéô
 ìòå äøåúä ìò ãîåò íìåòä íéøáã äùìù
 á÷òé àã äøåúä íéãñç úåìéîâ ìòå äãåáòä
 íäøáà àã íéãñç úåìéîâ ÷çöé àã äãåáòä

à ïéìà íéøáã äùìù ïî àúìú ïéàìò ïéëîñ ïåðé
íéìáä äòáù< ìáä àìá íéé÷úà àì àôåâ äî 

 íéìáä ìò àìà íéé÷úà àì àîìò éëä óåà
 áéúëã òáù ïåðéàå àëìî äîìù øîàã) úìä÷

á à (úìä÷ øîà íéìáä ìáä  ìëä íéìáä ìáä
òáù àä ìáä:  

 שאותן מרגליות , אם כך,ואם תאמר
 הנה במקום ,טובות שהעולם עומד עליהם

 éëä éà àîéú éàå>ã< ïàáè ïàìâøî ïåðéà
 àä åäééìò àîéé÷ àîìòã>àøçà øúàá< áéúë 
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 ,רבן העולםו והן ח,ר כתוב הבלים רעיםאח
זה הבל " ,"זה הבל וחלי רע הוא"כמו 

 אף על גב )אלו( אלא ודאי ".ורעות רוח
 , שהם קדושים,ששבעה ההבלים הללו

 יש כנגד אלו שבעה הבלים ,קיום העולם
ומהם , )מהם(שכל דיני העולם יוצאים 

 והכל קיום של ,הבלים אחרים(מתפשטים 
 משום שיש באלו ,)של העולם(הגלות 

  שבעה הבלים שכל דיני העולם יוצאים

 ïåâë àîìòã åøéúñ ïåðéàå ïéùéá íéìáä) å úìä÷
á ( àåä òø éìçå ìáä äæ)ã ã íù ( úåòøå ìáä äæ

 éàãå àìà çåø)ïéìà (>éðäã áâ ìò óà< òáù 
áä íéì>ã< ïåðéà>ïéùéã÷<àîìòã àîåé÷ > úéàà 

 íéìáä òáù éðä ìá÷ìãàîìòã ïéðéã ìëá 
ïé÷ôð< )åäééðîå( ïéèùôúî )>ð"à < íéìáä

 àîåé÷ àìëå ïéðøçà)àúåìâã( ]àîìòã[ ïéâá 
é÷ôð àîìòã ïéðéã ìëã ìáä òáù éðäá úéàã  

  æî÷/à  
  øäæ  

". וישכב במקום ההוא" שכתוב ,"זורח
 גב שהשמש מאיר לכל  אף על,ובא וראה

 כמו , מסעותיו הם בשני צדדים,העולם
 ,"הולך אל דרום וסובב אל צפון"שנאמר 

 ושופע )לכןו( ,משום שזה ימין וזה שמאל
 והולך לצד ,ויוצא כל יום מצד המזרח

 , ואחר כך לצד הצפון,)של מערב(הדרום 
כנס נ ואז השמש ,ומצד הצפון לצד המערב

 שכתוב ,רח יוצא ממז.ויוצא לצד מערב
 , והולך למערב,"ויצא יעקב מבאר שבע"

 יוצא ,רבי שמעון אמר". וילך חרנה"שכתוב 
ויצא יעקב " שכתוב ,מכלל ארץ ישראל

 שכתוב , והולך לרשות אחרת,"מבאר שבע
ויצא " שכתוב ,יוצא ממזרח( ".וילך חרנה"

שנוטלת  השמיטה  זו,"יעקב מבאר שבע
 העליון האור שמאיר והולכת עומקמה

 המקום ,"וילך חרנה" שכתוב ,מערבל
  .גז שםושהדין והר

 áéúëã çøåæ)àé çë úéùàøá ( íå÷îá áëùéå
òà àùîù éæç àúå àåää" àîìò ìëì øéäðã â

éåðìèîâ øîà úàã äîë ïåðéà ïéøèñ ïéøúá 
)à úìä÷å  ( ïéâá ïåôö ìà ááåñå íåøã ìà êìåä

 àìàîù àãå àðéîé àãã)ïéâáåãéâðã  (]ãéâðå[ 
 ìë ÷éôðå àøèñì ìéæàå çøæîã àøèñî àîåé

 íåøãã>ð"áøòîã à< ïåôöã àøèñì øúáìå 
 àùîù ïéãëå áøòîã àøèñì ïåôöã àøèñîå
 áéúëã çøæîî ÷éôð áøòî éáâì ìéæàå ùéðëúà

)é çë úéùàøá ( ìéæàå òáù øàáî á÷òé àöéå
 áéúëã áøòîì)íù( øîà ïåòîù éáø äðøç êìéå 

 àöéå áéúëã ìàøùéã àòøàã àììëî ÷éôð
 êìéå áéúëã àøçà åùøì ìæàå òáù øàáî á÷òé

 äðøç>ð" á÷òé àöéå áéúëã çøæîî ÷éôð à
 äàìò à÷îåòî ìéèðã äèîù àã òáù øàáî
 äðøç êìéå áéúëã áøòîì ìéæàå øéäðã åøéäð

ïîú àæâåøå àðéãã øúà:  
 ,רבי יוסי מבאר את הפסוק הזה בגלות

 , העליוןעומקבראשונה היה יורד אור מן ה
 , נוטל אותו והולך לבאר שבעויעקב היה

 , שהיה מאיר משם,הבאר שחפרוה שרים
 ובימי ,והשלים אותה הבאר בכל השלמות

 ,הגלות נסע מבאר שבע הזו והלך לחרנה
 ומה . כלומר חרון אף,"וילך חרנה"שכתוב 

 ,הוא חרון אפו של הקדוש ברוך הוא
אמר .  ארץ של רשות אחרת,)הדרגה הרעה

 המערב , למערב כשהולך השמש,רבי חייא
 , הכסא שלו,הזה נקרא מקומו של השמש

 àúéîã÷á àúåìâá àø÷ éàä é÷åî éñåé éáø
 ìéèð äåä á÷òéå äàìò à÷îåòî åøéäð úéçð äåä
 íéøù äåøôçã øàá òáù øàá éáâì ìéæàå äéì
 ìëá øàá àåääì íéìùàå ïîúî øéäð äåäã

 ìéèð àúåìâã éîåéáå åîéìù òáù øàá éàäî
 ïåøç øîåìë äðøç êìéå áéúëã äðøç éáâì ìéæàå

á÷ã åôà ïåøç àéä éàîå óà"àùéá àâøã ä< 
 ìéæà ãë àééç éáø øîà àøçà åùøã àòøà
 àùîùã åîå÷î éø÷à áøòî éàä áøòîì àùîù

ää äéìò àéøùã øúà äéìéã àééñøë" ã) úìä÷
                                                           

à èùôúîå é÷ôð àîìòã ïéðéã ìëã ìáä òáù éðäá úéàã ')íãøèñîà ñåôã*( ## àìå ïåâë àéä ïéâá éìåàå

ã óéñåäì'. 
á )åäééðî (ôã,å. 

 ).א"ד(ד וגבורה כנודע "צדדים לדרום וצפון והוא חס' מסעיו לב'  פיג
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אל מקומו " זהו שכתוב ,מקום ששולט עליו
 שהולך אליו להאיר ,"שואף זורח הוא שם

 ונוטל את כל האורות וכונס אותם ,עליו
ינו כמו ששנינו שהקדוש ברוך יוה. אליו

 הקדוש ,א ולמדנו"ס( .תפיליןהוא מניח 
' נשבע ה"  שכתוב,תפיליןברוך הוא מניח 

זו  "ימינו" ושנינו ".זוובימינו ובזרוע ע
 ,"מימינו אש דת למו" שכתוב ,התורה

את  לקח יעקב ו.תפיליןאלו  "זווובזרוע ע"
 והלבנה אוספת . ומאסף לצד מערבכולם

 מאורותלבסוף כל אותם האורות וה
 . שהוא נותן לה ומאיר לה,לוקחיעקב ש

וזה ששנינו הקדוש ברוך הוא מניח 
 משום שנוטל את כל הכתרים ,)ןתפילי

 הסוד של האב העליון , ומי הם,העליונים
 , שבראשתפילין והם ה,וסוד האם העליונה

 ואחר . כהן גדול נוטל בראש,כמו ששנינו
 . נוטל הימין והשמאל,שנוטל האב והאם

.  שנוטל הכל)שהקדוש ברוך הוא(ונמצא 
 , תפארת ישראל נוטל הכל,רבי אלעזר אמר

 נוטלת ,נסת ישראל למעלהוכשנמשכת כ
 עולם הזכר של הקדוש , כאן הכלכמו כן

   וכן עולם,ברוך הוא

ä à ( ìéæàã íù àåä çøåæ óàåù åîå÷î ìàå
àøäðàì äéáâì ïåì ùéðëå ïéøåäð ìë ìéèðå äéìò 

á÷ ïðéðúã äîë åðééäå äéáâì"éìôú çðà ä)ï( 
>ð"á÷ ïðéðúå à" áéúëã ïéìôú çðà ä) áñ äéòùé
ç (ä òáùð ' àã åðéîé ïðéðúå åæåò òåøæáå åðéîéá

 áéúëã äøåú)á âì íéøáã ( åîì úã ùà åðéîéî
 á÷òé ìéèð åäìëå ïéìôú ïéìà åæåò òåøæáå

òî éáâì ùéðëîå ìë øúáì ùéðë àøäéñå áø
 äì áéäé åäéàã á÷òé ìéèðã ïéðéöåáå ïéøåäð ïåðéà

á÷ ïðéðúã åðééäå äì øäðàå"ïéìôú çðà ä< ïéâá 
 àáàã àæø åäðéð ïàîå ïéàìò ïéøúë ìë ìéèðã
 ùàøáù ïéìôú ïåðéàå äàìò àîàã àæøå äàìò

 ïäë ïðéðúã äîë]ìåãâ[ øúáìå ùàøá ìèåð 
 àîàå àáà ìéèðã]ìéèð[îé  àìàîùå àðé

 çëúùàå>á÷ã"ä< ]ã[ øæòìà éáø àìë ìéèð
 àëùîúà ãëå àìë ìéèð ìàøùé úøàôú øîà
 àîìò àìë éëä óåà àìèð àìéòì ìàøùé úñðë

 àøåëãã]ã[á÷"àîìò ïëå ä:  

  äøåú éøúñ  
 ונקראים הבלים )ומתפשטים ממנו

אחרים להלקות בני אדם ולתקנם שילכו 
  ונקראים הבל ששורה בהם.בדרך ישרה

 והם הקיום . הבל שהוא רעות רוח,רעלי וח
שבגללם בני אדם הולכים בדרך ישר 

 ועל כן רבים .ופוחדים מהקדוש ברוך הוא
. הם ההבלים שמתפשטים משבעה הללו

 שהוא , סוד השמש,והראשית שהוא אמר
 והוא הסוד ,את העולםשמקיים הבל 

להכניס את האדם לתוך האמונה העליונה 
 כל מה שתחת לכןו .של הקדוש ברוך הוא

 ועל כן כתוב ,הדרגה הזו אינו סוד האמונה
 בכל אשר נעשה ,"ואין יתרון תחת השמש"

 שהרי מתחת לזה לא צריך ,תחת השמש
הם אחד בלי שהשמש והלבנה , להדבק

 ואף על גב שהלבנה היא תחת .פרוד
 ותחת , הכל הוא שמש בלי פרוד,השמש

  .לזה הכל הוא רעות רוח ואסור להדבק בו

åäéðî éèùôúî ( ïéðøçà íéìáä ïåø÷àå
 çøàá ïåëäéã ïåì àð÷úàìå àùð éðá äà÷ìàì
 ìáä òø éìç åäá àéøùã ìáä ïåø÷àå øùéî
 éðá ïåäéðéâáã àîåé÷ ïåðéàå çåø úåòø åäéàã
 êéøá àùãå÷î åìéçãå øùéî çøàá ïéìæà àùð
 éèùôúîã íéìáä ïåðéà ïéàéâñ àã ìòå àåä

 àúåøéùå òáù éðäî>åäéàã<øîà  àùîùã àæø 
 øá àìòàì àæø åäéàå àîìò íéé÷ã ìáä åäéàã
 àåä êéøá àùãå÷ã äàìò àúåðîéäî åâì ùð
 àæø åäéà åàì àâøã éàä úåçúã äî ìë êë ïéâáå

 áéúë àã ìòå àúåðîéäîã)úìä÷àé á  ( ïéàå
 ùîùä úçú ïåøúé)å è íù ( äùòð øùà ìëá

 êéøèöà àì éàä úåçú àäã ùîùä úçú
äéñá àùîù à÷áãúàì àìá ïåðéà àãç àø

òà àøäéñå àãåøô"äéàã âé àìë àùîù úåçú 
 åäéà àìë éàä úåçúå àãåøô àìá àùîù åäéà

äéá à÷áãúàì øéñàå çåø úåòø:  
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 מתוך , בקשר של הסתום,"ויצא יעקב"
 זהר האספקלריה ,הסתר הסתום יוצא
שמתחברים  צבעים המאירה כלולה משני

   .יחד

øúñ åâî åîéúñã àøè÷á á÷òé àöéå à
à÷ôð àîéúñààéøì÷ôñà øäæ ä àøäðã 

>àìéìë <)àìéìá( ïøáçúîã ïéðååâ ïéøúî 
àãçë:  

  àúôñåú:  
 בחירי , אהובי עליון,בני העולם

 בעלי , מי חכם בכם. קרבו שמעו,הממשלה
 בשעה שהראש . יבא וידע,העינים בהשכל

הלבן נטל שלש אותיות וחקק אותם 
 ,' אחת י,' אחת א,בחקיקת החקיקות

הראש העליון ' הא .ן" ונחקק אי,'ןואחת 
הוא '  י,של הכל טמון של כל הטמונים

 וירד , נתקן מן הראש למעלה,עלית הרצון
 , יצא והוציא שלשים ושנים שבילים.למטה

 ,עד שנחקקו באבנים יקרות שלוהטות
 , שהיא זכר ונקבה,ן"ונקשרו עם האות נו

 והשם , בהם נתקנו, קשר חזק,שני אוהבים
 , מהם נמצא המזון לכל, בהםהקדוש נקשר

 ,פשוטה' ועל כן נחקקה ן. נתקנו העולמות
'  י,כפופה נקבה אחת'  נ,הכלל של שתים

  שהיא הרצון

äàìò éîéçø àîìò éðáá éøééøåáã àðîøåä 
 ïéðééòã éøàî åëá àîéëç ïàî åòîù åáéø÷

úéì åðúìëåñáå àøååç àùéøã àúòùá òãðéìå 
àôåìâá ïåì óéìâå ïååúà úìú ìéèð ãç ïéôåìâá 

à 'é ãç 'ï ãçå 'éà óéìâúàå" ï]à'[ äàìò àùéø 
é ïéøéîè ìëã àøéîè àìëã ' éåä àúåòøã å÷éìñ

 ÷ôð àúúì úçðå àìéòì àùéøî ììëúùà
 ïéá åôéìâúàã ãò ïéìéáù ïéøúå ïéúìú ÷éôàå

 ø÷é éðáà>ïèäìúîã <)ïèäìúîë( åøù÷úàå 
åð úàá" ïéîéçø ïéøú àá÷åðå øëã åäéàã ï

é÷ú àøåù÷ åììëúùà åäá àô>å<îùà àùéã÷ 
 àìëì àðåæî çëúùà åäééðî øù÷úà åäá

ï óéìâúà àã ìòå ïéîìò åììëúùà ' äèåùô
ð ïéøúã àììë 'é àãç àá÷åð äôåôë ' éäéàã

àúåòø  
  æî÷/á  
  øäæ  

 כמו ,הנקבה של הקדוש ברוך הוא
 כך ,שיוצאים כל האורות מן העולם הזה

 שהרי זה ,גם נוטל הכל העולם הזה
 באר , באר שבע זה היובללכן ו.וזוגמא כד

ו זכדוגמא שהרי זה ( , השמיטה זו)שבע(
 )הזה( והשמש ,)הוא ברוך הכל לקדושא "נ

 כלוהוא נוטל ( ,אינו מאיר אלא מן היובל
ויצא " לכן ו,)שמיטההאורות ומכניס תוך ה

 זה המערב ,"יעקב מבאר שבע וילך חרנה
ויצא " ,רבי שמעון אמר. שמיטהשהיא ה

  שנת,זה המערב "קב מבאר שבעיע
 ,זו שנת הערלה "וילך חרנה" ,השמיטה

שה לרשות ומשום שיצא מרשות הקד
  . כמו שנתבאר, שהיה בורח מאחיו,אחרת

á÷ã àá÷åðã" éàäî ïéøåäð ìë é÷ôðã äîë ä
 àã àäã àîìò éàä àìë ìéèð éîð éëä àîìò

àã àðååâë øàá àìáåé àã òáù øàá êë ïéâáå 
 òáù]àã[ )ã(äéàá÷ì àìë äèîù é"ä] ð" àäã à

àã àðååâë àã[ àùîùå >àã< )àì( àìà øéäð 
 àìáåéî>ð" åâì áéäéå ïéøåäð ìë ìéèð åäéàå à

äèîù< òáù øàáî á÷òé àöéå êë ïéâáå ] êìéå
äðøç[) é çë úéùàøá( áøòî àã ]äèîù éäéàã[ 

 àã òáù øàáî á÷òé àöéå øîà ïåòîù éáø
úðù àã äðøç êìéå äèîùä úðù áøòî äìøò 

 äåäã àøçà åùøì àùéã÷ åùøî ÷ôðã ïéâá
øîúàã äîë éåçàî ÷éøò:  

 שהיא ברשות ,וכאשר הגיע לבית אל
 מי ".ויפגע במקום" , מה כתוב,שהוהקד

 זהו מקומו , רבי חייא אמר,המקום
 "ואל מקומו שואף" שכתוב ,שאמרנו

 ,"וילן שם כי בא השמש" ").זורח הוא שם("

 äî àùéã÷ åùøá åäéàã ìà úéáì àèî ãëå
 áéúë) íùéà (îá òâôéå àééç éáø íå÷î ïàî íå÷

 áéúëã ïøîà÷ã åîå÷î àåä àã øîà) à úìä÷
ä ( óàåù åîå÷î ìàå)íù àåä çøåæ ( éë íù ïìéå

                                                           

ת "וברים בתא בלול מחסד וגבורה מח" יצא זה פירוש בקשר סתום מתוך בינה שהיא נסתרה וסתומא
 ).א"נ(ועיין מקדש מלך 

 ).א"נ(מבורר והכל מפורש במקדש מלך '  אהובי עליון דשולטניב
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 שהרי ," שםשואף זורח הוא"כמו שנאמר 
ויקח מאבני . "הוא בא כדי להאיר לו

 לא כתוב אבני המקום אלא ,"המקום
 אלו הם אבנים יקרות ,"מאבני המקום"

מרגליות טובות שהן שתים עשרה אבנים 
 ".שתים עשרה אבנים" ככתוב ,עליונות

ותחת אלו שנים עשר אלף ורבבות אבנים 
 לכן ו,לן נקראות אבניםו וכ,פסולות

 ו זה,)המקום( ולא אבני "םמאבני המקו"
 ,"מראשותיווישם . "המקום שאמר

 של מראשותיו אלא , של מימראשותיו
 אם ,"מראשותיו" מה זה .המקום ההוא

 אלא ,לא ,תאמר כמי ששם תחת ראשו
 , צדדי העולם)ראשי(לארבעה מראשותיו 

  שלש אבנים לצד

 ùîùä àá)àé çë úéùàøá ( øîà úàã äîë
 äéì àøäðàì ïéâá àäã íù àåä çøåæ óàåù

 àéúà÷)íù ( íå÷îä éðáà íå÷îä éðáàî ç÷éå
 éðáà ïåðéà ïéìà íå÷îä éðáàî àìà áéúë àì

÷é ïéàìò ïéðáà øñéøú ïåðéàã ïàáè ïàìâøî ø
 áéúëã äîë)î"àì çé à ( íéðáà äøùò íéúù

óìà øñéøú ïéìà úåçúåàïìéñô éðáà ïååáøå á 
 åäìëå]ïåø÷à[íå÷îä éðáàî êë ïéâá ïéðáà â àìå 
 éðáà>ð"íå÷îä à<ã íùéå øîà÷ã íå÷î àåä àã 

 åéúåùàøî)íù ( àìà ïàîã åéúåùàøî
 íå÷î àåääã åéúåùàøî éà åéúåùàøî éàî

 àìà àì äéùéø úåçú éåùã ïàîë àîéú
 òáøàì åéúåùàøî>ð"éùéø à< àîìòã ïéøèñ 

øèñì ïéðáà úìú:  
  äøåú éøúñ  

 נראים בו ,כיון שאלו נכללו זה עם זה
 כל מראה האורות , הוא ארגמן,צבעיםכל ה

ם האורות לא ה , רצוא ושוב.כלולים בו
 חבור אחד הם ,מתעכבים לראות

ר הזה שורה "בזה. ם בזהר ההואמתחברי
 שלא נסתם הוא שם לאותו ה,מי ששורה
 בזה נראית , נקרא קול יעקב,ידוע כלל

 אותו נסתר שלא ידוע ,האמונה של הכל
 הוא השלמות של .ה" בזה שורה יהו,כלל

 . העליון והתחתון נמצא כאן,כל הצדדים
יעקב השלמות של האבות שאחוז מכל 

ת השם הזה ירח הזהר הזה על ב.הצדדים
 שני ,"ישראל אשר בחרתיך" שכתוב ,נקרא

 בראשונה ,יעקב וישראל ,שמות נקרא
  .יעקב ואחר כך ישראל

 ìë äéá ïåæçúà àãá àã åìéìëúà ïéìàã ïåéë
 ïìéìë äéá ïéøåäðã åæéç ìë åäéà ïîâøà ïéðååâ
 éîçîì ïáëòúî àì ïéøåäð ïåðéà áåùå àåöø

äæ éàäá øäæ àåääá ïøáçúà àãç àøåáç" ø
 íéúñã àåääì åäéà àîù éøàùã ïàî éøàù
 éæçúà éàäá éø÷à á÷òé ìå÷ ììë òéãé àìã
 ììë òéãé àìå íéúñã àåää àìëã àúåðîéäî

åäé àéøù éàäá" åäéà ïéøèñ ìëã åîéìù ä
 ïäáàã åîéìù á÷òé çëúùà àëä äàúúå äàìò

ïéøèñ ìëî ãéçàãääæ " àîùã åøéøá ìò àã ø
 áéúëã éø÷à àã)ç àî äéòùé (é øùà á÷ò

 ìàøùéå á÷òé éø÷à ïäîù ïéøú êéúøçá
 ìàøùé øúáìå á÷òé àúéîã÷á  

 , כשהיה בהתחלה,הסתר של הסתר הזה
רוש של י שהוא הפ,בסוף הזה של המחשבה

 ועל . והיא התורה שבעל פה,תורה שבכתב
הואיל משה באר " שנאמר ,כן נקרא באר

ר הוא לאותו שנקרא " בא".את התורה
  והיינו". שבע שניםויבנהו" שכתוב ,שבע

ר "וסוף המחשבה הזה הוא בא. קול גדול

 àøúñ>àøúñã<å àúéîã÷á äåä ãë àã 
 àúééøåàã àùåøô åäéàã äáùçîã àôåñ éàäá

å áúëáã éø÷à àã ìòå äô ìòáù äøåú éäéà
 øîàðù øàá)ä à íéøáã ( úà øàá äùî ìéàåä

àá äøåúä" åäéà ø>ì< òáù éø÷àã àåää
 áéúëã)î"çì å à ( ìå÷ åðééäå íéðù òáù åäðáéå

                                                                                                                                                                                     

 )הערת הזוהר(א ” קנא עא
 ).א"ד( גזית ב

â øâä úåäâäá ÷çîð"à. 
ã øâä úåäâä"øâñåîä úà ñøåâ à .  

כלל '  פרק ב'ח שער תיקון הנוק"כמבואר בע' ה עיקר תיקון הנוק"ה, ק"כלומר שהוא מרכבה לכל הו ה
 ).ד"ש מד ע"הקדו(יט ועוד 

 ).ד"א פא ע"ה ח"דע(' ענין כניסת אברהם ושלמה לידיעת הקלי, ב"א ופב ע"עו ע, א"לעיל נב ע' עי ו
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 כיון , ויעקב נכנס בראש הזה לאמונה.שבע
ן יצרך לו להבחו ה,שנדבק באמונה הזו

 שנכנסו ,באותו המקום שנבחנו אבותיו
  .בשלום ויצאו בשלום

àá äáùçîã àôåñ àãå ìåãâ" åäéà òáù ø
 ïåéë àúåðîéäîì àùéø éàäá ìàò á÷òéå

á ÷áãúàãî äéì êéøèöà àã àúåðîéä
 àðçáúàì äéìéã ïäáà åðéçáúàã øúà àåääá

íìùá å÷ôðå íìùá åìàòãà:  
 , והתפתה אחריה,אדם נכנס ולא נשמר

 הנחש ,וחטא באותה אשת זנונים
 והתפתה , נכנס ולא נשמרַח ֹנ.הקדמוני

וישת מן היין וישכר " שכתוב ,אחריה וחטא
 , אברהם נכנס ויצא".ויתגל בתוך אהלה

ויעל "  וכתוב,"וירד אברם מצרימה"שכתוב 
 שכתוב , יצחק נכנס ויצא".אברם ממצרים

וילך יצחק אל אבימלך מלך פלשתים "
יעקב ". ויעל משם באר שבע"ב ו וכת,"גררה

   הצטרך להכניס,כיון שנכנס באמונה

 äøúáà àúôúàå øîúñà àìå ìàò íãà
íéðåðæ úùà àéääá àèçåá ìàò çð äàîã÷ ùçð 

 áéúëã àèçå äøúáà àúôúàå øîúñà àìå
)éùàøáàë è ú ( ìâúéå øëùéå ïééä ïî úùéå

 áéúëã ÷ôðå ìàò íäøáà äìäà êåúá)é áé íù (
 áéúëå äîéøöî íøáà ãøéå)à âé íù ( ìòéå

 áéúëã ÷ôðå ìàò ÷çöé íéøöîî íøáà) åë íù
à ( äøøâ íéúùìô êìî êìîéáà ìà ÷çöé êìéå

 áéúëå)âë íù ( ïåéë á÷òé òáù øàá íùî ìòéå
éîì êéøèöà àúåðîéäîá ìàòãìò:  

  àúôñåú:  
 ,כה בין האותיותישמוציא שבילים ה

 ,ועשה את הרקיע של יעקב בין שתי רוחות
'  עד שירד לנ,בוריםיוהטיל בין האיברים ד

 צפון , וחברו אותה יחד,הזו שהיא כפופה
הכפופה '  הנ. אחר כך נקשרו יחד.ודרום

 ומתמלאת מיעקב ,הזו נקראת באר שבע
ויצא " כן  ועל.להשקות את כל עדרי הצאן

 מבאר , עוד".יעקב מבאר שבע וילך חרנה
 שהרי ממנה יוצא אחר כך ,שבע למעלה

 , שהיא הבאר שלמטה,להשקות את חרנה
 . אלהים, בית הדין, דין,' חרב ה,'חרון אף ה

  ".אלהים באו גוים בנחלתך"ועל כן 

 àòé÷ø ãáòå ïååúà ïéá ùèá ïéìéáù ÷éôàã
 éðéá ìéèàå ïéçåø ïéøú ïéá á÷òéã éìåìî éôééù

ð éàäì úçðã ãò ' àãçë äì åøáçå äôåôë éäéàã
ð éàä àãçë åøù÷úà øúáì íåøãå ïåôö ' äôåôë

 ìë äà÷ùàì á÷òéî éìîúàå éø÷à òáù øàá
 êìéå òáù øàáî á÷òé àöéå àã ìòå àðò éøãò

äðøç) é çë úéùàøá( àìéòì òáù øàáî åú 
 äðéî àäã]ìéæà øúáì ÷éôð) [ìéæð øúáì à÷ôð( 

à÷ùàì àøéá åäéàã äðøçì ä]ã[ ïåøç àúúì
åäé óà"åäé áøç ä"éäìà àðéã éá àðéã ä" ìòå í

 àã)à èò íéìäú (éäìà"êúìçðá íéåâ åàá í  
  çî÷/à  
  øäæ  

 ושלש לצד , ושלש לצד מערב,צפון
 והמקום ההוא . ושלש לצד מזרח,דרום

להיות נתקנת על  [עליהם להתקן בהם
 ,"וישכב(" ".וישכב במקום ההוא"ואז , ]ידם

 וכל אותן הדרגות שהן ,ב מרגליות למטה"י
 כיון שנתקנה ).ב" הרי הן כ,על המקום הזה

 ועל . השמש, מי שכב בה. שכב בה,טהיהמ
 שהרי לו ,"וישב על המטה"כן כתוב ביעקב 

וישכב במקום " ועל כן .ראויה ולא לאחר
וזרח השמש ובא " כתוב לכן ו,"ההוא

úå áøòî øèñì úìúå ïåôö íåøã øèñì úì
 åäééìò íå÷î àåääå çøæî øèñì úìúå

 ïéãëå åäá àð÷úúàì)àé çë úéùàøá ( áëùéå
 àåää íå÷îá>ð"é áëùéå à" àúúì ïàìâøî á

 ïåðéà àä íå÷î éàä ìò ïåðéàã ïéâøã ïåðéà ìëå
ë"á< áéëù ïàî äéá áéëù àñøò ï÷úúàã ïåéë 

áéúë àã ìòå àùîù äéá] øñç[ ] á÷òéá
)á çî úéùàøá (å äéì àäã äèîä ìò áùé

                                                                                                                                                                                     

 שלא טעו עצמם בהם ונבחנו כבחון את הזהב וכצרוף את הכסף ועלו האבות למקומם בסוד האצילות א
 ).א"ד( הן הן המרכבה ל האבות"להיותם רגלי המרכבה העליונה כמאמר רז

ר להסתכל "ג שעומק חטא עץ הדעת הוא שנכנס אדה"ב פא ע"ה ח"דע'  עי).א"ד(א " פקודי רמה עב
 .א"א הנזכר לקמן קמח ע"דסט' הוא כינוי לנוק" אשת זנונים"ו', ולהתבונן בעניני הקלי
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àåää íå÷îá áëùéå àã ìòå àøçàì àìå éæçúà   ".השמש
áéúë êë ïéâáå[) ä à úìä÷ ( àáå ùîùä çøæå

ùîùä:  
רבי יצחק היה יושב יום אחד לפני 

עבר איש ]. שם מקום[מערת אפיקותא 
אחד אומר  והיה ,אחד ושני בנים עמו

זק השמש הזה הוא מצד וחזה , שניל
 אלא על יםמתקי ואין העולם ,הדרום
 משום שהרוח היא קיום השלמות ,הרוח

 ואלמלא שהוא עומד ,של כל הצדדים
אמר . התקיים אין העולם יכול ל,בשלמות

 התקיים לא , אלמלא יעקב,לו אחיו הקטן
 בשעה שיחדו בניו את ,בא וראה .העולם

' שמע ישראל ה"היחוד שלמעלה ואמרו 
 זוהי השלמות העליונה ,"אחד' אלהינו ה

 אזי התחבר יעקב ,ד ביחוד אחדיחילהת
  בחיבור וישב בו, ונטל את ביתו,אביהם

.  להתחבר זכר ונקבה יחד,אחד עם האבות
 אשתתף עמהם ואשמע מה ,אמר רבי יצחק

פתח אותו האיש , הלך עמהם .הם אומרים
למנוחתך אתה וארון ' קומה ה" ,ואמר

כמי שאומר  ,"למנוחתך' קומה ה" ".עזך
שנים הם . ת משכנויקום המלך לבית מנוח

 משה .משה ודוד ,"'קומה ה"היו שאמרו 
 ודוד אמר ,"אויביך ויפוצו' קומה ה"אמר 

 , מה ההבדל ביניהם".למנוחתך' קומה ה"
 כמי שמצוה את ביתו הוא ,אלא משה

 משה צוה אותה להלחם קרב כנגד .אמר
 כמו , ודוד הזמין אותה למנוחה.שונאיו

מלך  מזמין את ה, את רבו)לו(שמזמין 
' קומה ה" זהו שכתוב . עמומלכהוה

 כדי שלא ,"זךולמנוחתך אתה וארון ע
כהניך ילבשו צדק וחסידיך . "להפרידם

 שמי שמזמין את , מכאן למדנו,"ירננו
  הֵנַש ְי,המלך

àúøòî éî÷ ãç àîåé áéúé äåä ÷çöé éáøà 
 äéîò ïéðá ïéøúå ùð øá ãç øáòà àúå÷éôàã

àùîùã àô÷åú àã ãçì ãç øîà äåäå àøèñî 
 çåø ìò àìà íéé÷úà àì àîìòå åäéà íåøãã
 ïéøèñ ìëã åîéìù àîåé÷ åäéà çåøã ïéâá
 àîìò ìéëé àì åîéìùá àîéé÷ åäéàã àìîìàå
 á÷òé àìîìà àøéòæ äåçà äéì øîà àîéé÷úàì
 éåðá åãçééã àúòùá éæç àú àîìò íéé÷úà àì

 åøîàå àìéòìã àãåçé)ã å íéøáã ( ìàøùé òîù
åäé"ðéäìà ä"é ååä" äàìò åîéìù àåä àã ãçà ä

 á÷òé øáçúà ïéãë ãç àãåçéá àãçéúàì
 àãç àøåáçá äéá áéúéå äéúéá ìéèðå ïåäåáà
 øîà àãçë àá÷åðå øëã àøáçúàì ïäáà íò
 éøîà÷ éàî òîùàå åäééãäá óúúùà ÷çöé éáø

 øîàå ùð øá àåää çúô åäééãäá ìæà) íéìäú
ç áì÷ (åäé äîå÷" êæò ïåøàå äúà êúçåðîì ä

÷åäé äîå" àëìî íå÷é øîàã ïàîë êúçåðîì ä
 åøîàã ååä ïåðéà ïéøú äéðëùîã àçééð éáì

åäé äîå÷" øîà äùî ãåãå äùî ä)äì é øáãîá (
åäé äîå÷" êéáéåà åöåôéå ä>å< äîå÷ øîà ãåã

åäé" äùî àìà åäééðéá àëéà éàî êúçåðîì ä
 äéì ãé÷ô äùî øîà÷ äéúéáì ãé÷ôã ïàîë

éåàðù ìéá÷ì àáø÷ àçâàì äéì ïéîæ ãåã 
 ïéîæîã äîë àçééðì)äéì ( àëìîì ïéîæ äéøîì

ää äéîò àúéðåøèîìå"åäé äîå÷ ã" êúçåðîì ä
 êéðäë ïåì àùøôàì àìã ïéâá êæò ïåøàå äúà

 åððøé êéãéñçå ÷ãö åùáìé)è áì÷ íéìäú ( ïàëî
éðùé àëìîì ïîæîã ïàîã àðôéìåà:  

  äøåú éøúñ  
צל י משום שמי שנ,מנחה לצד ההוא

הוא אהוב ונבחר של הקדוש ברוך משם 
 ,"ויצא יעקב מבאר שבע" , מה כתוב.הוא

הצד  ,"וילך חרנה" .הסתר של סוד האמונה
סתר .  אשה מנאפת,של אשת זנונים

קף של אורו של ומתוך התסתר  ,הסתרים
 יצאה צורה , מתוך שמרי היין)יצא(יצחק 

àúçðîá áéæúùàã ïàîã ïéâá àøèñ àéääì 
 àåä êéøá àùãå÷ã àøéøáå àîéçø åäéà ïîúî

 áéúë éàî)é çë úéùàøá( øàáî á÷òé àöéå 
îéäîã àæøã àøúñ òáù àøèñ äðøç êìéå àúåð

ïéøúñã àøúñ úôàðî äùà íéðåðæ úùàãâ 

                                                           

 ).א"ד( שם מקום והמערה סמוך לה א
á  àúçðìå)øâä úåäâä"à.( 

 ).א"ד(תר מהנסתרים הוא זה  סודי סודות ונסג
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 ,חד זכר ונקבהי כוללת ,רכבת אחתומ
דים לכמה צדדים  נפר,מה כמו שושנהואד

 ונקבתו ,ל" הזכר נקרא סמא.ושבילים
 כמו שהוא בצד .כלולה בתוכו תמיד

 כך גם בצד האחר זכר ונקבה ,שהוהקד
 ,ל" הנקבה עם סמא,כלולים זה עם זה

 קץ , קץ כל בשר. נקראת אשת זנונים,נחש
 רוח ,שתי רוחות רעות נדבקות יחד. הימים

 רוח הנקבה בכמה דרכים ,הזכר דקה
 ונדבקת באותה הרוח של ,ים נפרדתושביל
 , מקשטת את עצמה בכמה תכשיטים.הזכר

 עומדת בראש הדרכים ,חקתוכמו זונה מר
  .והשבילים לפתות בני אדם

 ÷çöéã)÷ôð ( àøîçã àéãøåã åâî>÷ôð< ãç 
àá÷åðå øëã ãç ìéìë àøéè÷ åöéòð  à÷îåñ

àãøååëá àøåëã ïéìéáùå ïéøèñ äîëì ïùøôúî 
àîñ éø÷à" äîë øéãú äéåâá àìéìë äéá÷åð ì

ëä äùåã÷ øèñá åäéàã àøçà àøèñá éîð é
àîñã àá÷åð àãá àã ïìéìë àá÷åðå øëã" ì

 íéîéä õ÷ øùá ìë õ÷ íéðåðæ úùà éø÷à ùçð
 àøåëãã àçåø àãçë ï÷áãúî ïéùéá ïéçåø ïéøú

÷é÷ãâ ïéìéáùå ïéçøåà äîëá àá÷åðã àçåø 
 àøåëãã àçåø àåääá à÷áãúîå àùøôúî
 à÷çøî äðåæë ïéèéùëú äîëá äîøâ úèéù÷

çøåà ùéøá úîéé÷äàúôì ïéìéáùå ïé ãàùð éðá:  
 מחזיקה בו ,השוטה שקרב אליה

מר של ו מוזגת לו יין המש,ומנשקת אותו
 כיון ששותה ,]ארס נחשים [מרורת פתנים
 אחר שרואה אותו סוטה .סוטה אחריה

 מפשיטה את עצמה ,אחריה מדרך האמת
מכל אותם התקונים שהיתה מתקנת 

התקונים שלה לפתות בני . לשוטה הזה
  אדומיםקניםו שערותיה מת:אדם

 באזניה ,מיםו פניה לבנים ואד,כשושנה
 ,תלויים ששה תקונים של אטון מצרים

 ,לות ארץ קדםיתלויים על צוארה כל חי
 ,קן כפתיחה דקה יפה בתקוניהופיה מת

 , דבריה חלקים כשמן,לשון חדה כחרב
מות כשושנה מתוקות ושפתותיה יפות אד

 , ארגמן לבושה,בכל המתיקות של העולם
. קנת בארבעים תקונים חסר אחדומת

 שסוטה אחריה ושותה מכוס )זה(שוטה 
 ,היין ועושה עמה נאופים וסוטה אחריה

 , משאירה אותו ישן במטה,מה היא עושה
 ונוטלת ,ועולה למעלה ומלשינה עליו

 ú÷ùðå äéá úôé÷úà äãäá áéø÷ã àéèù
äéìäàéãøåãã àøîç äéì úëñî å úøåøîã 

 úàîçã øúáì äøúáà éèñà éúùã ïåéë íéðúô
 úèéùôà èåù÷ã àçøåàî äøúáà éèñ äéì
 éáâì àð÷úúî úåäã íéðå÷ú ïåðéà ìëî äîøâ

ã àùð éðáì äàúôì äìéã ïéðå÷ú àéèù àåää
 ïéøååç àäôðà àãøååë ï÷îåñ ïéð÷úî àäøòù

àäðãåàá ïé÷îåñåæ àðåèà ïéðå÷ú àúéù ïééìú 
àäìã÷ ìò ïééìú íéøöîãç àòøàã éìéç ìë 

 äàé ÷é÷ã åçéúôá àð÷úúî äéô íã÷ã
 àäìî ïòéòù àáøçë àãéãç àðùéì àäðå÷úá

úî àãøååë ïé÷îåñ ïàé àäååôù àçùîë ìëá å÷é
 úð÷úúà úùáì àðååâøà àîìòã å÷éúî

ïéðå÷ú ïéòáøàáè àéèù ãç øñç >ð" ààã< éèñ 
 äá ãéáòå àøîçã àñëî éúùå àäøúáà
 äéì ú÷áù úãáò äî äøúáà éèñàå ïéôåàéð
 äéìò úðéùìàå àìéòì ú÷ìñå àñøòá íéàð

                                                                                                                                                                                     

נשתלשל למטה מגבול הקדושה כענין השמרים שהם למטה בחבית היין   מתוקף הדין של מדת יצחקא
 ).א"ד(כך הם הקליפות למטה מגבול הקדושה 

 ).א"ד( אדום כשושנה מצד תוקף מרירות הדין ב
 ).ג" עצ לא”א על ספד”בהגר(בגלל דקותו ולכן אין בידו לפתות ולכן רק מקטרג  ג
 ##* ד
מית עצמה לפני השוטה שהוא החוטא בכל מיני קישוט ויופי דל היא מת" שהקליפות בת זוגו של סמאה

 ).א"ד(' ומוזגת לו הכוס והוא ענין יורד ומסטין וכו
 ).א"ד( שמרים ו
תקונים אטון מצרים והוא פסוק '  באזני הקליפה ההיא כשמתקשטת לפני החוטא אזי יש באזנה וז

 ).א"ד(במשלי ז 
 ).א"נ(ב "הרש.  נזם זהב וחלי כתםש פירוח
ט " עשה האלקים כנגד מהט פנים טמא כי זה לעומת ז"ט תקונים שהם מ" היא מתקנת עצמה במט

ל הקדש "ל לעומת ט"ר). א"ד(ש מזה בעל הפרדס בשער השערים שער שלישי "שערי טהור שבקדושה כמ
 ).הערת הזוהר(ב ”ע ויקרא קיד ).א"נ(מ "א. ו במילוי אלפין"יה' במ
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 , מתעורר השוטה ההוא.רשות ויורדת
א י וה,וחושב לצחוק עמה כמו בראשונה

בור י וחוזרת לג, ממנהמסירה את תקוניה
 לבוש בלבוש של אש ,חזק שעומד כנגדו

   בפחד חזק מרתת,לוהטת

 áùçå àéèù àåää øòúà àúçðå åùø àìèðå
÷ú úàéãòà àéäå àúéîã÷ë äãäá àëééçì àäðå

äðéîà äéìá÷ì íéà÷ óé÷ú øáéâ úøãäúàå 
 óé÷ú åìéçãá àèäìî àøåðã àùåáì ùéáì

àúúøî  
  çî÷/á  
  øäæ  

 אם ,את מעשיו כדי לתת שמחה למלך
דרך המלך שמשמחים אותו בדחנים 

יסדר לפניו בדחנים נכבדים  ,פשוטים
 )משום( אז אין , ואם לא,ושרים גדולים

  .שמחת המלך

ç áäéîì ïéâá éåãáåò äéçøà éà àëìîì äåã
 äéî÷ øãñé éèåéãä éçéãá äéì ïàãçã àëìîã

éëùãøôå ñåðéôåø éçéãáá åäéà åàì åàì éàå 
)ïéâá (àëìîã àúåçéãá:  

 מלכה דוד הזמין את המלך וה,בא וראה
נה את בדחני המלך י ש, מה עשה,למנוחה

 שכתוב , ומי הם,בשביל שרים ונכבדים
 ".כהניך ילבשו צדק וחסידיך ירננו"
 לוייך כתוב היה צריך ל,"וחסידיך ירננו"

 וכעת , שהרי הלויים הם בדחני המלך,ירננו
 עשה את ,דוד שהזמין אותו למנוחה

. הכהנים והחסידים שיהיו הם בדחני המלך
 איני רוצה , דוד,אמר לו הקדוש ברוך הוא

אמר לו הקדוש א " נאלו( .להטריח עליך
 ,וני רב, אמר לו דוד,) לא כך, דוד,ברוך הוא

 אתה עושה , כשאתה בהיכלך) אלא,לא כך(
 הדבר עומד , כעת שהזמנתי אותך,רצונך

 ,ברצוני לקרב את אלו שהם יותר חשובים
 ,מכאן למדנו. אף על גב שאין דרכם בזה

 יסדר דרכו ומעשהו ,שמי שהוא בביתו
 יעשה את , אם מזמינים אותו.כרצונו

 שהרי ,רצונו של מארחו כמו שמסדר עליו
 והקדוש ,ליף לויים וסדר כהניםדוד הח

אמר . ברוך הוא הקים את הדבר כרצונו
בעבור דוד עבדך אל תשב פני " ,דוד

 .דור שסדרתי לא ישוב אחורי הס,"משיחך
 אפילו , חייך, דוד,אמר לו הקדוש ברוך הוא

 .בכלים שלי לא אשתמש אלא בכלים שלך
ולא זז הקדוש ברוך הוא משם עד שנתן לו 

לדוד ' נשבע ה" שכתוב ,אוצרות ומתנות
אמת לא ישוב ממנה מפרי בטנך אשית 

 , אמר, בא רבי יצחק ונשק לו".לכסא לך

 àúéðåøèîìå àëìîì äéì ïéîæ ãåã éæç àú
àëìîã éçéãá éðù ãáò äî àçééðìâ ïéâá 

 áéúëã åäðéð ïàîå ñåðéôåø)è áì÷ íéìäú (
åùáìé êéðäëåððøé êéãéñçå ÷ãö ã åððøé êéãéñçå 

 éçéãá ïåðéà éàåéì àäã äéì éòáî åððøé êééåì
 éðäë ãáò àçééðì äéì ïéîæã ãåã àúùäå àëìî

à àëìî éçéãá ïåðéà ååäéìã éãéñçå"á÷ ì" ä
)àçøèàì àðéòá àì ãåã (>ð êìò"ïéìà à< ]ð" à

á÷ äéì øîà"äéì øîà éëä åàì ãåã ä[ ãåã 
 éøàî)àìà éëä åàì( ãéáò úà êìëéäá úðà ãë 

 àúùä êúåòø]àðéîæã [>àððéîæã< éúåòøá êì 
 øéúé éáéùç ïåðéàã ïéìà àáø÷àì äìî àîéé÷

òà" ïàîã àðôéìåà ïàëî éàäá åäééçøà åàìã â
 äéúåòøë äéãáåòå äéçøåà øãñé äéúéáá åäéàã

úåòø ãéáò äéì ïéðîæî éààä äîë äéæéôùåàã 
å éàåéì óìçà ãåã àäã éåìò øãñîã éðäë øãñ

á÷å" ãåã øîà äéúåòøë äìî íé÷åà ä)é íù (
 àøåãñ êçéùî éðô áùú ìà êãáò ãåã øåáòá

]ã[à àøåçàì áåúé àì àðøãñ à÷"á÷ ì" ãåã ä
 àìà ùîúùà àì éìéã ïéðàîá åìéôà êééç

á÷ ææ àìå êìéã ïéðàîá" äéì áéäéã ãò ïîúî ä
 áéúëã ïðúîå ïæáæáð)àé íù (åäé òáùð" ãåãì ä

ùé àì úîà àñëì úéùà êðèá éøôî äðîî áå
 àðéúà àì éà øîà äé÷ùðå ÷çöé éáø àúà êì

                                                                                                                                                                                     

מתנת תקונהא שהיתה מתראה בהן ועומדת כנגדו כגבור חזק ותקיף להלשין עליו למעלה '  מסיא
 ).א"ד(כמבואר 

 ).א"ד( דברי משלים וחידות של שרים ופקידים נכבדים ב
 ).א"ד(משמחים המלך בדברי משלים ושחוק ה שינה אותם ג
 ).הערת הזוהר(א ”ב רלד ע” רל עד

äåòø ãéáòé äéú) ôã"å.( 
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ע את ואם לא באתי לדרך הזו אלא לשמ
  .די לי ,זה

ééã àã òîùîì àìà àçøà éàäì:  

ויצא יעקב " ,פתח בן אחד שלו ואמר
על "שכתוב  היינו ,"מבאר שבע וילך חרנה

 איש את אביו ואת אמו ודבק  יעזובכן
ויצא יעקב מבאר " , דבר אחר".באשתו

או ישראל רמז כשיצ ,"שבע וילך חרנה
 כמו ,גלו בין העמיםומבית המקדש וה

 ,"ויצא מן בת ציון כל הדרה"שנאמר 
פתח קטן . ' וגו"גלתה יהודה מעני"וכתוב 

ויפגע במקום וילן שם כי בא " ,ואמראחר 
] משל[ ,"ויפגע במקום" מה זה .' וגו"השמש

ש ו צריך לפג,מלכהלמלך שהולך לבית ה
 ם אותה בדברים כדי שלאֶשַבאותה וְל

 אלא , ולא עוד,תמצא אצלו כהפקר
טה של זהב וכסתות י יש לו מאפילוש

 והיא ,ן בהםוקמות מעשה רוקם לישומר
מתקנת לו מטתו מאבנים בארץ ובחדר של 

 לתת לה ,ן בהםו יעזוב את שלו ויל,תבן
 וכדי שיהיה הרצון שלהם יחד בלי ,נחת

 , שכיון שהלך אליה, כמו שלמדנו כאן.נסוא
 ,"ן שם כי בא השמשויל(" ,מה כתוב

להראות שאסור לו לאדם לשמש מטתו 
ויקח מאבני המקום וישם " )ביום

 כדי לתת ," וישכב במקום ההואמראשותיו
 אבני הבית אהובים לפניו אפילולה נחת ש
  ").וישכב במקום ההוא"שכתוב ( ,ללון בהם

 øîàå äéøá ãç çúô)é çë úéùàøá ( àöéå
ã åðééä äðøç êìéå òáù øàáî á÷òé áéúë)íù 

ãë á ( ÷áãå åîà úàå åéáà úà ùéà áæòé ïë ìò
 êìéå òáù øàáî á÷òé àöéå øçà øáã åúùàá

 æîø äðøç)ã( àùã÷î éáî ìàøùé å÷ôð ãë
 àéîîò éðéá åìâúàåøîà úàã äîë) å à äëéà (

 áéúëå äøãä ìë ïåéö úá ïî àöéå)â íù ( äúìâ
åâå éðåòî äãåäé ' àøçà çúô]àøéòæ[ øîàå 

)ë úéùàøáé ç(  àá éë íù ïìéå íå÷îá òâôéå
åâå ùîùä '>éàî<à ìéæàã àëìîì íå÷îá òâôéå 

 äì àîñáìå äì òâôîì éòá àúéðåøèî éáì
 àìå àøé÷ôäë äéáâ çëúùú àìã ïéâá ïéìîá
 àáäãã àñøò äéì úéà åìéôàã àìà ãåò

>éúåúåñëå <)ñëåéúåú(ïàî÷øî áàééèìôàá â 
]úáéîì) [úéáé àì(ñøò àð÷úî éäéàå åäá  äé

ïéðáàáãàðáéúã àøèñé÷áå àòøàá ä ÷åáùé 
åäá úéáéå äéãéãå àäéã ïéâáå àçééð äì áäéîì 

 äîë åñéðà àìãá àãçë ïåäìã àúåòø
 áéúë äî äáâì ìæàã ïåéëã àëä àðôéìåàã

)]ð"à [ øéñàã äàæçàì ùîùä àá éë íù ïìéå
àîåéá äéñøò àùîùì ùð øáì äéì ( ç÷éå

ëùéå åéúåùàøî íùéå íå÷îä éðáàî íå÷îá á
 àåää)àé çë úéùàøá(  àçééð äì áäéîì ïéâá

 åäá úáéîì äéî÷ ïéîéçø àúéá éðáà åìéôàã
>ð"àåää íå÷îá áëùéå áéúëã à<:  

 אלו , אמר. ושמח)ךיוחי( ,בכה רבי יצחק
 .המרגליות תחת ידיכם ולא אלך אחריכם

 אתה תלך לדרכך ואנו נכנס לעיר ,אמרו לו
 עכשיו ,חק אמר רבי יצ.להלולא של בני זה
  .יש לי ללכת לדרכי

 ÷çöé éáø äëá)êééçå (]éãçå[ ïàìâøî øîà 
 äéì åøîà åëééøúá ìéæà àìå åëééãé úåçú ïéìà
 àìåìäì àúîì ìåòéð ïðàå êçøåàì ìéæú úà

éøá éàäãæ êäîì éì úéà àúùä ÷çöé éáø øîà 
éçøàì:  

  äøåú éøúñ  

                                                           

 ).הערת הזוהר(ב ” מט עא
 ).א"ד( וכסתות שלו הם מרוקמים ב
 ).א"ד( במיני ציורים ג
 ).הערת הזוהר(ב ”א רמג ע” פנחס רכד עד
 ).א"ד(ן תב באהל וחדר של ה
 ).א"ד( וילין בהם ו
 ).א"ד( חתונת בני ת לשמחז
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 מלאה בעינים ,מהו ונפשה ער,עצמה
 טפות מרירות .ה בידו חרב שנונ,מפחידות

 הורג את השוטה .תלויות מהחרב ההיא
  . וזורק אותו לתוך גיהנם,ההוא

ïéðééòã àééìî äîåøò àùôðå àîøâà ïìçã 
 àåääî ïééìú ïøéøî ïéôéè äéãéá àððù àáøç
 åâì äéì éîøàå àéèù àåääì äéì ìéè÷ àáøç

íðäéâá:  
 שנאמר ,יעקב ירד אליה והלך למקומה

 ,הבית תיקון ה את כל ורא,"וילך חרנה"
 הרע ,ל" הזכר שלה סמא.צל ממנהיונ

 ,ך בו קרב ולא יכל לוו וירד לער,לפניו
צל מן י אזי נ.' וגו"ויאבק איש עמו"שכתוב 

 והתעלה בדרגה , והשתלם בשלמות,הכל
 אז עלה לדרגה .שלמה ונקרא ישראל

 , ונהיה העמוד האמצעי,עליונה ונשלם בכל
  .' וגו"ןווהבריח התיכ"ועליו כתוב 

 øîàðù äøúàì ìæàå äáâì úçð á÷òé
)é çë úéùàøá ( àúéá ïå÷ú ìë àîçå äðøç êìéå

 äðéî áéæúùàå)äéìéã àøåáã (> äìéã àøåëã
àîñ"ì<â àáø÷ äéá àçâàì úçðå äéî÷ ùéàáà 

äéì ìéëé àìåã áéúëã )íùë áì ã ( ùéà ÷áàéå
åâå åîò' åîéìùá íéìúùàå àìëî áéæúùà ïéãë 

ìù àâøãá ÷ìúñàåìàøùé éø÷úàå íéä ïéãë 
 äåäå àìëá íéìúùàå äàìò àâøãá ÷éìñ

 áéúë äéìòå àúéòöîàã àãåîò)çë åë úåîù (
åâå ïåëéúä çéøáäå '  

 אבל , לו לא יכל,"ויגע בכף ירכו"מהו 
נגע בכף ירכו שהם נדב ואביהוא שיצאו 

 והרי .בסבת אש זרה( ,מירכו של אהרן
 ותפסה ,'התעוררו לשמרך מאשה זרה וגו

 מה כתוב ביעקב בא וראה .אותם ברשותה
והבריח " )ועל יעקב כתובא " נהשלם

התיכן בתוך הקרשים מברח מן הקצה אל 
  ".הקצה

 åäî)äë áì úéùàøá ( äéì åëéøé óëá òâéå
 áãð åäðéàã åëéøé óëá òâð ìáà ìéëé àì

àåäéáàåå ïøäàã åëøé ïî å÷ôðã >ð" úáéñá à
 åøòúà àäå äøæ ùà)ä æ éìùî (êøîùì äùàî 

åâå äøæ 'úåùøá ïåì àñôúåä áéúë äî éæç àú à
àîéìù á÷òéá<) áéúë á÷òé ìòå) (çë åë úåîù (

 äö÷ä ïî çéøáî íéùø÷ä êåúá ïåëéúä çéøáäå
äö÷ä ìàæ   

  èî÷/à  
  øäæ  

דר את הדברים לפני רבי יהלך לו וס
 , ודאי יפה אמרו, אמר רבי שמעון.שמעון

ו מראאלה ש .הוא ברוך והכל נאמר בקדוש
 הם מבני בניו של רבי , הדברים הללואת

 משום ,מה נקרא חלשל .צדוק החלש
שארבעים שנה התענה על ירושלים שלא 

 והיה מפרש על כל דבר ודבר ,תחרב בימיו
של התורה סודות עליונים ונותן בהם דרך 

  .לבני העולם להתנהג בהם

 øîà ïåòîù éáøã äéî÷ ïéìî øãñå äéì ìéæà
ôù éàãå ïåòîù éáø åøîà÷ øé]á÷á àìëå" ä

øîúà[ ïéìî øîà >ïåðéà <)ïéìà( éáøã éåðá éðáî 
 ïéâá àùìç éø÷à àîòè éàî åäðéð àùìç ÷åãö
 áøçúé àìã íìùåøé ìò éðòúà ïéðù ïéòáøàã
 àúééøåàã äìîå äìî ìë ìò ùéøô äåäå éåîåéá
 àîìò éðáì àçøà åäá áéäéå ïéàìò ïéæø

åäá àâäðúàì:  
 ימים )אלא(  לא היו,אמר רבי יצחק

 ובנו ,מועטים עד שפגשתי אותו האיש
 ååä àì ÷çöé éáø øîà)àìà ( ïéøéòæ ïéîåé

]ãò[ àøéòæ äéøáå ùð øá àåääá àðòøòàã 
                                                           

 ).א"ד(וצצים ממנו נל מלא נצוצי אש המת" מלאים עינים ורא
 ).א"ד(ו לגיהנום  משליכב
' ש ויאבק איש עמו וגו" זכר של לילית הרשעה הרע לפניו שניצול יעקב ממנה וירד להלחם עמו כמג

 ).א"ד(ל כמבואר "והוא סמא
 ).א"נ(כ חרן "כ האיש ולפיכך כתיב תחלה חרנה ואח"ל מתחלה האשה ואח" רד
 ).א"נ(מ "א. ח השלימות שנאבק עם המלאך ונצחו לפיכך נקרא ישראלכ משמע מה
 .י"שער מאמרי רשב' עי ו
 ).א"ב ד ע"ביאורים ח(ק "הוא כינוי לעץ החיים הכולל את כל ו ז
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 . איפה בנך האחר, אמרתי לו.הקטן עמו
 ונשאר עם , עשיתי לו הלולא,אמר לי

 חייך , אמר לי, כיון שהכיר אותי.אשתו
נת בני משום ושלא הזמנתי אותך לחת

שלא ידעתי בך ולא  , אחד:שלשה דברים
כפי   שמזמינים את האדם,הכרתי אותך

 .אולי אתה איש גדול ויפגם כבודך ו,כבודו
אולי אתה הולך לדרכך בחפזון ולא  ,ואחד

ש לפני ישלא תתבי , ואחד.אטריח עליך
שכל אותם  , שדרכנו,אנשי החבורה

 כולם ,שאוכלים על שלחן חתן וכלה
 , אמרתי לו.נותנים להם אוצרות ומתנות

 אמרתי .הקדוש ברוך הוא ידון אותך לטוב
 באותה .צדוק הקטן , אמר לי, מה שמך,לו

 )שנים עשר(שעה למדתי ממנו שלשה עשר 
 אחד : ומבנו שלשה,סודות עליונים בתורה

 מה ,ואמר.  בחלום)ושנים( ואחד ,בנבואה
 , נבואה בעולם הזכר,בין נבואה לחלום

שש כ ומזה לזה ,והחלום בעולם הנקבה
 , הנבואה בימין ובשמאל,יםדרגות יורד

כמה  והחלום נפרד ל.והחלום בשמאל
 , החלום הוא בכל העולםלכן ,דרגות למטה

 כפי האדם כך , כך נראה,אבל כפי דרגתו
 הנבואה אינה מתפשטת אלא .דרגתו

  .במקומה

à àøçà êøá àåä ïà äéì àðéîà äéîò" ì
äúéáãá øàúùàå àìåìä äéì àðãéáò ïåéë å

éá òãåîúùàã)ä(à " àìã êééç ì]àððéîæ [
)àðéîæ( ãç ïéìî úìú ïéâá éøáã àìåìäì êì 

 éëäã êì àðòãåîúùà àìå êá àðòãé àìã
 äéø÷é íåôë ùð øáì äéì ïéðîæî] äøé÷éå[ àîìéã

 úðà àîìéã ãçå êø÷é íéâôàå àáø àøáâ úðà
 àìã ãçå êìò çøèà àìå åìéäáá êçøàá ìéæà

 éùðà éî÷ óéñëú ìëã ïìéã àçøåàã àøåáçã
 éáäé åäìë äìëå ïúçã àøåúôì éìëàã ïåðéà

á÷ äéì àðéîà ïåì ïðúîå ïæáæáð" áèì êì ïéãé ä
à êîù äî äéì àðéîà" àåääá àèåæ ÷åãö ì

 øñéìú äéðî àðôéìåà àúòù>ð"øñéøú à< ïéæø 
 äàåáðá ãç úìú äéøá ïîå àúééøåàá ïéàìò

 ãçå]ð"ïéøúå à[ )àîìçá] (àîìçë[àå äî øî 
]ð"ãçå à[ àîìòá äàåáð àîìçì äàåáð ïéá 

 éàäîå àá÷åðã àîìòá àîìçå åäéà àøåëãã
éàäìà àðéîéá äàåáð àúçð ïéâøã àúéùë 

 àùøôúî àîìçå àìàîùá àîìçå àìàîùáå
 ìëá åäéà àîìç êë ïéâá àúúì ïéâøã äîëì

äéâøã íåôë ìáà àîìòá ùð øá íåôë éîç éëä 
 äéâøã éëä>ã<èùôúà àì äàåáð àìà à

äéøúàá:  
סולם ם והנה וויחל" , מה כתובבא וראה

 ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מוצב
 פתח ,"רדים בוולים ויומלאכי אלהים ע

אל יחזקאל בן בוזי ' ה דבר הה הָיהֹי" ,ואמר
הכהן בארץ כשדים על נהר כבר ותהי עליו 

נבואה לשעה  ,"היה היה" ".'שם יד ה
 שהשכינה  משום, על הגלותנצרכתהיתה ש

 וראה יחזקאל מה ,ירדה עם ישראל לגלות
 ואף על גב שאותו המקום .שראה לפי שעה

היה " מה זה ".היה היה" לכן ,לא ראוי לזה
 ,ה למטההָי ,ה למעלה אלא הֹי,"היה

 ארצה וראשו מגיע סולם מוצב"שכתוב 
 ונוטל , למעלה)אותו( נוטל ".השמימה

אחד למעלה  ,"היה היה" . למטה)אותו(

 áéúë äî éæç àú)áé çë úéùàøá (íåìçéåâ 
 äîéîùä òéâî åùàøå äöøà áöåî íìñ äðäå

éäìà éëàìî äðäå" çúô åá íéãøåéå íéìåò í
 øîàå)â à ìà÷æçé (åäé øáã äéä äéä" ìà ä

 øáë øäð ìò íéãùë õøàá ïäëä éæåá ïá ìà÷æçé
åäé ãé íù åéìò éäúå" àúòùì äàåáð äéä äéä ä

)äúéä( ]åäúå[ ïéâá àúåìâ ìò êéøèöàã 
 àîçå àúåìâá ìàøùéá åäá úúçð àúðéëùã
 àìã áâ ìò óàå àúòù íåôì àîçã äî ìà÷æçé

 éæçúà)ì( äéä äéä êë éðéâá éàäì øúà àåää
 àúúì äéä àìéòì äéä àìà äéä äéä éàî
 äîéîùä òéâî åùàøå äöøà áöåî íìñ áéúëã

                                                                                                                                                                                     

ם בריאה יצירה על היכל הרצון ששם גבריאל "מדרגות והם נהי'  ירצה כי מהנצח עד גבריאל הם וא
. בנבואה'  מסל חלום אחד”וזהו מרז' הרי ס' ש וכל אחד כלול מי"כנזכר בפרשה פקודי בהיכלא שתיתאה ע

 ).הערת הזוהר(ת ובמעבר לדף "לקמן בס'  ע).א"נ(ח "ז
 ).הערת הזוהר(א ” נג עב
במראה הנבואה שבחלום שהוא במראה הסולם והיה כז ”ה הנה היה כז ע"והנה הגם שביעקב אבינו ע ג

ב "חה "דע(ז הנה הוא תהלוכותיו כעין חלום "ד שכתוב בחלום אדבר בו עכ" וע@מראה הנבואה' בבחי”ע
 מבולבלWM)ג"קלה ע
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ìéèð)äéì ( ìéèðå àìéòì)äéì ( äéä äéä àúúì   .חד למטהוא
àúúì ãçå àìéòì ãçà:  

לם הזה מחזיק בשני ו הס,בא וראה
 בארץ כשדים על ,במעלה ומטה ,עולמות

במקום שהגלות  , בארץ כשדים,נהר כבר
 מה זה . ועם כל זה על נהר כבר,שורה בו
 ,דם לכןו אלא שהיה כבר מק,נהר כבר
  שהשכינה

 àìéòá ó÷úúà ïéîìò éøúá íìñ éàä éæç àú
äð ìò íéãùë õøàá àúúå íéãùë õøàá øáë ø
 äéá àéøù àúåìâã øúàá] øäð ìò àã ìë íòå

øáë[ úîã÷î øáë äåäã àìà øáë øäð éàî 
àúðéëùã àðã:  

  äøåú éøúñ  
 ארצה וראשו סולם מוצבם והנה וויחל"

 המדרגה הששית , החלום,"מגיע השמימה
 עד אותה ,מאותן שתי דרגות הנבואה

 ועל כן החלום אחד ,הדרגה הן שש דרגות
ראה את ,  סולם.שים דרגות של נבואהמש

 סולם .בניו שעתידים לקבל תורה בהר סיני
 משום שהוא נעוץ ,)בגימטריא(זה סיני 

ות  וכל המרכב,בארץ וחושב בעליה לשמים
יורדים לשם עם  כולם ,והמחנות העליונים

, הקדוש ברוך הוא כשנתן להם את התורה
ן זקן הבית " ראה את מטטרו,הכלראה ו

 נו שהוא עומד בשלטו,ל אשר לוששולט בכ
 ,י" בשלטון של שם שד,)הזה(על העולם 

 .ה"ועולה למעלה בעלית שם רבונו הוי
 .שלם בו לאחר מכןוהמקום שיעקב ה

 וזה מגיע ,'י הוא י"וראשו של שם שד
 כיון שהגיעה ועלתה האות הזו .השמימה

שלם ונקרא באותו שם ו ה,למקום ההוא
  .ה"של רבונו הוי

ðäå íåìçéå òéâî åùàøå äöøà áöî íìñ ä
 äîéîùä)áé çë úéùàøá ( àâøãî àîìç

äàúéúùáäàåáðã ïéøú ïéâøã ïåðéàî â àåää ãò 
 ïéúùî ãç àîìç àã ìòå ïåðéà ïéâøã úéù àâøã
 àìá÷ì ïéðéîæã éåðá àîç íìñ äàåáðã ïéâøã

 éðéñ àã íìñ éðéñã àøåèá àúééøåà]âáé'[ã 
îùì å÷éìñá áéùçå àòøàá õéòð åäéàã ìëå àé

 éãäá ïîú éúçð åäìë ïéàìò ïééøùîå ïéëéúø
 àìëå àúééøåà ïåì áéäé ãë àåä êéøá àùãå÷
 ìëá èéìùã àúéáã àáñ ïåøèèî àîç àîç

éà÷ åäéàã äéìéãí àîìò éàä ìò åðèìùá 
>íùá åðèìåùá<ãù " å÷éìñá àìéòì ÷éìñå é

åäé äéøîã àîùã" äéá íéìúùà á÷òéã øúà ä
øúáìäéãù íùã åùàøå å àé åäé ' òéâî àãå

 øúà àåääì àã úà ÷éìñå éèîã ïåéë äîéîùä
åäé äéøàîã àîù àåääá éø÷úàå íéìúùà"ä:  

 עולים ויורדיםוהנה מלאכי אלהים "
 אותם המלאכים הקדושים שקרובים ".בו

 ואותם האחרים שאינם ,למלכות עולים
 בו הם עולים , ועוד.קרובים יורדים

 כשהוא , עולים עמו, כשהוא עולה,ויורדים
  . יורדים עמו,יורד

éäìà éëàìî äðäå" åá íéãøåéå íéìåò í)íù (
 ïéùéã÷ ïéëàìî ïåðéà]ã[ ïé÷ìñ àúåëìîì ïéáø÷

 åúå éúçð íä ïéáø÷ àìã ïéðøçà ïåðéàå>åá< 
 ãë äéãäá ïé÷ìñ ÷éìñ åäéà ãë éúçðå é÷ìñ

äéãäá ïéúçð úéçð  
  èî÷/á  
  øäæ  

áéúëã éåìò àéøù)é á úéùàøá ( àöåé øäðå ונהר יצא מעדן " שכתוב ,שורה עליו

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר('  עיין בסוף הספר מה שחסר כאן סימן נא
  .יהל אור' עי ב
 ).א"נ(מ "א. ה" היינו נוג

ãïéâá  –ôã "å*. ##àéøèîéâá???? 
ליבחן וכשעלה נזדכך ונתקשר ' ת במדתו ירד לקלי"וכדי ליקשר בת'  פירוש כי קודם יעקב נקשר במה

 ).א"נ(במדתו ונקרא ישראל 
י רומז לשכינה המתלבשת "דד ש"ט ויו"י הוא מט"דה ואמר כי ש"ט בשם יהו" פירוש כיצד נקרא מטו

' ה במרכבת המ"כ מתחקק שם יהו"וכן ג'  הויםכ ש"ת קונה ג"מתקשרת בת' בתוכו בשית יומי דחול וכשהמ
 ).א"נ(ח "ז. ת"מגיע השמים כלומר ת' תו יוכלומר חשיב' י איהו י"דש וראשו דשם ש"ט וז"שהוא מט
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 וזה הוא נהר אחד .' וגו"קות את הגןלהש
 ומשום ששרה .מאותם ארבעה הנהרות

שורה בו  ,דם לכן והיה עליו כברועליו מק
 ,בא וראה.  והתגלה ליחזקאל,עכשיו

 שהוא השלם , וכי יעקב הקדוש,"םוויחל"
 ובמקום , התגלה עליו בחלום,של האבות

 . אלא בחלום)לו(הקדוש הזה לא ראה 
 ויצחק ,א לא היה נשויאלא יעקב בזמן ההו

 , שהנה אחר כך,ואם תאמר . קייםהיה
 שם המקום ".וארא בחלום" כתוב ,כשנשא

ועל כן כתוב בו  , קיים ויצחק היה,גרם
ואחר שבא לארץ הקדושה עם . חלום

 ונשלמה להם עקרת הבית ואם ,השבטים
וירא אלהים אל " כתוב ,הבנים שמחה

ל ויאמר אלהים לישרא" וכתוב ,' וגו"יעקב
 , כאן לא כתוב בו חלום".ת הלילהובמרא

  .שהרי היה מדרגה אחרת עליונה

åâå ïâä úà úå÷ùäì ïãòî 'øäð àåä àãåà ãç 
 úîã÷î éåìò àéøùã ïéâáå ïéøäð òáøà ïåðéàî
 éìâúàå àúùä äéá àéøù øáë éåìò äåäå àðã

é éëå íåìçéå éæç àú ìà÷æçéì äéì àùéã÷ á÷ò
 éåìò éìâúà àîìçá ïäáàã àîéìù åäéàã

 àùéã÷ àã øúàáå)ã( àîç àì)äéì (àìàà 
)á( áéñð äåä àì àðîæ àåääá á÷òé àìà àîìç

 áéñðúàã øúáì àäå àîéú éàå íéé÷ äåä ÷çöéå
 áéúë)íùé àì  ( íéøâ øúà ïîú íåìçá àøàå

 øúáìå íåìç äéá áéúë àã ìòå íéé÷ äåä ÷çöéå
ã÷ àòøàì àúàã ïåäì íéìúùàå ïéèáù íò àùé

 äçîù íéðáä íàå úéáä úø÷ò)è âé÷ íéìäú( 
 áéúë)úéùàøáè äì  (éäìà àøéå" á÷òé ìà í

åâå ' áéúëå)á åî íù (éäìà øîàéå" ìàøùéì í
 àäã íåìç äéá áéúë àì àëä äìéìä úåàøîá

äåä äàìò àøçà àâøãî:  
 , חלום הוא על ידי גבריאל,בא וראה

 ,שית מנבואהשהוא למטה בדרגה הש
על ידי הדרגה ההיא של החיה ההיא  מראה

 הנה כתוב , ואם תאמר.ששולטת בלילה
כך זה  ,"גבריאל הבן להלז את המראה"

 , שמראה דבריו יותר סתומים,ודאי
 ומפרש את ,רש יותרוובחלום מפ

 ועל כן נפקד ,הסתומים של המראה
 שהוא , שיפרש את דברי המראה,גבריאל

 ,"וירא" כתוב במראהועל כן . יותר סתום
 כמו , משום שהוא מראה,מהל ,"וארא"

 ,דמויותהמראה הזה שנראים בתוכו כל ה
 , ראיתי דמותו באל שדי".וארא" לכןו

שהוא המראה שנראית בתוכו דמות 
.  העליונות נראות בודמויות וכל ה,אחרת

ם וויחל"אצל יעקב  באותו הזמן כתוב לכן
 זה  מה).וראשו( " ארצהסולם מוצבוהנה 

 , הדרגה ששאר הדרגות תלויות בה,"לםוס"
 ,"וראשו מגיע השמימה" .והוא יסוד העולם

וראשו מגיע " .כך הוא להתקשר עמו
  ראשו של אותו, מי ראשו,"השמימה

ראש " שכתוב בו ,ומי הוא זה .סולם
 ,טה הזוי משום שהוא ראש למ,"המטה

éæç àúáò åäéà àîìç "àéøáâã é" åäéàã ì
äàåáðî äàúéúù àâøãá àúúìâ àãé ìò äàøî 

ãääã àâøã àåääå éàå àéìéìá àèìùã äéç à
 áéúë àä àîéú)æé ç ìàéðã (àéøáâ" æìäì ïáä ì

 ïéîéúñ éåìî äàøîã éàãå àåä éëä äàøîä úà
 äàøîã ïéîéúñ ùéøôå øéúé ùéøô àîìçáå øéúé

 ìàéøáâ ã÷ôúà àã ìòå]ùøôéã) [ùéøôã( éåìî 
 äàøîá áéúë àã ìòå øéúé íéúñ åäéàã äàøîã

 éàî àøàå àøéå éàäë åäéà äàøîã ïéâá àîòè
 àøàå êë éðéâá äéåâá ïéð÷åéã ìë éæçúàã äàøî

äàøî åäéàã éãù ìàá äéð÷åéã úéîçàã 
 ïéàìò ïéð÷åéã ìëå äéåâá àøçà àð÷åéã éîçúàã
 áéúë àðîæ àåääá á÷òé êë éðéâá ïåæçúà äéá

)áé çë úéùàøá ( äöøà áöåî íìñ äðäå íåìçéå
)åùàøå (øã øàùã àâøã íìñ åäî ïééìú äéá ïéâ

 òéâî åùàøå àîìòã àãåñé àåäå>äîéîùä <
)íéîùä( åùàøå äéãäá àøù÷úàì àåä éëä 

 íìñ àåääã åùàø åùàø ïàî äîéîùä òéâî

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר( קסה א
 ).הערת הזוהר(א ” קצו עב
עיין  ).א"ד) (ספר לבנת הספיר(ל "ל גבריא"ל מיכא"ל רפא"ן אוריא"ן סנדלפו"נה שכינה מטטרוח במג

. ל הוא חזוא דליליא בדף קצו א"וגבריא' א' מ דף ו"תא ופירושם בסהחש בשיתא דרגין נ"מעבר לדף מ
 ).א"נ(ב "הרש
 ).רת הזוהרהע(א ” צא עד
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 משום ,"מגיע השמימה" .וממנה מאיר
 ,מד בין עליון ותחתון ועו,שהוא סיום הגוף

כמו שהברית הוא סיום הגוף ועומד בין 
". מגיע השמימה" ועל זה ,הירכים והגוף

 ,"רדים בוולים ויווהנה מלאכי אלהים ע"
 שהם עולים ,של כל העמים הממונים אלו

 , כשישראל חוטאים,לם הזהוויורדים בס
 , הממונים ועולים אותם,לם הזהונשפל הס

 מתעלה ,מעשיהםוכשישראל מכשירים את 
יורדים למטה  הממונים  וכל,לם הזהוהס

, הזה בסולם  הכל עומד.ועובר שלטונם
וכאשר כולם יורדים למטה נעשה סולם 

 כאן ראה יעקב בחלומו את שלטונו .עומד
  .של עשו ואת שלטון שאר העמים

 äéá)íùàì æî  ( ùàø åäéàã ïéâá äèîä ùàø
 åäéàã ïéâá äîéîùä òéâî øéäð äðîå äèî éàäì

 äàúúå äàìò ïéá íéà÷å àôåâã àîåéñ äîë
 ïéëéøé ïéá íéà÷å àôåâã àîåéñ åäéà úéøáã
 éëàìî äðäå äîéîùä òéâî àã ìòå àôåâå

éäìà" åá íéãøåéå íéìåò í)áé çë úéùàøá(  ïéìà
 íìñ éàäá ïéúçðå ïé÷ìñ ïåðéàã ïéîò ìëã ïðîî
 åäðéà ïé÷ìñå íìñ éàä êéàî ïàèç ìàøùé ãë
 ÷ìúñà åäééãáåò ïøùëúî ìàøùé ãëå ïðîî

äìëå íìñ éàä øáòúàå àúúì éúçð éðîî å
 àîéé÷ íìñ éàäá àìë ïåäìã àúåðèìåù> ãëå

àîéé÷ íìñ ãéáòúà àúúì ïéúçð åäìë< àëä 
 àúåðèìùå åùòã àúåðèìù äéîìçá á÷òé àîç

ïéîò øàùã:  
לים ווהנה מלאכי אלהים ע" ,דבר אחר

  של אותו באותו ראש, במי,"רדים בוווי
 , ממנותראשו מסתלקר שאשכ ,סולם

 , הממוניםנכנע ועולים כלהסולם 
מתעלה  , סולםוכשמתחבר ראשו באותו

.  והכל דבר אחד,יורדים הממונים וכל
אל שלמה בחלום הלילה ' נראה ה"כתוב 

 ואם ".ויאמר אלהים שאל מה אתן לך
   וכי איזו, כאן בחלום,תאמר

 øçà øáã)áé çë úéùàøá ( éëàìî äðäå
éäìà" åùàø àåääá ïàîá åá íéãøåéå íéìåò í

 íìñ äéðî åùàø ÷ìúñà ãëã íìñ àåääã
 åùàø øáçúà ãëå ïðîî åäìë ïé÷ìñå àéôëúà
 ãç àìëå ïéúçð ïðîî åäìëå ÷ìúñà íìñ àåääá

 áéúë äìî)î"ä â à (åäé äàøð" äîìù ìà ä
éäìà øîàéå äìéìä íåìçá"à äî ìàù í êì ïú

äî éëå íåìçá àëä àîéú éàå  
  äøåú éøúñ  

ליות שתים עשרה מרג ,מלאכי אלהים
 ,ל" פדא,ל" קדמיא,ל" והן מיכא,טובות
 ,ל" רפא,ל" חסדיא,ל" צדקיא,ל"גבריא
 ,ל" ענא,ל" יפיא,ל" נוריא,ה" סטורי,ל"רזיא

'  ן,ה"ר ארי"ר נש"שו ,ן" שנא,אלפי שנאן
 והם עולים כשהוא , כולל זכר ונקבה,אדם
 כל ,ועוד.  ואלו יורדים כשהוא יורד,עולה

זה אותם ששולטים בשלטון העולם ה
 וכל אותם שיורדים יורדים ,עולים על ידו

ה שולט על " הוי.הזה כולם בסולם ,על ידו
 ".נצב עליו' והנה ה" שכתוב ,הכל

אין זה כי אם בית "כשהתעורר כתוב 
 בית אלהים ,"אלהים וזה שער השמים

 שכתוב , פנימהלהיכנס והוא השער ,ודאי
פתחו לי שערי צדק אבוא בם אודה יה זה "

  . זה שער השמים הכל אחד,"'השער לה

éäìà éëàìî"ïàèéìâøî øñéøú íà ïàáè 
àëéî ïåðéàå"àéîã÷ ì"àãô ì"àéøáâ ì" ì

àé÷ãö"àéãñç ì"àôø ì"àéæø ì"éøåèñ ì" ä
àéøåð" ì)éåàéô"ì(àðò "àðù ïàðù éôìà ì" ï

åù"ùð ø"éøà ø"ï ä ' àá÷åðå øëã ìéìë íãà
 åäéà ãë éúçð ïéìàå ÷éìñ åäéà ãë é÷ìñ ïåðéàå

çð àîìò éàäã åðèìùá éèìùã ïåðéà ìë åúå úé
 äéãé ìò>äéãé ìò éúçðã ïåðéà ìëå ïé÷ìñ< éúçð 

íìñ éàäá åäìëáåäé " áéúëã àìë ìò àèìù ä
)âé çë úéùàøá (åäé äðäå" øòúà ãë åéìò áöð ä

 áéúë)æé íù (éäìà úéá íà éë äæ ïéà" äæå í
éäìà úéá íéîùä øòù" àòøú åäéàå éàãå í

ëã åâì àìòàì áéú)èé çé÷ íéìäú-ë ( éì åçúô
åäéì øòùä äæ äé äãåà íá àáà ÷ãö éøòù" ä

ãç àìë íéîùä øòù äæ  

                                                           

  .יהל אור' עי א
ז הכל מאתו יתברך המתלבש "י הנהגת העולמות בשית יומין דחול עכ"ט ע" כלומר הגם כי מלאך מטב

 ).א"נ(ח "ז. ט"נצב עליו דהאי מלה דהיינו השכינה נצבת על הסולם מט' בו דכתיב והנה ה
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  ð÷/à  
  øäæ  

 אלא כאן נכללת .רשות יש לחלום בזה
 הדרגה העליונה עם הדרגה ,דרגה בדרגה

 שלמה לא עכשיו משום שעד ,התחתונה
נתן ' וה" כתוב , כיון שנשלם,היה שלם

ותרב חכמת " וכתוב ,"חכמה לשלמה
 ובית , שעמדה הלבנה בשלמותה,"שלמה

 ואז היה רואה שלמה את ,המקדש נבנה
  . ולא הצטרך לחלום,החכמה עין בעין

 àëä àìà éàäá íåìçì äéì úéà åùø
 àâøãá äàìò àâøã àâøãá àâøã ìéìëúà
 ïåéë íéìù äåä àì äîìù ïòë ãòã ïéâá äàúú

 áéúë íéìúùàã)à íéëìî 'åë ä (åäéå" ïúð ä
ç áéúëå äîìùì äîë) íùé ( úîëç áøúå

àúåîìùàá àøäéñ àîéé÷ã äîìùà éáå 
 àùã÷îé àðéò äîìù éîç äåä ïéãëå éðáú

àîìçì êéøèöà àìå àúîëç àðéòá  
 , הצטרך לחלום כבראשונה, שחטאאחר

 וכי ,"יםיהנראה אליו פעמ"ועל כן כתוב 
 אלא צד החלום ,ים היה ולא יותריפעמ

, מה היה בכל יום וצד החכ,םיהיה לו פעמי
 הצד של החלום היה יותר על ,ועם כל זה

 משום שנכללה דרגה ,כל שאר בני האדם
 עת והנה כ.ה"ה במרא" מרא,עם דרגה

 , וזה משום שחטא,בסוף ימיו יותר חשוך
 משום שלא ,מהל .פגםיוהלבנה עמדה לה
דש בהתעסקותו עם וקשמר את ברית 

 וזה התנאי שהקדוש ברוך ,נשים נכריות
אם ישמרו בניך " שכתוב , עשה עם דודהוא

 גם בניהם עדי עד ישבו לכסא ,'בריתי וגו
כימי "שכתוב  היינו ,"עדי עד"מה זה ". לך

 ומשום ששלמה לא ".השמים על הארץ
 התחילה ,שמר את הברית הזו כראוי

 ועל כן בסוף הצטרך את ,פגםיהלבנה לה
 כמו , וכן יעקב הצטרך את החלום,החלום

  .שבארנו

øúáì àúéîã÷ë àîìçì äéì êéøèöà àèçã 
 áéúë àã ìòå)è àé íù ( éëå íéîòô åéìà äàøðä

 äåä àîìçã àøèñ àìà øéúé àìå äåä íéîòô
 àîåé ìë àúîëçã àøèñ íéîòô äéì>äåä< íòå 

 àîìçã àøèñ àã ìë>äåä< øàù ìë ìò øéúé 
àøî àâøãá àâøã ìéìëúàã ïéâá àùð éðá" ä

àøîá"ç éåîåé óåñá àúùä àäå äùé àãå øéúé ê
 éàî àîâôúàì àîéé÷ àøäéñå àèçã ïéâá
 àùéã÷ úéøá øéèð àìã ïéâá àîòè
 éàðú àåä àãå úåéøëð íéùðá äéúåìãúùàá

á÷ ãáòã" áéúëã ãåã íò ä)áé áì÷ íéìäú ( íà
åâå éúéøá êéðá åøîùé ' åáùé ãò éãò íäéðá íâ

 áéúëã åðééä ãò éãò éàî êì àñëì) àé íéøáã
àë (ò íéîùä éîéë àì äîìùã ïéâáå õøàä ì

 àøäéñ àéøù úåàé à÷ãë úéøá éàä øèð
 ïëå àîìç êéøèöà àôåñá àã ìòå àîâôúàì

 êéøèöà á÷òé>ïøîàãë àîìçì äéì<á:  
 כאן ראה יעקב ,' וגו"נצב עליו' והנה ה"

 ,"נצב עליו" .הקשר של האמונה כאחד
נציב ( "ומלך אין באדום נצב מלך"וכתוב 

יחד  כולן  עומדות ראה שכל הדרגות,)עליו
 ,ר הכל בקשר אחדולקש הסולם על אותו

 .תן בין שני צדדיםינ הסולם משום שאותו
אלהי אברהם אביך ' אני ה"זהו שכתוב 

 אלו הם שני .' וגו"ואלהי יצחק הארץ
' והנה ה" ,דבר אחר.  בימין ובשמאל,צדדים

 שהכל יהיה ,על יעקב )ויאמר( ,"נצב עליו
 ויעקב , ימין ושמאל,מרכבה קדושה

åäé äðäå"åâå åéìò áöð ä ')âé çë úéùàøá (
 àîç àëä>á÷òé< ãçë àúåðîéäîã àøåù÷ 

 áéúëå åéìò áöð)çìî áöð] ()î"çî áë à ( ïéà
êìî áöð íåãàá[ åäìë ïéîéé÷ ïéâøã ìëã àîç 

 àøù÷ ãçá àìë àøù÷úàì íìñ àåää ìò ãçë
éâáå ïéøèñ ïéøú ïéá íìñ àåää áéäéúàã ï
ää"ãâåäé éðà "ìà ääìàå êéáà íäøáà éä é

åâå õøàä ÷çöé ' àðéîéá ïéøèñ ïéøú ïåðéà ïéìà
åäé äðäå øçà øáã àìàîùå" åéìò áöð ä

)øîàéå ( àùéã÷ àëéúø àìë éåäîì á÷òéã äéìò

                                                           

א "בהגר(בחינת עטרת היסוד ולכן זכה למלכות שהיא גופא , עטרת היסוד' ה היה בבחי"שלמה המלך ע א
 ).ש"ה וזהו עיי"ג ד"צ י ע"על ספד

 ).הערת הזוהר(' ויחלום כו' ןסימן  כאן שייך מה שבסוף הספר ב
 ).הערת הזוהר(א ” ויקרא פד עג
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 זהו . כנסת ישראל להקשר ביניהם,בתוכם
אלהי אברהם אביך ואלהי ' אני ה"שכתוב 

משמע מ , באמצעב מנין לנו שיעק".יצחק
 "ביך ואלהי יצחקאלהי אברהם א"שכתוב 

 שכיון .אלהי יצחק אביך ולא כתוב )הארץ(
 . נמצא שהוא באמצע,שנקשר עם אברהם

 ,"כב עליהוהארץ אשר אתה ש" ,ואחר כך
 וכאן הוא ,הנה הכל מרכבה קדושה אחת

  .ראה שיהיה שלמות האבות

ìàøùé úñðë åäééåâá á÷òéå àìàîùå àðéîéà 
ää åäééðéá àøù÷úàì" éðà ãåäé"ìà ää é

ìàå êéáà íäøáàä á÷òéã ïìðî ÷çöé é
ìà áéúëã òîùî àúéòöîàáä êéáà íäøáà é

ìàåä ÷çöé é)õøàä(áìà áéúë àìå ä ÷çöé é
 çëúùà íäøáàá äéá øù÷úàã ïåéëã êéáà
 äúà øùà õøàä øúáìå àúéòöîàá åäéàã
 àëäå àùéã÷ àãç àëéúø àìë àä äéìò áëåù

ïäáàã åîéìù éåäéã àîç:  
 שכיון ,"אלהי אברהם אביך" ,בא וראה

 , ודאי שהוא באמצע,שאמר אברהם אביך
 כאן נרמז שקשור לשני ,"ואלהי יצחק"

 , קשור לצד אחד.צדדים ואוחז אותם
 , וקשור לצד אחר,"אברהם אביך"שכתוב 

ו "תוספת ואב ,"ואלהי יצחק"שכתוב 
.  להראות שיעקב אחוז לשני צדדים,ליצחק

 . בגלוי יותר לא נאמר,ועד שיעקב לא נשא
 אחר .ונאמר בגלוי למי שמכיר דרכי התורה

 זהו שכתוב , נאמר לו בגלוי,שנשא והוליד
ויצב שם מזבח ויקרא לו אל אלהי "

 מי שלא נשלם , מכאן למדנו,"ישראל
 , שונה יעקב,לא נשלם למעלה ,למטה

.  אבל לא בגלוי,שנשלם למעלה ולמטה
 ,לא ,ואם תאמר שנשלם באותה השעה

 , ואם תאמר.שלם לאחר זמןושיאלא ראה 
והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל "הנה כתוב 

 אלא השגחת הקדוש ברוך הוא ,"אשר תלך
ושמירתו לא נעזבה מיעקב לעולמים בכל 

 אבל בעולם ,מה שהצטרך לו בעולם הזה
  .העליון עד שנשלם

ìà éæç àúä øîàã ïåéëã êéáà íäøáà é
ìàå àúéòöîàá åäéà éàãå êéáà íäøáàä é

öé ãéçàå ïéøèñ ïéøúì øéù÷ã æéîøúà àëä ÷ç
 êéáà íäøáà áéúëã ãç àøèñì øéù÷ ïåì

ìàå áéúëã àøçà àøèñì øéù÷åä ÷çöé é
àå úôñåú" ãéçà á÷òéã äàæçàì ÷çöé éáâì å

 øîúà àì áéñðúà àì á÷òéã ãòå ïéøèñ ïéøúì
 òãéã ïàîì àéìâúàá øîúàå øéúé àéìâúàá

ìåàå áéñðúàã øúáì àúééøåàã éåçøåà ãé
ää àéìâúàá äéì øîúà" ã)ë âì úéùàøá (

ìà ìà åì àø÷éå çáæî íù áöéåä àëäî ìàøùé é
 íéìúùà àì àúúì íéìúùà àìã ïàî àðôéìåà

á÷òé éðàù àìéòìâ íéìúùàã >àúúå àìéòì< 
 àéääá íéìúùàã àîéú éàå àéìâúàá àì ìáà

 øúáì íéìúùéã àîç àìà àì àúòùîæ éàå àð
 áéúë àä àîéú)åè çë íù ( êîò éëðà äðäå

 àúåçâùà àìà êìú øùà ìëá êéúøîùå
á÷ã" á÷òéã äéðî ÷éáúùà àì äéìéã åøéèðå ä

 àîìò éàäá äéì êéøèöàã äî ìëá ïéîìòì
íéìúùàã ãò äàìò àîìòá ìáà:  

' וייקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש ה"
 וכי תמיהה ".במקום הזה ואנכי לא ידעתי

ואנכי לא " אלא מה זה ,הוא שלא ידע
 ,"לא חליתי' ופני ה" כמו שנאמר ,"עתייד

 וכי כל זה התגלה לי ולא הסתכלתי ,אמר
 תחת כנפי השכינה להיכנס ו,לדעת אנכי

åäé ùé ïëà øîàéå åúðùî á÷òé õ÷éå" ä
éúòãé àì éëðàå äæä íå÷îá )æè íù (àäååú éëåã 

 àìà òãé àìã àåä>éàî< äîë éúòãé àì éëðàå 
 øîà úàã)ù"áé âé à (åäé éðôå" éúéìç àì ä

                                                                                                                                                                                     

' עי) ב"א עא ע"כללים ח(יעקב שברחל ' ועוד אפשר לומר שכאן מדובר בבחי. גם רחל נקראת יעקב א
  ).ו"לש(ב "רסו סע. @@?שם

תקנו אנשי כנסת הגדולה אלקי  אבל בתפלה. קי יצחקלש וא"ש אברהם אביך וניחא מ"ה מ" מבואר עדב
ש "ל ומ"ן טמא סי"ט הרב פנים מאירות ח"פ הפשט ישנו בנ"שמות וע' ה פ"ה וכמש"אברהם אלקי יצחק עד

קרוהו בני י שאברהם היה מחבבו מאד ו"פ הפשט פירש רבינו אפרים בביאורו על התורה כ"אברהם אביך ע
  ).א"נ) (ן"מאי(תדיר 

 .ק"ח שער לז פרק ג במ"ע' ועי, "יעקב"כאן כינה את השכינה  ג
 ).א"ד( תמיהא ד
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ותאמר אם " כתוב ,בא וראה. ולהיות שלם
 כל יום ויום ראתה רבקה ,"כן למה זה אנכי
  ,את אור השכינה

 éôãâ úåçú ìòéîìå éëðà òãðîì àðìëúñà
 áéúë éæç àú íéìù éåäîì àúðéëùã) úéùàøá

áë äë ( àîåé ìë éëðà äæ äîì ïë íà øîàúå
áø úàîç àîåéåàúðéëùã àøåäð ä÷  

  ð÷/á  
 והתפללה ,שהשכינה היתה במשכנה

 , מה כתוב, כיון שראתה צרתה במעיה.שם
 יצאה מהדרגה הזו ".'ש את הוותלך לדר"

 , אמר יעקבלכן .ה" שהיא הוי,לדרגה אחרת
 משום ,וכי כל כך ראיתי ואנכי לא ידעתי

. שהיה לבדו ולא נכנס תחת כנפי השכינה
 ," נורא המקום הזהויירא ויאמר מה" מיד

מה נורא " .הדבר הזה הוא לשני הצדדים
אחד על אותו המקום שאמר  ,"המקום הזה

 , ואחד על אות הברית הקדוש,בראשונה
ואף על גב שהם שני . שלא צריך להבטל

אין זה כי אם בית " , אמר.הוא אחד ,צדדים
 אין זה , אין זה להיות בטל,"אלהים

 אלא , זה לא העמידה שלו,להמצא לבדו
  להשתמש בו ולעשות בו,בית אלהים

 , ולהריק לו ברכות מכל איברי הגוף,פירות
וזה " זהו שכתוב ,שזהו השער של כל הגוף

 , זה השער של הגוף ודאי".שער השמים
 אחוז ,שער הוא להריק ברכות למטה

שכתוב   אחוז למעלה,למעלה ואחוז למטה
שכתוב  , למטה)אחוז( ,"וזה שער השמים"
ויירא " , ועל זה," כי אם בית אלהיםאין זה"

 ובני אדם ,"ויאמר מה נורא המקום הזה
אינם משגיחים בכבוד שבו להיות בו שלם 

  . בא אביו ונשקו.למעלה ולמטה

 ïåéë ïîú úàéìöå àäðëùîá àúðéëù àéåäã
äìéã å÷àò úàîçãà áéúë äî àäòîá 

)áë äë úéùàøá (åäé úà ùåøãì êìúå" ú÷ôð ä
 àâøãì àã àâøãî àøçà>éåä åäéàã"ä< éðéâá 

 àì éëðàå àðéîç êë ìë éëå á÷òé øîà êë
éúòãéá éôãâ úåçú ìàò àìå éåãåçìá äåäã ïéâá 

 ãéî àúðéëùã)æé çë íù ( àøåð äî øîàéå àøééå
 àøåð äî åäéà ïéøèñ ïéøúì àã äìî äæä íå÷îä

íå÷î àåää ìò ãç äæä íå÷îäâ øîà÷ã 
àùéã÷ àîéé÷ úà ìò ãçå àúéîã÷áãìã  à

òàå àìèáúàì àéòá" ãç éøèñ éøú åäðéàã â
éäìà úéá íà éë äæ ïéà øîà àåä" äæ ïéà í

 àîéé÷ éåãåçìá àçëúùàì äæ ïéà ìéèá éåäîì
éäìà úéá àìà åäéà åàì äéìéã" àùîúùàì í

 ïàëøá äéá à÷øàìå ïéøéô äéá ãáòîìå äéá
àäã àôåâ éôééù ìëîé àôåâ ìëã àòøú àåä 

ää" ã)íù (íéîùä øòù äæåàôåâã àòøú àã ä 
 ãéçà àúúì ïàëøá à÷øàì åäéà àòøú éàãå
 äæå áéúëã àìéòì ãéçà àúúì ãéçàå àìéòì
 úéá íà éë äæ ïéà áéúëã àúúì íéîùä øòù

éäìà" íå÷îä àøåð äî øîàéå àøééå àã ìòå í
 éåäîì äéáã àø÷éá ïçâùî àì àùð éðáå äæä

äé÷ùðå éåáà àúà àúúå àìéòì íéìù äéá:  
 כששמעתי אותם ,חקאמר רבי יצ

 ברוך הרחמן , בכיתי ואמרתי,הדברים מפיו
 .שלא בטל מן העולם החכמה העליונה

הלכתי עמם עד שלש פרסאות עד 
 להיכנס לא הספיקו .שנכנסתי עמהם לעיר

 , ואמרו לו,דך אותו האיש את בנויעד שש
 זה שאמר ,אמרתי. דבריך לא יהיו לבטלה

סוד ב כולם  שהדברים הללו הם,רבי שמעון
 . ולהראות דברים אחרים,החכמה

 àðòîù ïåðéà ïéìî ãë ÷çöé éáø øîà
 ìéèá àìã àðîçø êéøá àðéîàå àðéëá äéîåôî

àðéìæà äàìò àúîëç àîìòî úìú ãò ïåäîò 
 å÷éôñ àì àúîì ïåäîò àðìàòã ãò éñøô

øîàå äéøáì ùð øá àåää êãùã ãò ìòéîì> é
äéì< êéìîå øîàã àä àðéîà äìèáì ïåäé àì 

 àúîëçã àæøá åäìë ïéìà ïéìîã ïåòîù éáø

                                                           

 ).א"ד( צרות שלה א
 ).א"נ(ל לא ידעתי לא אוכל לעשות זווג למעלה כראוי להשכינה שנקראת אנכי " רב
 ).א"נ('  היינו מג
 ).א"נ( היינו יסוד ד
 .זוהר הרקיע' עי ה
 ).א"נ(מ "א. כ שדכו"מה שדרשת שנצטער יעקב שלא נשא אשה לא תהיה בצער זה ועל " רו
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 אמר ,כשסדרתי הדברים לפני רבי שמעון
 אל תאמר שהדברים הללו הם של ,לי

 , אלא הם דברים של סודות עליונים,תינוק
  . רשומים בסוד החכמהםכלו

 ïéìî àðøãñ ãë ïéðøçà ïéìî äàæçàìå åäðéð
à ïåòîù éáøã äéî÷" ïéìà ïéìîã àîéú àì ì

 åäðéð à÷åðéãìëå åäðéð ïéàìò ïéæøã ïéìî àìàåä 
ïéîéùø àúîëçã àæøá:  

וידר יעקב נדר לאמר אם יהיה אלהים "
 כיון שכל זה , אמר רבי יהודה.' וגו"עמדי

 למה לא ,הבטיח לו הקדוש ברוך הוא
 "אם יהיה אלהים עמדי" שאמר ,האמין

 , חלום חלמתי, אמר יעקב, אלא,'וגו
ואם  ,מהם אמת ומהם לא אמת ,והחלומות

 ועל , הרי ידעתי שהוא חלום אמת,יתקיים
 כמו ,' וגו"אם יהיה אלהים עמדי"כן אמר 
 אני אהיה ,"לי לאלהים' והיה ה" ,שחלמתי

ן של הנחל של הכל י מהמעי,מושך ברכות
 ,בא וראה. למקום הזה שנקרא אלהים

 הכל הוא נוטל ,ישראל שהוא באמצע
 ואחר שיגיע ,בראשונה מהמקור של הכל

 .מנו שופע וממשיך למקום הזה מ,אליו
 ,בראשונה "לי' והיה ה"משמע שכתוב 

 כמו שאלהים יהיה ,"לאלהים" ואחר הכל
 אף אני ,שומר ועושה לי כל אותן הטובות

אהיה מושך לו מהמקום שלי כל אותן 
 , מתי. ויתחבר בו הקשר של הכל,הברכות

 כשאהיה ,"ושבתי בשלום אל בית אבי"
ושב בדרגה של  ואהיה י,יושב בדרגה שלי

 ושבתי בשלום ,שלום לתקן את בית אבי
 ,דבר אחר". לי לאלהים' והיה ה" אז ,דוקא

 ששם היא ,"ושבתי בשלום אל בית אבי"
לי ' והיה ה" , שם אשתלם,הארץ הקדושה

 במקום הזה אעלה מדרגה זו ,"לאלהים
  .ד עבודתוו ושם אעב,לדרגה אחרת כראוי

éäìà äéäé íà øîàì øãð á÷òé øãéå" éãîò í
åâå ')ë íù ( çèáà éàä ìëã ïåéë äãåäé éáø øîà

 øîàã ïéîàä àì éàîà àåä êéøá àùãå÷ äéì
éäìà äéäé íà"åâå éãîò í ' á÷òé øîà àìà

 àì åäééðîå èåù÷ åäééðî ïéîìçå àðîìç àîìç
 àåä èåù÷ àîìçã àðòãé àä íéé÷úé íàå èåù÷

éäìà äéäé íà øîà àã ìòå"åâå í ' àðîìçã äîë
é äéäååä"éäìàì éì ä" ïàëøá êéùî àäà àðà í

 àòåáîî>àìçðã< éø÷àã àã øúàì àìëã 
éäìà" àìë àúéòöîàá åäéàã ìàøùé éæç àú í

 øúáìå àìëã àøå÷îî àúéîã÷á àåä ìéèð
 êéùîàå ãéâð äéðî äéì éèîéã>éàäì <)éàäî( 

 áéúëã òîùî øúà)àë íù (åäé äéäå"éì ä 
)éäìàì"í(éäìàì àìë øúáìå àúéîã÷á "í 

éäìàã äîë" ïéìà ìë éì ãéáòå øéèð àäé í
 ìë éìéã øúàî äéì êéùî àäà àðà óåà ïàáè
éúîéà äéá àìëã àøù÷ øáçúàå ïàëøá ïåðéà 

)íù( àäà ãë éáà úéá ìà íåìùá éúáùå 
>áéúé< íåìùã àâøãá áéúé àäàå éìéã àâøãá 

ïéãë à÷ééã íåìùá éúáùå éáà úéá àð÷úì 
)íù(åäé äéäå "éäìàì éì ä" í éúáùå øçà øáã

 àùéã÷ àòøà àåä ïîúã éáà úéá ìà íåìùá
åäé äéäå íéìúùà ïîú"éäìàì éì ä" àã øúàá í

 úåàé à÷ãë àøçà àâøãì àã àâøãî ÷ìñà
äéðçìåô çìôà ïîúå:  

דברי עונות גברו " ,רבי חייא פתח ואמר
 הפסוק הזה ,"מני פשעינו אתה תכפרם

 . שאין סופו ראשו ואין ראשו סופו,קשה
 ואחר כך בקש על ,דוד בקש על עצמואלא 
 אני , אמר דוד,"דברי עונות גברו מני" ,הכל

 אבל כמה רשעים ,ידעתי בעצמי שחטאתי
הם בעולם שהתגברו חטאיהם עליהם יותר 

   לי, הואיל וכן.ממני

 øîàå çúô àééç éáø)ã äñ íéìäú ( éøáã
 àø÷ éàä íøôëú äúà åðéòùô éðî åøáâ úåðåò

éø äéôåñ åàìã àéù÷ äéôåñ äéùéø åàìå äéù
 àìë ìò àéòá øúáìå äéîøâ ìò àòá ãåã àìà
 àðòãé àðà ãåã øîà éðî åøáâ úåðåò éøáã
 àîìòá ïåðéà ïéáééç äîë ìáà àðáçã éîøâá

éì ïëå ìéàåä éðî øéúé åäééìò åäééáåç åøáâúàã  
  àð÷/à  

בא ". פשעינו אתה תכפרם" ,ולהם
 הם , בשעה שרבים הרשעים בעולם,וראה

לים עד אותו מקום שספרי הרשעים עו
דינא יתיב וספרין  " כמו שנאמר,נפתחו
 ואותו ,]חיםופתדין יושב וספרים [ "פתיחו
למעלה מראשו א " נהדין עומד עליה(ספר 

 àúòùá éæç àú íøôëú äúà åðéòùô ïåäìå
éàéâñ ïéáééçã àåää ãò ïé÷ìñ ïåðéà àîìòá ï

 øîà úàã äîë åçúôúà àéáééçã éøôñã øúà
)é æ ìàéðã (éã øôñ àåääå åçéúô ïéøôñå áéúé àð

 àîéé÷ äìò àðéã]ð" àî àìéòã ãåãã äéùéø
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 ,"דברי עונות גברו מני" לכן ,)של דוד הוא
  ".פשעינו אתה תכפרם"ועל כן 

åäéà [>ð"åäéà ãåãã äéùéøî àìéòì à< êë éðéâá 
 äúà åðéòùô àã ìòå éðî åøáâ úåðåò éøáã

íøôëú:  
 אם . לא האמיןןלכ ,כדוגמא זויעקב 

 ,לא ,הוא ברוך תאמר שלא האמין בקדוש
 , אולי יחטא,אלא שלא האמין בעצמו

ואותו החטא ימנע אותו שלא ישוב בשלום 
 לא האמין לכן ו,ותסתלק ממנו השמירה

 אפילו ,"לי לאלהים' והיה ה" .בעצמו
רחמים כשאשוב בשלום אשים כנגדי את 

 שאני עובד לפניו )שהרי( משום ,הדין
 כעת , אמר יעקב,אמר רבי אחא. דתמי

 כשאשוב לבית אבי ,איני צריך את הדין
 , אמר רבי יוסי.אתכלל בדין ואתקשר בו

 אם יהיה אלהים עכשיו , אלא אמר,לא כך
ר אותי עד ו אני צריך שהדין ישמ,עמדי

 אבל כיון ,שאשוב בשלום אל בית אבי
 , אכליל את הרחמים בדין,שאשוב בשלום

   . להכליל הכל יחדואתקשר בקשר נאמן

 àîéú éà ïéîéä àì êë ïéâá àã àðååâë á÷òé
á÷á ïéîéä àìã" äéá ïéîéä àìã àìà àì ä

äéîøâáà äéì òðîé àáåç àåääå áåçé àîìéã 
 êë ïéâáå äéðî åøéèð ÷ìúñéå íìùá áåúé àìã

åäé äéäå äéîøâá ïéîéä àì"éäìàì éì ä" åìéôà í
åúéà ãë éîçø àðéãì éìá÷ì éåùà íìùá á

áïéâá >àðàã< )ã( çìô éáø øîà øéãú äéî÷
 àðéãì àðëéøèöà àì àúùä á÷òé øîà àçà
 àðéãá àðìéìëúà àáà úéáì áåúéà ãë
 øîà àìà éëä åàì éñåé éáø øîà äéá øù÷úàå

éäìà äéäé íà àúùä" àðëéøèöà àðéã éãîò í
 ìáà àáà úéáì íìùá áåúéàã ãò éì àøèðì

éãá éîçø àðìéìëúà íìùá áåúéàã ïåéë àð
ãçë àìë àììëàì àðîéäî àøåù÷á øù÷úàå:  

והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה "
 שהרי אז הכל יהיה קשר ,"בית אלהים

 , והאבן הזו מתברכת מימין ומשמאל,אחד
 )זה( משום ,מתברכת ממעלה וממטה

 הנה ,אמר רבי אבא. שאתן מעשר מכל
 ואם תאמר ,"ויקח מאבני המקום"כתוב 

 כמה אבנים )לע(שהאבן הזו עליונה 
זהו ( ,למקום מושבה לשרות עליהם

והאבן הזאת אשר " והרי כתוב )שכתוב
 ,)עליונה היה צריך להיות( "שמתי מצבה

אין זה כי אם בית " שאמר )כיון(משום 
 , כאן הרים אותה מצבה עליונה,"אלהים

 שאין ,משום שתלה בה כל השבח של זה
 . ויפה, כי אם בית אלהים)למטה( לקיים זה
  ".אשר שמתי מצבה"ל כן וע

 úéá äéäé äáöî éúîù øùà úàæä ïáàäå
éäìà" í)áë çë úéùàøá ( àìë àäé ïéãë àäã

 àðéîéî àëøáúà ïáà éàäå àãç àøåù÷
 ïéâá àúúîå àìéòî àëøáúàå àìàîùîå)àã (

]ïúàã[ áéúë àä àáà éáø øîà àìëî àøùòî 
)àé íù ( àðáàã àîéú éàå íå÷îä éðáàî ç÷éå

àãâäàìò ãîë ää éøùîì äéáúåî øúàì ïéðáà 
åäééìòå éúîù øùà úàæä ïáàäå áéúë àäå 
äáöîæ ïéâá >ð"ïåéë à< úéá íà éë äæ ïéà øîàã 
éäìà" ïéâá äàìò àî÷ äì íéøà àëä í
ìúãà)ú(äá äæã àçáù ìë ç àîéé÷ì äæ ïéàã 

)]ð"à [àúúì(éäìà úéá íà éë " àã ìòå øéôùå í
äáöî éúîù øùàè:  

 . לעולמים,"להיםיהיה בית א"כתוב 
 ,'בית הכתוב  היה צריך ל,"בית אלהים"

ééäìà úéá äéäé áéúë" úéá ïéîìòì í

                                                           

 ).א"ד( שלא האמין בו בעצמו א
á) ñ"àäàã à( –ôã "å. 

 ).א"נ('  היינו מג
ã) ìò( –ôã "å. 

 ).הערת הזוהר(ב ” קמז עה
å) ð"áéúëã éàä à( –ôã "å. 
æ) ð"äéì éòáî äðåéìò à( –ôã "å. 

 ).א"נ('  היינו יסוד במח
 ).א"נ(מ "א.  פירוש ולא כתיב שמתי עליהםט
 .פיסוק##* י
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בית " וכן ,"'לכונן את בית ה"כמו שנאמר 
 אלא מקום בית הדין הוא משני ".נלך' ה

מצד היובל שהוא אלהים  ,צדדים עליונים
אמר רבי .  ומהצד של יצחק אלהים,חיים

 אף על גב שהדינים , היובל,אלעזר
רחמים   וכולם מתעוררים ממנה)יוצאים(
 והוא , יוצאת ממנההשמח כל ,)ודינים(

 אלא בית , הכל)והוא חרות(שמחת 
 , אם לטוב,הצד של הדין הקשה ,אלהים

 , השמאל מתעוררת בו אהבה)היובל(בצד 
 אם ".שמאלו תחת לראשי"כמו שנאמר 

 , בצד השמאל מתעורר בו דין קשה,לרע
מצפון תפתח הרעה על כל "כמו שנאמר 

 רבי .י בית אלהים ודא".שבי הארץוי
שכתוב  היינו ,"בית אלהים" ,שמעון אמר

 , יש מלך סתם ויש מלך רב,"קרית מלך רב"
 וזוהי ,ודאי שהעולם העליון הוא מלך רב

  .קרית מלך רב

éäìà"åäé úéá í" øîà úàã äîë äéì éòáî ä
)& (ïðåëìàåäé úéá úà " ïëå ä)à áë÷ íéìäú (

éáåäé ú" ïéøúî åäéà àðéã éáã øúà àìà êìð ä
éäìà åäéàã àìáåéã àøèñî ïéàìò ïéøèñ" í

 ÷çöéã àøèñîå íééç>éäìà"í< éáø øîà 
òà àìáåé øæòìà" ïéðéãã â)ïé÷ôð (]ïéøòúî[ 

äðéîá éîçø åäìëå )ïéðéãå ( ïé÷ôð äðéî åãéç ìë
]àåäå) [àåääå( àúååãç )ð"àúåøéç àåäå à< 

éäìà úéá àìà àìëã" éà àéù÷ àðéãã àøèñ í
 àøèñá áèì)àìáåéã (]àìàîùã[ äéá øòúà 

 øîà úàã äîë àúåîéçø)å á øéù ( åìàîù
 øòúà àìàîùã àøèñá ùéáì éà éùàøì úçú

 øîà úàã äîë àéù÷ àðéã äéá)ãé à äéîøé (
 éàãå õøàä éáùåé ìë ìò äòøä çúôú ïåôöî

éäìà úéá"éäìà úéá øîà ïåòîù éáø í" åðééä í
 áéúëã)â çî íéìäú ( êìî úéà áø êìî úéø÷

>íúñ< êìî úéàå >áø<àãå é êìî äàìò àîìò 
áø êìî úéø÷ àåä àãå åäéà áø:  

רבי חייא ורבי חזקיה היו יושבים תחת 
ם מנ רבי חייא נ.האילנות של שדה אונו

מזיו ואור של  , אמר.וראה את אליהו
 כעת באתי , אמר.השדה מאיר, האדון

 וכל ,ים להחרבלהודיע שקרובה ירושל
 משום שירושלים , החכמיםעיירותאותן 

 . ועל דין עומדת ועל דין תחרב,היא דין
ל עליה ועל גבורי "והנה נתנה רשות לסמא

 ובאתי להודיע לחכמים אולי ,העולם
 שהרי כל זמן ,יאריכו את שנות ירושלים

 משום ,היא עומדת ,שנמצאת בה תורה
  כל זמן.שהתורה עץ החיים העומד עליה

עץ החיים לא  ,שהתורה מתעוררת למטה
עץ החיים  , פסקה התורה למטה.זז למעלה
 כל זמן ,ועל כן.  מן העולם)ממנה(מסתלק 

 éðìéà úåçú éáúé ååä äé÷æç éáøå àééç éáø
àééç éáø êåîãà åðåà ì÷çãâ åäéìàì äéì àîç 

øéäð àì÷ç øîã àøåèéèñ÷î øîàã àúùä øîà 
 àáøçúàì åäéà áéø÷ íìùåøéã àòãåàì àðéúà
 àðéã íìùåøéã ïéâá àéîéëçã ïéúø÷ ïåðéà ìëå

òå åäéà àäå áøçúà àðéã ìòå àîéé÷ àðéã ì
àîñì åùø áéäéúà" àîìò éôé÷ú ìòå äìò ì

 éðù ïåëøåé àîìéã àéîéëçì àòãåàì àðéúàå
íìùåøéãä äá çëúùà àúééøåàã àðîæ ìë àäã 

 éîéé÷ã ééçã àðìéà àúééøåàã ïéâá àîéé÷ àéä
 àúééøåàã àðîæ ìë äìò]ð øòúà"çëúùà à [

àúúì àìéòì éãòà àì ééçã àðìéà ÷ñô 

                                                                                                                                                                                     

 ##* ויחנכו )א ח(או " לבנות) "ט א(' ואפשר שכוונתם למלכים א, ע שאין כזה פסוק"צ א
והנה יש דוגמתם בארצות ). ד"י יא ע"א על ס"בהגר(ולכן כאן הוא בחינת עולם הבריאה וכסא דין  ב

וא בסוד עולם הבא ותחתיו אש שהוא שורש הגיהנם שעל ע שה"ובה ג" תבל"שהארץ העליונה היא 
  ).ג"שם יב ע(הארקא דמיניה דינין מתערין 

 ).א"ד(א י שהיה מנמנם רבי חיג
 ).א"ד(זהירת הנרות ' קסטירא דבוצינין שפי'  מזיהרא ואור של האדון השדה מאיר בזהירותו והוא מלד

עקיבא ' אליעזר ובתריה דרא דר' רא דתלמידו רז ובתר כן הווה ד"וקשה דהא ירושלים אתחרבת בימי ריב
ואפשר לומר דחזרה להתיישב . 'פה וכו' הנז' חזקי' חייא ור' י ובתריה דרא דתלמידוי ר"ובתריה דרא דרשב

כ דהרי "ואף זה קשה ג. בבני אדם תחת ממשלת קיסר רומי הרשעה והודיעו כי גם עתה תחזור להתחרב
היתה בטבריא כנראה דאין עוד לא היה ישוב בירושלים אחר חורבן עשר גלויות גלו סנהדרין והאחרונה 

) שמונה שערים(י "ז ואין אלו דרא דרשב"היו חכמים בזמן ריב' חזקי' חייא ור' ואפשר לומר כי הני ר. טיטוס
 ).ה"של(

 ).א"ד( שמא יתארכו השנים לחורבן ירושלים שלא יהיה נחרב כל כך מהרה ה
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 לא יוכל עליהם ,שהחכמים ישמחו בתורה
ל קול יעקב והק" שהרי כתוב ,ל"סמא

 זו התורה העליונה ,"והידים ידי עשו
 בעוד שאותו קול לא ,שנקראת קול יעקב

 ועל כן לא צריך ,שולט ויכול  הדיבור,פוסק
   התעורר.להפסיק בתורה

 ÷ìúñà ééçã àðìéà àúúì àúééøåà ÷ñô
>äðéî< ïåãçé àéîéëçã àðîæ ìë àã ìòå àîìòî 

àîñ ìéëé àì àúééøåàá äá" áéúë àäã åäá ì
)áë æë úéùàøá ( åùò éãé íéãéäå á÷òé ìå÷ ìå÷ä

 ãåòá á÷òé ìå÷ éø÷àã äàìò àúééøåà àåä àã
]àåääã[ ìòå àìëéå àèìù øåáã ÷ñô àì ìå÷ 

éøåà êéøèöà àì àãàúéàøòúàå ÷ñôîì   
  àð÷/á  
  øäæ  

 והלכו ואמרו את הדבר הזה ,רבי חייא
 הכל יודעים את ,אמר רבי ייסא. לחכמים

לא ישמר עיר ' אם ה" שכתוב , וכך הוא,זה
 עוסקים אלו הם ש,"שוא שקד שומר

 ולא , הקדושה עומדת עליהםהעיר ,בתורה
 היינו ,על הגברים הגבורים של העולם

  .' וגו"ישמר עירלא ' אם ה"שכתוב 

 àéîéëçì àã äìî åøîàå åìæàå àééç éáø
 áéúëã àåä éëäå àã ïéòãé àìë àñéé éáø øîà

)à æë÷ íéìäú (åäé íà" àåù øéò øîùé àì ä
 àúééøåàá ïéìãúùîã ïåðéà ïéìà øîåù ã÷ù
 ïéøáâ ìò àìå åäééìò àîéé÷ àùéã÷ àúø÷

åäé íà áéúëã åðééä àîìòã ïéôé÷ú" øîùé àì ä
åâå øéò':  

 רבי יהודה .' וגו"וירא והנה באר בשדה"
מזמור לדוד בברחו מפני " ,פתח ואמר

 בפסוק הזה התעוררו ,"אבשלום בנו
אמר למה דוד  , אבל מזמור לדוד,החברים

 , אם משום שבנו הוא שקם עליו,שירה
 שהרי ,קינה] לשון[היה צריך לומר יותר 

ע עליו על האדם קצת מקרוביו משאחר ַרֶה
 וכך , אמר שירה,א מזמור לדוד אל.הרבה

לק י שחשב שהקדוש ברוך הוא ס,בקש דוד
 כיון שראה שכאן .את חטאו לעולם ההוא

 ,עוד.  שמח,בעולם הזה רוצה לגבות ממנו
 ,שראה שעליונים ממנו היו בעולם שברחו

ויברח " שכתוב , יעקב ברח.לבדםוכולם 
 , משה ברח. וברח לבדו,"יעקב שדה ארם

 וברח ,"ה מפני פרעהויברח מש"שכתוב 
 כל אותם שליטי הארץ , ודוד ברח.לבדו

 ,וכל אותם גבורי הארץ וראשי ישראל
 וסובבים מימינו ומשמאלו ,ברחו עמוכולם 
 כיון שראה ,ר אותו מכל הצדדיםולשמ

  . אמר שירה,השבח הזה

åâå äãùá øàá äðäå àøéå ')á èë úéùàøá (
 øîàå çúô äãåäé éáø)íéìäúà â  (åãì øåîæî ã

 äéá åøòúà àø÷ éàä åðá íåìùáà éðôî åçøáá
 éà äøéù øîà÷ éàîà ãåãì øåîæî ìáà àéøáç
 éòáî øéúé äðé÷ äéìò í÷ã åäéà äéøáã ïéâá
 éåáéø÷î øéòæ ùð øáã éåìò ùéàáà àäã äéì
 éëäå äøéù øîà ãåãì øåîæî àìà éâñ àøçàãî

á÷ã áéùçã ãåã éòá" àåääì éåáåç äéì ÷éìñ ä
 àîçã ïåéë àîìò éòá àîìò éàäá àëäã

 åú éãç äéðî äéáâîì]ã[ ååä äéðî éàìòã àîç
 ÷øò á÷òé åäééãåçìá åäìëå åçøá à÷ã àîìòá

 áéúëã)âé áé òùåä ( íøà äãù á÷òé çøáéå
 áéúëã ÷øò äùî éåãåçìá ÷øòå)åè á úåîù (

 äòøô éðôî äùî çøáéå>÷øòå< ãåãå éåãåçìá 
 ïåðéà ìëå àòøà éðèìåù ïåðéà ìë çøá]áéâéø [

)éøáâ( ïé÷øò åäìë ìàøùéã ïåäéùéøå àòøà 
 àøèðì äéìàîùîå äéðéîéî äéì ïéøçñå äéîò
 øîà àã àçáù àîçã ïåéë ïéøèñ ìëî äéì

àúøéù:  
פגשו את הבאר  כולם ,ואמר רבי יהודה

 אלא דוד בעל . ולמה דוד לא פגש בה.הזו
 לא לכן ו,שנאה היה כנגדו באותו הזמן

ב ומשה את יעקהבאר קבלה  .פגש בה
 כיון , ועל כן,בשמחה ורצתה להתקרב עמם

 øàá éàäá åòøòà åäìë äãåäé éáø øîàå
 åááã éøàî ãåã àìà äéá òøòà àì éàîà ãåãå
 òøòà àì êë ïéâáå àðîæ àåääá äéìá÷ì äåä

 äéá]ì[ øàá éàä ïåì ìéá÷ äåãçá äùîå á÷òé
ã ïåéë àã ìòå åäééãäá àáø÷úàì àòáå ïåì àîç

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(א ” לג עא
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 עלו המים אליה ,שראתה אותם הבאר הזו
 ,ואם תאמר. כאשה ששמחה עם בעלה

 אלא , למה,הנה אליהו ברח ולא פגש בה
 , ולא למעלה,אליהו הוא למטה מן הבאר

 הוא מלאך לכן ו,כמו שהיו משה ויעקב
 ומשום שיעקב ומשה הם ,ועושה שליחות

 הבאר שמחה אליהם ,הבארלמעלה מן 
ועלתה לקבל אותם כאשה ששמחה לבעלה 

  .ומקבלת אותו

 úàéãçã àúúàë åäééáâì àéî å÷éìñ øàá éàä
 òøòà àìå çøá åäéìà àä àîéú éàå äìòá íò

àåä øàá ïî àúúì åäéìà àìà éàîà äéáà àìå 
êë ïéâáå á÷òéå äùî ååäã äîë àìéòìá êàìî 

 ãéáòå åäéà]àúåçéìù) [äéúåçéìù( á÷òéã ïéâáå 
âì éãç øàá øàáä ïî ïåðéà àìéòì äùîå åäééá

÷éìñåãçã àúúàë ïåì àìá÷ì  äìòá éáâì ú
äéì àìá÷îå:  

 סוד הוא ,"וירא והנה באר בשדה"
 דוגמת זה ,שראה את הבאר הזו למעלה

 ,"בצים עליהושלשה עדרי צאן ר" כתוב .זה
  אם הם

 äãùá øàá äðäå àøéå)á èë úéùàøá ( àæø
 àã àðååâë àã àìéòì øàá éàä àîçã åäéà

äéìò íéöáåø ïàö éøãò äùìù áéúëïåðéà éà :  

  äøåú éøúñ  
וירא והנה באר בשדה והנה שם שלשה "

הדרגה של  "באר" ".בצים עליהועדרי צאן ר
שדה התפוחים  ,"בשדה" ,אדון כל הארץ

שלש דרגות  ,"שלשה עדרי צאן" .הקדושים
קנות על אותה ועליונות קדושות מת

 . והן נצח והוד והיסוד של העולם,הבאר
ממלאים את ואלו מושכות מים מלמעלה ו

 יסוד ,משום שהמקור ההוא. הבאר הזאת
  הוא עושה, כששורה בבאר הזו,העולם
 ואותה הבאר מתמלאת , ונובע תמידפירות
 ודאי כי מן הבאר , כיון שהתמלאה.ממנו

 אלו הם כל ,ההיא ישקו העדרים
 שכולם ,האוכלוסים והמחנות הקדושים

 וכל אחד ,משקים ושותים מהבאר ההיא
  .ואחד כראוי לו

 éøãò äùìù íù äðäå äãùá øàá äðäå àøéå
äéìò íéöáåø ïàöâõøàä ìë ïåãàã àâøã øàá ã 

 ïàö éøãò äùìù ïéùéã÷ ïéçåôú ì÷ç äãùá
 àåää ìò ïð÷úúî ïéùéã÷ ïéàìò ïéâøã úìú

öð ïåðéàå àøéá"åäå ç" ïéìàå àîìòã àãåñéå ã
 ïéâá àøéá éàäì ïééìîå àìéòìî àéî ïéëùî

òã àãåñé àøå÷î àåääã àîì>ãë< åâá éøàù 
 àøéá àåää>éøéô ãéáò< àéìîúàå øéãú òéáðå 

 ïî éë éàãå àéìîúàã ïåéë äéðî àøéá àåää
 ìë ïåðéà ïéìà íéøãòä å÷ùé àéää øàáä

ïééøùîå ïéñåìëåàä ïàúùå ïéé÷ù åäìëã ïéùéã÷ 
äéì éæçúàã äîë ãçå ãç ìëå àøéá àåääî:  

זו האבן  ," על פי הבאר גדולהוהאבן"
 אבן נגף וצור ,כושלים בני העולםשממנה 

 , שעומדת תמיד על פי הבאר הזו,מכשול
 ,הדין של כל העולם לתבוע דתהועל פק

  .שלא ירד מזון וטוב לעולם

äðéîã ïáà àã øàáä éô ìò äìåãâ ïáàäåå 
 óâð ïáà àîìò éðá éìùë>ìåùëî øåöå< àîéé÷ã 

 éô ìò øéãú>ìò øàá éàä <)ìòå øàáä( 
äéøîéîæðéã òáúîì  úåçé àìã àîìò ìëã à

àîìòì áèå àðåæî:  
                                                                                                                                                                                     

 .זוהר הרקיע' יע א
 ).הערת הזוהר(ב ” מז עב
). ד"ב כב ע"ה ח"דע(בהמה ' י הוא בחי"והנה, )ג"א כא ע"ה ח"דע(י "כלומר שלעולם מקבלת מלכות מנה ג

א לא "כללים ח(כ כאן "ה וכמש"בהמ' ה בחי"ן ה"הב' י הם בחי"והנה, ת שלו"החג' עיקר האדם הוא בחי
י וגם המלכות המה לצורך התחתון ושורש "גם הנה, )ג"ב יב ע"ביאורים ח(' י נכללים בנוק"הנה). א"ע

  ).ד"ב סו ע"ביאורים ח(לתחתון 
 ).ו"לש(א "ג סב ע"ח ד
 ).א"ד( חיילות ומחנות ה
ובחינת הטהרה , בבחינה הטמאה שבו" אבן נגף"המכונה כאן , ממנה מתפשט תוקפא דדינא קשיא ו

  ).א"ב צא ע"ה ח"עד) ('תיקון ע' עי" (אבני שיש טהור"שכנגדם מכונה 
שזה ' כלומר במאמרו הוא שתתקיים הקליפה בעולם כדי שיתבע דינא כודינא למתבע '  על מימרא דהז

ש שאין "הדינין רוצה שההשפעה יהיו ראוים אליה ואם אינם ראוים לא תרד כדמסיק והשתא א' הבאר בעל
 ).א"נ(פ הבאר היינו למקומה "דכפי הפשט היינו ע כפול' הפ



úéùàøá 

706 

  àúôñåú:  
 רבי אלעזר ".וירא והנה באר בשדה"
 אותם ,"דפי צדקושמעו אלי ר" כתוב ,אמר

 אותם שנדבקו ,המבקשים סוד האמונה
 אותם שיודעים דרכי המלך ,בקשר האמונה

 כשעולים שנים ויצאו לקראת .העליון
 שנים .מקבלים אותו בין שתי זרועות ,אחד

 שני , שנים הם אחד ביניהם,יורדים למטה
 , המקום שיונקים בו,אלה מושב הנביאים

 הוא נוטל , שהוא מתחבר בכל,אחד ביניהם
  אותה באר קדושה. הכל

äãùá øàá äðäå àøéåà øîà øæòìà éáø 
 áéúë)à àð äéòùé ( ÷ãö éôãåø éìà åòîù

]ïåðéà[ å÷áãúàã ïåðéà àúåðîéäîã àæø éòáúã 
ðîéäîã àøåù÷á éåçøà ïéòãéã ïåðéà àúå

 ãç úåîã÷ì å÷ôðå ïéøú å÷éìñ ãë äàìò àëìîã
 ïéá äéì ïéìá÷î)ïéøú] (ïé÷ú[ éúçð éøú ïéòåøã 

 àáúåî ïéìà ïéøú åäééðéá ãç ïåðéà ïéøú àúúì
 åäéàã åäééðéá ãç äéá é÷ðéã øúà éàéáðã
 àøéá àåää àìë ìéèð àåä àìëá øáçúà

àùéã÷  
  áð÷/à  
  øäæ  

ונאספו שמה כל "תוב  למה כ,שלשה
 , מזרח, דרום, אלא הם שלשה,"העדרים

 , וצפון מהצד הזה, דרום מן הצד הזה.צפון
 ואלו עומדים על הבאר הזו .ומזרח ביניהם

 ,מהל .ואוחזים אותה וממלאים אותה
 ,"כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים"משום 
  ".ישקו כל חיתו שדי"שכתוב היינו 

 áéúë éàîà äùìù) èë úéùàøáâ ( åôñàðå
 çøæî íåøã äùìù ïåðéà àìà íéøãòä ìë äîù
 àøèñ éàäî ïåôöå àøèñ éàäî íåøã ïåôö
 ïãéçàå øàá éàä ìò ïéîéé÷ ïéìàå åäééðéá çøæîå

 ïéâá àîòè éàî äéì ïééìîå äéì)á íù ( ïî éë
 íéøãòä å÷ùé àéää øàáä)å( áéúëã åðééä

)àé ã÷ íéìäú (éãù åúéç ìë å÷ùéá:  
היינו  ,"ל העדריםונאספו שמה כ"

 ".את הים הולכים כל הנחלים" שכתוב
מעבירים ממנה את  ,"וגללו את האבן"
 אותו שקפא ונקרש ,קף הדין הקשהות
 ולא יוצאים , שאז נקרא אבן)מים זכרים(

 וכשאותם הנחלים .ממנה מים החוצה
הצפון  ו, מתחזק הדרום שהוא הימין,באים

 , כנהר הזה,לא יכול להקריש את המים
 לא קופאים ונקרשים ,מימיו רביםכש

 ,ועל כן.  כמו נהר שמימיו מועטים,המים
 מתחזק הדרום ,כשאותם נחלים באים

 והמים מפשירים ושופעים ,שהוא הימין
 , כמו שאמרנו,ומשקים את העדרים

והשיבו את " ".ישקו כל חיתו שדי"שכתוב 
 משום ,"האבן על פי הבאר למקומה

íéøãòä ìë äîù åôñàðå  áéúëã åðééä
)æ à úìä÷ ( åììâå íéä ìà íéëìåä íéìçðä ìë

àðéãã åôé÷ú äðéî ïéøéáòî ïáàä úàâ àéù÷ 
ùéø÷å ãéìâã àåääã >ð"ïéøëã ïééî à< ïéãëã 

ïáà éø÷àä ïåðéà ãëå øáì àééî äðéî é÷ôð àìå 
åäéàã íåøã ó÷úúà ïééúà ïéìçð àìå àðéîé 

 éåîéî ãë àøäð éàäë ïééî ùø÷îì ïåôö àìëé
 éåîéîã àøäðë àéî éùø÷å ïéãéìâ àì ïéàéâñ
ó÷úúà ïééúà ïéìçð ïåðéà ãë àã ìòå ïéøéòæå 

 ïéé÷ùàå ïéãâðå ïééøúùà ïééîå àðéîé åäéàã íåøã
 áéúëã ïøîàã äîë àééøãò)àé ã÷ íéìäú (

éãù åúéç ìë å÷ùéæ )â èë úéùàøá (à åáéùäå ú
 àîìòã ïéâá äîå÷îì øàáä éô ìò ïáàä

                                                           

א וכן נראה אמת לפי שהתוספתא "הביא זאת התוספתא בשינוי ושם לא הזכיר ר' ב ב"ות דף ישמ'  בפא
 ).א"נ(ח "ז. שמעו אלי וכאן נראה שלקחו בעל התוספתא בשאלה' קדמה הרבה גם שם לא הזכיר פ

 .זוהר הרקיע' עי ב
 ).א"נ( חוזק הדין עד שהמים נגלדו ונקפאו ג
 ).א"ד( שנגלד ונקרש ונקפא ד
 .ה"ב ודברינו שם בשם הדע"עיל קנא על' עי ה
 ).הערת הזוהר(ב ” כט עו
 ).ו"לש(ב "לקמן קסא ע ז
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 ,היה בדין שת,שהעולם צריך את הדין שלה
  .להוכיח את הרשעים בה

 äéá àçëåàì àðéãá éåäúã äìéã àðéã êéøèöà
àéáééç:  

 כשיעקב היה יושב על הבאר ,בא וראה
 ידע ששם תזדמן ,וראה המים עולים אליו

 , כשישב על הבאר, וכן במשה.לו אשתו
 ידע ,כיון שראה שהמים עולים אליו

 , וכך היה ליעקב.שאשתו תזדמן לו לשם
 כמו שכתוב ,שם הזדמנה לו אשתוש
 עודנו מדבר עמם ורחל באה עם הצאן"
 .' וגו" ויהי כאשר ראה יעקב את רחל,]'וגו[

 "עים ויגרשוםוויבאו הר" שכתוב ,משה
  , ושם הזדמנה לו צפורה,'וגו

 àîçå àøéá ìò áéúé äåä ãë á÷òé éæç àú
 äéì ïîãæú ïîúã òãé äéáâì ïé÷ìñã àéî

é ãë äùîá ïëå äéúúà àîçã ïåéë àøéá ìò áéú
 äéì úðîãæà äéúúàã òãé äéáâì ïé÷ìñ àéîã
 äéì úðéîãæà ïîúã á÷òéì äéì äåä éëäå ïîú

 áéúëã äîë äéúúà)è èë úéùàøá ( åðãåò
 äàø øùàë éäéå ïàöä íò äàá ìçøå íîò øáãî

åâå ìçø úà á÷òé ' áéúëã äùî)æé á úåîù (
åâå íåùøâéå íéòåøä åàáéå 'éì úðîãæà ïîúå ä

äøåôö:  
  äøåú éøúñ  
 לא כתוב ".ונאספו שמה כל העדרים"

 ,"כל העדרים" אלא ,ונאספו שמה העדרים
המחנות הקדושים למעלה והמחנות 

 אלו בשירים ותשבחות ,הקדושים למטה
 אלו , ואלו בתפלות ובקשות למטה,למעלה

 ,"וגללו את האבן מעל פי הבאר" מיד ,ואלו
דש ו הקמגלגלים אותה ומעבירים אותה מן

והשקו את " מיד .ומסתלקת מן הדין
 , נוסעים מלאכים עליונים למעלה".הצאן

והשיבו "אחר כך . ונוסעים ישראל למטה
 שתהיה ,דת הבאר הזוו על פק,"את האבן

ע הדין של ו לפניו ולתב)מנתומז(טרת ומע
 , וכך צריך, להנהיג העולם בדין,העולם

 ,אלא על דין לעמוד שהרי אין העולם יכול
  .הכל יהיה באמת וזכותש

 íéøãòä ìë äîù åôñàðå)â èë úéùàøá (
 ìë àìà áéúë àì íéøãòä äîù åôñàðå
 ïéùéã÷ ïééøùîå àìéòì ïéùéã÷ ïééøùî íéøãòä
 ïéìàå àìéòì ïçáùåúå ïéøéùá ïéìà àúúì
 åììâå ãéî ïéìàå ïéìà àúúì ïéúåòáå ïéúåìöá

ïéøãðâî øàáä éô ìòî ïáàä úàà ïéøáòîå äì 
 ïî äì úà å÷ùäå ãéî àðéã ïî ÷éìúñàå àùãå÷

 ìàøùé éìèðå àìéòì éàìò éëàìî åìèð ïàöä
 éàäã àøîéî ìò ïáàä úà åáéùäå øúáì àúúì

 àøèòúàì øàá>ð"àãúòúàì à< äéî÷ 
 àðéãá àîìò àâäðúàì àîìòã àðéã òáúîìå
 àìà í÷éîì àîìò ìéëé àì àäã êéøèöà éëäå

åëæå èåù÷á àìë éåäîì àðéã ìò:  
 לא הצטרך לאבן הזו ,שנשלם יעקבכיון 

ויגש יעקב ויגל את " , מה כתוב.סיוע אחר
 ולא כתוב ויסר ,"וגללו" ,"ויגל" ".האבן

הערבוב של  היינו ,"וגללו" אלא ,והסירו
 .השטן שמערבבים אותו שלא יוכל לקטרג

 אלא , לא הצטרך לסיוע אחר,ויעקב לבדו
 , האבותשלמות שהרי יעקב היה ,הוא לבדו

 יכול , שיכל לעשו בעולם הזהשכיון
שני עולמות .  ובכל צריך מעשה,למעלה

 ואחד ,אחד העולם שנגלה ,ירש יעקב
 . שהם ממשדוגמא כ.העולם שהתכסה

 ïáà éàäì êéøèöà àì á÷òé íéìúùàã ïåéë
 áéúë äî àøçà àòåéñ)áë æë úéùàøá ( ùâéå

 øñéå áéúë àìå åììâå ìâéå ïáàä úà ìâéå á÷òé
 ïèùã àáåáøò åðééä åììâå àìà åøéñäå

àâøè÷ì ìéëé àìã äéì ïéááøòîã á÷òéå 
 åäéà àìà àøçà àòåéñì êéøèöà àì äéãåçìá
 ïåéëã á÷òé äåä àúäáàã åîéìù àäã äéãåçìá
 àìéòì ìéëé àîìò éàäá åùòá äéá ìéëéã
 á÷òé ïéñçà ïéîìò ïéøú àãáåò êéøèöà àìëáå

àéìâúàã àîìò ãçáàéñëúàã àîìò ãçå â 

                                                           

 ).א"ד( מגלגלין א
היא לשון העלם והענין ' שלכך נק' נגלה חד עלמא דאתכסיא שהיא הבי' שלכך נקרא אתה ל'  מב

 ).א"נ(' עד הקצה מ' ת שהוא בריח התיכון מבריח מן הקצה בי"שבהיותו אחוז בת
ק ואחז " שהאצילה ונהת למעלה אחז בבי"וש כמו דמלאה נפקי שית שבטין ומרחל תרין כן ת פירג
ה בבחינת עולם הבריאה וספירת הבינה " ה).א"נ(ח "ז. ן"ט וסנדלפו" שהאצילה תרין כרובין מטלכותבמ
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 ומאחד יצאו ,מאחד יצאו ששה שבטים
סה הוציא ששה ו העולם המכ.שני שבטים

ם ה ו,לה הוציא שניםו והעולם המג,צדדים
 בין  ויעקב נמצא.שני הכרובים שתחתיה

 עניני כל לכן ו, בדמותם ממש,שני עולמות
  .ושל רחל בהתגלותבכסוי לאה היו 

 å÷ôð ãçî ùîî ïåäìã àðååâë)ïéøú] (úéù[ 
éøú å÷ôð ãçîå ïéèáù àéñëúàã àîìò ïéèáù ï

 ïéøú ÷éôà àéìâúàã àîìò ïéøèñ úéù ÷éôà
ïéáåøë ïéøú ïåðéàåà ïéøú ïéá á÷òéå äúåçúã 

 êë ïéâáå ùîî ïåäìã àð÷åéãá çëúùà ïéîìò
àéìâúàá ìçøãå àéñëúàá ååä äàìã éåìî ìë:  

  àúôñåú:  
 היא שדה התפוחים ,עומדת תחתיהם

  כל, מהבאר הזו משקים העדרים,הקדושים
 . כל אותם בעלי כנפים,אותן המרכבות

 על הבאר )עומדים(רובצים  קיימים שלשה
 זהו שכתוב , הבאר הזו מתמלאת מהם.הזו

 זה .' וגו"כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים"
אדני אלהים " ועל זה כתוב ,י"נקרא אדנ
והאר פניך על " וכתוב ,"לותיאתה הח

 אדון כל ,"י"מקדשך השמם למען אדנ
 הנה ארון הברית אדון" שכתוב  זהו,הארץ

  ".כל הארץ

 åäéà ïéùéã÷ ïéçåôúã àì÷ç åäééúåçú íéà÷
 ïéëéúø ïåðéà ìë àéøãò ïéé÷ùúî àøéá éàäî

 ïéôãâ éøàî ïåðéà ìë]â'[ ïéòéáø ïéîéé÷ )ïéîéé÷ (
ää éìîúà åäééðî àøéá éàä àøéá éàä ìò" ã

)á èë úéùàøá(  å÷ùé àéää øàáä ïî éë
åâå íéøãòä 'ãà àãð" áéúë àã ìò éø÷úà é

)ãë â íéøáã (éäìà éðãà" áéúëå úåìéçä äúà í
)æé è ìàéðã ( ïòîì íîùä êùã÷î ìò êéðô øàäå

ää õøàä ìë ïåãà éðãà" ã)àé â òùåäé ( äðä
õøàä ìë ïåãà úéøáä ïåøà  

  áð÷/á  
  :ïåì àîøâ øàá àåääã ïéâá  .משום שאותה הבאר גרמה להם

ע  הבאר הזו כתובה שב,בא וראה
 משום שהיא רמז ,פעמים בפרשה הזו

 )משום( , וכך נקראת באר שבע,לשבע
 ,הבאר הזו נזכרת שבע פעמים בפרשה הזו

כי מן " ".וירא והנה באר בשדה"שכתוב 
 ". על פי הבאר גדולהוהאבן" ".הבאר ההיא

מעל פי ' ונאספו שמה כל העדרים וגו"
והשקו את הצאן והשיבו את " ".הבאר

וגללו את האבן מעל " ."האבן על פי הבאר
 ".ויגל את האבן מעל פי הבאר" ".פי הבאר

במשה לא .  ובודאי שכך זה,הרי שבעה
וישב בארץ " שכתוב ,כתוב אלא פעם אחת
 משום שמשה נפרד ,"מדין וישב על הבאר

 ויעקב לא נפרד ,מכל וכל מהבית שלמטה
אחת היא יונתי " ככתוב , במשה אחד.כלל

 משה היה כןל ו. אחת היא לאמה,"תמתי
 במשה כתוב .בעל הבית והתעלה למעלה

וירא והנה באר "  ביעקב,"וישב על הבאר"
  .  ולא כתוב וישב על הבאר,"בשדה

 àúùøôá áéúë ïéðîæ òáù øàá éàä éæç àú
òáùì æîø åäéàã ïéâá àãá øàá éø÷à éëäå 

 òáù)ïéâáøëãàã  (]øëãà àã øàá[ ïéðîæ òáù 
 áéúëã àã àúùøôá)á èë úéùàøá -â ( àøéå 

 ïáàäå àéää øàáä ïî éë äãùá øàá äðäå
åâå íéøãòä ìë äîù åôñàðå øàáä éô ìò äìåãâ '

 úà åáéùäå ïàöä úà å÷ùäå øàáä éô ìòî
 éô ìòî ïáàä úà åììâå øàáä éô ìò ïáàä
 äòáù àä øàáä éô ìòî ïáàä úà ìâéå øàáä
 àðîæ àìà áéúë àì äùîá àåä éëäã éàãåáå

 áéúëã àãç)ùá úåîåè  ( ïéãî õøàá áùéå
äùîã ïéâá øàáä ìò áùéåâ ìëå ìëî ùøôúà 

 äùîá ììë ùøôúà àì á÷òéå àúúìã àúéáî
 áéúëã äîë ãç)è å øéù ( éúîú éúðåé àéä úçà

 àúéáã äéøàî äùî êë ïéâáå äîàì àéä úçà
äåä) íù( ìò áùéå áéúë äùîá àìéòì ÷ìúñàå 

                                                                                                                                                                                     

א מכסה על בחינת האחוריים שלה "לאה נקראת עלמא דאתכסיא מאחר שכתר דז). 'ח שער ג פרק ב"ע(
 ).ח שער כג פרק ד"ע(

 ).א"ד(א ”ב ותרומה קסה ע”ב ובלק קפז ע”א ורלב ע”א קנו ע” קמב עא
 ).א"ד(בראשית ' נערותיה ועיין בפ'  יעקב לא שמש בה אלא בההוא עלמא ובהאי עלמא שמש בזב
ל משה הפריש עצמו מכל שלמטה לפיכך נבדק ממש בשלמעלה דכתיב על הבאר ממש אבל יעקב " רג

ו כלל אפילו בעת ווסתה דכשזו נאסרה הרי אחרת היה לו לכך כתיב אצלו וירא מרחוק ולא לא הפריש עצמ
 ).הערת הזוהר(א ”כב ע ).א"נ(ח "ז. דביקות גמור
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 áéúë àìå äãùá øàá äðäå àøéå á÷òéá øàáä
ùéåøàáä ìò á:  

ויצא יעקב מבאר שבע וילך " ,דבר אחר
מרי ואשרי ש" ,רבי אבא פתח ואמר ,"חרנה

אשרי " ,"שה צדקה בכל עתומשפט ע
 אשריהם ישראל שהקדוש ,"מרי משפטוש

 בה עסוקברוך הוא נתן להם תורת אמת ל
 בתורה שעוסק שהרי כל מי ,ימים ולילות

 שלא , מן המות חירות, מהכל חירותיש לו
 משום שכל , והרי פרשוה,עליו לשלוט וליכ

חז בעץ וא ,חז בהו בתורה ואעוסקמי ש
 , ואם מרפה את עצמו מעץ החיים,החיים

 זהו .הנה עץ המות שורה עליו ונאחז בו
 ,"התרפית ביום צרה צר כחכה"שכתוב 

, אם מרפה ידיו מן התורה ,"התרפית"
 ,"צר כחכה" מה זה ".ביום צרה צר כחכה"

 ,רי היא תמיד לימין שה.צר כח כה
ושמירתה תמיד על בן אדם כאשר הולך 

 ואז דוחה את הרע החוצה ,בדרכי התורה
 . ולא יוכל לקטרג לו,שלא יקרב לבן האדם

וכשאדם סוטה מדרכי התורה ומתרפה 
 , משום שאותו הרע, אזי צר כח כה,ממנה

 ודוחה את , שולט על האדם,שהוא השמאל
 םו מקו עד שדוחק אות,הזו החוצה" כה"ה

שכאשר בן  ,"צר כחכה"דבר אחר . בצרה
 נאהב למעלה ,אדם אוחז בדרכי התורה

 והוא אהוב של הקדוש ברוך ,ונאהב למטה
 שהיה אהוב ,"אהבו' וה" כמו שנאמר ,הוא

 . ואוהב אותו,של הקדוש ברוך הוא
 אזי צר כח ,וכשאדם סוטה מדרכי התורה

 ושולט , צר שלו ובעל שנאה הוא אליו,כה
 עד שמקטרג בו ,ותו שנקרא רעעליו א

  .בעולם הזה ובעולם הבא

äðøç êìéå òáù øàáî á÷òé àöéå øçà øáã 
)é çë úéùàøá( øîàå çúô àáà éáø ) å÷ íéìäú
â (úò ìëá ä÷ãö äùåò èôùî éøîåù éøùà 

éøùà ìàøùé ïåðéà ïéàëæ èôùî éøîåù 
á àùãå÷ã" èåù÷ã àúééøåà ïåì áäé ä

 àäã éìéìå àîîé äá àìãúùàì ïàî ìë
 åøéç àìëî åøéç äéì úéà àúééøåàá ìãúùàã
 äåî÷åà àäå äéìò äàèìùì àìëé àìã àúåî ïî
 ãéçàúàå àúééøåàá ìãúùàã ïàî ìëã ïéâá
 äéîøâ éôøà éàå ééçã àðìéàá ãéçàúà äá
 éåìò àéøù àúåîã àðìéà àä ééçã àðìéàî

ää äéá ãéçàúàå" ã)é ãë éìùî ( íåéá úéôøúä
úéôøúä äëçë øö äøöéôøà éà à éåãé 

 äëçë øö éàî äëçë øö äøö íåéá àúééøåàî
äéà àäã äë çë øöå äìéã åøéèðå àðéîéì øéãú 

 àúééøåàã éåçøåàá ìéæà ãë ùð øá ìò øéãú
 øáã äéáâì áø÷é àìã øáì òøì äéì éçã ïéãëå
 éèñà ùð øá ãëå äéì àâøè÷ì ìéëé àìå ùð

  øö ïéãë äðî éôøúàå àúééøåàã éåçøàî äëçë
]á øáã äéìò èéìù àìàîù åäéàã òø àåääã ïéâ

ùð [ øúà äéì ÷éçãã ãò øáì äë éàäì äéì éçãå
 ãéçà ùð øá ãëã äëçë øö øçà øáã å÷òá
 íéçøúàå àìéòì íéçøúà àúééøåàã éçøàá

á÷ã àîéçøå àúúì" øîà úàã äîë éåä ä)ù" á
ãë áé (åäéå"á÷ã éåîéçø äåäã åáäà ä" íéçøå ä

 éèñà ùð øá ãëå äéì>îéçøà <)éåçøà( 
 øö ïéãë àúééøåàã>äë çë <)äëçë( äéìéã øö 

 àåää éåìò èéìùå äéáâì åäéà åááã éøàîå
 àîìò éàäá äéá âøè÷îã ãò òø éø÷àã

éúàã àîìòáå:  
 , שהוא יצר הרע, הרע הזה,בא וראה

 וכמה ,שולט על העולם בכמה צדדים
 והוא נחש תקיף ,שלטון יש לו בעולם

 , בו בני העולם ונכשלים,שחטא בו אדם
 עד שמוציא להם ,ומושכים אותו עליהם

 , כשהוא שולט,ובא וראה. את נשמותיהם
 , וכיון ששולט על הגוף.שולט על הגוף

éæç àúá >éàä< ìò èéìù òøä øöé åäéàã òø 
 äéì úéà åðèìù äîëå ïéøèñ äîëá àîìò
 íãà äéá áçã àôé÷ú àéåç åäéàå àîìòá
 ãò åäééìò äéì éëùîå àîìò éðá äéá ïéìùëå

éæç àúå åäééúîùð ïåì ÷éôàã èéìù åäéà ãë 
àôåâ ìò èéìùâ àúîùð èéìù àôåâ ìòã ïåéëå 

                                                           

 ).א"הגהות הגר(ב "פרשת וישלח קעד ע' עי א
 ).א"ד(ב " ויצא קסה עב
 ).הערת הזוהר(ב ” שלח לך קעב עג
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 , משום שהגוף נטמא,יוצאת ממנו הנשמה
 ואין שולט עליו עד שנוטל ,והנשמה עולה

 וכמה הם שבאים מצדו ושולטים .רשות
ולם  והרי שנינו שכל מעשי הע,על העולם

 ממונים  ויש לו,שנעשים ושולטים בהם
. שמשים במעשי העולם כולם ,ושמשים

 , והרי פרשוה, הוא קץ של השמאל,ועל כן
 והקץ של .שיש קץ לימין ויש קץ לשמאל

 נקרא קץ כל ,השמאל הזה הוא קץ כל בשר
זהו  , וסוד הדבר, לא נקרא קץ כל רוח,בשר
  וזה, זה קץ על בשר, וזהו קץ,)כל בשר(קץ 

 זה ימין , זה פנימי וזה חיצונילכן ,על רוח
 והנה , זה קדוש וזה טמא,וזה שמאל

  .פרשוה

 à÷ìñ àúîùðå áàúñà àôåâã ïéâá äéðî à÷ôð
 ïåðéà äîëå åùø ìéèðã ãò äéìò èéìù àìå
 ïðéðú àäå àîìò ìò ïéèìùå äéøèñî ïééúàã
 úéàå åäá éèìùå åãéáòúàã àîìòã ïéãáåò ìëã
 àîìòã ïéãáåòá ïéùîù åäìë ïéùîùå ïðîî äéì

 ìòåäåî÷åà àäå àìàîùã õ÷ åäéà àãà úéàã 
 õ÷ éàäå àìàîùì õ÷ úéàå àðéîéì õ÷

 øùá ìë õ÷ åäéà àìàîùã]øùá ìë õ÷[ éø÷à 
éø÷à àì àçåø ìë õ÷) õ÷( åäéà àã äìîã àæøå 

 õ÷)øùá ìë (àøùá ìò õ÷ àã õ÷ åäéà àãåá 
 àã ïåöéç àãå éîéðô àã êë ïéâá àçåø ìò àãå

å àùéã÷ àã àìàîù àãå àðéîé àäå àáàñî àã
äåî÷åà:  

 ,ובא וראה סוד עליון קדוש של האמונה
 וכל ,הסוד של עולם הזכר ועולם הנקבה

 וכל סודות האמונה ,דש הקדשים בווק
רות וכל י וכל החיים וכל הח,מכאן יצאו
  הטובות וכל

 àæø àúåðîéäîã àùéã÷ äàìò àæø éæç àúå
 àùåã÷ ìëå àá÷åðã àîìòå àøåëãã àîìòã

äéá ïéùéã÷ã å÷ôð àëäî àúåðîéäîã éæø ìëå 
ìëå ïéáè ìëå åøéç ìëå ïééç ìëå  

  âð÷/à  
י ל וכל הברכות וטל,האורות הם מכאן

 הכל , וכל האהבה של האהבות,נדבות
מצד הצפון .  סוד הדרום,מהצד הזה

 מתפשטות דרגות עד שמגיעה למטה
 ,כלוך טמאי ל,מאהוהזהב בצד הטפסולת 

 . זה למטה ואוחז את,ואוחז את זה למעלה
 והם רוכב ,ים זכר ונקבה יחדמזדווגוכאן 
 וזה סוד , הסוד של זכר ונקבה,נחש
ומכאן נפרדות הדרגות ויוצאים . ל"עזאז

 שמתפשטים מכאן ,כמה צדדים לעולם
 ,מאהוצדדי הט וכולם ,ושולטים על העולם

 ,בא וראה .נים שרים לתוך העולםווממ
 ,ם כשושנהולו אדוכשיצא עשו לעולם כ

 , ומשם אלופים, השעירדוגמתער כבֹשְ
 ששולטים )שנים עשר( ממונים ניםימג

  . והנה פרשוה,בעולם

 ïàáãð éìèå ïàëøá ìëå ïåðéà àëäî ïéøåäð
 àæø àã àøèñî àìë àúåîéçøã åîéçø ìëå

ïéâøã éèùôúî ïåôöã àøèñî íåøããâ àèîã ãò 
àáäãã àôåèñ÷ àúúìã á àáàñî àøèñ

ìéòì éàäì ãéçàå áàñîã àëåìëì ãéçàå à
 àãçë àá÷åðå øëã éâååãæî àëäå àúúì éàäì
 àã àæøå àá÷åðå øëãã àæø ùçð áëåø ïåðéàå

æàæò" äîë ïé÷ôðå ïéâøã ïéùøôúî àëäîå ì
 ìò ïéèìùå àëäî ïéèùôúîã àîìòì ïéøèñ
 åâ ïðîî ïéáøáøå àáàñî éøèñ åäìëå àîìò

 àîìòì ÷ôð ãë åùò éæç àú àîìò]äéìåë [
)àìåë(á àãøåë à÷îåñ  øéòùã àðååâë àøòù

 ïéñéøú ïðîî ïéôåìà ïîúîå>ð"øñéøú à< 
äåî÷åà àäå àîìòá ïéèìùã:  

 ,"מרי משפטואשרי ש" ,בא וראה
 ,ששומרים האמונה של הקדוש ברוך הוא
 ,משום שהקדוש ברוך הוא הוא משפט

ר שלא יסטה לדרך ווצריך לאדם לשמ
 משום , אלא שיהיה שומר משפט,אחרת

 שכל דרכיו , משפטשהקדוש ברוך הוא הוא

æç àú é)â å÷ íéìäú(  èôùî éøîåù éøùà
á÷ã àúåðîéäî éøèðã"á÷ã ïéâá ä" åäéà ä

 éèñé àìã àøèðì ùð øáì äéì éòáå èôùî
 èôùî øéèð àäéã àìà àøçà àçøàì> ïéâá

á÷ã"èôùî éåçøà ìëã èôùî åäéà ä< äùåò 

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(ב ” סב עא
 ).זוהרהערת ה(ב ” סב עב
 .ן"א מה שביאר לעניין סנדלפו"ב צב ע"ה ח"דע' ועי. ה"ב ודברינו שם בשם הדע"לעיל קנא ע' עי ג
 ).א"ד( מלמעלה ע זוהם הזהב והיינו מותרי הדין הנשפד
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וכי בכל עת  ,"שה צדקה בכל עתוע. "משפט
 עוסק אלא מי ש,יכול אדם לעשות צדקה

בדרכי התורה ועושה צדקה עם אותם 
 שכל מי שעושה צדקה עם ,שצריכים אותה

.  מרבה אותה צדקה למעלה ולמטה,העני
 אותה צדקה , בצדקהעוסק מי ש,בא וראה

שעושה עולה למעלה ומגיעה למעלה 
 שהוא מרכבה ,תו המקום של יעקבלאו

 וממשיך ברכות למקום ההוא מן ,עליונה
 ומאותה הצדקה .ינותיין של כל המעיהמע

ממשיך ומרבה ברכות לכל אותם 
 ,ילותיהתחתונים ולכל המרכבות ולכל הח

 , ונוספים אורות כראוי,מתברכיםוכולם 
 וזהו שכתוב ,נקראו עת שכולם משום

  ".שה צדקה בכל עתוע"

 ãáòîì ùð øá ìéëé úò ìëá éëå úò ìëá ä÷ãö
 àúééøåàã éåçøàá ìãúùéã ïàî àìà ä÷ãö

áòå ïàî ìëã äì åëéøèöàã ïåðéà íò ä÷ãö ãé
 ä÷ãö àéää éâñà àðëñî íò ä÷ãö ãéáòã
 ä÷ãöá ìãúùàã ïàî éæç àú àúúå àìéòì
 àìéòì àèîå àìéòì ÷éìñ ãéáòã ä÷ãö àéää

àåääìà äàìò àëéúø åäéàã á÷òéã àøúà 
 ìëã àòåáîî øúà àåääì ïàëøá êéùîàå
 ïàëøá éáøàå êéùîà ä÷ãö àéääîå ïéòåáî

à ìëì åäìëå ïéìéç ìëìå ïéëéúø ìëìå éàúú ïåðé
 ïéâá úåàé à÷ãë ïéøåäð ïôñåúàå ïàëøáúà

úò åø÷à åäìëãá ä÷ãö äùåò áéúëã àåä àãå 
úò ìëá:  

 בזמן שהיו ישראל בארץ ,בא וראה
 הם היו מושכים ברכות ממעלה ,הקדושה

 , וכשיצאו ישראל מן הארץ הקדושה,למטה
כות  ונמנעו הבר,נכנסו תחת רשות אחרת

 יעקב היה תחת ,בא וראה. מן העולם
 נכנס , כיון שיצא מן הארץ,רשות קדושה
 וטרם שנכנס תחת רשות ,לרשות אחרת

 התגלה עליו הקדוש ברוך הוא ,אחרת
 והלכו עמו ,בחלום וראה כל מה שראה

 . עד שישב על הבאר,מלאכים קדושים
 וכן .וכיון שישב על הבאר עלו אליו המים

 סוד .מנה לו אשתו שמשם הזד,היה משה
הבאר לא עולה אלא כשרואה את  ,הדבר

  .הקשר שלה להתחבר עמו

 àùéã÷ àòøàá ìàøùé ååäã àðîæá éæç àú
 å÷ôð ãëå àúúì àìéòìî ïàëøá éëùî ååä ïåðéà
 àøçà åùø úåçú åìàò àùéã÷ àòøàî ìàøùé
 äåä á÷òé éæç àú àîìòî åòðîúà ïàëøáå

ìàò àòøàî ÷ôðã ïåéë àùéã÷ åùø úåçú åùøá 
àøçàâ éìâúà àøçà åùø úåçú ìàò àì ãòå 

á÷ äéìò" åìæàå àîçã äî ìë àîçå àîìçá ä
 ïåéëå àøéá ìò áéúéã ãò ïéùéã÷ ïéëàìî äéîò
 äùî äåä ïëå äéáâì àééî å÷éìñ àøéá ìò áéúéã
 àøéá äìîã àæø äéúúà äéì úðîãæà ïîúîã
 äéìéã àøù÷ àîç ãë àìà à÷ìñ àì

äéãäá àøáçúàì:  
 כל הפסוקים הללו ,י אבאואמר רב

ויצא " בראשונה כתוב .קשים זה על זה
 ולבן היה ,"יעקב מבאר שבע וילך חרנה

וישא " שכתוב , למה נסע משם,יושב בחרן
 ומנין לנו ".יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם

ויאמר " שכתוב ,שבחרן היה דיורו של לבן
להם יעקב אחי מאין אתם ויאמרו מחרן 

הידעתם את לבן בן ] םלה[ ויאמר ,אנחנו
 משמע שדיורו של לבן ,"נחור ויאמרו ידענו

 אני רוצה ,אלא יעקב אמר. היה בחרן
 בשכינה משום שאני רוצה להיכנס

 , כשאבא נשא ושלח את העבד,להתחתן

÷ éàø÷ éðä ìë àáà éáø øîàå éããäà ïééù
 áéúë àúéîã÷á)é çë úéùàøá( á÷òé àöéå 

 áéúé äåä ïøçá ïáìå äðøç êìéå òáù øàáî
 áéúëã ïîúî ìéèð éàîà)à èë íù ( á÷òé àùéå

 äåä ïøçáã ïìðîå íã÷ éðá äöøà êìéå åéìâø
 áéúëã ïáìã äéøåéã)ã íù ( á÷òé íäì øîàéå

 øîàéå åðçðà ïøçî åøîàéå íúà ïéàî éçà
áì úà íúòãéä òîùî åðòãé åøîàéå øåçð ïá ï

 àðà øîà á÷òé àìà äåä ïøçá ïáìã äéøåéãã
 àâååãæàì àðéòáã ïéâá àúðéëùá ìòéîì àðéòá

                                                                                                                                                                                     

י "ם אדנ"ק אלקי"ק אקי" ביחוד של צדקה מתייחדים עקרי השמות המיוחדים הקדושים שהם יקוא
 ).א"נ(מ "א. בגימטריא צדקה

ח "קצ( מקץ )ב"ז ע"וירא קט(ק "ש בזוה" וכמ,"עת" מכונההמלכות הנה ו ).א"ד( עתים דקהלת ח" כב
 ).א"ש כח ע"הקדו ( כי בה ועל ידה יוצא ונעשה כל דבר בעתו ובזמנו,)ב"עה "קנ(תרומה '  ופ)א"ע

 ל שהרי בזמן יעקב לא היה מקדש ואלולי שיצא"י לחו" מכאן משמע שאפילו בחרבן אסור לצאת מאג
פ שיצא "ז לא נזדווגה שכינה עצמה רק מלאכים ואע"ועכ.  מלאכיםומפני דוחקו גם לישא אשה לא נזדווג

 ).א"נ(ח "ז. בציווי אביו
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 , ואז הזדמנה לאבא אשה,מצא עין המים
והנה במקום הזה לא מצאתי לא עין ולא 

יו וישא יעקב רגל" , ומיד,באר ולא מים
 ושם הזדמנה לו ,"וילך ארצה בני קדם

רבי .  והזדמנה לו אשתו, כמו שאמרנו,באר
 והבאר ,ם היה ודאי ָש, חרן,אלעזר אמר

 למה כתוב , שאם לא כך,הזו היתה בשדה
 אלא משום שהיה ,"ותרץ ותגד לאביה"

 יעקב ,ואמר רבי אלעזר. סמוך לעיר
 למה לא ,שהזדמנה לו אשה על הבאר

 שהרי העמידה לו ליעקב ,הזדמנה לו לאה
 אלא שאת לאה לא ,כל אותם השבטים

וגה עם יעקב ורצה הקדוש ברוך הוא לז
בבוקר והנה היא ויהי " שכתוב ,בגלוי
 ,ועוד. דם לא התגלה הדברושהרי ק ,"לאה

פי וך את עינו ולבו של יעקב ביוכדי למש
   ובשבילה, לעשות שם את דיורו,של רחל

 àðéò çëùà àãáòì øãùå áéñðúà ãë àáà
 àäå àúúà àáàì äéì úðîãæà ïéãëå àéîã
 àìå àøéá àìå àðéò àì àðçëùà àì àã øúàá

éðá äöøà êìéå åéìâø á÷òé àùéå ãéîå àéî íã÷ 
 äéì úðîãæàå ïøîà÷ãë àøéá äéì úðîãæà ïîúå
 éàäå éàãå äåä ïîú ïøç øîà øæòìà éáø äéúúà
 áéúë éàîà éëä åàì éàã äåä àì÷çá àøéá

)áé íù ( äåäã ïéâá àìà äéáàì ãâúå õøúå
 úðîãæàã á÷òé øæòìà éáø øîàå àúîì êéîñ
 äéì úðîãæà àì éàîà àúúà àøéá ìò äéì

ì äéì àîéé÷ àäã äàì ïéèáù ïåðéà ìë á÷òé
 äéì àâååæì àåä êéøá àùãå÷ àòá àì äàì àìà

 áéúëã àéìâúàá á÷òéì)äë íù ( ø÷áá éäéå
 äìî àéìâúà àì ïëì íãå÷ àäã äàì àéä äðäå
 åøéôùá á÷òéã àáìå àðéò àëùîàì ïéâá åúå

äðéâáå ïîú äéøåéã ãáòîì ìçøã  
  âð÷/á  

 לו לאה והקימה את כל אותם הזדווגה
 , במה ידע יעקב מי היא רחל.השבטים

 שכתוב ,אלא שאותם הרועים אמרו לו
  ".והנה רחל בתו באה עם הצאן"

 ïéèáù ïåðéà ìë úîé÷åàå äàì äéì úâååãæà
 ïééòø ïåðéàã àìà ìçø àéä ïàî á÷òé òãé äîá

 áéúëã äéì åøîà)å èë úéùàøá ( ìçø äðäå
ïàöä íò äàá åúá:  

 ויאמר אעבדך שבע" , מה כתובבא וראה
 וכי מה דעתו ,"שנים ברחל בתך הקטנה

ים או שנה דששל יעקב שלא אמר עשרה ח
 אלא יעקב . למה,אחת אלא שבע שנים

 כדי שלא יאמרו שבשביל ,עשה בחכמה
 אלא ,פיה של רחל עשהוהתשוקה של י
 שהלבנה בת שבע שנים ,בשביל החכמה

ת היו רֹו וכל שבע השנים העליונות שֹו,היא
ת עמה ֶבֵשרחל ָלעל יעקב טרם נשא את 

 כולם  אתלקח שהרי יעקב ,כראוי
 כדי להמצא , ואחר כך בא אליה,בראשונה

ויהיו " ,וסוד הדבר. הוא שמים והיא ארץ
כימים " מה זה ,"בעיניו כימים אחדים

 אלא כל שבע השנים שקל אותם ,"אחדים
 שהם אחדים ולא ,בעיניו כאותם עליונים

ה  שנקשרים זה עם ז,אחד וכולם ,נפרדים
  . העליונהדוגמאתה להיות כובאהבתו א

 áéúë äî éæç àú)çé íù (øîàéåà êãáòà 
 äéúòã äî éëå äðè÷ä êúá ìçøá íéðù òáù
 àãç àúù åà ïéçøé øùò øîà÷ àìã á÷òéã
 àúîëçá á÷òé àìà éàîà íéðù òáù àìà
 åøéôùã àúáåàéú ïéâáã ïåøîéé àìã ïéâá ãáò

áù úá àøäéñã àúîëç ïéâá àìà ãáò ìçøã ò
 äéìò åøù ïéàìò ïéðù òáù åäìëå àéä ïéðù
 à÷ãë äáâ áúéîì ìçøì äì áéñð àì ãò á÷òéã
 øúáìå àúéîã÷á åäìë ìèð á÷òé àäã úåàé
 éäéàå íéîù åäéà àçëúùàì ïéâá äáâì àúà

 äìîã àæøå õøà)ë íù ( íéîéë åéðéòá åéäéå
 ïéðù òáù åäìë àìà íéãçà íéîéë éàî íéãçà

ðéàë éåðéòá ïåì ìé÷ù àìã ïéãçà ïåðéàã ïéàìò ïå
ïàùøôúîáøù÷úîã ãç åäìëå àâ àãá àã 

äàìò àðååâë àçëúùàì äúåà åúáäàá:  

                                                           

 ).א"ד(א ” גליון וללבן שתי בנות דף קסג עא
 ).הערת הזוהר(ב ” צה עב

â  ïøù÷úîã)ôã"å.( 
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 לבן רמז לו באותם אפילו שבא וראה
 , שפתח ואמר טוב.השבע ולא ידע מה אמר

 כך , אמר רבי אבא.' וגו"טוב תתי"שכתוב 
 עם להזדווג עבד שבע שנים ,זה ודאי
 בכל ,א וראהב , אמר רבי אלעזר.שמיטה

 , שלא התגלה,מקום היובל סתום
 בשעה ,בא וראה.  התגלתהשמיטהוה

 יצא קול ,שיעקב עבד שבע שנים ראשונות
מן העולם ועד " כתוב , יעקב,ואמר

 , שלמעלה היובלום העולם הסת".העולם
 שלא ,יםומ שאלו שהם סת,משם הראשית

 נסתמו לכן , הם מן היובל,התגלה להם
 ב שהרי הם מן שחש,מיעקב שלא ידע

וכדי שיעשה ראשית מן העולם  ,השמיטה
 משום שהיובל , התכסו ממנו,שלמעלה
 ואחר שעברו שני היובל .וםהוא סת

 , הנגליםשמיטה שני @בר ע,סיםוהמכ
  .והתעטר בשני עולמות ואחז אותם

 àìå òáù ïåðéàá äéì æîø ïáì åìéôàã éæç àú
øîàå çúôã øîà÷ éàî òãéà áåè > áéúëã) íù

èé (áåè<åâå éúú  ' éàãå àåä éëä àáà éáø øîà
 éáø øîà äèîùá àâååãæàì ïéðù òáù çìô
 àìã íéúñ àìáåé øúà ìëá éæç àú øæòìà
 àúòùá éæç àú àéìâúà äèîùå àéìâúà
 øîàå àì÷ à÷ôð ïéàîã÷ ïéðù òáù çìô á÷òéã

>á÷òé<) çî å÷ íéìäú (íìåòä ãòå íìåòä ïîá 
>áéúë<î àìáåé àìéòìã íéúñ íìåò  ïîú

ïåì àéìâúà àìã ïéîéúñ ïåðéàã ïéìàã àúåøéùâ 
 òãé àìã á÷òéî åîéúñà êë ïéâá ïåðéà àìáåé ïî
 ãáòéã ïéâáå ïåðéà äèîù ïî àäã áùçã
 ïéâá äéðî ïééñëúà àìéòìã íìåòî àúåøéù

åøáòã øúáìå íéúñ åäéà àìáåéãã àìáåé éðù 
øáò ïééñëúàãäïééìâúàã äèîù éðù å øèòúàå 

 ïéîìò ïéøúáïåì ãéçàå:  
 לאה הולידה ששה בנים ובת ,בא וראה

 שהרי ששה צדדים עומדים , וכך ראוי,אחת
בסוד יצאו  ואלו ששה ובת אחת ,עליה
 , וכך ראוי, רחל הולידה שני צדיקים.ןעליו

בין שני לעולם יושבת  ,שמיטההנה 
 ".צדיקים יירשו ארץ" שכתוב ,צדיקים

 , הצדיק למעלה.צדיק למעלה וצדיק למטה
 , הצדיק למטה,ממנו שופעים מים עליונים

ממנו נובעת הנקבה מים לזכר בתשוקה 
 כמו , וצדיק מצד זה, צדיק מצד זה.מהישל

 כך ,שהזכר למעלה יושב בין שתי נקבות
. גם הנקבה למטה יושבת בין שני צדיקים

 יוסף .ועל כן יוסף ובנימין הם שני צדיקים
 משום ששמר את ,זכה להיות צדיק למעלה

 àãç àúøáå ïéðá úéù úãéìåà äàì éæç àú
äìò ïéîéé÷ ïéøèñ úéù àäã éæçúà éëäåæ ïéìàå 

 ìçø à÷ôð äàìò àæøá àãç àúøáå úéù
 éæçúà éëäå íé÷éãö ïéøú úãéìåà>äèîù àä< 

áúé é÷éãö éøú ïéáã à>ïéîìòì <)àîìò( áéúëã 
)èë æì íéìäú ( àìéòì ÷éãö õøà åùøé íé÷éãö

 ïéàìò ïééî ïãâð äéðî àìéòì ÷éãö àúúì ÷éãöå
 àøåëã éáâì àéî àá÷åð àòáð äéðî àúúì ÷éãö

÷éãö íéìù àúáåàéúáç ÷éãöå àã àøèñî 
 éøú ïéá áéúé àìéòì àøåëãã äîë àã àøèñî

ïéá àáúé àúúì àá÷åð éîð éëä éá÷åð éøú 
åäðéð ïé÷éãö ïéøú ïéîéðáå óñåé àã ìòå é÷éãöè 

                                                           

ישקני מנשיקות טוב '  השירים בפהר שירושנים העליונים נקרא טוב ובז' שהחסד שהוא תחלת ז'  פיא
 ).א"ד(ב ”א וקכח ע”תרומה קכז ע' לאו איהו אלא מסטרא דאור קדמאה וכן בפ

  ).א"ב פב ע"ה ח"דע(א למעלה ולמטה "כאן מבאר עניין יחוד דז. 'ר פרק ב"ח לו"ע' עי ב
 ).א"ד(ב ”ב ויחי רמז ע”י ערב ויגש ”ב וארא כב ע”ב ורמח ע” קנח עג
 ).א"נ(מ "א. נקרא שמיטה' שהמ' ס שבמ"נקרא יובל ושני שמיטה נקרא ז'  ובי'עד מ' ס מבי" זד

äãáò àééñëúàã ) ôã"å.( 
 ).הערת הזוהר(ב ” פקודי רנו עו
בנים שכן היא ' וכן היא אחוזה בדעת ולכן ילדה ו, ק"הארת אור הבינה הרי היא אם הו' לאה היא בחי ז

 ).א"ש מח ע"הקדו(ק ומלכות "אם הו
 ).א"ד(ב ”ב ריג ע”ויקהל ריא עב ” רמה עח
 וראוי לדקדק בזאת הסוגיא בענין בנימין דאקרי צדיק על דלא שמש ערסיה כל הנהו שנין דאתאבל ט

ואמר כי כשירד למצרים שאל לו יוסף אם היו לו בנים והשיב לו שעדיין לא היו לו בנים ' יעקב על יוסף ופי
' אחי שהי' ש יוסף אחי וראש כנדרש בגמ"לו שיקראם על יוסף ואם יולדו לך מה יהיה שמותם והשיב "וא

נפש שירדו ' וחזר והקשה שהרי בירידתם למצרים נאמר ובני בנימין בלע ובכר והיו מכלל ע' אחי וכו
מצרימה ותירץ כי אחר שאתא בנימן לוות יוסף למצרים ואשתכח ליוסף כאשר נגלה להם ואמר אני יוסף 
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 לעטר , ובנימין הוא צדיק למטה,ריתהב
יוסף הצדיק  ,בין שני צדיקים השמיטה את

  .ובנימין הצדיק

 úà øèðã ïéâá àìéòì ÷éãö éåäîì äëæ óñåé
 àøèòúàì àúúì ÷éãö åäéà ïéîéðá àîéé÷
 ïéîéðáå ÷éãöä óñåé é÷éãö éøú ïéá äèîù

÷éãöä:  
 שכל ימיו לא , כן,וכי בנימין היה צדיק
 ואף על גב שלא .חטא באות הברית הזו

 אם כן למה ,כמו יוסףהזדמן לו מעשה 
 כשהיה , אלא כל ימי יעקב,נקרא צדיק

 ואם .מש מטתוי לא ש,באבל של יוסף
 היה ולא ילדטל יוסף מיעקב ני שכש,תאמר

 אלא .מש מטתוי ואתה אומר שלא ש,נשוי
 לא רצה ,אף על גב שהתחתן לאחר מכן

 בשעה ששאל ,ואנו כך שנינו. לשמש מטתו
 אמר , אשה יש לך, אמר לו,יוסף את בנימין

 . כן, אמר לו, יש לך בנים, אמר לו.לו כן
 ,' על שם אחי וכו, אמר לו,ואיך נקראים

.  עתידים לי, אמר לו, יש לך בנים,אמר לו(
 על שם , אמר לו, והיאך תקראם,אמר לו
ובני " שכתוב ,' וגו"גרא ונעמן" ).'אחי וגו

 ואתה אמרת שלא ,' וגו"בנימין בלע ובכר
 , כן,אמר לו). שעהאלא באותה ( ,משיש

לאחר ( .שהרי באותה שעה לא היו לו
 , ואם תאמר).שיצא מבית האסורים היו לו

 , כשנכנסו למצרים,"ובני בנימין בלע ובכר"
 שכל זמן שהתאבל יעקב על ,כך זה ודאי

 ואמר ,מש מטתו והוליד בניםי לא ש,יוסף
 אות הברית של , הנה יוסף אחי,בנימין

 .א סיום הגוף שהרי הברית הי,אבא היה

 àèç àì éåîåé ìëã ïéà äåä ÷éãö ïéîéðá éëå
 äéì ïîãæà àìã áâ ìò óàå àîéé÷ úà éàäá
 ìë àìà ÷éãö éø÷à éàîà éëä éà óñåéë àãáåò
 äéñøò ùîù àì óñåéã àìáàá äåä á÷òéã éåîåé
 äåä àéáø á÷òéî óñåé ìéèðúà ãëã àîéú éàå

úàå áéñð àìå àìà äéñøò ùîù àìã úøîà 
òà"äéñøò àùîùì àòá àì øúáì âååãæàã âà 

 øîà ïéîéðáì óñåé ìéàùã äòùá ïðú éëä ïðàå
à åúðéà êì úéà äéì"à ïéà ì" ïéðá êì úéà ì

]à"ìà åì ïéðéîæ ïéðá ìáà àì "ïåø÷é êéäå ì[ ïéà 
à ïåø÷à êéäå"åëå éçà íåù ìò ì '>ð"à à" úéà ì

à ïéðá êì"éì ïéðéîæ ìà "à êì ïåø÷úé êéàå ì" ì
ò"éçà ù] ùàøå[åâå '<åâå ïîòðå àøâ  '> áéúëã
)àë åî úéùàøá (åâå øëáå òìá ïîéðá éðáå ' úàå

ùîù àìã úøîàáà "ïéà ì< àúòù àéääá àäã 
 äéì ååä àì>ð" ååä ïéøåñàä úéáî àöéã øúáì à

äéì< åìàò ãë øëáå òìá ïéîéðá éðáå àîéú éàå 
ã éàãå àåä éëä íéøöîì ìáàúàã àðîæ ìë

 ïéðá ãéìåàå äéñøò ùîù àì óñåé ìò á÷òé
 àáàã àîéé÷ úà éçà óñåé àä ïéîéðá øîàå

åäéàã ïåéë åäéà àôåâã àîåéñ úéøá àäã äåäà 

                                                                                                                                                                                     

ש בנימן הדר לביתיה ושמש "רץ כנען ושמש ערסיה ונולדו לו בנים וזאחיכם אז הדר בנימין עם אחיו לא
ע כי כפי הנראה מענין יהודה שהיו עצמותיו מגולגלים בארון מפני החרם שקבל עליו אם "וצ' ערסיה וכו

ואם נאמר דאהדר ומה . לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי כל הימים משמע דלא אהדר בנימין לארץ כנען
כ "ל דחרם על תנאי מפי עצמו צריך הפרה אפילו שיתקיים קשה ג"לגלים בעבור דקיישהיו עצמותיו מגו

שהרי תכף אחר שעלו אחיו לארץ כנען והעלו עמהם העגלות הורידו עמהם ליעקב למצרים ולא היה שהות 
אם יהיו לו עשרה נשים כי הרי כלם ירדו למצרים ' ש עשרה בנים ואפי"בן אחד כ' לבנימין להוליד אפי

ש שכל השבטים נולדו עמהם תאומה אחת ונשאו אותה "דים חוץ מן יוכבד שנולדה בין החומות ומכנול
' ולא יתכן שבנימין הנקרא צדיק ישא תשע נשים אחרות ארורות מבנות כנען וכמו שהקשה רבי נחמיה לר

יה זמן ש ואם נאמר שנולדו עמו עשרה תאומות הוא פלא עצום ועוד שאפילו לזה לא ה"יהודה במדרש וע
אמר שמואל ונוסף על זה שמוכרח לומר שכלם מתו קודם שירדו . שנתעברו ושיולדו כלם וירדו למצרים

ל שכלם מתו קודם שירדו למצרים "ל לדברי האומר תאומות נולדו עם השבטים צ"י ז"למצרים וכמו שפרש
, )ו"גהות מהרחה ()עריםשמונה ש(ע "ד וצ"נפש זולתי סרח בת אשר או יוכבד כמ' הואיל ולא נמנו בתוך הע

 .ב"לקמן קנה ע' ועי, ה ענין אפרים"ג ד"וי ע' ה מלך הז"א ד"צ י ע"א על ספד"בהגר' ועי
אמר כיון דאתא ליוסף ואשתכח בנימין הדר לביתיה ושימש ואוליד בנין האי ' ד א" ובסמוך בדף קנא

ח פירש לא "ה בז"ומז.  פלאבנים והוא' ר איך במעט זמן אוליד י"לישנא קשיא טובא קדמונים אחזו צע
והוא דחוק מאד ובפרט בסוף הלשון ושם הביא גרסא אחרת ' שמש ערסיה בגיניה אלא בגיניה דיוסף וכו

ז ונדחק "מ שהביא דברי הרמ"ר במק"ב ש"ל וזו גירסא מתיישבת עש"ובתר דנפק יוסף מבית אסורים הו
 ).א"נ) (ן"מאי(קבל ח ואם קבלה נ”ש בז"לצורכו כמ' ל פי"י זצ"וכתב שהאר. הרבה

á) ñ"àúòù àéääá àìà à( –ôã "å. 
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   åäéàãàøéèð àäà àðà ãéáàúà   אני אהיה שומר,כיון שהוא נאבד
  ãð÷/à  

 הרי באותו ,ואם תאמר. מקומו של אחי
 שצדיק הוא לא ,זמן שנאבד לא היה צדיק

 כולם אלא ,היה עד שקרה המעשה הזה בו
 שיעקב היה יודע ,היו יודעים מיעקב

 האריך אצל לכן ו,שהמקום הזה ירש יוסף
 ומי הוא ,ם הגוףי עד שיסתי,לבן כל כך
ויהי " ועל כן כתוב , הברית,סיום הגוף

 שהרי ודאי .' וגו"כאשר ילדה רחל את יוסף
 אני ,שלם הגוףנ כיון ש.שלם הגוףנכעת 

מר את דרך  בנימין ידע ושלכן ו,רוצה ללכת
  .אחיו

 àðîæ àåääá àä àîéú éàå éçàã äéøúà
 ãò äåä àì ÷éãöã ÷éãö äåä àì ãéáàúàã
 á÷òéî éòãé ååä åäìë àìà äéá àãáåò òøòàã
 êë éðéâáå óñåé úéøé àã øúàã òãé äåä á÷òéã
 àåä ïàîå àôåâ íééúñéã ãò êë ìë ïáìá êéøåà

 áéúë àã ìòå úéøá àôåâã àîåéñ) ì úéùàøá
äë (äéååâå óñåé úà ìçø äãìé øùàë é ' àäã

 íéìúùà àôåâã ïåéë àôåâ íéìúùà àúùä éàãå
 äéçøà øèðå òãé ïîéðá êë éðéâáå ìæéîì àðéòá

éåçàã:  
 בנימין חזר ,כיון שבא ליוסף ונמצא

 )והלכו ונכנסו( ,מש מטתוילביתו וש
 ועל כן הקדוש ברוך הוא .והוליד בנים

 ויוסף צדיק ,עשה אותו צדיק למטה
 ולאה , רחל הולידה שני בניםלכן ו,למעלה

ועל זה אותן שבע השנים . ששה בנים ובת
 , שלא ידע בהן יעקב,סותוהראשונות מכ

 שמיטה ואותן של .משום שהיו של היובל
 הגלויה עבד את היובל שמיטה וב,התגלו

ד יעקב ברחל וויעב" שכתוב ,שהתכסה
 ברחל עבד , שבע שנים סתם,"שבע שנים

 ונאחז בהן בשני ,יונותשבע שנים על
 מתוך הנגלה בא , מכאן למדנו.עולמות
  .נסתרהאדם ל

 àúàã ïåéë]ì[ øãä ïéîéðá çëúùàå óñåé
 äéñøò ùîùå äéúéáì)ìæàååìàòå  (]ãéìåàå[ ïéðá 

å]àã ìò[á÷ " óñåéå àúúì ÷éãö äéì ãéáò ä
 úãéìåà ïéðá ïéøú ìçø êë éðéâáå àìéòì ÷éãö

àã ìòå àúøáå ïéðá úéù äàìå ïåðéà >òáù< 
 ïéâá á÷òé åäá òãé àìã ïééñëúà éàîã÷ ïéðù
 äèîùáå ïééìâúà äèîùã ïåðéàå àìáåéã ååäã

>àéìâúàã <)ïééìâúàã( àéñëúàã àìáåéì çìô 
 áéúëã)ë èë íù ( òáù ìçøá á÷òé ãåáòéå

 íéðù òáù çìô ìçøá íúñ íéðù òáù íéðù
 ïàëî ïéîìò éøúá åäá ãéçàúàå ïéàìò

úàã åâî àðôéìåàäàîéúñì ùð øá éúà àéìâ:  
 אם כך שהשנים הראשונות ,ואם תאמר

 הרי ביובל כתוב שבע שנים ,הן מהיובל
 שבע , שבע שנים מצויות,שבע פעמים

 אלא אותם , איפה הן,)לא מצויות(פעמים 
נה של לאה ושבעה ימים ששמר בחת

פעם ( שהרי כל יום ,השלימו את החשבון
 נקרא פעם )שבעא " נאחת ושבע אחת

שבע ביום הללתיך על " שכתוב ,אחת
 וכל שבעה משתלם בשבעה ,"משפטי צדקך

.  שנקרא פעם אחת,בכל יום'  ז,ימים

 ïåðéà àìáåéî éàîã÷ ïéðùã éëä éà àîéú éàå
 áéúë àìáåéá àä)ç äë àø÷éå ( òáù íéðù òáù

íéîòôá íéîòô òáù éçéëù íéðù òáù )>ð"à <
ù àìéçéë ( ïéîåé äòáù ïåðéà àìà ïåðéà ïà

 ìë àäã àðáùåç åîéìùà äàìã àìåìäá øèðã
íòô àîåéâ) ð" àòáù (áéúëã éø÷à úçàã 

)ãñ÷ èé÷ íéìäú ( ìò êéúììä íåéá òáù
 ïéîåé äòáùá íéìúùà äòáù ìëå ê÷ãö éèôùî

úçà íòô éø÷àã àîåé ìëá òáùä àì ìçøáå 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ב ”ב משפטים קיד ע” קנה עא
 ).א"ד(כ בנהרות שהן הרי בתר עולם הנפרדים "מהשאר משא' לול כל אחד כב

â) ñ" àúçà òáùå úçà íòô( –ôã "å. 
ועוד ' הרי והלולים וכן במנחה ' צ ועונה אמן הרי ג"ק כי מתפלל ושומע הכל מש"ח מרמ" פירש זד

) ן"מאי(ש "ד ע"י סימן קפ"ששון הביאו ב' א ן"א בשם הר"כ הרד"תפלות כ' והא דחשיב ג. 'ערבית הרי ז
 ).א"נ(

ל כי "י ז" ימי חופה אלא בחופה אחת של לאה נשא רחל ודלא כפירש'פ ז" פירוש שלא עשה יעקב בה
' וא נקשר באלו בנקל הוא מתקן זואחר שה פ"ש ז"שנים עליונים בכלל ובפרט ז' הוא להתקשר בז' העי
י לחוד "ואני אומר כי אינם דברי רש. ח"ז. ח לבתר כי עקר התיקון הוא מלמעלהלש דפ"שבה דהיינו ז' בחי
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 , שלא שמר שבעה ימים,וברחל לא היה כן
 ואם .אלא שבע שנים שעבד אחר כך

 היה לו שמיטה שנים של , אם כך,תאמר
  עםלהזדווגדם ואחר כך וד קולעב

 ,דולעבבל עליו יאלא כיון שק .השמיטה
 . בא רבי אבא ונשקו.כאלו עבד אותם

 על , ברוך הרחמן שזכיתי לפסוק הזה,אמר
חפץ למען צדקו ' ה"אותו המקום כתוב 

  ".יגדיל תורה ויאדיר

ù òáù àìà ïéîåé äòáù øèð àìã ïë äåä ïéð
àå øúáì çìôã"åä äèîùã ïéðù éëä éà úå äéì 

 àìà äèîùá àâååãæàì øúáìå íãå÷ çìôîì
 àúà ïåì çìô åìéàë çìôîì äéìò ìéá÷ã ïåéë
 àðéëæã àðîçø êéøá øîà äé÷ùðå àáà éáø

 áéúë øúà àåää ìò àø÷ éàäì)àë áî äéòùé (
åäé"øéãàéå äøåú ìéãâé å÷ãö ïòîì õôç ä:  

 זה שנאמר לאה ,עוד אמר רבי אלעזר
 .כך זה ודאי ,הולידה ששה בנים ובת אחת

 . בני השפחות ארבעה.רחל שני בנים ודאי
 אלא אותם ארבעה ,תקונם איך עומדים

וכל " שכתוב ,םיקשרים שנקראים אחורי
שהרי בזרוע ימין שלשה , "ריהם ביתהואח

 ,ק אחד באמצע שהוא גדולפר אבל ,יםפרק
ד בזרוע  וכן אח. שנשאר בחוץ,והוא אחור

 וכן אחד בירך , וכן אחד בירך ימין,שמאל
 ,ביתה כולם  נמצאו, וכשהכל נתקן.שמאל

ריהם ווכל אח"את הפסוק שכתוב לקיים 
נראים  כולם ,קיםפרכל שאר ה". ביתה

 ואלו יוצאים מחוץ לזרועות ומחוץ ,שרובי
 שאף על ,ני השפחותבלירכים להראות ב

 אינם חשובים כבני רחל ,גב שהם במנין
 אלו הם ,דבר אחר.  יצאו בחוץלכן ו,ולאה

הארבעה שכל שאר הקשרים נוטלים 
 אמר רבי . ואלו נוטלים אותם,בשבילם

 זה לא ,אמר רבי אבא( , כך זה ודאי,אבא
  . ועל כן הכל נתקן יחד)זה

à åú" úéù úãéìåà äàì øîúàã àä øæòìà ø
 ïéðá éøú ìçø éàãå àåä éëä àãç àúøáå ïéðá

 úåçôù éðá éàãå êéä ïåäìã àðå÷ú äòáøà
òáøà ïåðéà àìà éîéé÷à íéøåçà ïåø÷àã íéøù÷ 

 áéúëã)î"äë æ à (íäéøåçà ìëåá àäã äúéá 
úìú àðéîé àòåøãáâ ãç àøù÷ ìáà ïéøù÷ 

 øàúùàã øåçà åäéàå áø åäéàã àúéòöîàá
 àëøéá ãç ïëå àìàîù àòåøãá ãç ïëå øáì
 àìë ï÷úúà ãëå àìàîù àëøéá ãç ïëå àðéîé

çëúùàäúéá åäìë åã ìëå áéúëã àø÷ àîéé÷ì 
 ïééæçúà åäìë ïéøåù÷ øàù ìë äúéá íäéøåçà
 ïéëøéî øáìå ïéòåøãî øáì ïé÷ôð ïéìàå øùéîá

 úåçôùä éðáá äàæçúàì]òàã"â) [òàå"â( 
áéùç àì àðééðîá ïåðéàãå äàìå ìçø éðáë 

 òáøà ïåðéà ïéìà øçà øáã øáì é÷ôð êë éðéâáå
ðéâá éìèð ïéøù÷ øàù ìëã ïåì éìèð ïéìàå åäéé

 éàãå àåä éëä àáà éáø øîà>ð"à à" àã àáà ø
àã åàì<àãçë ï÷úúî àìë àã ìòå ä:  

 רבי .' וגו"כי שנואה לאה' וירא ה"
מושיבי עקרת הבית אם " ,אלעזר פתח

מושיבי עקרת " ".הבנים שמחה הללויה
אם " .קר הביתי שהיא ע,זו רחל "הבית

מושיבי " ,דבר אחר. זו לאה "הבנים שמחה
קר י שהיא ע,שמיטהזו  "עקרת הבית

åäé àøéå"åâå äàì äàåðù éë ä')  èë úéùàøá
àì( çúô øæòìà éáø )è âé÷ íéìäú ( éáéùåî

ä íà úéáä úø÷ò éáéùåî äéåììä äçîù íéðá
àúéáã àø÷ò éäéàã ìçø àã úéáä úø÷òå íà 

 äàì àã äçîù íéðáä>øçà øáã< éáéùåî 

                                                                                                                                                                                     

ימי ' והדבר קשה שלא עשה ז' ר ועוד מקרא מפורש הוא מלא שבוע זאת ונתנה לך כו"אלא מפורש בב
ימי ' אלא ז. 'ט כל יום לז"למ' ונה של לאה שיועילו זל בכו"יומין ר' ש דלא נטר ז"ואפשר דמ. חופה לרחל

 ).א"נ) (ן"מאי(מ "כ במק"ואחרי כתבי ראיתי שכ. יאיר עינינו' חופה פשוטים וה
ח "ע' ועי). ה"ג נו"חו( שרשם של בלהה וזלפה הוא באחוריים דרחל ולאה ).הערת הזוהר(א ” קנח עא

 ).ד"ש מד ע"הקדו(' פרק ב' שער הקלי
לה שמייחד השם צריך שלא יצא מזרועותיו לחוץ שיניח הזרועות על החזה וידביק לגוף  מכאן שבתפיב

 .שמכאן מוכח שהידים גבוהים מהכתפיים' ח שער טז פרק ו"ע'  עי).א"נ(ח "ז. הפרק שבו התפלין
 .)הערת הזוהר(א ” רמא עג
 ).א"ד(ב ”רא אחרא שאחוריהם לחוץ ככתוב בפרשת פקודי רמד עטכ בס" משאד
 .'א פרק ו"ח שער הולדת או" ע'עי ה
  ).'ף ז"ש אח"פת(כלומר שעיקר הנהגת התחתונים תלוי בה  ו
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אם " .נהגוו הוא מדי  על,העולם הזה
 שכל שמחה וכל ,זה היובל "הבנים שמחה

 והפסוק ,חדוה של כל העולמות תלויים בו
 משום שזה כולל ,הזה הוא הכלל של הכל

 , ועל זה סיום הפסוק,הכל בסוד קדוש
 וכי ,"כי שנואה לאה' וירא ה". "הללויה"

 והרי בני השנואה אינם ,א שנואהלמה הי
 וראינו שכל אותם בנים ,ליםובנים מע

 ואתה אומר שלאה ,לאהלים יצאו ִמומע
 אלא ודאי היובל הוא תמיד עולם ,שנואה

  )בני( וכל דבריו אינם ,מכוסהה

 éàäã àø÷ò éäéàã äèîù àã úéáä úø÷ò
 àã äçîù íéðáä íà øáãúà äéìò àîìò

 àìáåé]ìëã) [ìëå( ïéîìò åäìëã äåãç ìëå åãéç 
 ïéâá àåä àìëã àììë àø÷ éàäå ïééìú äéá

 ìéìë éàäã àîåéñ àã ìòå àùéã÷ àæøá àìë
àø÷ãàåäé àøéå äéåììä " éëå äàì äàåðù éë ä

 éðá åàì äàåðù éðá àäå äàåðù àéä éàîà
 äàìî éìòî éðá ïåðéà ìëã ïðéæçå åäðéð àéìòî
 éàãå àìà äàì äàåðù éë úøîà úàå å÷ôð

àéñëúàã àîìò øéãú åäéà àìáåéá ]éåìéî ìëå[ 
 åàì)éðá(  

  ãð÷/á  
  øäæ  

.  נסתרו מיעקב כל מעשיולכן ו,הבנגל
 , העולם התחתון הוא בנגלה,בא וראה

 כמו ,והוא ראשית הכל לעלות בדרגותיו
 כך גם ,שהחכמה העליונה היא ראשית הכל

 והיא ראשית ,העולם התחתון הוא חכמה
 משום שהוא ,"אתה"קרא נ לכן ו,הכל

והעולם העליון שהוא .  ובגלוי,שמיטה
 דבריו הם  שכל,"הוא" קראנ ,היובל

 שכתוב , וסוד הדבר של לאה.בנסתר
 ועל זה כתוב ,"וישכב עמה בלילה הוא"
ך ממנו ברכות ו כדי למש,"ועבד הלוי הוא"

 .העולם העליון שנסתר תמיד "הוא" .לכל
 אלא ,ויעקב במה שנסתר לא נדבק ברצונו

ודבק " וזה סוד הכתוב ,במה שנגלה
 מכאן ,"כי שנואה לאה' וירא ה". "באשתו

תיחד מ ו,)ואחותו(ונא אדם ערות אמו שש

]á[ ïééñëúà á÷òé êë ïéâáå åäðéð àéìâúà
éæç àú éåãáåò ìë äéðîâ äàúú àîìò 

àéìâúàáã à÷ìñì àìëã àúåøéù àåäå åäéà 
ë éåâøãá äàìò äîëçã äî]å[ àúåøéù àåä

àìëãä àéäå åäéà äîëç äàúú àîìò éîð éëä 
äúà ïðéø÷ êë ïéâáå àìëã àúåøéùå åäéàã ïéâá 

 àìáåé åäéàã äàìò àîìòå àéìâúàå äèîù
àéñëúàá éåìî ìëã àåä àðéø÷æ àæøå ïåðéà 

 áéúëã äàìã äìîã)æè ì úéùàøá ( äîò áëùéå
àåä äìéìáçáéúë àã ìòå è)  øáãîáâë çé (

àåä éåìä ãáòåé ïàëøá äéðî àëùîàì ïéâá 
 á÷òéå øéãú àéñëúàã äàìò àîìò àåä àìëì
 àìà äéúåòøá ÷áãúà àì àééñëúàã äîá

 àã àæøå àéìâúàã äîá>áéúëã<)  á úéùàøá

                                                                                                                                                                                     

דהוי שבחא עלאה שבחא ושמא כחדא גלילן ככתוב בויחי רלב '  פיהד סיומא דקרא הללו י" גליון ועא
א ן דכליל שמיב הלוקה בג”ובוישלח דף קעח ע ).א"ד(לויה לב ואמר ועילא מכלהו ה”ב וישלח קמה ע”ע

 ).א"נ(ב "הרש. ש"ע'  כו כחדאושבחא
  ).ד"ש מט ע"הקדו(כלומר שעיקרה נעלם בעולם הזה  ב
 ס" ממעלה למטה כי הכתר הוא סוף עולם ואס"וחכמה התחלה לי. התחלה לעלות ממטה למעלה'  מג
 ).א"נ(ב "הרש. ב"א רע"ל דף ל"כמש
 שבחינות בינה ומלכות מכונים ז"והנה ד. 'נוק' שכל עולם הוא בחי', ח שער הצלם פרק א"ע' עי ד

עיקר שם עולם נופל על . והם פנימיים ונסתרים, ר הם מוחין"שכן הג, ת שלהם"קאי רק על הז" עולם"
  ).ש"ג עיי"א נט ע"ביאורים ח(היסודות ' כללות הנושא את כל המציאויות כולם הרי הם הד

  . שם מבואר שכתר הוא נעלם).א"ד(ב בגליון ” עיין בבראשית לא ע, גליון חכמה עלאה הוא שירותאה
 ).הערת הזוהר(ב ”ת קלח עשמו ו
ש "הקדו" (הוא"לכן היא מכונה , )א"ש מו ע"הקדו(ר שהמה נסתרות "שורש לאה הוא בבינה שהיא מהג ז
  ).ב"יג ע
 ולא "וישכב עמה בלילה הוא"כ "וזהו סוד מאמה.  וישראל מזדווג עם לאה, יעקב מזדווג עם רחלח

  ).ח כללים פרק יא"ע( דווקא  ישראלבחינתלשם  כי הכוונה ,יעקב אותו בשםהזכיר 
 ).א"ד(ב ” קרח קעח עט
 ).א"ד(ב ”א ופקודי רכא ע” שלח קעא עי
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 והרי ,שואדם עם אמו בכל מקום ולא יחש
 והכל התכסה , בן מתיחד עם אמו,העירו
  . שהעולם העליון לא התגלה כלל,מיעקב

>áéúëã<) ãë á úéùàøá ( àøéå åúùàá ÷áãå
åäé" ïééøò ùð øá éðàñã àëäî äàì äàåðù éë ä

 äéîàã)>ð"à <àåçäéú(à íò ùð øá ãçéúéå 
à ïá åøòúà àäå ùùçúé àìå øúà ìëá äéî

 àîìòã á÷òéî éñëúà àìëå åîà íò ãçéúî
ììë àéìâúà àì äàìò:  

 .התקיים העולם בשביל יעקב ,בא וראה
 כמו , אברהם הנה בשביל,ואם תאמר

 אל תקרי בהבראם ,"בהבראם"שנאמר 
 התקייםאלא משום יעקב  .אלא באברהם

 אל בית יעקב' כה אמר ה" שכתוב ,אברהם
דם לכן היה ו ומק,"אשר פדה את אברהם

 .הקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבם
 השתכללו ממנו העולמות ,כיון שבא יעקב

כה " זהו שכתוב .ולא נחרבו כבראשונה
בא . ' וגו"ראך יעקב ויצרך ישראלוב' אמר ה
 וכתוב ,"רי ישראלובני בכ" , מה כתובוראה

 ישראל נקרא בן ".שלח את בני ויעבדני"
 כמו ,הוא משום שנדבק בו ברוך לקדוש

". מה שמו ומה שם בנו כי תדע"שנאמר 
 , מה כתוב,כשלאה הולידה את ראובן

 , ראובן סתם,"ותקרא את שמו ראובן"
ברים ומשום שנכלל בשלשה צדדים מח

 כמו שנאמר ,מה לויל ,שמעון ולוי ,יחד
אמר רבי .  החבור של כל הצדדים,"יותול"

 ,"יתר שאת ויתר עז" מכאן שכתוב ,יהודה
 והמלכות ,נה ומלכותו כה,כתרגומו בכורה

  . ועל כן ראובן סתם,היא בצד הגבורה

 éàå àîìò íéé÷úà á÷òéã äéðéâá éæç àú
 øîà úàã äîë íäøáàã äéðéâá àä àîéú)íù 

ã ( íäøáàá àìà íàøáäá éø÷ú ìà íàøáäá
 áéúëã íäøáà íéé÷úà á÷òéã äéðéâá àìà

)áë èë äéòùé ( øîà äëåäé" á÷òé úéá ìà ä
á÷ äåä àðã úîã÷îå íäøáà úà äãô øùà" ä

ïåì áéøçå ïéîìò éðáá äéðî á÷òé àúàã ïåéë 
 àãä àúéîã÷ë åáøçúà àìå ïéîìò åììëúùà

 áéúëã àåä)à âî íù (åäé øîà äë" êàøåá ä
åâå ìàøùé êøöéå á÷òé ' áéúë äî éæç àú) úåîù

áë ã ( áéúëå ìàøùé éøåëá éðá)âë íù ( çìù
àïá éø÷à ìàøùé éðãáòéå éðá úâá÷ì " ïéâá ä

 øîà úàã äîë äéá ÷áãúàã)ã ì éìùî ( äî
 úãéìåà ãë äàì òãú éë åðá íù äîå åîù

]ïáåàøì[ áéúë äî )áì èë úéùàøá ( àø÷úå
 ìéìëúàã ïéâá íúñ ïáåàø ïáåàø åîù úà
 éàî éåìå ïåòîù àãçë ïøáçúî ïéøèñ úìúá

 øîà úàã äîë éåì àîòè)î"èë æ à( úåéåì 
 àëäî äãåäé éáø øîà ïéøèñ ìëã àøåáç

 áéúëã)â èî úéùàøá ( æò øúéå úàù øúé
 åëìîå àúåëìîå àúðåäë àúåøéëá åîåâøúë

íúñ ïáåàø àã ìòå åäéà äøåáâã àøèñá:  
 שנכלל , ראו בן סתם,אמר רבי אבא

 של )רצונה( כך היתה דעתה .בשמעון ולוי
הפעם ילוה אישי אלי כי " שכתוב ,לאה

 משום שהיו שלשה ,"דתי לו שלשה בניםיל
 , הואךובא וראה שכ. שמתחברים יחד

 ודוד ,האבות ,שהרי המרכבה העליונה
 וכל הארבע הם ,המלך שהתחבר עמם

 . הסוד של השם הקדוש,מרכבות עליונות
 אחר כך יהודה ,ועל כן ראובן שמעון ולוי

. במקום הזה כולם  ועל כן,שירש מלכות
הפעם אודה " )כתוב ש,זה אחר זה(וכתוב 
 משום שכאן ,"מלדתותעמוד  ,'וגו' את ה

 ìéìëúàã íúñ ïá åàø àáà éáø øîà
 äúòã äåä éëä äàì éåìå ïåòîùá>ð"àúåòø à< 

 áéúëã)ãì èë úéùàøá (ìà éùéà äåìé íòôä é
åäã ïéâá íéðá äùìù åì éúãìé éëå àúìú 

 àäã àåä éëäã éæç àúå àãçë ïøáçúîã
 åäá øáçúàã àëìî ãåãå ïäáà äàìò àëéúø
 àîùã àæø ïéàìò ïéëéúø ïåðéà òáøà åäìëå
 äãåäé øúáì éåì ïåòîù ïáåàø àã ìòå àùéã÷
 áéúëå àã øúàá åäìë àã ìòå åëìî úéøéã

>ð"áéúëã àã øúá àã à<ãåà íòôä  úà ä

                                                                                                                                                                                     

 .י"שער מאמרי רשב' עי א
 ).א"ד(א ” הדד ומהיטבאל אדרא זוטא רצב עב
 .יהל אור' עי ג
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הפעם אודה את " .נשלמו ארבעה עמודים
  ולא,'מה אמרה בזה אודה את הל ,"'ה

   שכל זמן,אלא מכאן ,בכולם

åäé"åâå ä ')äì èë úéùàøá ( ïéâá úãìî ãåîòúå
ïéëîñ òáøà åììëúùà àëäãà úà äãåà íòôä 

åäé"åäé úà äãåà äøîà àîòè éàî ä" éàäá ä
àðîæ ìë àëäî àìà åäìëá åàìå:  

  äøåú éøúñ  
 , קדושים עליונים, בני עליון.משנה

 התכנסו , מח האגוז, העולם)נבחרי(ברוכי 
 ,דת בכל יום הנה צפור יור.לדעת

 בידיה , שלהבת אש בכנפיה,מתעוררת בגן
 מפתחות של ,שלש מגרפות שנונות כחרב

 מי מכם ,קורא בחיל ואומר, גנזים ביד ימין
 שנכנס ויצא והחזיק בעץ ,שפניו מאירות

 אכל , אחז בשרשיו,ענפיוב הגיע ,החיים
 נותן חיים לנפש ,מפריו המתוק מדבש

 ,השמר מהרהור רע. ורפואה לעצמו
 מטמא הנהר ,מהרהור שמשקר בעץ החיים
 שנותן מות ,והנחל המקור של ישראל

. קיום בכלל אין לו ,לנפש ושבר לעצמו
 עושה ,ההרהור שמטמא אותו המקור שלו

 משום שאותו ההרהור עולה ,עץ של שקר
 , עץ החיים מסתלק,ומחליף נפש תחת נפש
.  מושך משם הנפש,ועץ המות מחזיק בו

  אוי לו שנעקר

ðúîïéúéá ïëéøá ïéðåéìò éùéã÷ ïåéìò éðá 
>ð"ïøéøá à< òãðîì åùðë àæåâàã àçåî àîìòã 

 àúðâá øòúà àîåé ìëá úéçð àøôö àä
 àúìú àäãéá àäôãâá àøåðã àáåäìù

ïééôåøâîâàáøçë ïðéðù ã àãéá ïéæéðâ ïçúôî 
 éã ïåëðî ïàî øîàå ìéçá éø÷ àðéîé> åøéäð

éã éåôðà< àðìéàá óé÷úúàå ÷ôðå ìàò  ééçã
 ÷éúî äéáéàî ìéëà éåùøùá ãéçà éåôðòá àèî
 äéîøâì àúååñà àùôðì ïééç áéäé àùáåãî
 ø÷ùîã àøåäøäî àùéá àøåäøäî øîúñà
 àøå÷î àìçðå àøäð áéàñî ééçã àðìéàá
 äéîøâì åøéáúå àùôðì àúåî áéäéã ìàøùéã
 àåää áéàñîã àøåäøä ììë àîåé÷ äéì úéì

 äéìéã àøå÷î>àø÷ùã àðìéà ãéáò<  ïéâá
 úåçú àùôð óìçàå à÷ìñ àøåäøä àåääã
 àúåîã àðìéàå ÷ìúñà ééçã àðìéà àùôð
 äéì éåå êéùî ïîúî àùôð äéá óé÷úúà

ø÷òúàã  
  äð÷/à  
  øäæ  

 השם הקדוש ,שכנסת ישראל בגלות
 אף על גב ששלשה ,בא וראה. אינו שלם

 הכסא ,בנים היו עד שהולידה את יהודה
  ולא,"'ההפעם אודה את " לכן ו,שלםנלא 

 מה זה ".מלדתותעמוד "ועל כן  .בכולם
ותעמוד . (שעמד הכסא על תומכיו ,ותעמוד
 ,ותעמודשהנה עד כאן  ,ותעמוד )עד כאן

 מכאן ולמטה הוא עולם ,ביחוד אחד

 åàì àùéã÷ àîù àúåìâá ìàøùé úñðëã
íéìùòà éæç àú àåä " ãò ååä ïéðá úìúã â

àì äãåäéì úãéìåàã)å( êë éðéâáå àééñøë íéìù 
åäé úà äãåà íòôä" àã ìòå åäìëá àìå ä

)äì èë úéùàøá (éàî úãìî ãåîòúåä ãåîòúå 
éäåëîñ ìò àééñøë àîéé÷ãå) àëä ãò ãåîòúå (

                                                                                                                                                                                     

ב "הרש. דיהודה רומזת על דוד'  דרגלי המרכבה כי' פירוש נתקנו ד ).א"ד( נתייסדו ארבע עמודי הכסא א
 ).א"נ(

י "ל והיו מדברים בלשון קצר והרשב"ק כי אלו המשניות והתוספתות היו מימי קדם מרז" כתב הרמב
א בתוך דבריו וכולם מדברים בלשון תוכחות ולפי תה באו לידו ובכל דרוש מביא מתניתין או תוספ"ע

 ).א"נ ()ח"ז(נקט לה ' ר אבא ראובן סתם כו"שאמר בסמוך א
 ).א"ד(ב " צנורות ומזלגות כמין כף נח סב עג
ז הציפור " חדים כולהם כחרבות לדון למי שמהרהר באשה אחרת בשעת הזיווג כי הוא כבן תמורה ועד

. וצריכים שמירה מעולה' יצרו כו' אתתקפו באילנא דחיי שיזהרו בזה כי כל הגדול כודכרוזא קרי לצדיקים 
 ).א"נ(ב "הרש
 ).הערת הזוהר(א ” קפו עה
 ).א"ד(עמודיו  ו
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אותם שני הבנים  , ואם תאמר.רודיהפ
 שהרי , לא,ו זדוגמאשהולידה אחר כך כ

 משום ,אותם השנים התחברו עם אלו
ובא . ים של העולם הם יחדשששת הצדד

 כל שנים עשר השבטים הם תקוניה ,וראה
 לתקן האור ,של כנסת ישראל בעולם הזה

 ולהשיב את ,כמו שראוי השחור העליון
עומדים  כל העולמות .קר הכל למקומויע
 ובזה נשלם העולם התחתון , אחדגמאודכ
  .העולם שלמעלהגמת ודכ

 åäéà àãåøôã àîìò àúúìå ïàëî ãç àîéú éàå
éàãéìåàã ïéðá ïéøú ïåð àì àã àðååâë øúáì 

 úéùã ïéâá åøáçúà ïéìàá ïéøú ïåðéà àäã
 øñéøú åäìë éæç àúå ïåðéà àãçë àîìòã ïéøèñ
 åäðéð àîìò éàäá ìàøùé úñðëã éðå÷ú ïéèáù

äàìò àøåäð àð÷úúàìà éæçúàã äîë àîëåà 
 ïéîìò åäìë äéøúàì àìëã àø÷ò àáúàìå

îéé÷ ãç àðååâë äàúú àîìò ììëúùà éàäáå é
 àðååâë>àîìòã<àìéòìã :  

 , כאן נשלמו ששה בנים,יששכר זבלון
 בני כדוגמא זו .ששת הצדדים של העולם

 , והתחברו עם אלו,השפחות הם ארבע
 ,ואלו ארבעת הקשרים שמתחברים בהם

ריהם ווכל אח" ועל כן כתוב .ובארוה
 , אף על גב שבני שפחות הם,"ביתה

 הרי , אם כך, חזקיה אמררבי". ביתה"
 כל מה שהוליד העולם התחתון הוא ,נאמר

 מה ".ומשם יפרד" שהרי כתוב ,רודיפ
 אם תאמר שעולם .תאמר ביוסף ובנימין

 שהרי לא יצאו מן ,זה אינו ,אחד באלה
מה   והעולם התחתון,העולם העליון

 ואם כך , הוליד למטה ולא למעלה,שהוליד
 , אמר לו.בא רבי אבא ונשקו. רודיהוא פ

 שהרי העולם העליון ,נסתםדבר זה הוא 
 אבל .תקן בשנים עשר של אותם משלונ

יוצא  בכל זמן הצדיק , סוד הדברבא וראה
 בו נכנס וממנו ,מהעולם התחתון ונכנס

קר הוא י והע, נבנה במקום הזהלכן ו,יוצא
 בו ,צדיק( .קר הוא למטהי והע,למעלה

 והוא תמיד בעולם ) ממנונכנס ויוצא
  תחתוןה

 úéù ïéðá úéù åììëúùà àëä ïåìåáæ øëùùé
ïéøèñá ïåðéà úåçôùä éðá àã àðååâë àîìòã 

 ïéøù÷ òáøà ïéìàå ïéìàá åøáçúàå òáøà
 áéúë àã ìòå äåî÷åàå åäá ïøáçúîã)î" æ à

äë (äúéá íäéøåçà ìëåâ )å(òà" úåçôù éðáã â
äúéá åäðéðã øîúà àä éëä éà øîà äé÷æç éáø 

ìò ãéìåàã äî ìë àäã åäéà àãåøô äàúú àî
 áéúë)é á úéùàøá ( àîéú äî ãøôé íùîå

 åàì éðäá ãç àîìòã àîéú éà ïéîéðáå óñåéá
 äàúú àîìòå äàìò àîìòî å÷ôð àì àäã åäéà
 éëä éàå àìéòì àìå àúúì úãéìåà úãéìåàã äî

à äé÷ùðå àáà éáø àúà åäéà àãåøô" äìî ì
 ï÷úúà äàìò àîìò àäã åäéà íéúñ àã

øñéøúáäéìéãî ïåðéàã ä àæø éæç àú ìáà 
 ÷éôð äàúú àîìòî ÷éãö àðîæ ìëá äìîã
 éðáúà êë ïéâáå ÷éôð äéðîå ìééò äéá ìééòå
 àúúì àåä àø÷òå àìéòì àåä àø÷òå àã øúàá

>ð"÷éôð äéðîå ìééò äéá ÷éãö à< àîìòáå 
äàúú:  

  äøåú éøúñ  
הרהור מתוך עץ החיים ונדבק אותו ב

 לא רואה ,ו ענפיםאין ב] אשר[ ,בעץ המות
 , הוא יבש בלי לחות כלל,טוב לעולמים

והיה כערער " עליו נאמר .פריו מר כלענה
משום . ' וגו"בערבה ולא יראה כי יבוא טוב
 אוחז בעץ ,שהרהור טוב עולה למעלה

 כל , אוכל מפריו, מחזיק בענפיו,החיים
 ,שות וכל הברכות יוצאות ממנווהקד

 ÷áãúàå ééçã àðìéà åâî àøåäøä àåääá
 àáè àîç àì äéá úéì ïéôðò àúåîã àðìéàá

>ïéîìòì <)àîìòì( àúåçì àìá åäéà àùáé 
 øîúà äéìò äðòìë øéøî äéáðà ììë) æé äéîøé

æ (é àìå äáøòá øòøòë äéäå áåè àáé éë äàø
åâå ' ãéçà àìéòì ÷éìñ àáè àøåäøäã ïéâá

 ìë äéáðàî ìéëà éåôðòá óé÷úà ééçã àðìéàá

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(א ” עז עא
 ).א"ד( שש קצוות ב
  .ש"א ודברינו שם בשם הקדו"לעיל קנד ע' עי ג
 ).א"ד(ד " פוק שער ט" פרדס רמונים מהרמד
  ).ג"ש צז ע"הקדו(והים שעשה שלמה על גביהם , ב בקר"הרי הם בסוד י ה
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 עליו ,מוריש חיים לנפש ורפואה לעצמו
והיה כעץ שתול על מים ועל יובל "נאמר 

  .' וגו"ישלח שרשיו ולא יראה כי יבא חם

 ïééç ïéñçà äéðî ïé÷ôð ïàëøá ìëå ïéùåã÷
øîúà äéìò äéîøâì àúååñàå äéùôðì) íù( 

 åéùøù çìùé ìáåé ìòå íéî ìò ìåúù õòë äéäå
åâå íåç àáé éë äàøé àìå':  

ם אחר המחשבה כל דברי העולם הולכי
והתקדשתם והייתם " ועל כן ,וההרהור

שות של העולם ו משום שכל הקד".שיםוקד
מי שנטמא . מוציא ומושך בהרהור טוב

ם  עם אשתו וֹשלהזדווג כשבא ,בהרהור רע
 וזורע זרע ,רצונו והרהורו באשה אחרת

 זהו שמחליף את הדרגות ,בהרהור אחר
 השו הדרגה של קד,העליונים שלמעלה

 כמו שההרהור ,מאהו הדרגה של הטבעבור
עושה כמו כן  ,שלו עושה חלופים למטה

כמו שגופו של אותו בן . חלופים למעלה
 כך גם בנפש נקרא ,שיוליד נקרא בן תמורה

 שהרי לא מושך משיכה קדושה ,בן תמורה
 ונפשו מתחלפת בדרגה ,בהרהור ההוא

  .אחרת

 äáùçî øúá ïéìæà àîìòã ïéìî ìë
 àã ìòå àøåäøäå)æ ë àø÷éå ( íúùã÷úäå

 ÷éôà àîìòã ïéùåã÷ ìëã ïéâá íéùåã÷ íúééäå
 áàúñàã ïàî àáè àøåäøäá êéùîå

àøåäøäáà äéúúàá àâååãæàì éúà ãë àùéá 
 òøæå àøçà àúúàá äéøåäøäå äéúåòø éåùå
 ïéâøã óìçàã àåä àã àøçà àøåäøäá àòøæ
 àâøã ïéâá àùãå÷ã àâøã àìéòìã ïéàìò

ã àøåäøäã äîë àáàñîãäéìé] éëä[ ãéáò 
 ïéôåìç>ïéôåìç ãáò éëä óåà àúúì< àìéòì 

 äøåîú ïá éø÷à ãéìåéã àøá àåääã àôåâã äîë
 êéùî àì àäã éø÷à äøåîú ïá àùôðá éëä óåà
 äéìéã àùôðå àøåäøä àåääá àùéã÷ åëéùî

àøçà àâøãá óìçúà:  
 גלוי לפני הקדוש ,יעקב השלם של הכל

הרהור  ו,ברוך הוא שכל דרכיו היו באמת
 באותו הלילה ,של אמת הרהר תמיד בכל

 ההרהור שלו היה ,מש עם אשתו לאהישש
 , משמש עם לאה וחושב על רחל,ברחל

ולא . והמקור שלו הלך בהרהור ההוא שלו
 לא עלה לכן , שהרי לא היה יודע,לדעת

 הקדוש ברוך הוא שהיה יודע ,ראובן בשם
 ועל , ואמר ראו בן שנולד בעולם,הראה לו

אם יסתר איש במסתרים ואני "וב כן כת
 ,ראנוראנו אלא ַא אל תקרי ֶא,"לא אראנו

 ומשום שהתגלה לפני הקדוש .שיסתכלו בו
 ובדרך , שהרי זה היה לא לדעתו,ברוך הוא

לא ] לכן ראובן[ ,הרהר ברצונויעקב אמת 
 שאם לא ,נפסל מתוך השבטים הקדושים

קר יומשום שההרהור הוא ע, היה נפסל ,כך
 הקדוש ברוך הוא שהיה ,שהועושה מע

 באותה ,יודע אותו ההרהור במקום שנדבק
  הטפה

 êéøá àùãå÷ éî÷ éìâ àìëã àîéìù á÷òé
 èåù÷ã àøåäøäå ååä èåù÷á éåçøà ìëã àåä
 ùîùîã àéìéì àåääá àìëá øéãú øäøä

àøåäøä äàìá äéúúàáá úåä ìçøá äéìéã 
 äéìéã àøå÷îå ìçøá áéùçå äàìá ùîùî

ìéã àøåäøä àåääá àäã àúòãì åàìå àìæà äé
 àîùá ïáåàø ÷éìñ àì êë ïéâá òãé äåä àì
 øîàå äéì éîçà òãé äåäã àåä êéøá àùãå÷

 áéúë àã ìòå àîìòá ãéìéúàã ïá åàø) äéîøé
ãë âë ( åðàøà àì éðàå íéøúñîá ùéà øúñé íà

Æà éø÷ú ìàÇà àìà åðàøåðàøâ äéá ïåìëúñéã 
àåä êéøá àùãå÷ã äéî÷ éìâúàã ïéâáåãã  àä

 äéúåòøá øäøä èåù÷ çøàáå äåä àúòãì åàì
 åàì éàã ïéùéã÷ ïéèáù åâî ìñôéà àì á÷òé
 åäéà àø÷ò àøåäøäã ïéâáå ìñôéà äåä éëä
 àåää òãé äåäã àåä êéøá àùãå÷ àãáåò ãéáòå

äôè àéääá à÷áãúàã øúàá àøåäøä  
  äð÷/á  

                                                           

 ).הערת הזוהר(א ”א שם נו ע” ויקרא פד עא
 ).הערת הזוהר(ב ”ב ויקרא רצב ע” קעו עב
 ).הערת הזוהר(בפתח ' הא ג
י אנכי "ו אינו בן תמורה עבר" עלץ לבי שבלשון זה רמיז מה שתרצתי אנכי עפר דל על ראובן איך חד

 ).א"נ) (ן"מאי(מ "ח סימן ר" באש"עשיתי אר
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  øäæ  
ויהי בצאת נפשה כי "כתוב , לעולם

  ".מתה
 íìòì øéãú åäéà áéúë)çé äì úéùàøá ( éäéå
äúî éë äùôð úàöá:  

הצדיק , בעולם התחתון הזה, בא וראה
כשנכנס הוא בסוד , נכנס בו וממנו יוצא

וכשיוצא הוא בסוד של , של יוסף הצדיק
ויהי בצאת נפשה כי "זהו שכתוב . בנימין
, זה הצדיק שיוצא ממנה, מי נפשה". מתה

שחשבה , נקרא בן אוני, וזה בנימין
ונשארו , לידה למטה בעולם הפרודשהו

מה כתוב ואביו . באותם למעלה, אחד עשר
שהרי התעלה , בן ימין, קרא לו בנימין

, שכאשר נאבד יוסף, למעלה בעולם העליון
ועל כן הצדיק , בנימין השלים את מקומו

לכן יוסף , נכנס ויוצא בעולם התחתון
ובנימין וכל השנים עשר כמו שלמעלה 

  .ביחוד אחד

ç àú÷éãö äàúú àîìò éàäá éæà ìééò äéá 
 ãë ÷éãöä óñåéã àæøá åäéà ìééò ãë ÷éôð äéðîå

ää ïîéðáã àæøá ÷éôð" éë äùôð úàöá éäéå ã
äúîáäðî ÷éôðã ÷éãö àã äùôð ïàî â àãå 

 ïîéðá)ä( úãéìåàã úáéùçã éðåà ïá àø÷ð
 éøñ ãç åøàúùàå àãåøôã àîìòá àúúì

 áéúë äî àìéòì ïåðéàá)íù ( åéáàå åì àø÷
 àîìòá àìéòì ÷ìúñà àäã ïéîé ïá ïéîéðá

óñåé ãéáàúà ãëã äàìòãïîéðá ä íéìùà 
 ÷ôðå ìééò äàúú àîìòá ÷éãö àã ìòå äéøúà
 àðååâë øñéøú åäìëå ïîéðáå óñåé êë ïéâá

ãç àãåçéá àìéòìã:  
רבי שמעון פתח ". 'הפעם אודה את ה"

בכל לבב בסוד ישרים ' אודה ה", ואמר
היה צריך לכתוב בכל , "בבבכל ל". "ועדה

אלא דוד בסוד עליון של השם הקדוש , לב
' אודה ה. "רצה להודות לקדוש ברוך הוא

ואלו שני , ביצר טוב וביצר רע, "בכל לבב
בסוד . "אחד ימין ואחד שמאל, הצדדים

אלו הם שאר הצדדים של , "ישרים ועדה
שהרי לבב כדוגמת צפון , העולם הזה

לו הם שאר צדדי א, "בסוד ישרים. "ודרום
. שהם ששה כדוגמא שלמעלה, העולם

וכתוב , זהו המקום של יהודה, "ועדה"
ויהודה עוד רד "וכתוב , "ועדותי זו אלמדם"

אודך בכל לבי נגד "כתיב . 'וגו" עם אל
, כאן במקום אחד נאמר, "אלהים אזמרך

שהרי לדרגה , "נגד אלהים אזמרך"שכתוב 
  .לחבר אותה לימין, הזו אמר שירה

íòôäååäé úà äãåà " ä)äì èë íù ( éáø
 øîàå çúô ïåòîù)à àé÷ íéìäú (åäé äãåà" ä

 áì ìëá ááì ìëá äãòå íéøùé ãåñá ááì ìëá
 àùéã÷ àîùã äàìò àæøá ãåã àìà äéì éòáî

á÷ì äéì äàãåàì äéì éòá à÷"åäé äãåà ä" ä
 ïéøèñ ïéøú ïéìàå òø øöéáå áåè øöéá ááì ìëá

åñá àìàîù ãçå àðéîé ãç ïéìà äãòå íéøùé ã
 àðååâë ááì àäã àîìò éàäã ïéøèñ øàù ïåðéà
 éøèñ øàù ïåðéà ïéìà íéøùé ãåñá ïåôöå íåøãã

 ïåðéàã àîìò>úéù< àã äãòå àìéòìã àðååâë 
äãåäéã øúà àåäæ áéúëå )áé áì÷ íù ( åæ éúåãòå

 áéúëå íãîìà)à áé òùåä ( íò ãø ãåò äãåäéå
åâå ìà ' áéúë)à çì÷ íéìäú (åà éáì ìëá êã

éäìà ãâð" øîà÷ ãç øúàá àëä êøîæà í
éäìà ãâð áéúëã" àâøã éàä éáâì àäã êøîæà í

àðéîéá äéì àøáçì àúøéù øîà÷:  
íåøãá ãéçà ïéøèñ ìëá ãéçà äãåäé éæç àú , יהודה אחוז בכל הצדדים, בא וראה

                                                           

 ).הערת הזוהר(א ” שמות רנט עא
פשה ובמקומו בארנו נרוחא דשדי בגוה יעקב ונתנה ' בחיל באר כי לא נשאר מ"י זצ" ורבינו הארב

 ).א"נ) (ן"מאי(בעניותינו טעם הדבר 
  .ו ועוד"ג ומהרח"לעיל קנג ע' עי ג
' עי(שזהו כאשר עמד בנסיון ' אות ז' ש שער ז פרק ה"הקדו' ועי). ב"ע קלח ע"ב' עי(כלומר כשנמכר  ד

  ).ב"לעיל קנג ע
א על ” בהערות על בהגרו"לש(ב "א וקד ע" ומשפטים קד ע,ב"י רמו ע ויח'ועי, )הערת הזוהר(ב ” קנג עה
 .ג"צ סוף י ע”א על ספד” בהגר’ועי, )ג"צ סוף י ע”ספד
 ).הערת הזוהר(ב ” קעח עו
  ).א"ש מה ע"הקדו(ת "מלכות שבאחורי הת' פי ז
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שהרי הוא בא . אחוז במזרח, אחוז בדרום
ואחוז , וראשיתו בצפון, מצד השמאל

משום שהוא הולך לימין ונאחז , בדרום
ותעמוד ". "'הפעם אודה את ה"לכן , בגוף

ותעמוד שעמדה בקיום של הברית , "מלדת
  .שהרי הכל נתקן מרכבה קדושה, כראוי

 à÷ àìàîù øèñî åäéà àäã çøæîá ãéçàå
àéúàà ïéâá íåøãá ãéçàå ïåôöá äéúåøéùå 

 êë ïéâá àôåâá ãéçàúàå àðéîéì ìéæà åäéàã
íòôäåäé úà äãåà " úãìî ãåîòúå ä) úéùàøá

äì èë ( à÷ãë àîéé÷ã àîåé÷á àîéé÷ã ãåîòúå
àùéã÷ àëéúø àìë ï÷úúà àäã úåàé:  

הזדמן לו רבי . רבי שמעון יצא לקריה
כיון שראה . אבא ורבי חייא ורבי יוסי

צריך כאן התחדשות של , אמר, אותם
כשרצה ). ימים(ישבו שלשת אלה . התורה
רבי אבא . אחד מהם בפסוקפתח כל , ללכת

אמר אל אברם אחרי ' וה", פתח ואמר
', וגו" הפרד לוט מעמו שא נא עיניך וראה

וכי לפי הרִאיה של אברהם יורש את 
, עד כמה רואה בן אדם, ולא יותר, הארץ

, שלש פרסאות או ארבע או חמש פרסאות
כי את כל הארץ אשר אתה "והוא אומר 

ואה ארבעת כיון שהוא ר, אלא. 'וגו" רואה
. רואה את כל הארץ, הצדדים של העולם

שהרי ארבעת הצדדים של העולם הם כללו 
ה ֵהרים אותו על "הקב, עוד. של כל העולם

  ארץ ישראל

 éáø äéì ïîãæà àúééø÷ì ÷ôð ïåòîù éáø
 øîà ïåì àîçã ïåéë éñåé éáøå àééç éáøå àáà
 àúìú åáúé àëä êéøèöà àúééøåàã éúåúãç

 ïéìà>ð"éîåé àï< ãç ìë çúô ìæéîì àòá ãë 
 øîàå çúô àáà éáø àø÷ ãçå)íùãé âé  (åäéå" ä

åâå åîòî èåì ãøôä éøçà íøáà ìà øîà ' àù
åâå äàøå êéðéò àð ' úéøé íäøáàã åæéç íåôì éëå

 éñøô úìú ùð øá éîç äîë ãò øéúé àìå àòøà
øîà åäéàå éñøô ùîç åà òáøà åà )åè íù ( éë

àåø äúà øùà õøàä ìë úàåâå ä ' ïåéë àìà
 àäã éîç àòøà ìë éîç àîìòã ïéøèñ òáøàã
 ó÷æ åú àîìò ìëã àììë àîìòã éøèñ òáøà

á÷ äéì"ìàøùéã àòøà ìò ä:  

  äøåú éøúñ  
שכתוב , הראשונה נשמרה לו הבכורה

] בני[נתנה בכורתו ל', כי הוא הבכור וגו"
באותו מקום שההרהור הלך ונדבק ". יוסף

מסרה אותה שם נדבק ונ, בטפה ההיא
ונמסרה , ונטלה הבכורה מראובן, הבכורה

ברחל הרהר , למקום שההרהור נדבק בה
והכל , ברחל נדבקה הבכורה, ונדבק הרצון

כדוגמא זו . חזר אחר ההרהור והמחשבה
ונמשכת , ההרהור והמחשבה עושים מעשה

, משיכה בכל מה שנדבק אדם בסתר
לא תהיה אשת המת החוצה לאיש "שכתוב 

וכאן צריך הרהור ". בא עליהזר יבמה י
ובאותו הרצון ומחשבה , ורצון להתדבק

ולא , מושך משיכה ועושה המעשה שצריך
אם ", וסתר זה. ִיְכֶלה ֵשם המת מן העולם

, "ישים אליו לבו רוחו ונשמתו אליו יאסף
שהרי ודאי הרצון והמחשבה מושכים 

ועל . משיכה ועושים מעשה בכל מה שצריך
וכן ,  והרהור לכווןכן בתפלה צריך רצון

, בכל אותן העבודות של הקדוש ברוך הוא
, ההרהור והמחשבה עושים מעשה

 áéúëã àúåøéëá äéì øîúñà äàîã÷)ã" ä
à'à ä  (åâå øåëáä àåä éë ' óñåéì åúøåëá äðúð

 àéääá ÷áãúàå àìæà àøåäøäã øúà àåääá
ää øñîúàå ÷áãúà ïîú äôèéäøåëá à 

 øúàá øñîúàå ïáåàøî äøåëá úìéèðúàå
 ÷áãúàå øäøä ìçøá äá ÷áãúà àøåäøäã
 øãäúà àìëå àúåøéëá ÷áãúà ìçøá àúåòø

 àøåäøä øúáå àøåäøä àã àðååâë äáùçî
å äî ìëá åëéùî êùîúàå àãáåò ãéáò äáùçî

 áéúëã àøúñá ùð øá ÷áãúàã)á äë íéøáã (
 àáé äîáé øæ ùéàì äöåçä úîä úùà äéäú àì

ò à÷áãúàì àúåòøå àøåäøä êéøèöà àëäå äéì
 ãéáòå åëéùî êéùî äáùçîå àúåòø àåääáå
 àúéîã àîù éöúùé àìå êéøèöàã àãáåò

 àã àøúñå àîìòî)ãé ãì áåéà ( åéìà íéùé íà
åáìá óåñàé åéìà åúîùðå åçåø >àäã <)àã( éàãå 

 àãáåò ãéáòå åëéùî êéùî äáùçîå àúåòø

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(א ” שמות רכג עא
 .ח שער המלכים ו"ע' עי ב
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ïåðéà ìëá ïëå àðååëì àøåäøäå àúåòø êéøèöà   .ומושכים משיכה בכל מה שצריך
 äáùçîå àøåäøä àåä êéøá àùãå÷ã ïéðçìåô

 êéøèöàã äî ìëá åëéùî êéùîå àãáåò ãéáò  
  åð÷/à  
  øäæ  

, והראה לו שהיא קשורה בצדדי העולם
מי שרואה , כדוגמא זו. והיה רואה את הכל

, רואה את כל העולם, את רבי שמעון
פתח רבי חייא . טההשמחה של מעלה ומ

הארץ אשר אתה שוכב עליה לך ", ואמר
וכי אותו המקום לבדו , "אתננה ולזרעך

שהרי ארבע , הבטיח לו הקדוש ברוך הוא
אלא באותו , אמות או חמש היו ולא יותר

קיפל הקדוש , באותם ארבע אמות, זמן
נמצא . ברוך הוא את כל ארץ ישראל

. שאותו מקום הוא הכלל של כל הארץ
 שאותו המקום הוא הכלל של כל וכמו

כך רבי שמעון שהוא המאור של כל , הארץ
על אחת כמה וכמה ששקול ככל , הארץ

הפעם אודה ", פתח רבי יוסי ואמר. העולם
וכי בכל מה שהולידה לא ראוי , "'את ה

אלא , להודות לקדוש ברוך הוא אלא בזה
והוא , יהודה הוא הבן הרביעי לכסא

הודה לבדו תיקון ולכן י. משלים את הכסא
שהיו . (הכסא ותומך של כל התומכים

ואז בא דוד . אברהם ויצחק ויעקב, שלשה
ועל כך נקרא , מיהודה והשלים הכסא

ארבע (ת "והדל, שהוא השם הקדוש, יהודה
רבי שמעון שמאיר ). מרגלות הכסא) רגליו

וכמה מאורות , את כל העולם בתורה
  .על אחת כמה וכמה, מאירים בשבילו

îçàå àîìòã éøèñá àøéù÷ éäéàã äéì é
 éáøì äéì éîçã ïàî àã àðååâë àìë éîç äåäå
 àúúå àìéòã àúååãç éîç àîìò ìë ïåòîù

 øîàå àééç éáø çúô)úéùàøáâé çë  ( õøàä
 éëå êòøæìå äððúà êì äéìò áëåù äúà øùà

á÷ äéì çèáà éåãåçìá øúà àåää" àäã ä
îæá àìà øéúé àìå ååä àùîç åà ïéîà òáøà àð

á÷ äéì ìéôë ïéîà òáøà ïåðéàá àåää" ìë ä
 ìëã àììë øúà àåää çëúùà ìàøùéã àòøà

 øúà àåää äîå àòøà>åäéà< àòøà ìëã àììë 
 úçà ìò àòøà ìëã àðéöåá åäéàã ïåòîù éáø

 äîëå äîë>àîìò ìëë ìé÷ùã< éñåé éáø çúô 
 øîàå)äì èë íù (åäé úà äãåà íòôä" éëå ä

éæçúà àì úãéìåàã åäìëáá÷ì äéì äàãåàì " ä
 äàòéáø àøá åäéà äãåäé àìà éàäá àìà
 äãåäé êë ïéâáå àééñøëì íéìùà åäéàå àééñøëì
 ïéëîñ åäìëã àëîñ àééñøåëã àðå÷ú éåãåçìá

]ð"úìú ååäã àà ïéãëå á÷òéå ÷çöé íäøáà 
òå àééñøëì íéìùàå äãåäéî ãåã àúà" éø÷à ë

ìãäå àùéã÷ àîù åäéàã äãåäé"úà éäåìâøî 
øåëãàééñ[ àîìò ìë øéäðã ïåòîù éáø 

 úçà ìò äéðéâá ïéøäð ïéðéöåá äîëå àúééøåàá
äîëå äîë:  

וילך ראובן בימי קציר חטים וימצא "
מה ", רבי יצחק פתח ואמר". דודאים בשדה
כולם בחכמה עשית מלאה ' רבו מעשיך ה

הפסוק הזה בארוהו בכמה , "הארץ קנינך
אלא מי יכול למנות את מעשי . מקומות

שהנה כמה צבאות , הקדוש ברוך הוא
, ומחנות משונים זה מזה שאין להם חשבון

כמו פטיש שמוציא , וכולם בפעם אחת
כך הקדוש , זיקים לכל הצדדים בפעם אחת

ברוך הוא מוציא כמה מינים ומחנות 
וכולם , משונים זה מזה שאין להם חשבון

  .בפעם אחת

 íéàãåã àöîéå íéèç øéö÷ éîéá ïáåàø êìéå
ãùá ä)ãé ì úéùàøá ( øîàå çúô ÷çöé éáø

)ãë ã÷ íéìäú (åäé êéùòî åáø äî" íìë ä
 àø÷ éàä êðéð÷ õøàä äàìî úéùò äîëçá
 éðîîì ìéëé ïàî àìà øúà äîëá äåî÷åà

á÷ã éåãáåò" ïééðùî ïééøùîå ïéìéç äîë àäã ä
 àãç àðîæá åäìëå àðáùåç ïåì úéìã àã ïî àã

îæá ïéøèñ ìëì ïé÷éæ ÷éôàã àôæøîë êë àãç àð
á÷" àã ïî àã ïééðùî ïééøùîå ïéðéæ äîë ÷éôà ä

àãç àðîæá åäìëå àðáùåç ïåì úéìã:  
בדבור וברוח יחד נעשה , בא וראה

שמים נעשו ' בדבר ה"שכתוב , העולם
 ãéáòúà àãçë àçåøáå àøåáãá éæç àú

                                                           

à) ñ"ã à 'éäåìâø( –ôã "å. 
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זה " 'בדבר ה". "וברוח פיו כל צבאם
זה בלי זה , זו הרוח" וברוח פיו", הדיבור

מהם ונכללים זה עם זה ויוצאים , לא הולך
, ומחנות למחנות, כמה צבאות לצבאות

כשרצה , בא וראה. והכל בפעם אחת
, הקדוש ברוך הוא לברוא את העולמות

ומהאור ההוא , הוציא אור סתום אחד
יוצאים ומאירים כל אותם האורות 

ומאותו האור יוצאים והתפשטו , שהתגלו
. והוא העולם העליון, ונעשו שאר האורות

התפשט ועשה האור העליון הזה , ועוד
ועשה את העולם , אור שאינו מאיר, אומן

, ומשום שהוא אור שלא מאיר. התחתון
  ,רוצה להתקשר למעלה

 áéúëã àîìò)å âì íù (åäé øáãá" åùòð íéîù ä
åäé øáãá íàáö ìë åéô çåøáå" àøåáã àã ä

 ìéæà àì àã àìá àã àçåø àã åéô çåøáå
 ìéìëúàå ïéìéç äîë åäééðî ÷éôðå àãá àã

 àú àãç àðîæá àìëå ïééøùîì ïééøùîå ïéìéçì
á÷ àòá ãë éæç" àøåäð ãç ÷éôà ïéîìò éøáîì ä

 ïåðéà ìë ïéøäðå ïé÷ôð àøåäð àåää ïîã äàîéúñ
 åèùôúàå ïé÷ôð àøåäð àåääîå ïééìâúàã ïéøåäð
 åú äàìò àîìò åäéàå ïéøåäð øàù åãéáòúàå

ò àøåäð éàä èùôúà äàì]ãáòå) [ãéáòå(à 
 äàúú àîìò ãéáòå øéäð àìã àøåäð àðîåà
 àøù÷úàì éòá øéäð àìã àøåäð åäéàã ïéâáå

àìéòì:  
  äøåú éøúñ  
וילך ראובן בימי קציר חטים וימצא "

כוס של ברכה , שנינו. 'וגו" דודאים בשדה
ולכן בעוד , אין מתברכת אלא בצד ימין

השמאל , שמתעורר הימין לכוס של ברכה
שהרי הימין מוצא סיבה , לא תסייע לשם

. בכוס ההיא להתעורר כלפי העולם העליון
, זה צד הדרום" וילך ראובן", והסתר הזה

שהוא ראש לשנים עשר , לכן דגלו בדרום
ותשוקתו של צד הדרום למצוא , התחומים

מה . סיבה ומתנה למלכה לברך אותה
הלך לחפש , "וימצא דודאים בשדה", כתוב

ומצא בשדה הזו , גנזים שלהבכל אותם ה
הדודאים "ועליהם נאמר , אותם הדודאים

ואותם שני כרובים שהם ". נתנו ריח
, להעיר התעוררות למעלה, התקונים שלה

, שהרי בכל אותם התקונים של השדה הזו
רק , אין תיקון שיעורר כלפי מעלה

  .הכרובים

 íéàãåã àöîéå íéèç øéö÷ éîéá ïáåàø êìéå
åâå äãùá ')ùàøáãé ì úé (äëøá ìù ñåë ïðúá 

àðéîé øèñá àìà àëøáúà àìâ ãåòá êë ïéâáå 
 àì àìàîù äëøá ìù ñåë éáâì àðéîé øòúàã

ïîú òééñúã çëùà àðéîé àäã ]ìéòàä) [äìî( 
 àøúñå äàìò àîìò éáâì àøòúàì ñåë àåääá
 êë ïéâá íåøãã àøèñ àã ïáåàø êìéå àã

éìâãíä ïéîåçú øñéøúì àùéø åäéàã íåøãá 
 äìéò àçëùàì íåøã øèñã äéúáåàéúå
 áéúë äî äì àëøáì àúéðåøèîì àáåø÷úå
 ïåðéà ìëá àùôçì ìæà äãùá íéàãåã àöîéå
 íéàãåã ïåðéà äãù éàäá çëùàå äìéã ïéæðâ

 øîúà åäééìòå)ãé æ øéù ( çéø åðúð íéàãåãä
ïéøú ïåðéàåå äìéã ïéðå÷ú ïåðéàã íéáåøë 

ïåðéà ìëá àäã àìéòì åøòúà àøòúàì ïéðå÷ú 
 øá àìéò éáâì øòúéã àðå÷ú úéì äãù éàäã

íéáåøëæ:  
מתי צד הדרום מתעורר אליה למצוא 

, "בימי קציר חטים", סיבה לברך אותה
וכל , בזמן שמחלקת חלק שלל לאוכלוסיה

ñ àçëùàì äáâì øòúà éúîéà íåøã øè
 àðîæá íéèç øéö÷ éîéá äì àëøáì äìéò
 åäìëå àäñåìëåàì àììù ÷ìåç úâéìôã

                                                                                                                                                                                     

à  ãéáòå)øâä úåäâä"à.( 
 ).א"נ( מלכות ב
 ).א"נ( היינו מדת החסד ג
 ).א"נ(ח "ז. כ יבא הימין תיכף" כי סוד השמאל אצטריך בתחילה שיעורר היחוד ואחד

ä  äéìâã)ôã"å*(## 
 ).הערת הזוהר(א ” קנב עו
 ).א"ד(ש "י כתוב כי כשאדם בכעס יביאו לו נער ויתפייס ע"תרומה בכ'  בפז
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ויבא אותם אל לאה ", מיד. קוצרי השדה
מעלה ריח והתעוררותם לעולם , "אמו

משום שמעיר , העולם המכוסה, העליון
וכאשר . ברכות לעולם התחתון) שיעורר(

אותם הדודאים לוקחים ונותנים , מתברכת
הדודאים נתנו ריח "שכתוב , לכל העולמות

כאשר הם נתנו ". ועל פתחינו כל מגדים
אותו הריח לוקח אותו צד הדרום , ריח

על פתחינו ", מיד. להתעורר לעולם העליון
) הכל(וכל טוב לא חסר , "כל מגדים

  .מהעולם

ãöçà>å<à )å(àì÷çáâãéî   äàì ìà íúåà àáéå
 àîìò éáâì ïåäìã åøòúàå àçéø ÷éìñ åîà

 ïéâá àéñëúàã àîìò äàìò)øòúàã( ]øòúéã[ 
ãëå äàúú àîìòì ïàëøá) éäéà( àëøáúà 

 ïåðéà áéúëã ïéîìò ìëì ïéáäéå ïéè÷ð íéàãåã
)äéù"ãé æ ù ( ìë åðéçúô ìòå çéø åðúð íéàãåãä

 äéì èé÷ð àçéø àåää çéø åðúð ïåðéà ãë íéãâî
éáâì àøòúàì íåøã øèñ)ä( ãéî äàìò àîìò 

 øéñç àì àáåè ìëå íéãâî ìë åðéçúô ìò
)àìëî( >àîìòî<:  

  äàúú àîìò  העולם התחתון
  åð÷/á  
  øäæ  

ובקשר שלמטה , ה להתקשר למטהורוצ
והאור הזה . נקשר להאיר בקשר שלמעלה

בקשר שלמעלה מוציא את , שאינו מאיר
זהו , כל החיילות והמחנות למינים רבים

וכל מה . 'וגו" 'מה רבו מעשיך ה"שכתוב 
ואין לך דבר קטן , שבארץ כך גם למעלה

בעולם הזה שלא תלוי בדבר אחר עליון 
שום שכשמתעורר מ, שהתמנה עליו למעלה

מתעורר אותו שהתמנה עליו , זה שלמטה
  .שהכל נאחז זה עם זה, למעלה

 àúúìã àøåù÷áå àúúì àøù÷úàì éòá
 éàäå àìéòìã àøåù÷á àøäðúàì øù÷úà
 ìë ÷éôà àìéòìã àøåù÷á øéäð àìã àøåäð

ää ïéàéâñ ïéðéæì ïééøùîå ïéìéç" ã) ã÷ íéìäú
ãë (åäé êéùòî åáø äî"åâå ä 'éã äî ìëå 

 àøéòæ äìî êì úéìå àìéòì éîð éëä àòøàá
 äàìò àøçà äìîá àééìú àìã àîìò éàäá
 éàä øòúà ãëã ïéâá àìéòì äéìò àã÷ôúàã
 àìéòì äéìò àã÷ôúàã àåää øòúà àúúì

àãá àã ãçàúà àìëã:  
תני נא לי מדודאי "כתוב , בא וראה

, לא הדודאים הם שילדו את רחל, "בנך
את הדבר על אלא הקדוש ברוך הוא מגלגל 

ידי אותם דודאים כדי שיצא יששכר 
משום , שאוחז בתורה יותר מכל השבטים

שהרי רחל האחוזה ביעקב ולא השאירה 
המעט קחתך את "זהו שכתוב . אותו ללאה

לכן ישכב עמך הלילה תחת "וכתוב , "אישי
הם גרמו שיצא יששכר לעולם ". דודאי בנך

משום שמעלה הריח של התורה לפני 
הדודאים "זהו שכתוב , וך הואהקדוש בר

וישכב עמה בלילה "וכתוב ', וכו" נתנו ריח
והרי פרשוה שהעולם , הוא ודאי, "הוא

משום , העליון הוא שנסתם ולא נגלה
ובכל . שהרי התורה יוצאת מהעולם העליון

 áéúë éæç àú)ãé ì úéùàøá ( éì àð éðú
 àìà ìçøì äì åãéìåà íéàãåã åàì êðá éàãåãî

á÷"ò äìî ìâìâ à÷ ä" ïéâá íéàãåã ïåðéàã é
úééøåàá ãéçàã øëùùé ÷åôéã åäìëî øéúé à

 á÷òéá äéá àãéçà ìçø àäã ïéâá ïéèáùå àì
ää äàì éáâì äéì ú÷áù" ã)åè íù ( èòîä

 áéúëå éùéà úà êúç÷)åè íù ( êîò áëùé ïëì
 ÷åôéã åîøâ ïåðéà êðá éàãåã úçú äìéìä

 àîìòì øëùùé>ïéâá< àúééøåàã àçéø ÷éìñã 
á÷ éî÷"ää ä" ã)ãé æ øéù ( çéø åðúð íéàãåãä

åâå 'áéúëå) æè íù (àåä àåä äìéìá äîò áëùéåã 
 íéúñã àåä äàìò àîìòã äåî÷åà àäå éàãå

                                                                                                                                                                                     

à *##. 
á *##. 

 ).א"ד( קוצרי השדה ורמז אל קבלת שפעה משדה העליון שדה תפוחים ג
 ).הערת הזוהר(ב ” קכד עד
 ).הערת הזוהר(ב ” פו עה
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. מקום העולם העליון הוא שלא התגלה
כדי להמשיך , "ועבד הלוי הוא"והרי נאמר 

ועל כך , ויששכר נאחז בו, ממנו ברכות לכל
העץ שלאותם החיים , קוראים עץ החיים
ואם ". אתה"ולא " הוא"העליונים שנקרא 

תאמר שהדודאים הללו פתחו את מעיה 
וישמע אליה "שהנה כתוב , לא, של רחל

הקדוש ברוך , "אלהים ויפתח את רחמה
משום שאותם . הוא ולא דבר אחר

 באותו, אף על פי שכוחם למעלה, הדודאים
, הכח שלהם לא נתמנה פקידת הבנים

. ולא בדבר אחר, שהרי הבנים תלויים במזל
, לא, ואם תאמר שהנה הם נבראו לחנם

  שהרי אפילו

 àìã àåä äàìò àîìò øúà ìëáå ú÷ôð äàìò
øîúà àäå àéìâúà)  çé øáãîáâë( éåìä ãáòå 

 øëùùéå àìëì ïàëøá äéðî àëùîàì ïéâá àåä
ìéà íééçä õò ïðéø÷ àã ìòå ãéçàúà äéá àð

 éàå äúà àìå àåä éø÷àã ïéàìò ïééç ïåðéàã
 åàì ìçøã àäòî åçúô íéàãåã ïéìàã àîéú

 áéúë àäã)úéùàøááë ì  ( äéìà òîùéå
éäìà"á÷ äîçø úà çúôéå í" àøçà äìî àìå ä

 ïåäìã àìéçã áâ ìò óà íéàãåã ïåðéàã ïéâá
 äãé÷ô éðîúà àì ïåäìã àìéç àåääá àìéòì

ééìú àìæîá ïéðá àäã ïéðáã àøçà äìîá åàìå ï
 àäã åàì åàéøáúà àðâîì ïåðéà àäã àîéú éàå

åìéôà:  
  äøåú éøúñ  

אלא , לא מתעורר לעולם העליון
כיון . כשאותם דודאים נותנים ריח לימין

והימין מתעורר , שהם נותנים ריח לימין
מיד העולם התחתון , לעולם העליון

, מה כתוב. מתעורר לשאול מה שצריך
לאה תני נא לי מדודאי ותאמר רחל אל "

תן לי ברכות מאותה ההתעוררות של ". בנך
אז . אותם דודאים שמתעורר לצד הימין

משיב , העולם העליון בשמחה ובשעשוע
, "המעט קחתך את אישי"ואומרת , אליה

בעלה של העולם , ואם כך. כאם אל בתה
אלא תשוקת , לא כך, העליון הוא יעקב

, והאב תמיד אינה אלא כלפי הבת הז
, שהבת הזו אהבתו אליה תמיד) שהיא(

, משום שהיא בת יחידה בין ששה בנים
ולכל אותם ששת הבנים חילק להם חלקים 

ואין לה , ולה לא חילק, ואוצרות ומתנות
ועל כל זה הוא משגיח בה , ירושה כלום

באהבה שלו . בתשוקה ואהבה יותר מן הכל
וקרא , לא הספיק לו זה. הוא קורא לה בת

קרא לה אם , לא הספיק לו זה. לה אחות
קרא לה , לא הספיק לו זה. בשם אמו

, "והחכמה מאין תמצא"שכתוב , בשמו
ועל כן העולם העליון אומרת . חכמה ודאי

 ïåðéà ãë àìà äàìò àîìò éáâì øòúà àì
äé íéàãåãéáäé ïåðéàã ïåéë àðéîéì àçéø ïéáï 

 äàìò àîìò éáâì øòúà àðéîéå àðéîéì àçéø
 êéøèöàã äî àìàùì øòúà äàúú àîìò ãéî

 áéúë äî)ãé ì úéùàøá ( äàì ìà ìçø øîàúå
 àåääî ïàëøá éì áä êðá éàãåãî éì àð éðú
 àðéîé øèñ êáâì øòúàã íéàãåã ïåðéàã åøòúà

 òåùòùá äåãçá äàìò àîìò ïéãë äáâì áéúà
 úøîàå)åè íù ( àîàë éùéà úà êúç÷ èòîä

 á÷òé äàìò àîìòã äìòá éëä éàå àúøá éáâì
àáàã àúáåàéú àìà éëä åàì åäéàà åàì øéãú 

 àðã àúøá éáâì àìà åäéà)éäéàã (>éàäã< úá 
 úá éäéàã ïéâá øéãú äáâì äéìéã åîéçø

ïéðá úéù ïéá äàãéçéá ïéðá úéù ïåðéà ìëìå 
ìåç ïåì âéìô úéìå âéìô àì äìå ïðúîå ïæáæáðå ïé÷

åäéà àã ìë ìòå íåìë àúåøé äìâ äá çâùà 
 äéìéã åîéçøá àìëî øéúé åîéçøå àúáåàéúá
 úåçà äì àø÷å àã äéì ÷éôñ àì úá äì àø÷
 àì äéîà íåùá íà äì àø÷ àã äéì ÷éôñ àì

äéîùá äì àø÷ àã äéì ÷éôñã áéúëã ) çë áåéà
áé (å äîëç àöîú ïéàî äîëçäå àã ìòå éàã

                                                           

 ).א"נ( היינו החכמה א
 ).א"נ(ק "בנים שהם ו' היא בת בין ו' בנים אביה אוהבה וכמו כן המ'  שבת אחת בין וב
 ).א"נ( היינו החכמה ג
ד החביבו ורחימו דאבא לגבי ברתא אבל החכמה ודאית אינה אלא החכמה  שקראה חכמה כמוהו על צד

כשם אביה ' נ חכמה ודאי על המ"ן תמצא א"ש החכמה מאי"אין וזהעליונה שיצאה ונמצאת מהכתר דהיינו 
 ).א"נ(תתאה חכמת שלמה ' שכן נקרא חכמ
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שכל אהבתו , "המעט קחתך את אישי", לה
ועל זה בשעשוע ואהבה , נמשכה לך אליך

  .האם אל הבת

äàìò àîìòàäáâì úøîà á úà êúç÷ èòîä 
 ìòå êáâì êì êùîúà äéìéã åîéçø ìëã éùéà

àúøá éáâì àîéà åîéçøå àòåùòùá àã:  
לכן ישכב עמך ", מה היא משיבה

היא לשון " לכן"בכל מקום ". הלילה
אלא , "ישכב"מה זה , "ישכב. "שבועה

, שכיבה בכל מקום היא תיקון הנקבה לזכר
וזהו ,  בה ציור של כל האותיותלהכניס

, ש זהו העולם העליון"י, ב"ש כ"י, "ישכב"
נקודה טמירה , הסוד של התורה

וזהו , ב אותיות"שמתעוררים אליה כ
להנחיל "שכתוב , העולם הבא, ש"י, ב"ישכ

נקודה עליונה שמכניסה , ב"כ, "אוהבי יש
  .הסוד של כל התורה, ב האותיות"כל כ

ëùé ïëì éäéà úáéúà äî äìéìä êîò á
)åè ì úéùàøá(äòåáù ïëì øúà ìëá â éäéà 

 àðå÷ú øúà ìëá äáéëù àìà áëùé åäî áëùé
 ïååúàã àøåéö äá àìòàì àøåëã éáâì àá÷åðã

 åäéà àãå åäìë)áëùé( ]é"ë ù"á[é " åäéà àã ù
äàìò àîìò ]ë"á[ àøéîè äãå÷ð àúééøåàã àæø 

ë äáâì øòúàã" ïååúà á)àãå> àåä <áëùé (
]é àäåáë ù[é "éúàã àîìò ùã áéúëã ) ç éìùî

àë (ùé éáäåà ìéçðäìäë " ìéòàã äàìò äãå÷ð á
ë ìë"àúééøåà ìëã àæø ïååúà á  

  æð÷/à  
  øäæ  

לדבר הזה הם סיוע לאותם שמתעכבים 
  .ולא נגזר עליהם אלא במזל, ואינם עקרות

 åàìå éáëòúîã ïåðéàì ïåðéà àòåéñ àã äìîì
 ïàø÷ò ïåðéà>àìå <)àìã(à  àìà åäééìò øæâú

àìæîá:  
" ותצא לאה לקראתו ותאמר אלי תבוא"
אלא , אינו כך. הדבר הזה הוא חוצפה. 'וגו

שלא , מכאן למדנו ענותנותה של לאה
והיא הקדימה , אמרה דבר לפני אחותה

שהרי , לדרך ואמרה לו בחשאי והודיעה לו
כי שכר "שכתוב , זה היה ברשות רחל

כדי שלא ו. מרחל נטלה רשות, "שכרתיך
. אמרה לו בחוץ ולא בבית, ירע בעיני רחל

אלא בפתח של משכן לאה יצאה , ולא עוד
והכניסה את יעקב בפתח שבחוץ , החוצה

כדי שלא , למה. טרם שיכנס למשכן רחל
ולא תתחצף לפני , תאמר דבר לפני רחל

אם , אלא אמרה לאה, ולא עוד. אחותה
אינו דין להוציאו , יכנס יעקב למשכן רחל

. וכל זה למה. לכן הקדימה לו בחוץ, םמש
וידעה , אלא שרוח הקודש התעוררה בלאה
כולם , שכל השבטים העליונים הללו

ודחקה השעה , קדושים יצאו ממנה
ולכן קראה , בחביבות לקדוש ברוך הוא

åâå àáú éìà øîàúå åúàø÷ì äàì àöúå '
)æè ì úéùàøá (ì åäéà àúåôéöç äìî éàä åà

ðò àðôéìåà àëäî àìà éëä åäéàå àúåðúå
 éäéàå éãî äúçà éî÷ äøîà àìã äàìã
 àòãåàå éàùçá äéì äøîàå àçøàì úîéã÷à

 áéúëã äåä ìçøã àúåùøá àäã äéì) úéùàøá
æè ì ( ïéâáå åùø úìéèð ìçøî êéúøëù øåëù éë

ðéòá ùéàáé àìãäà àìå øáì äéì äøîà ìçøã 
 àðëùî àçúô àìà ãåò àìå àúéáá äàìã

 ãò øáìã àçúôá á÷òéì äéì úìééòå øáì ú÷ôð
 àìã ïéâá àîòè éàî ìçøã àðëùîì ìåòéé àì

äúçà éî÷ óéöçú àìå ìçøã éî÷ äìî àîéúà 
 á÷òé ìåòéé éà äàì äøîà àìà ãåò àìå
 ïéâá ïîúî äé÷ôàì àåä ïéã åàì ìçøã àðëùîá

 äéì úîéã÷à êë>øáì< äàì àìà äîì éàä ìëå 
 úøòúà àùãå÷ã àçåø éðä ìëã úòãéå äá

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ( בינה א
 ).א"נ( דמלכות ב
ה שישכב החכמה עם הבינה ויתן לה יותר ממה שנתנה יבחישבועה והוי כאלו ברתא נשבעת ' נק'  והמג
 ).א"נ(לה 

 ).א"נ( בינה ד
י אלו "ושיעור הכתוב לכן בשבועה נשבעת אני שע' ב אתוון כו"ש דאעיל כל כ" חכמה ונקרא כן עה

. ב שהיא החכמה ומלת ישכב אשתמע לתרי אנפי"הנקרא יש יבא לשכב עמך כ' תתן לי אתה בישהדודאים 
 ).א"נ(ח "ז
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ú÷çãå äðî ïå÷ôé ïéùéã÷ åäìë ïéàìò ïéèáù   .להם שמות בסוד החכמה
á÷ì àúåáéáçá àúòù" úàø÷ àéä êë ïéâáå ä

àúîëçã àæøá ïäîù ïåì:  
. רבי חייא ורבי יוסי היו הולכים בדרך

) שאנו(בכל פעם , אמר רבי יוסי לרבי חייא
הקדוש , הולכים בדרך ועוסקים בתורה

הדרך וכעת , ברוך הוא מרחיש לנו נסים
והקדוש , נתעסק בתורה, הזו ארוכה לנו

פתח רבי חייא . ברוך הוא יתחבר עמנו
בראשון בארבעה עשר יום לחודש ", ואמר

שבעת ימים "וכתוב , "בערב תאכלו מצות
לחם "כתוב ". תאכל עליו מצות לחם עוני

. בדבר הזה התעוררו בו החברים, "עוני
היו , כשהיו ישראל במצרים, אבל בא וראה

כשרצה הקדוש ברוך הוא . ת אחרתברשו
נתן להם מקום של לחם , לקרב אותם אליו

, זה דוד המלך, מי העני. לחם עני, עוני
ולחם עוני ". כי עני ואביון אני"שכתוב בו 

. היא עוני, נקבה בלי זכר, הזה נקרא מצה
כיון שקרבו , התקרבו למצה בהתחלה

הכניס אותם הקדוש ברוך הוא , אותם יותר
. והתחבר זכר עם נקבה, חרותבדרגות א

נקרא מצוה , כשמצה מתחברת בזכר, ואז
כי המצוה "זהו שכתוב . ו"בתוספת וא

ואחר כך , לכן מצה בראשונה, "הזאת
  .מצוה

à àçøàá éìæà ååä éñåé éáøå àééç éáø" éñåé ø
 àðîæ ìëá àééç éáøì)ïðàã (>ïðéìæàã< àçøàá 

>àúééøåàá ïðéòìå<á÷ " ïéñð ïì ùéçøî ä
ùäå àúééøåàá ÷ñòúð ïì êéøà àã àçøà àú
á÷å" øîàå àééç éáø çúô ïãäá âååãæé ä) úåîù

çé áé ( áøòá ùãçì íåé øùò äòáøàá ïåùàøá
 áéúëå úåöî åìëàú)â æè íéøáã ( íéîé úòáù

 éàä áéúë éðò íçì éðò íçì úåöî åéìò ìëàú
 ååä ãë éæç àú ìáà àééøáç äá åøòúà äìî

àúåùøá ååä íéøöîá ìàøùé àòá ãë àøçà 
á÷" éðò íçìã øúà ïåì áäé äéáâì ïåì àáø÷ì ä

 äéá áéúëã àëìî ãåã àã éðò ïàî éðò íçì
)à åô íéìäú ( éðò íçì éàäå éðà ïåéáàå éðò éë

 éåä àúåðëñî àøåëã àìá àá÷åð äöî éø÷à
áéø÷ã ïåéë àúéîã÷á äöî éáâì åáéø÷úàå ïåì 

á÷ ïåì ìééò øéúé" øáçúàå ïéðøçà ïéâøãá ä
ã úøáçúà ãë äöî ïéãëå àá÷åðá àøåë

àå úôñåúá äåöî éø÷à àøåëãá"åàää " ã
)àé ì íéøáã ( äöî êë éðéâá úàæä äåöîä éë

äåöî øúáìå àúéîã÷á:  
, בעודם הולכים שמעו קול אחד שאומר

סטו , מושלי האוהל הולכים בדרך עקום
אל תרדו באהל בדרך קשור , למעלה
מזה נשמע , אמר רבי יוסי. שלמטה

הקדוש ברוך הוא רוצה לשמור את ש
בין , עלו למעלה ונכנסו להר אחד. דרכינו

הואיל והקדוש ברוך , אמרו. סלעים חזקים
מה או , ֵנַרֶאה דבר, הוא רצה בדרך הזו

ישבו על בקיעי . הלכו. יתרחש לנו נס
אמר . תמהו. עלה להם איש אחד. הסלע

. אני מאנשי ארקא, אמר. מי אתה, רבי יוסי

øîàã àì÷ ãç åòîù éìæà ååäã ãò  àøñôåè
àìéòì åèñ àçøàá ïîé÷ò ïåðè÷ãá ïåúçú àì 

àúúìã àøè÷ã àøèñå÷áâ òîù éñåé éáø øîà 
á÷ã äðéî" àìéòì å÷éìñ ïéçøåà àøèðì éòá ä

ïéôé÷ú ïéøðè ïéá àøåè ãçá åìàòåã ìéàåä åøîà 
á÷å" àñéð åà éîçð äìî àã àçøàá àòá ä

àøðèã éòé÷á éáâ éáúé éìæà ïì ùéçøúàä ÷éìñ 
à åäååú ùð øá ãç ïåì" øîà úðà ïàî éñåé ø

à÷øà éùðàîå àùð éðá úéà ïîúå äéì øîà àðà 
ïéãöçå ïéòøæå ïéà øîàæàøçà åæéçá åäééðî à 

                                                           

 ).א"ד(ב ”פקודי רלה ע' ו זכר ככתוב בפ"שהוא'  פיא
' א פירבעלי אדרא יושבי אהלים הולכים בדרך עקום הסירו לילך למעלה אל ראש ההר ומלת טוספ'  פיב

 ).א"ד(ועל לקיטונא ' כי תרגום ויבא החדר. ר ואהלדח' קטנון פי שר ומושל ומלת
 ).א"ד(ה  ולא תהיו יורדים באהל הדרך הקשור ויורד למטג
 ).א"ד('  סלעים חזקיד
 ).א"ד( בקיעת הסלע ה
 ).א"ד(ב "ויקרא ט ע' ארצות ע' מז'  הוא או
 ).א"ד( וקוצרים ז
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, כן, אמר. ושם יש בני אדם, אמרו לו
מהם במראה אחר , וזורעים וקוצרים

. ועליתי אליכם להכיר מכם, משונים ממני
, אמר לו. מה שמה של הארץ שאתם בה

, משום שכאן שורה ארץ החיים, ארץ
יצא "מזו ". ארץ ממנה יצא לחם"שכתוב 

ואם , בשאר הארץ לא יצא לחם". לחם
נס בינתיים נכ. לא משבעת המינים, יוצא

ודאי הקדוש ברוך , אמרו, תמהו, למקומו
  .הוא רוצה לעורר אותנו באיזה דבר

äî åëééðî òãðîì åëééáâ àð÷éìñå éàðî ïééðùî 
à äá ïåúàã àòøàã äéîù"õøà ìá àëäã ïéâá 

 áéúëã àéøù íééçä õøà)ä çë áåéà ( õøà
 àòøà øàùá íçì àöé éàäî íçì àöé äðîî
 ïéðéîä úòáùî åàì ÷éôð éàå íçì àöé àì

á÷ éàãå åøîà åäååú äéøúàì ìàò éëäãà" ä
äìîá ïì àøòúàì éòá:  

ודאי על הפסוק הזה , אמר רבי חייא
מדתי מסבי דבר אחד זכרתי של, שאמרת

שנתן להם הקדוש ברוך הוא , עליון בפסח
ואחר כך . לישראל הלחם הזה מארץ החיים

והנה בארנו , הלחם הזה. לחם מן השמים
  ,שאדם, עוד היה אומר. את הדבר

à" àðøéëã úøîàã àø÷ éàä ìò éàãå àééç ø
 áäéã çñôá äàìò äìî ãç éàáñî àðôéìåàã

á÷ ïåì"òøàî àã íçì ìàøùéì ä øúáìå ééçã à
 åú äìî àðîé÷åà àäå àã íçì íéîùä ïî íçì

øáã øîà äåä) áø(:  
  äøåú éøúñ  

, לא כתוב ישכב עמך יעקב". ישכב"וזהו 
אותו הטמיר שראוי , אלא ישכב עמך

והכל בהתעוררות של , להתעורר אליך
  .והכל כתוב באהבה, דודאים) שכלם(אותם 

 áéúë àì á÷òé êîò áëùé áëùé àåä àãå
ìà àøòúàì éæçúàã àøéîè àåää êîò áëùé à

 åøòúàá àìëå êáâì>ïåðéàã<) åäìëã ( íéàãåã
åîéçøá áéúë àìëå  

  æð÷/á  
  øäæ  

לא יודע דבר עד , כשיוצא לעולם הזה
מתעורר , כיון שאוכל לחם. שטועם לחם
, כך כשיצאו ישראל ממצרים. לדעת ולהכיר

עד שהטעים להם , לא היו יודעים דבר
,  הוא לחם מן הארץ הזוהקדוש ברוך

ואז נכנסו , "ארץ ממנה יצא לחם"שכתוב 
ישראל לדעת ולהכיר את הקדוש ברוך 

ותינוק לא יודע ולא מכיר עד שטועם . הוא
ישראל לא ידעו ולא . לחם של העולם הזה

הכירו בדברים שלמעלה עד שאכלו לחם 
, ואז ידעו והכירו את אותו מקום, עליון

שראל ידעו יותר ורצה הקדוש ברוך הוא שי
, ולא ַיכלו, באותו מקום שראוי לארץ הזו

, ומי הוא. עד שטעמו לחם מאותו המקום
הנני ממטיר לכם לחם מן "שכתוב , שמים

. ואז ידעו והסתכלו לאותו מקום". השמים
ועד שלא (, ועד שאכלו לחם מאותו מקום

לא ידעו דבר , )אכלו לחם מאלו המקומות

ì àîìò éàäì ÷éôð ãë ùð ãò éãî òãé à
 òãðîì øòúà àîäð ìéëàã ïåéë àîäð íéòèàã

òãåîúùàìåà àì íéøöîî ìàøùé å÷ôð ãë êë 
á÷ ïåì íéòèàã ãò éãî éòãé ååä" éàäî íçì ä

 áéúëã õøà)ä çë áåéà ( íçì àöé äðîî õøà
òãåîúùàìå òãðîì ìàøùé åìàò ïéãëåà äéì 

á÷ì" ä>å<òãåîúùà àìå òãé àì à÷åðéà ãò 
àîäð íéòèã àìå åòãé àì ìàøùé àîìò éàäã 

 íçì åìëàã ãò àìéòìã ïéìîá åòãåîúùà
 àòáå øúà àåääá åòãåîúùàå åòãé ïéãëå äàìò

á÷" éæçúàã øúà àåääá øéúé ìàøùé ïåòãðéã ä
 àåääî íçì åîòèã ãò åìéëé àìå õøà éàäì

øúàâ áéúëã íéîù åäéà ïàîå )ã æè úåîù ( éððä
 ïéãëå íéîùä ïî íçì íëì øéèîî åòãé

 àåääî íçì åìëàã ãòå øúà àåääá åìëúñàå

                                                                                                                                                                                     

ד "ח דף יג ע"נדפס בז. א"ש בד"עיין מ ).א"ד(י ואינו בדפוס "בראשית כ' בשני ראשים כנזכר בפ'  פיא
ב כל המאמר "בואר דזאת הארץ תבל עשושם מ' וכו) ס שם"יש ט(רין רישין תדפוס וויניציאה ואינון ב

 ).א"נ) (ן"מאי(
' ל ב"ולעיל דף ט' ש לקמן דף ג"ארצות כמ'  פירוש ארץ תבל כי זאת העליונה נקראת תבל רביעית לזב

 ).א"נ(ב "הרש. ש"ע
  ).ד"ב קלג ע"ה ח"דע(א "כלומר ז). ו"לש(א "לקמן רמו ע ג
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ודאי , אמר. שקובא רבי יוסי ונ. ולא הכירו
, על זה העיר אותם הקדוש ברוך הוא בזה

ועל כן הראשית של ישראל לדעת היה 
בעודם הולכים ראו שני . קמו והלכו. הלחם

. אחד זכר ואחד נקבה, ]מין פרי[דרמוסקין 
אין לנו דבר בעולם שאינו , אמר רבי יוסי

  .כך גם בים, וכל מה שבארץ, זכר ונקבה

 øúà>ð"éøúà ïéìàî íçì åìëà àìã ãòå à< àì 
 äé÷ùðå éñåé éáø àúà åòãåîúùà àìå éãî åòãé

ì øòúà àã ìò éàãå øîàåá÷ ï" àã ìòå éàäá ä
 ãò åìæàå åî÷ äåä íçì òãðîì ìàøùéã àúåøéù

ïé÷ñåîøã éøú åîç åìæà ååäãà ãçå øëã ãç 
à àá÷åð"ø éåä àìã àîìòá äìî ïì úéì éñåé 

àîéá éîð éëä àòøàá éã äî ìëå àá÷åðå øëã:  
ויבא יעקב מן ", פתח רבי יוסי ואמר

. 'וגו" השדה בערב ותצא לאה לקראתו
הרי , מנין ידעה, "ותצא לאה לקראתו"

אמרו שגעה החמור ולאה ידעה ויצאה 
זהו . אליו וגרם לו שיצא ממנה יששכר

אל תקרי ַגֶרם , " גרםיששכר חמור"שכתוב 
, אמרה לאה. שהחמור גרם לו, אלא ָגַרם

, ודאי ידעתי שאם יכנס יעקב במשכן רחל
אלא אחכה לו כאן , אין לי להוציא אותו

כי שכר שכרתיך בדודאי . "ויכנס במשכני
משום שנוח , "בדודאי בני"מה זה , "בני

. שאלו מסייעים להוליד, ליעקב על זה
לא עומד ויעקב היה יודע שהדבר 

  .אלא למעלה, בדודאים

 øîàå éñåé éáø çúô)æè ì úéùàøá ( àáéå
åâå åúàø÷ì äàì àöúå áøòá äãùä ïî á÷òé '

 àòâã åøîà àä úòãé àðî åúàø÷ì äàì àöúå
àøîçá ÷ôðã äéì íéøâå äéì ú÷ôðå úòãé äàìå 

ää øëùùé äðî" ã)íùãé èî  ( øåîç øëùùé
ì àîøâ àøîçã íøâ àìà íøâ éø÷ú ìà íøâ äé

 á÷òé ìåòéé éàã àðòãé éàãå äàì úøîà
 êéøåà àìà äéì à÷ôàì éì úéì ìçøã àðëùîá

äéìâ êéúøëù øåëù éë éðëùîá ìåòééå àëä 
 éðá éàãåãá)æè ì íù ( ïéâá éðá éàãåãá éàî

 ïéòééñî ïéìàã àã ìò á÷òéì äéì àçéðã
 àîéé÷ àì äìîã òãé äåä á÷òéå àãìåàì

àìéòì àìà íéàãåãá:  
מושיבי עקרת הבית אם  ",פתח ואמר

רוח , אמר רבי חייא". הבנים שמחה הללויה
זו " מושיבי עקרת הבית", הקודש אומרת

מושיבי . "זו לאה" אם הבנים שמחה", רחל
אם ", זה העולם התחתון" עקרת הבית
, זה העולם העליון) הללויה" (הבנים שמחה

  ".הללויה"לכן 

 øîàå çúô)è âé÷ íéìäú ( úø÷ò éáéùåî
 úéáäà äéåììä äçîù íéðáä íà" àçåø àééç ø

àùãå÷ã) á"ä(éáéùåî øîà÷ ã àã úéáä úø÷ò 
 úø÷ò éáéùåî äàì àã äçîù íéðáä íà ìçø
 äçîù íéðáä íà äàúú àîìò àã úéáä

)äéåììä (éðéâá äàìò àîìò àãääéåììä êë :  
כל השבטים הללו הם , אמר רבי יהודה

. וכולם כדוגמא שלמעלה, תקונים שלמטה
לקחת ממנו , "כי שכר שכרתיך", ראהבא ו
לך " שכר שכרתיך. "תורה, ומי הוא, הגוף

  שכר. "לגופך ממש

à" àúúìã ïéðå÷ú ïéèáù ïéìà ìë äãåäé ø
 øåëù éë éæç àú àìéòìã àðååâë åäìëå ïåðéà

àîå àôåâ äéðî àáñðì êéúøëùï äøåú åäéà 
øåëù ùîî êôåâì êì êéúøëù øåëù:  

  äøåú éøúñ  
ויבא ". "מן השדה בערבויבא יעקב "

מאותה השדה , זו תפארת הקדושה, "יעקב
אשר "שכתוב בו , שלוקחת את כל הברכות

אלא בערב , "בערב"למה , "בערב". "'ברכו ה

 áøòá äãùä ïî á÷òé àáéå)æè ì úéùàøá (
àùéã÷ úøàôú àã á÷òé àáéåå äãù àåääî 

 äéá áéúëã ïàëøá ìë èé÷ðã)íùæë æë (  øùà

                                                                                                                                                                                     

מסקין והם זכר ונקבה ואולי נקראו כן כאלו הם שתי כיצד מברכין הביאו לפניו כרוב ודור'  מין פרי בפא
 ).א"ד(לשון דו פרצופין ם מדו שני' מסקין ופירו "תיבות ד

 ).א"ד( שצעק החמור ב
 ).א"ד( אמתין לו ג
 ).הערת הזוהר(א ” קנד עד
 ).הערת הזוהר(א ” קנד עה
  ).ד"ש מד ע"הקדו(ק "דהיינו כל הו ו
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ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות "שכתוב 
בזמן שהתעורר יצחק אביו לשדה , "ערב

שהרי יצחק לא מתעורר , הזו ולקח אותו
קב משם כיון שהסתלק יע. לשדה הזו

, השאיר את השדה הזו ליצחק אביו, בערב
  .והוא עלה באותו הזמן למעלה

åäé åëøá" áøòá éàîà áøòá ä] áøòá àìà
 áéúëã ãòáøò úåðôì[ ÷çöé øòúàã àðîæá 

äãù éàä éáâì éåáà) áøòá àìà( àöéå áéúëã 
 áøò úåðôì äãùá çåùì ÷çöé> àäã äéì èé÷ðå

äãù éàä éáâì øòúà àì ÷çöé< ÷ìúñàã ïåéë 
 éåáà ÷çöéì äãù éàä ÷éáù áøòá ïîúî á÷òé

àìéò éáâì àðîæ àåääá ÷éìñ åäéàå:  
האם , "ותצא לאה לקראתו", מה כתוב

, "ואאלי תב"ותאמר . העליונה לבן היחיד
לברך אותך ולהרוות אותך , תחת כנפי

הנה עת רצון . בתפנוקים ועדונים עליונים
לאותה , ועונג לתת לך נחת רוח עליונה

כיון . טרם שישרף בחוזק של יצחק, השדה
וישכב "אז , שלקחה את יעקב תחת כנפיה

, שסתום מן הכל, "הוא". "עמה בלילה הוא
שכל הברכות וכל הקדושות יוצאות , "הוא"

מי , "הוא"לא כתוב יעקב אלא . משם
וטרם מזדמן אליה . שראוי להתעורר אליה

מי שלוקח אותם הקדושות , תחת כנפיה
לא מתמלא אלא מהנקודה , והברכות

ועל כן , הנסתרת של אותו עולם העליון
והכל כדוגמת סוד , הדודאים מעוררים הכל

הקדוש ברוך , מה זה ראובן, "ראובן. "עליון
לכו חזו "שכתוב ,  בארץהוא ֹשם ֵשמות

  ".אשר שם שמות בארץ' מפעלות ה

 áéúë äî)æè ì íù ( åúàø÷ì äàì àöúå
 àåáú éìà øîàúå àãéçé àøá éáâì äàìò àîà
 ïé÷åðôúá êì äàååøìå êì àëøáì éàôãâ úåçú

 àä ïéàìò ïéðåãòå]ïãéò) [ïãò( àâåðòå àåòø 
 êì áäéîì>äàìéò àçåøã àçééð< àåää éáâì 

é àì ãò äãù àè÷ðã ïåéë ÷çöéã àô÷åúá ã÷åú
 ïéãë àäôãâ úåçú á÷òéì)íù ( äîò áëùéå

 ïàëøá ìëã àåä àìëî íéúñã àåä àåä äìéìá
 àåä àìà áéúë àì á÷òé ïîúî é÷ôð ïéùåã÷ ìëå

 ïàî>éæçúàã <)éåçúàã( ãòå äáâì àøòúàì 
)àäãàïéîæ ] (ïéîæã[ ïàî àäôãâ úåçú äáâì 

úà àì ïàëøáå ïàùéã÷ ïåðéà èé÷ðã éìî>àìà< 
 ìòå äàìò àîìò àåää àøéîè äãå÷ðî>àã <

)êë( àðååâë àìëå àìë éøòúî íéàãåã >ã< àæø
 éåù àåä êéøá àùãå÷ ïáåàø éàî ïáåàø äàìò

 áéúëã àòøàá ïäîù)è åî íéìäú ( åæç åëì
îåäé úåìòô"õøàá úåîù íù øùà ä  

  çð÷/à  
מכאן מי . להוליד את דמותך" שכרתיך

את העולם הבא יורש , שעוסק בתורה
, יורש העולם הבא. ויורש את נחלת יעקב

כי יש שכר ", יש שכר, "יששכר"שכתוב 
להנחיל אוהבי יש "וכתוב , "לפעולתך

  ".ואוצרותיהם אמלא

 éòìã ïàî àëäî êð÷åéã àãìåàì êéúøëù
 àúðñçà ïéñçàå éúàã àîìò ïéñçà àúééøåàá
 ùé øëùùé áéúëã éúàã àîìò ïéñçà á÷òéã

 øëù) äéîøéåè àì ( áéúëå êúìåòôì øëù ùé éë
)àë ç éìùî ( íäéúåøöåàå ùé éáäåà ìéçðäì

àìîà:  
אמר רבי ". כי ילדתי לו ששה בנים"

אלו מעלה ומטה וארבעת הצדדים , חזקיה
צריך לו , ומי שמאריך באחד. של העולם

להמליך את הקדוש ברוך הוא למעלה 
. והיינו אחד, ולמטה ולארבעת צדדי העולם

, "על הרי בתר"כתוב , חזקיהאמר רבי 
הרי "מי הם ". על הרי בשמים"וכתוב 
אלו ששת הבנים של לאה , "בשמים

, והם שנים עשר, שכוללים ששה אחרים

íéðá äùù åì éúãìé éë) ë ì úéùàøá( øîà 
 ïéìà äé÷æç éáø]àúúå àìéò) [éàúúå éàìò( 

 éòá ãçàá êéøàã ïàîå àîìòã ïéøèñ òáøàå
á÷ì àëìîàì äéì" òáøàìå àúúå àìéòì ä

 áéúë äé÷æç éáø øîà ãçà åðééäå àîìòã éøèñ
)æé á øéù ( áéúëå øúá éøä ìò)ùãé ç í ( éøä ìò

 ïéðá úéù ïéìà íéîùá éøä ïåðéà ïàî íéîùá
 ïåðéàå øñéøú ïåðéàå ïéðøçà úéù ïììëàã äàìã

                                                           

à  àìã)ôã"å.( 
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, משום שכל אחד כלול בחבירו, והם ששה
אם הבנים שמחה "לקיים , ולאה עליהם

לא תקח האם על "ועל כן כתוב ". הללויה
לא משום שהוא העולם הנסתר ו, "הבנים
שלח תשלח את האם ואת "ועל כן , הנגלה

משום שהוא העולם , "הבנים תקח לך
ואת הבנים תקח . "שנסתר ולא נתגלה כלל

כי שאל נא לימים "היינו שכתוב , "לך
ולמקצה השמים ועד קצה ' ראשונים וגו

". הרי בשמים"וכל אלו נקראים ". השמים
שכתוב , "הרי בתר"מכאן ולמטה נקראו 

, "יה לארבעה ראשיםומשם יפרד וה"
  .ההרים של הפרוד

ïéâá úéùà åäééìò äàìå äéøáçá ìéìë ãç ìëã 
 àîéé÷ì)è âé÷ íéìäú ( äçîù íéðáä íà

 áéúë àã ìòå äéåììä)å áë íéøáã ( ç÷ú àì
 àìå àéñëúàã àîìò åäéàã ïéâá íéðáä ìò íàä

úà úàå íàä úà çìùú çìù àã ìòå àéìâ
êì ç÷ú íéðáä) æ áë íù( àîìò åäéàã ïéâá 

 ç÷ú íéðáä úàå ììë àéìâúà àìå àéñëúàã
 áéúëã åðééä êì)íùáì ã  ( íéîéì àð ìàù éë

íéðåùàøáåâå  ' íéîùä äö÷ ãòå íéîùä äö÷îìå
 ïåø÷à àúúìå ïàëî íéîùá éøä ïåø÷à éðä ìëå

øúá éøäâ áéúëã ) á úéùàøáé ( ãøôé íùîå
àãåøôã éøåè íéùàø äòáøàì äéäå:  

בני השפחות קשרו , אמר רבי ייסא
. ארבעה קשרים שהצטרכו לתיקון, קשרים

שלכן יוצאים החוצה , ואמר רבי אלעזר
, ואף על גב שכולם אחד, אותם הקשרים

ועל . בדרך ישרה, ומכאן והלאה כולם אחד
זהו . כן כל השבטים עולים בעדות למעלה

ששם עלו שבטים שבטי יה עדות  "שכתוב
  ".'לישראל להודות לשם ה

ïéøù÷ åøéù÷ úåçôùä éðá àñéé éáø øîàã 
 éáø øîàå àðå÷úì åëéøèöàã ïéøù÷ òáøà
 ìò óàå ïéøù÷ ïåðéà øáì é÷ôð êë ïéâáã øæòìà
 çøàá ãç åäìë äàìäìå ïàëîå ãç åäìëã áâ
 àúåãäñá ïé÷ìñ ïéèáù åäìë àã ìòå øùéî

ää àìéòìã" ã)ã áë÷ íéìäú ( íéèáù åìò íùù
åäé íùì úåãåäì ìàøùéì úåãò äé éèáù"ä:  

ויהי כאשר "כתוב , ואמר רבי אלעזר
מה ראה יעקב ', וגו" ילדה רחל את יוסף

וטרם שנולד , ללכת לדרכו כשנולד יוסף
אלא הנה . יוסף לא רצה ללכת לדרכו

ובא . שראה שנולד שטנו של עשו, פרשוה
, מקומו אחריויוסף השלים את , וראה

וכאן סיום , שנקרא צדיק, ויוסף זכה לו
רצה , כיון שראה יעקב שנשלם הגוף. הגוף

. וסיום הגוף הוא הברית, הגוף ללכת לדרכו
, ועם כל זה בנימין השלים את החשבון

וכי לא , ואם תאמר. שבו נשלמו שנים עשר
, ידע יעקב שעד עכשיו לא נשלמו השבטים

 לא חיכה עד למה. אף על גב שנולד יוסף
אלא . שנולד בנימין ויושלמו השבטים

ודאי , אמר. יעקב עשה בחכמה וידע הדבר
הנה ידעתי , אם ישתלמו כאן כל השבטים

, שהתיקון של מעלה שרוי עליהם כראוי
אלא , ובארץ הזו לא צריכים שישתלמו

  .בארץ הקדושה

 áéúë øæòìà éáø øîàå)äë ì úéùàøá ( éäéå
óñåé úà ìçø äãìé øùàëåâå  ' á÷òé àîç äî

 àì ãòå óñåé ãéìéúà ãë äéçøàì êäéîì
 àä àìà äéçøàì êäéîì àòá àì óñåé ãéìéúà
 éæç àúå åùòã àðèù ãéìéúàã àîçã äåî÷åà

á äéúëåã íéìùà óñåéàäéøúä äéì éëæ óñåéå 
 àîçã ïåéë àôåâã àîåéñ àëäå ÷éãö éø÷àã
 äéçøàì êäîì àôåâ àòá àôåâ íéìúùàã á÷òé

âã àîåéñå àåä àôå>úéøá< ïîéðá àã ìë íòå 
 éàå øñéøú åîéìúùà äéáã àðáùåç íéìùà
 àì ïòë ãòã á÷òé òãé äåä àì éëå àîéú
 éàî óñåé ãéìéúàã áâ ìò óà ïéèáù åîéìúùà

 ãò êéøåà àì àîòè>ãéìéúéã <)ãéìéúàã( 
 àúîëçá á÷òé àìà ïéèáù åîéìúùéå ïîéðá
 àëä åîéìúùà éà éàãå øîà òãé äìîå ãáò

ìë àéøù àìéòìã àðå÷úã àðòãé àä ïéèáù åä
 éòáéì àì àã àòøàáå úåàé à÷ãë åäééìò

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(א ” רמא עא
  .מה שביארו באריכות לעניין איפה מותר ללמוד, א"ד וכא ע"א כ ע"ביאורים ח' עי ב
 ).הערת הזוהר(ב ” כט עג
 ).הערת הזוהר(א ”קנד ע ד

ä  äéøúá)ôã,å.( 
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>åîéìúùéã<àùéã÷ àòøàá àìà :  
שכל שנים עשר , בא וראה שכך הוא

, השבטים הם תיקון של העולם התחתון
ולקחה את , מתה רחל, וכיון שנולד בנימין

. המקום העולם התחתון הזה להתקן בהם
ין אלא בארץ ועל כן לא נולד בנימ

ואני בבואי מפדן "זהו שכתוב . הקדושה
ושם , "מתה עלי רחל בארץ כנען בדרך

ונטלה את מקום העולם , מתה רחל
וכל זמן . התחתון הזה להתיישב בבית שלם

העולם התחתון אינו נתקן , שרחל קיימת
הבית ) למעלה(נטלה , מתה רחל. בהם

למה לא מתה לאה , ואם תאמר. בשלמותו
אלא משום שהבית הוא , ןבאותו הזמ

, והכל היו ממנו להתקן, בעולם התחתון
ולכן לא מתה , ולא מן העולם העליון

, וכל מעשי לאה הם בנסתר. באותה שעה
משום שהעולם העליון הוא בנסתר ולא 

ולכן לא נזכרה מיתתה של לאה , בנגלה
  .כמיתתה של רחל

 àåä éëäã éæç àú]åäìëã) [åäìëáã( øñéøú 
àðå÷ú ïéèáùåäðéð äàúú àîìòã à ïåéëå 

 éàä àúëåã àìèðå ìçø úúéî ïîéðá ãéìéúàã
 àì àã ìòå åäá àð÷úúàì äàúú àîìò

 àòøàá àìà ïîéðá ãéìéúà>àùéã÷<ää " ã
)íùæ çî  ( õøàá ìçø éìò äúî ïãôî éàáá éðàå

 éàä àúëåã àìèðå ìçø úúéî ïîúå êøãá ïòðë
 ìëå àúîéìù àúéáá àáùéúàì äàúú àîìò

øã àðîæ àð÷úúà àì äàúú àîìò àîéé÷ ìç
úúéî åäáá àìèð ìçø )àìéòì ( åîéìùá àúéá

 àðîæ àåääá úúéî àì éàîà äàì àîéú éàå
ìëå åäéà äàúú àîìòá àúéáã ïéâá àìàåäâ 

 äéðî>ååä< ïéâáå äàìò àîìòî åàìå àð÷úúàì 
 äàìã éåãáåò ìëå àúòù àéääá úúéî àì êë
åäéà äàìò àîìòã ïéâá ïåðéà àéñëúàá 

 øëãà àì êë ïéâáå àéìâúàá åàìå àéñëúàá
ìçøã äúúéîë äàìã äúúéî:  

משום שהעולם , ובא וראה שכך זה ודאי
והעולם התחתון , העליון כל דבריו בנסתר

לכן נתכסתה לאה במערת , כל דבריו בנגלה
זו בנסתר וזו . ורחל בדרך הגלויה, המכפלה

, ובנסתר העולם העליון נרשם. בגלוי
 לאה באשרי כי אשרוני ותאמר"שכתוב 

  לכן כל. (ולכן קראה שמו אשר, "בנות

 éæç àúå>éàãå àåä éëäã< àîìòã ïéâá 
 ìë äàúú àîìòå àéñëúàá éåìî ìë äàìò
 àúøòîá äàì àéñëúà êë ïéâá àéìâúàá éåìî
 àøúñá àã àçøåàã àééåìâá ìçøå àúìôëã

 àéìâúàá àãå> äàìò àîìò àéñëúàáå
 áéúëã íéùøúà)íùâé ì  (å éøùàá äàì øîàú

øùà äéîù äàø÷ êë ïéâáå úåðá éðåøùà éë< 
)ìë êë ïéâá  

  çð÷/áã  
הברכות של שני העולמות בנגלה 

שהרי , ולכן הכל אחד). ועם כל זה, ובנסתר
, ]כאן[כך גם . הכל הוא מן העולם העליון

זה בנגלה וזה , שני עולמות, ובכל מקום
ואנו לא מברכים את הקדוש ברוך , בנסתר

' ברוך ה"שכתוב ,  אלא בשני עולמותהוא
לכן ". אלהי ישראל מן העולם ועד העולם

 àéñëúàáå àéìâúàá ïéîìò ïéøúã ïàëøá
àã ìë íòå (àã ïéâáåä éåä àìë àäã ãç àìë 

éîð éëä äàìò àîìòîå ïéîìò ïéøú øúà ìëáå 
 ïðéëøáî àì ïðàå àéñëúàá àãå àéìâúàá àã

á÷ì" áéúëã ïéîìò ïéøúá àìà ä) å÷ íéìäú
çî (åäé êåøá"äìà ä"ìàøùé éæ ãòå íìåòä ïî 

                                                           

  .א עד סוף הפרק"ש מה ע"הקדו' עי א
 ).א"ד(ב ”ב קס ע” עהא קע”ב קעד ע” קסה עב

â  àìëå)ôã"å.( 
 @@@ק"חסר דפ ד

äàã ïéâáå  – ôãá ÷çîð"î. 
  ).ד"ש מט ע"נוסף בהקדו(כולא הוי מעלמא תתאה  ו
 ).הערת הזוהר(ב ” קנג עז
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וקוראים , א"קוראים לעולם העליון הו
משום שהוא ברוך , ה"לעולם התחתון את

זהו . מן העולם העליון על ידי הצדיק
. 'וגו" מציון שוכן ירושלים' ברוך ה"שכתוב 

כדוגמא זו , בא וראה. ודאי מציון הוא ברוך
זה בנגלה וזה , שני עולמות הם' ה' ה

, ועל כן מפסיק הטעם ביניהם, בנסתר
  .ומהעולם הזה ועד העולם הזה הכל אחד

íìåòä ãòå íìåòäà ïðéø÷ äàìò àîìò êë éðéâá 
åä"äàúú àîìòì ïðéø÷å àáúà " åäéàã ïéâá ä

ää ÷éãöã àãé ìò äàìò àîìòî êåøá" ã) íù
àë äì÷ (åäé êåøá"åâå íìùåøé ïëåù ïåéöî ä '

ë éæç àú êåøá åäéà ïåéöî éàãååäé àã àðååâ" ä
åäé"ïéîìò ïéøú äâ àãå àéìâúàá àã åäðéð 

 àîìòîå åäéååâá àîòè ÷éñô àã ìòå àéñëúàá
ãç àìë àã àîìò ãò àã:  

. 'וגו" ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף"
בא וראה השלמות של , אמר רבי יהודה

. שלא רצה ללכת אלא ברשות לבן, יעקב
למה לא הלך פעם אחרת , ואם תאמר

 אלא משום שפחד יעקב שלא ,ברשותו
יעזוב אותו וישתלמו שנים עשר שבטים 

כיון שראה שהגיעה , ועל כן, בארץ אחרת
ויברח "כמו שנאמר , ברח, שעתו של בנימין

, שכיון שנולד בנימין". הוא וכל אשר לו
נקשרה השכינה בכל השבטים ונטלה הבית 

, ויעקב היה יודע בסוד החכמה. עם כולם
, ם עשר שבטיםשכאשר ישתלמו שני

ורחל , שהשכינה תתקשט ותתקשר עמם
  .והיא נוטלת את הבית, תמות

åâå óñåé úà ìçø äãìé øùàë éäéå ') úéùàøá
äë ì( øîàã á÷òéã àúåîéìù éæç àú äãåäé éáø 

 àîéú éàå ïáìã äéúåùøá àìà ìæéîì àòá àìã
ìéæà àì éàîà àðéøçà àðîæä äéúåùøá ]àìà[ 

åáùé àìã á÷òé ìéçãã ïéâá åîéìúùéå äéì ÷
 àîçã ïåéë àã ìòå àøçà àòøàá ïéèáù øñéøú

 øîà úàã äîë çøá ïîéðáã àúòù àèîã) íù
àë àì ( ãéìéúàã ïåéëã åì øùà ìëå àåä çøáéå

 àìèðå ïéèáù åäìëá àúðéëù úøù÷úà ïîéðá
 àúîëçã àæøá òãé äåä á÷òéå åäìëá àúéá
 èù÷úú àúðéëùã ïéèáù øñéøú åîéìúùé ãëã

øù÷úúååá  åä]úåîú ìçøå) [úúéî ìçø( éäéàå 
àúéá àìèð:  

העולם התחתון , כך למדנו, בא וראה
אלא שלא , נראה ליעקב כמו שנראה למשה

יכלה עד שהיו שנים עשר שבטים בבית 
, רחל) נדחתה(ואז נטהרה , להתקשר עמם

והיא נטלה את הבית בכל השבטים והיתה 
מושיבי עקרת "ואז ודאי , עיקר הבית

הנה הגיע הזמן , ר יעקבאמ". הבית
ודאי ירד , שנשלמו שנים עשר השבטים

, העולם שלמעלה לבית להתקשר עמם
, אם תמות כאן. ועניה הזאת נדחית לפניו
אלא , ולא עוד, לא אצא מכאן לעולמים

לכן , בארץ הזו לא ראוי להשלים את הבית
טרם ישתלמו ', וגו" ויהי כאשר ילדה"

  .השבטים

ìò àðôéìåà éëä éæç àú éæçúà äàúú àî
 àìã àìà äùîì éæçúàã äîë á÷òéì äéì
 àúéáá ïéèáù øñéøú ååäã ãò úìéëé

 úàéëãúà ïéãëå åäá àøù÷úàì)ð"úééçãúà à (
úåäå ïéèáù åäìåëá àúéá éäéà àìèðå ìçøæ 

 ïéãëå àúéáã àø÷ò)è âé÷ íéìäú ( éáéùåî
 àðîæ àèî àä á÷òé øîà éàãå úéáä úø÷ò

ãå ïéèáù øñéøú åîéìúùàã àîìò éà)ã( àìéòì
 àã àúåðëñîå åäá àøù÷úàì àúéáì àåä úåçé

 àì àëä úåîú éà äéî÷ àééçãúà]÷åôà) [÷åôé( 
 àì àã àòøàá àìà ãåò àìå ïéîìòì àëäî

 êë ïéâá àúéá àîìùàì éæçúà)äë ì úéùàøá (
åâå äãìé øùàë éäéå 'ïéèáù åîéìúùà àì ãò:  

                                                                                                                                                                                     

 .'ח שער הזווגים פרק ה"ע' עי א
 ).הערת הזוהר(ב ”שמות קלח ע ב
 ).הערת הזוהר(א ” נשא קלח עג
 .)וכן בדרך אמת, הערת הזוהר(ת "א בס” נדפס דף קסה עד

ä  ìæà)ôã"î.( 
å úîà êøãá ÷çîð .á ÷çîðôã"î.  
æ  äåäå)ôã,î.( 
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ודאי יפים הם , שמע רבי שמעון ואמר
. וזה עולה על הכל,  רבי יהודהכל דברי

, למה לא הלך לו לדרכו מיד, ואם תאמר
, אלא כל זמן שרחל לא התעברה מבנימין

, כיון שהגיע הזמן של בנימין, התעכב שם
, כדי שלא יתעכב שם, ברח ולא בקש רשות

) שלא(ויתחבר יעקב בכל השבטים במקום 
  .שצריך

 éáøã éåìî ìë éàãå øîà ïåòîù éáø òîù
 äãåäé éàîà àîéú éàå àìë ìò ÷éìñ àãå øéôù

 àì ìçøã ïîæ ìë àìà ãéî äéçøàì äéì ìæà àì
 àðîæ àèîã ïåéë ïîú áëòúà ïîéðáî àøáòúî
 áëòúé àìã ïéâá àúåùø àòá àìå ÷øò ïîéðáã

çúéå ïîú àøúàá ïéèáù åäìåëá á÷òé øá
)àìã( ]ã[êéøèöà:  

וילך משה וישב אל יתר ", רבי אבא פתח
משה היה רועה את , בא וראה. 'וגו" חותנו

וכשרצה . ודיורו היה עמו, צאן חותנו יתרו
שהיה , ויעקב. לא הלך אלא ברשותו, ללכת
למה לא , ודיורו תמיד היה עם לבן, שלם

אלא הרי נתבאר שלא . בקש ממנו רשות
שהרי , יגלגל לבן עמו גלגולים וישאר שם

ומיד גלגל עליו גלגולים , בראשונה אמר לו
אבל יתרו לא . וכעת פחד ממנו, ונשאר שם

משום שלבן היה , היה כך כלפי משה
ובכישוף היה כל מעשהו כלפי , מכשף
, וכעת לא רצה יעקב להתעכב שם, יעקב

שוב אל "שהרי הקדוש ברוך הוא אמר לו 
ועל כן לא רצה להתעכב ', וגו" ארץ אבותיך

  .ולעזוב את מצות רבונו

 çúô àáà éáø)çé ã úåîù (ùéå äùî êìéå á
åâå åðúåç øúé ìà ' åøúéã àðò éòø äùî éæç àú

 àì ìæéîì éòá ãëå äéá äåä äéøåéãå äåä éåîç
 íéìù äåäã á÷òéå äéãéã àúåùøá àìà ìæà
 àòá àì éàîà ïáìã äéîò øéãú äåä äéøåéãå

 àìã øîúà àä àìà äéðî àúåùø]ìâìâé [
)ìâìâúé( àäã ïîú øàúùéå ïéìåâìâ äéîò ïáì 

å äéì øîà àúéîã÷á ïéìåâìâ äéìò ìâìâ ãéî
øàúùàåà åøúé ìáà äéðî ìéçã àúùäå ïîú 

 äåä àùøç ïáìã ïéâá äùî éáâì éëä äåä àì
 àì àúùäå á÷òéã éáâì éåãáåò ìë äåä àùøçáå

á÷ àäã ïîú àáëòúàì á÷òé àòá" äéì øîà ä
)â àì úéùàøá( åâå êéúåáà õøà ìà áåù ' ìòå

 àãå÷ô ÷áùéîìå àáëòúàì àòá àì àã
äéøàîã:  

" ויזכור אלהים אל רחל"כתוב , בא וראה
למנצח לבני קרח על ", פתח ואמר', וגו

יש להתבונן בפסוק הזה , "עלמות שיר
וכל השירים , שהוא סוד של חכמה

, והתשבחות הללו שהיו אומרים בני קרח
כולם מחודשים הם אותם שירים 

וכן כל אותם . ותשבחות שהיו מלפניהם
כל אותם שירות ותשבחות שאמר דוד ו

בסוד , כולם היו בסוד עליון, שהיו עמו
  .החכמה

 áéúë éæç àú)áë ì íù (éäìà øåëæéå" úà í
åâå ìçø ' øîàå çúô)à åî íéìäú ( éðáì çöðîì

 àìëúñàì úéà àø÷ éàä øéù úåîìò ìò çø÷
 äéáãàæøá ïéøéù éðä ìëå åäéà àúîëçã 

 ïéúãçî åäìë çø÷ éðá éøîà ååäã ïçáùåúå
ïéøéù ïåðéàâ  ìë ïëå ïéîã÷ìî ååäã ïçáùåúå

 ååäã ïåðéà ìëå ãåã øîàã ïçáùåúå ïéøéù ïåðéà
àúîëçã àæøá äàìò àæøá ååä åäìë äéîòã:  

הקדוש ברוך הוא עשה את , בא וראה
, העולם התחתון כדוגמת העולם העליון

וכל אותם הסדרים שסדרו דוד ושלמה בנו 
  כולם, וכל אותם נביאי האמת

á÷ ãáò éæç àú"ìò ä àðååâë äàúú àî
 ãåã åøãñã ïéøãñ ïåðéà ìëå äàìò àîìòã

åäìë èåù÷ éàéáð ïåðéà ìëå äéøá äîìùå  

  èð÷/àä  
àëéàã àðååâë éæç àú àìéòìã àðååâë åøãñ כמו , בא וראה. סדרו כדוגמת למעלה

                                                           

à  øàúùéã)ôã"î.( 
á  àæøá)ôã"î.( 
â éøéù (ôã"î( 
ã  àúîëçá)ôã"î.( 

 @@@ק"חסר דפ ה
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, כך גם ברקיע, שיש משמרות בארץ
, שמזמרים לרבונם ואומרים תמיד שירה

והכל , וכולם עומדים אלו כנגד אלו
 פרשוה והרי, בסדרים של שירות ותשבחות

עלמות "מה זה , "עלמות שיר. "החברים
ששים המה "אלא כמו שנאמר , "שיר

מלכות ושמנים פילגשים ועלמות אין 
כמו , "ועלמות אין מספר"מה זה ". מספר

ומשום שאין ". היש מספר לגדודיו"שנאמר 
". ועלמות אין מספר"כתוב , להם חשבון

אלו , מקיפים סדרים, וכולם שורות שורות
ואלו , לזמר ולשבח את רבונם, כנגד אלו

ומשום שיש עלמות ". עלמות שיר"הם 
אלו נקראות , שאין מזמרות כמו אלו

  ".עלמות שיר"

 éøîæîã àòé÷øá éîð éëä àòøàá úåøîùî
 ïéîéé÷ åäìëå øéãú àúøéù éøîàå åäééøàîì

ïøãñá àìëå ïéìà ìéá÷ì ïéìàà ïéøéùã 
åúå éàî øéù úåîìò àééøáç äåî÷åà àäå ïçáù

 øîà úàã äîë àìà øéù úåîìò)ç å øéù (
 úåîìòå íéùâìô íéðåîùå úåëìî äîä íéùù
 úàã äîë øôñî ïéà úåîìòå éàî øôñî ïéà

 øîà)â äë áåéà ( úéìã ïéâáå åéãåãâì øôñî ùéä
áéúë àðáùåç ïåìá åäìëå øôñî ïéà úåîìòå 

ìà ïéøãñ ïøçñî ïéøåù ïéøåù ïéìà ìá÷ì ïé
 úåîìò ïåðéà ïéìàå ïåäéøàîì àçáùìå àøîæì
 ïéìà ïéìàë ïéøîæî àìã úåîìò úéàã ïéâáå øéù

øéù úåîìò ïåø÷à:  
שלשה סדרים נפרדים לכל עבר 

, ובכל סדר וסדר, לארבעת צדדי העולם
. שלשה סדרים אחרים, שהוא לכל עבר

שלשה סדרים , סדר ראשון שלצד מזרח
משום שכל סדר , והם תשעה סדרים, הם

, מהשלשה הללו יש לו שלשה סדרים
וכמה אלפים ורבבות , ונמצאו שהם תשעה

כולם , תשעת הסדרים הללו. תחתיהם
וכל סדר , מתנהגים באותיות רשומות

והרי (, מסתכל לאותן אותיות רשומות
וכולם נוסעים , וכן לכל סדר וסדר, בארוה

, ואלו עליונים מאלו, באותיות רשומות
וכולן מתחברות , ) אלו על אלוועומדים

וכשאותן האותיות . ואומרות שירה
) ההיא(פורחות לתוך האויר של הרוח 

והשירה , אז הם נוסעים, הממונה על הכל
ואותה , ואות אחת מוכה מלמטה, נמתקת

ושתי אותיות פורחות , אות עולה ויורדת
והאות הזו מלמטה ֲמַעֶלה סדר . עליהן

ונעשות , ממטה למעלה ומתחברת עמם
, ו"כולם לפי האותיות יה, שלש אותיות

úìúâ éøèñ òáøàì øèñ ìëì ïùøôúî ïéøãñ 
 úìú øèñ ìëì éäéàã àøãñå àøãñ ìëáå àîìò

ã äàîã÷ àøãñ ïéðøçà ïéøãñ úìú çøæî øèñì
 àøãñ ìëã ïéâá ïéøãñ äòùú ïåðéàå ïåðéà ïéøãñ
 åçëúùàå ïéøãñ úìú äéì úéà úìú ïåðéàî

äòùú ïåðéàãã éðä åäééúåçú ïååáøå óìà äîëå 
 äòùú ïéøãñ)å( ïîéùø ïååúàá éâäðúî åäìåë

 ïîéùø ïååúà ïåðéàì éëúñà àøãñ ìëå)ñ" àäå à
éìèð åäìëå àøãñå àøãñ ìëì ïëå äåî÷åà 

îéé÷å ïéìàî éàìò ïéìàå ïîéùø ïååúàáà ïéìà ï
ïéìà ìò(ä ãëå àúøéù éøîàå åäìåë ïøáçúîå 

éçøô ïååúà ïåðéàå àçåøã àøéåà åâ )àåää(æ 
 àúøéùå éìèð ïåðéà ïéãë àìë ìò àðîîã

 úà ãçå íñáúàúààåääå àúúî ùèáç úà 
 úà éàäå åäééìò éçøô ïååúà ïéøúå àúçðå à÷ìñ

 àøãñ à÷ìñ àúúî]úîàìéòì àú) [ìéòì( 
åãéáòúàå åäá øáçúàåè íåôì åäìë ïååúà úìú 

ïååúàéäé " äøéàîä àéøì÷ôñà åâ úìú ïåðéàã å

                                                                                                                                                                                     

à  àøãñá)ôã"î.( 
 ).א"ד(ב ” עז פקודי רכב
 ). דרך אמתהערת הזוהר(א ” עה נדפס פקודי רכג
 ).א"נ(מ "א .ו"י הוא יודוך וכן הליכות עולם ל"י ח"ש חזקיה ח"ו וז"הרי ל' ז לכל רוח ט" לפד

ä ôãá ÷çîð"î. 
å  éçéøô)ôã"î.( 
æ ôãá ÷çîð"î. 
ç  àåää)ôã"î.( 
è  ãéáòúàå)ôã"î.( 

 ).א"ד(ב "ג ע" לעיל עי
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. שהן שלש בתוך האספקלריה המאירה
ואותן שתי , מאלו נפרדים שלשה סדרים

ואותה האות שעולה מתחברת , האותיות
  .והן שלש, עמהן

åùøôúà ïéìéàî äøéàîä àéøì÷ôñàà úìú 
 à÷ìñã úà àåääå ïååúà ïéøú ïåðéàå ïéøãñ

úìú ïåðéàå ïåäîò àøáçúî:  

אותן שתי אותיות עליונות , בא וראה
רחמים , הן כלולות זו בזו, שעולות באויר

, והן מן העולם העליון, ולכן הן שתים, דיןב
וזו שעולה ומתחברת עמהן . בסוד של זכר

דוגמת הנקבה , ונכללת בשתיהן, היא נקבה
, בימין ובשמאל, הנכללת בשני צדדים

כך גם האות הנקבה הזו . ומתחברת עמהם
והן , שמתחברת עם שתי אותיות אחרות

, אלו העליונים וזה למטה, בשני צדדים
שכאשר נברא . זכר ונקבה, א אחדוהכל הו

אותם האותיות הן מן העולם , העולם
שהם הולידו את כל המעשים , העליון

ולכן מי שיודע אותן . למטה דוגמתם ממש
אהוב הוא למעלה ואהוב , ונזהר בהן

כל האותיות , רבי שמעון אמר. למטה
להיכלל יחד בסוד המים , זכר ונקבה, הללו

, והכל אחד, העליונים והמים התחתונים
ולכן מי שמכיר אותם . וזהו היחוד השלם

אשרי חלקו בעולם הזה , ונזהר בהם
משום שהוא עיקר היחוד , ובעולם הבא
, שלש שלש מצד זה ומצד זה, השלם כראוי

וכולם הסוד של , ביחוד אחד בשלמות הכל
שאותו , הסדר העליון כראוי דוגמת למעלה

  .סדר שלשה שלשה בסוד אחד

 ïåðéà éæç àú ïé÷ìñã ïéàìò ïååúà ïéøú
 ïéâáå àðéãá éîçø àãá àã ïìéìë ïåðéà àøéåàá
 àæøá äàìò àîìòî ïåðéàå ïéøú ïåðéà êë

éäéà ïåäîò àøáçúàå à÷ìñã éàäå àøåëããá 
 àá÷åðã àðååâë åäééååøúá úìéìëúàå àá÷åð
 àìàîùáå àðéîéá éøèñ éøúá úìéìëúà

úøáçúàåâ àá÷åð úà éàä éîð éëä åäá 
 úøáçúàã ïéøúá ïåðéàå ïéðøçà ïååúà éøúá

 ãç åäéà àìëå àúúì àãå ïéàìò ïéìà ïéøèñ
àá÷åðå øëã) øá(ã àîìò éøáúà ãëã ã ïåðéà

 ìë åãéìåà ïåðéàã åäðéð äàìò àîìòî ïååúà
 ïàî êë ïéâáå ùîî ïåäìã àðååâë àúúì ïéãáåò
 àúúì íéçøå àìéòì íéçø åäá øäãæàå ïåì òãéã

ååúà ïéìà øîà ïåòîù éáø àá÷åðå øëã åäìë ï
 ïéàúú ïééîå ïéàìò ïééîã àæøá àãçë àììëúàì
 ïàî êë ïéâáå íéìù àãåçé åäéà àãå ãç àìëå

 øäãæàå åäì òãéã]äé÷ìåç åäéà äàëæ åäáä 
éúàã àîìòáå àîìò éàäá[ )åïéâá(å åäéàã 

 àø÷ò]àãåçéã) [àãåçéå( úìú úåàé à÷ãë íéìù 
 àãç àãåçéá àã àøèñîå àã àøèñî úìú

ùá à÷ãë äàìò àøãñã àæø åäìëå àìëã åîéì
 úìú úìú àøãñ àåääã àìéòìã àðååâë éæç

àãç àæøá:  
שלשה סדרים , סדר שני שלצד הדרום

וכל סדר וסדר שלשה , הם לאותו הצד
וכך , כמו שנאמר, והם תשעה, שלשה

נחלקות האותיות לכל עבר להתחבר הכל 
, משום שיש אותיות בסוד של נקבה, יחד

, וכולן התחברו יחד, סוד של זכרואותיות ב
, והן אחת בסוד השם הקדוש השלם

כמו , ואליהם סדרים ממונים שלשה שלשה
והכל יוצא מהסדר של האבות , שנתבאר
כסדר שנתקנו אותיות השם , שלמעלה

 ïåðéà ïéøãñ úìú íåøã øèñìã àðééðú àøãñ
 úìú úìú àøãñå àøãñ ìëå àøèñ àåääì
 éëä åâìôúà ïååúàå øîúàã äîë äòùú ïåðéàå
 úéàã ïéâá ãçë àìë àøáçúàì éøèñ ìëì
 àøåëãã àæøá ïååúàå àá÷åðã àæøá ïååúà

ã àæøá ãç ååäå àãçë åäìë åøáçúàå àîù
 úìú úìú ïðîî ïéøãñ åäééáâìå íéìù àùéã÷
 ïäáàã àøãñî à÷ôð àìëå øîúàã äîë

                                                                                                                                                                                     

à  ùøôúà)ôã"î.( 
á  åäéà)ôã"î( 
â  àøáçúàå)ôã"î( 
ã ôã"øâñåîä úà ñ øåâ î. 
ä úîà êøãá ÷çîð. 
å  áåúë äéä"ïéâá"  
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כל הסדרים . כמו שנתבאר, ו"הקדוש יה
, הללו מתנהגים באותיות הידועות הללו

ת כולם וכמה צבאות ורבבו, ונוסעים בהן
  .למטה שנוסעים ומתנהגים בסדר הזה

ð÷úúàã àøãñë àìéòìãà àîùã ïååúà 
äé àùéã÷" åäìë ïéøãñ éðä øîúàã äîë å

 äîëå åäá éìèðå ïòéãé ïååúà ïéìàá éâäðúî
ïááøå ïéìéçà éâäðúàå éìèðã àúúì åäìë 

àã àøãñá:  
ה סדרים בשלש, סדר שלישי שלצד צפון

ובשלשה , והם תשעה, הם לאותו הצד
, צדדים שלשה שלשה לכל עבר הם תשעה

כמו , ואותם סדרים משלשת הצדדים
  ,שבעה ועשרים, שנתבאר

 ïéøãñ úìúá ïåôö øèñìã äàúéìú àøãñ
 ïéøèñ úìúáå äòùú ïåðéàå àøèñ àåääì ïåðéà
 ïéøãñ ïåðéàå äòùú ïåðéà øèñ ìëì úìú úìú

úàã äîë ïéøèñ úìúîíéøùòå äòáù øî  

  èð÷/á  
ואף . בסוד האותיות שהן עשרים ושבע

שלמות , על גב שהן עשרים ושתים
וכך הסדור של , האותיות הן עשרים ושבע

לשלשה , עשרים ושבעה. הסדרות הללו
ונמצאו שלשה , שלשה סדרים לכל עבר

ושלשה הללו , אלה מצד זה שהם תשעה
ושלשה הללו , מהצד הזה שהם תשעה

נמצאו כולם ,  שהם תשעהמהצד הזה
והסוד של העשרים ושבעה . עשרים ושבעה

שהן בסוד , )הן(הללו הן תשע אותיות 
לחבר עמהם נקבה עם אותם , הנקבות

, שמונה עשר צדדים אחרים בסוד שנתבאר
  .והכל הוא כראוי

 ìò óàå ïéøùòå äòáù ïåðéàã ïååúàã àæøá
 ïåðéà ïååúàã åîéìù ïéøùòå ïéøú ïåðéàã áâ

äòáù ïéøùòå ]éëäå[ äòáù ïéìà ïéøãñã àøãñ 
 åçëúùàå øèñ ìëì ïéøãñ úìú úìúì ïéøùòå

)ïéìà] (ïéà[ äòùú ïåðéàã àøèñ éàäî úìú 
 úìú ïéìàå>éàäî <)éàäã( äòùú ïåðéàã àøèñ 

>äòùú ïåðéàã àøèñ éàäã úìú ïéìàå< 
 äòáù ïéìàã àæøå ïéøùòå äòáù åäìë åçëúùà

 ïååúà äòùú ïåðéà ïéøùòå)éàïåð ( àæøá ïåðéàã
 éðîú ïåðéà íò àá÷åð åäá àøáçúàì éá÷åðã
 åäéà àìëå øîúàã àæøá ïéðøçà éøèñ éøñ

éæç à÷ãë:  
כדוגמא שאותן אותיות , בא וראה

כך גם , עליונות של העולם העליון
אותיות עליונות , האותיות האחרות למטה

והכל , ואותיות תחתונות קטנות, גדולות
דות הללו הם בסוד וכל הסו. זה דוגמת זה

  . הכל אחד בשלמות, של זכר ונקבה

 àîìòã ïéàìò ïååúà ïåðéàã àðååâë éæç àú
 ïéàìò ïååúà àúúì ïéðøçà ïååúà éîð éëä äàìò
 àðååâë àã àìëå ïéøéòæ ïéàúú ïååúàå ïéáøáø
 ãç àìë àá÷åðå øëãã àæøá ïéæø éðä ìëå àã

åîéìùááâ:  
זה שהרי במזל , "ויזכור אלהים אל רחל"
פקד את ' וה. "ולכן כתוב בה זכירה, תלוי
ואם תאמר . זה לא היה מהמזל, "שרה

כאן , שהרי הבנים תלויים במזל ולא למטה
, "'וה"אלא כתוב , בשרה זה לא היה במזל

אלא . למה כתוב פקידה, אם כך. הכל יחד
, היתה מקודם לכן) זו(ודאי הזכירה 

כמו שכתוב , והמפתח הזה נמסר למטה
תי אקים את יצחק אשר תלד לך ואת ברי"

, אחרי כן כדוגמא זו. 'וגו" שרה למועד הזה
אחר כך נאמר , כיון שנזכר בסוד שלמעלה

שיהיה הכלל של , בסוד של הנקבה פקידה

éäìà øåëæéå" ìçø úà í)áë ì úéùàøá ( àäã
åäéå äøéëæ äá áéúë êë ïéâáå àéìú àìæîá" ä

 äøù úà ã÷ô)à àë íù (ìæîî åàì éàå äåä à
 àëä àúúì àìå ïééìú àìæîá ïéðá àäã àîéú

åäéå àìà äåä àìæîá åàì äøùá" àìë áéúë ä
 éàãå àìà äãé÷ô áéúë éàîà éëä éà àãçë

 äøéëæ)àã ( àçúôî øñîúàå àðã úîã÷î úåä
 áéúëã äîë àúúì àã)íùàë æé  ( éúéøá úàå

 äæä ãòåîì äøù êì ãìú øùà ÷çöé úà íé÷à
åâå 'ðååâë øúáìå àæøá øëãàã ïåéëå àã à

                                                                                                                                                                                     

à  ïååáøå)ôã"î( 
 ##)*כ"ע( כאן לבדוק אם צריכים להוסיף ב
 ).הערת הזוהר(בסוף הספר סימן נא '  מה שחסר כאן עיג
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äãé÷ô àá÷åðã àæøá øîúà øúáì àìéòìã   .הכל יחד
àãçë àìëã àììë éåäîì:  

רבי חייא פתח ". ויזכור אלהים אל רחל"
וגם אני שמעתי את נאקת בני ", ואמר

ישראל אשר מצרים מעבידים אותם 
, הרי זכירה, "ואזכור". "ואזכור את בריתי

שהמזל הזה הוא , משום שהיא למעלה
בא על פקידה שהיא בגלות , כרלמעלה בז

ויזכור אלהים "כדוגמא זו . למטה בנקבה
  ".ואזכור את בריתי"כמו שנאמר , "את רחל

éäìà øåëæéå" øîàå çúô àééç éáø ìçø úà í
)ä å úåîù ( éðá ú÷àð úà éúòîù éðà íâå

 úà øåëæàå íúåà íéãéáòî íéøöî øùà ìàøùé
 àìéòì åäéàã ïéâá äøéëæ àä øåëæàå éúéøá

ã ìò àúà àøåëãá àìéòì åäéàã àìæî éàä
 àðååâë àá÷åðá àúúì àúåìâá éäéàã äãé÷ô

éäìà øåëæéå àã" øîà úàã äîë ìçø úà í
éúéøá úà øåëæàå:  

, "פקוד פקדתי אתכם"כתוב , בא וראה
והרי הפקידה עומדת , וכי פקוד פקדתי

והיא , ובאותו הזמן היתה בגלות, בנקבה
 יש אלא שכאן. אומרת פקוד פקדתי

היא , וכאן סוד של החכמה, להסתכל
ואיך אמרה , איך נראה למשה כאן, בגלות

כשהשמש , אלא כך למדנו. פקד פקדתי
ותקפו וכחו שולט על , הוא בשמים, מאיר

מלא כל "כדוגמא זו , הארץ בכל מקום
מלא ", בזמן שהמקדש עמד". הארץ כבודו

וכעת , זו הארץ הקדושה, "כל הארץ כבודו
והתוקף מקיף ,  היא למעלהשישראל בגלות

ואף על גב שהם , את ישראל להגן עליהם
  .בארץ אחרת

 áéúë éæç àú)ùíæè â  ( íëúà éúã÷ô ãå÷ô
 àîéé÷ àá÷åðá äãé÷ô àäå éúã÷ô ãå÷ô éëå
 ãå÷ô úøîà éäéàå úåä àúåìâá àðîæ àåääáå
 àæøå àìëúñàì úéà àëä àìà éúã÷ô
 äùîì éæçúà êéä àúåìâá éäéà àëä àúîëçã

ëä éëä àìà éúã÷ô ãå÷ô úøîà êéäå à
 äéô÷åúå àéîùá åäéà øéäð ãë àùîù àðôéìåà
 àã àðååâë øúà ìëá àòøà ìò àèìù äéìéçå

)â å äéòùé( àðîæá åãåáë õøàä ìë àìî 
 àòøà àã åãåáë õøàä ìë àìî íéà÷ àùã÷îã
 àìéòì éäéà àúåìâá ìàøùéã àúùäå àùéã÷

 åäééìò àðâàì ìàøùéì åäì àøçñ àô÷åúå óàå
àøçà àòøàá ïåðéàã áâ ìò:  

שכינה למטה ושכינה , ובא תראה
שכינה למעלה בשנים עשר . למעלה

ושתים עשרה , תחומים מרכבות קדושות
שכינה למטה בשנים עשר . חיות עליונות

ואז נכללת השכינה , שבטים קדושים
ואף . והכל בפעם אחת יחד, למעלה ולמטה

על גב שבזמן שישראל בגלות למטה לא 
כך גם לא נתקנת משום , תקנת למעלהנ

וזהו בגלות עם , שלמטה לא נתקנת
, במה נתקנת. שהיא בגלות עמהם, ישראל

כפה את , מה עשה, למלך שמת בנו] משל[
ולא התקין לו את , מטתו על אבל בנו

אלא נטל קוצים ודרדרים והטיל , מטתו
כך הקדוש ברוך . תחת מטתו ושכב עליה

, חרב המקדשכיון שגלו ישראל ונ, הוא
זהו . לקח קוצים ודרדרים ושם תחתיו

אליו בלבת ' וירא אליו מלאך ה"שכתוב 

 àìéòì àúðéëùå àúúì àúðéëù éæç àúå
 ïéùéã÷ ïéëéúø éîåçú øñéøúá àìéòì àúðéëù
 øñéøúá àúúì àúðéëù ïéàìò ïååéç øñéøúå
 àìéòì àúðéëù úìéìëúà ïéãëå ïéùéã÷ ïéèáù

çá àìëå àúúå áâ ìò óàå àãçë àðîæ ã
]àðîæáã) [àðîæã( àì àúúì àúåìâá ìàøùéã 

éîð éëä àìéòì úð÷úúàà ïéâá úð÷úúà àì 
 ïåäîò àúåìâá àåä àãå úð÷úúà àì àúúìã
 úð÷úúà äîá ïåäîò àúåìâá éäéàã ìàøùéã
 äéñøòì äéì àôë ãáò äî äéøá úéîã àëìîì

äéøáã àìáà ìòá àìà äéñøòì äéì ïé÷úà àìå 
åë ìèðïéáâ áéëùå äéñøò úåçú ìéèàå ïéøãøãå 

á÷ êë äéìò" áøçúàå ìàøùé åìâúàã ïåéë ä

                                                           

ע "ריבוי ומיעוט הנעשה במלכות דאצילות הוא כפי ערך הפגם שנעשה במלכיות שבה היורדים לבי א
  ).א"ב קיד ע"ה ח"דע(

 ).א"ד( כפה מטתו כדין אבל והציע תחתיו קוצים ב
 ).א"ד( קוצים ג
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משום שישראל היו , "אש מתוך הסנה
מי שלא , "פקוד פקדתי אתכם. "בגלות

אלא , מה ְמַצֶוה ומה עושה, עומד ברשותו
משום , למה. פקדתי מלמטה, פקד מלמעלה

, שהזכירה הזו היתה עליה מקודם לכן
כיון שכתוב , "ואזכור את בריתי"שכתוב 

ולכן , הנה זכירה התמנתה עליה, "ואזכור"
  ,"פקד פקדתי"אמרה אחר כך 

ää äéúåçú" ã)ùúåîá â  (åäé êàìî àøéå" ä
 ååä ìàøùéã ïéâá äðñä êåúî ùà úáìá åéìà
 àîéé÷ àìã ïàî íëúà éúã÷ô ãå÷ô àúåìâá
 ãå÷ô àìà ãéáò äîå ãé÷ô äî äéúåùøá

òìîàúúìî éúã÷ô àìéààîòè éàî á ïéâá 
 áéúëã àðã úîã÷î äìò úåä äøéëæ éàäã) å íù

ä ( àä øåëæàå áéúëã ïåéë éúéøá úà øåëæàå
 ãå÷ô øúáì úøîà êë ïéâáå äìò àðîúà äøéëæ

éúã÷ô  
  ñ÷/à  

כדוגמא . שהרי סימן לקחה מקודם לכן
אבל , "פקד את שרה' וה"שכתוב , זו שרה

לא , קודם לכןשלא נזכרה מ, כאן רחל
והכל הוא , אלא זכירה, נאמר בה פקידה

  .בסוד של המזל, בזכירה

 àã àðååâë àðã úîã÷î úè÷ð àðîéñ àäã
 áéúëã äøù)à àë úéùàøá (åäéå" úà ã÷ô ä

 àðã úîã÷î úøëãà àìã ìçø àëä ìáà äøù
 äøéëæá àìëå äøéëæ àìà äãé÷ô äá øîúà àì

àìæîã àæøá åäéà:  
 היו הולכים רבי יהודה ורבי חזקיה

, ורבי יהודה היה רוכב, מקפוטקיא ללוד
בינתיים ירד רבי . ורבי חזקיה על רגליו

, מכאן והלאה נתעסק בתורה, אמר, יהודה
ִאלו , אמר לו". הבו גודל לאלהינו"ככתוב 

ושנים , שאחד יאמר, יפה הוא, היינו שלשה
הדברים הללו של , אמר לו. ישיבו לו

 של משום שנזכר שם אחד, הברכות
זהו . ושנים ישיבו לו, הקדוש ברוך הוא

אקרא הבו גודל ' כי שם ה"שכתוב 
זה אחד " אקרא' כי שם ה", "לאלהינו
אלו שנים " הבו גודל לאלהינו", שמברך
אפילו שנים יושבים , אבל בתורה. אחרים

ונותנים גודל וחוזק של שבח התורה 
כלפי , אמר לו רבי חזקיה. לקדוש ברוך הוא

הרי פרשוה , אמר לו. שלשההברכות למה 
אבל ". הבו גודל לאלהינו"שכתוב , ונתבאר

שהרי כל הסודות של , סוד הדבר כאן
, אחד לברך ושנים להשיב, הברכות הוא כך

כדי שיעלה השבח של הקדוש ברוך הוא 
אחד מברך ושנים , בסוד של שלשה

, וזהו קיום הברכות, שמודים) אומרים אמן(

 àé÷èåô÷î éìæà ååä äé÷æç éáøå äãåäé éáø
 äé÷æç éáøå áéëø äãåäé éáø äåäå ãåìì]ìò[ 

)á( ïàëî øîà äãåäé éáø úçð éëäãà éåìâø
 áéúëã äîë àúééøåàá ÷ñòúð äàìäìå) íéøáã

â áì (ðéäìàì ìãåâ åáä"à å"åìà ìâ àúìú àðéåä 
éì åáéúé ïéøúå àîéé ãçã àåä úåàéà ä" éðä ì

á÷ã àîù ãç øëãàã ïéâá ïàëøáá éìî" ä
ää äéì åáéúé ïéøúå" ã)íù( åäé íù éë" àø÷à ä

ðéäìàì ìãåâ åáä"åäé íù éë å" ãç àã àø÷à ä
ðéäìàì ìãåâ åáä êøáîã" ïéðøçà ïéøú ïéìà å

 åáø éáäéå éáúé éøú åìéôà àúééøåàá ìáà
á÷ì àúééøåàã àçáùã àô÷åúå" äéì øîà ä

âì äé÷æç éáø äéì øîà úìú éàîà ïàëøá éá
ðéäìàì ìãåâ åáä áéúëã øîúàå äåî÷åà àä" å

 éëä ïàëøáã ïéæø ìë àäã àëä äìîã àæø ìáà
 àëøáì ãç åäéà] ÷ìñéã ïéâá àáúàì ïéøúå

á÷ã àçáù" ãç àúìúã àæøá äã ïéøúå êøáî
ïãåàã) [ãçåá÷ã àçáù ÷ìñéã ïéâá àáúàì " ä
 àæøáàúúìã êøáî ãç  ãçåïîà øîàã (ãå à

                                                                                                                                                                                     

' ל השכינה שהוא לעילא נק"ור א לגאל"דה כפולה כי בפקידה אחת א וזהו הסימן שמסר יוסף בפקיא
ברה עם משה מתוך הסנה דואף בגלות . פקודה היא פקדה את ניצוץ השכינה שנתפשטה למטה במצרים

מ והרשות "מ היא מצויה בכ"בשת בתוכם והקליפות סביבותם בגלות ומלשרים שמת' קוצים ודרדרים ע
 ).א"נ(בידה ופקיד ועביד 

. ל כח היסוד"בגין דהאי זכירה הות עלה שכבר הו'  הגאולה אינה בידה אלא ביסוד ותיס"ס' ט פי" מב
 ).א"נ(ח "ז
â  åìéà)ôã"î.( 
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כמו ,  של שלשהובסוד, ובסוד עליון כראוי
  .שבארוהו

ïàëøáã àîåé÷ àåäà úåàé à÷ãë äàìò àæøáå 
>å<äåî÷åàã äîë úìúã àæøá:  

, שנינו, אמר רבי יהודה, בעודם הולכים
יש פקידה . יש זכירה לטוב ויש זכירה לרע

כמו , יש זכירה לטוב. לטוב ויש פקידה לרע
וזכרתי להם ברית "שכתוב , שבארוה
, "ויזכור אלהים את נח"', וגו" ראשונים

, ויש זכירה לרע".  אלהים את בריתוויזכור"
ויזכור כי בשר המה רוח הולך ולא "שכתוב 

פקוד פקדתי "שכתוב , פקידה לטוב". ישוב
ופקדתי "שכתוב , פקידה לרע". אתכם

וכולם סודות ". בשבט פשעם ובנגעים עונם
אלו , זכירה ופקידה לטוב, כל אלו. עליונים

 ,זכר ונקבה, סוד האמונה, הן דרגות ידועות
. ואלו הם לטוב, סוד אחד זכירה ופקידה

אלו הם הסוד של הצד , זכירה ופקידה לרע
, האחר שעומד בסוד של אלהים אחרים

, זכירה בזה ופקידה בזה, זכר ונקבה יחד
ואלו כנגד , ואלו הם שתמיד עומדים לרע

מכאן יוצאים כל סודות האמונה וכל . אלו
ומכאן . כמו שבארוה, הקדושות העליונות

ים כל המינים הרעים וכל מות וכל יוצא
, ובארוה, הצדדים והמינים הרעים בעולם

  .וזה בהיפוך מזה

 úéà ïðéðú äãåäé éáø øîà éìæà ååäã ãò
 áèì äãé÷ô úéà ùéáì äøéëæ úéàå áèì äøéëæ
 äîë áèì äøéëæ úéà ùéáì äãé÷ô úéàå

 áéúëã äåî÷åàã)äî åë àø÷éå ( íäì éúøëæå
åâå íéðåùàø úéøá ')ùàøáà ç úé ( øåëæéå

éäìà" çð úà í)ãë á úåîù (éäìà øåëæéå" úà í
 áéúëã ùéáì äøéëæ úéàå åúéøá)èì çò íéìäú (

 äãé÷ô áåùé àìå êìåä çåø äîä øùá éë øåëæéå
 áéúëã áèì)æè â úåîù ( íëúà éúã÷ô ãå÷ô

 áéúëã ùéáì äãé÷ô)âì èô íéìäú ( éúã÷ôå
ïéàìò ïéæø åäìëå íðåò íéòâðáå íòùô èáùá ìë 

 ïòéãé ïéâøã ïåðéà ïéìà áèì äãé÷ôå äøéëæ éðä
 äøéëæ àãç àæø àá÷åðå øëã àúåðîéäîã àæø
 ùéáì äãé÷ôå äøéëæ áèì ïåðéà ïéìàå äãé÷ôå

àøèñã àæø ïåðéà ïéìààøçà  àæøá àîéé÷ã 
 éàäá äøéëæ àãçë àá÷åðå øëã íéøçà íéäìàã
 ùéáì øéãú ïéîéé÷ã ïåðéà ïéìàå éàäá äãé÷ôå

÷ì ïéìàå éæø ìë é÷ôð àëäî ïéìà ìá
 äåî÷åàã äîë ïéàìò ïéùåã÷ ìëå àúåðîéäîã
 ìëå àúåî ìëå ïéùéá ïéðéæ ìë é÷ôð àëäîå
 àãå äåî÷åàå àîìòá ïéùéá ïéðéæå ïéøèñ

àã ïî àëåôäá:  
אשרי הוא . כך זה ודאי, אמר רבי חזקיה

מי שחלקו מתקיים בצד הטוב ולא ירכין 
 רבי אמר לו. עצמו לצד אחר וינצל מהם

ואשרי מי שיכול להנצל , כך זה ודאי, יהודה
ואשריהם הצדיקים . ממנו מהצד ההוא

שיכולים להנצל מהם ולהלחם קרב עם 
פתח , במה, אמר רבי חזקיה. אותו הצד

" כי בתחבולות תעשה לך מלחמה", ואמר
המלחמה של אותו , מי המלחמה הזו. 'וכו

הצד הרע שצריך אדם להלחם בו קרב 
בא וראה . ולהנצל ממנוולשלוט עליו 

משום אותו , שיעקב כך השתדל אצל עשו
הצד שלו להתחכם עליו וללכת עמו 

כדי לשלוט , בעקמומיות בכל מה שצריך
והראש . והכל כראוי, עליו בראש ובסוף

" בֹכרתי"ככתוב , והסוף יחד זה כדוגמת זה
הראשית והסוף יחד זה , "ברכתי"ואחר כך 

בדרך ישרה כדי לשלוט עליו , כדוגמת זה

 åäéà äàëæ éàãå àåä éëä äé÷æç éáø øîà
 ïéëøé àìå àáè àøèñá íéé÷úà äé÷ìåçã ïàî
 äéì øîà ïåäðî áéæúùéå àøçà àøèñì äéîøâ
 ìéëéã ïàî äàëæå éàãå àåä éëä äãåäé éáø
 ïåðéà ïéàëæå àøèñ àåääî äéðî àáæúùàì
 àáø÷ àçâàìå åäééðî àáæúùàì éìëéã àéé÷éãö
 øîàå çúô äîá äé÷æç éáø øîà àøèñ àåääá

)æ ãë éìùî ( äîçìî êì äùòú úåìåáçúá éë
åâå ' àøèñ àåääã äîçìî àã äîçìî ïàî

 àáø÷ äéá àçâàì ùð øá êéøèöàã àùéá
 á÷òéã éæç àú äéðî àáæúùàìå éåìò äàèìùìå

ñ àåää ïéâá åùò éáâì ìãúùà éëä äéìéã àøè
 äî ìëá åîé÷òá äéîò ìæéîìå éåìò àîëçúàì
 àôåñå àùéøá éåìò äàèìùì ïéâá êéøèöàã
 àã àãçë àôåñå àùéøå úåàé à÷ãë àìëå

 áéúëã äîë àã àðååâë)åì æë úéùàøá ( éúøëá
                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ( בעניית אמן נגמר ביסוד ולכך גדול העונה אמן יותר מן המברך א
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ולכן צדיק הוא מי שנצל מהם , כראוי לו
  .ויכול לשלוט עליהם

øúáìå) íù( àã àãçë àôåñå àúåøéù éúëøá 
øùéî çøåàá éåìò äàèìùì ïéâá àã àðååâëà 

éâáå äéì éæç à÷ãë ïàî åäéà äàëæ êë ï
åäééìò äàèìùì ìéëéå åäééðî áéæúùàã:  

זכירה ופקידה לטוב הם , בא וראה
ואשרי הוא מי , כאחד בסוד האמונה

כמו שנאמר , שמשתדל אחר האמונה
אמר רבי . 'וגו" ילכו כאריה ישאג' אחרי ה"

כשאדם , ובא וראה. כך הוא ודאי, חזקיה
אל יאמר עליה זכרני , מתפלל תפלתו

, משום שיש זכירה ופקידה לטוב, קדניופ
  וזכירה ופקידה

 àæøá àãçë ïåðéà áèì äãé÷ôå äøéëæ éæç àú
 øúá ìãúùàã ïàî åäéà äàëæå àúåðîéäîã

 øîà úàã äîë àúåðîéäî)àé àé òùåä ( éøçà
åäé"åâå âàùé äéøàë åëìé ä ' äé÷æç éáø øîà

éúåìö éìö ãë ùð øá éæç àúå éàãå àåä éëää 
éìò àîéé àì äøéëæ àëéàã ïéâá éðã÷ôå éðøëæ ä

äãé÷ôå äøéëæå áèì äãé÷ôå  
  ñ÷/á  

, ועתידים ליטול את הדיבור מפיו, לרע
פרט . ובאים להזכיר חטאי האדם ולהענישו

שכאשר בודקים את , אם הוא צדיק שלם
אותה זכירה ופקידה לרע לא , חטאיו

זכרה לי "כמו עזרא שאמר , ימצאו אותם
כל מקום שאדם שהנה ב". אלהי לטובה

שיכלול את עצמו בין , מתפלל תפלתו
, ובא וראה. בכלל של הרבים, רבים

היש "כאשר אמר לה אלישע , השונמית
היש ", "לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא

אותו היום היה יום , "לדבר לך אל המלך
ואותו היום ששולטת , טוב של ראש השנה

והקדוש , מלכות הרקיע לדון את העולם
וא נקרא המלך המשפט באותו ברוך ה

היש לדבר לך אל "ולכן אמר לה , הזמן
ותאמר בתוך עמי אנכי ", מה כתוב". המלך

לא רוצה להיות , מה אמרה". יושבת
אלא להכניס את ראשי בין , רשומה למעלה

וכך צריך . ולא לצאת מהכלל שלהם, רבים
ולא , לאדם להיכלל בכלל של רבים

ו עליו כדי שלא ישגיח, להתייחד לבדו
  .כמו שאמרנו, להזכיר חטאיו

 ïééúàå àîåô ïî äìî àìèðì ïéðéîæå ùéáì
 ùð øáã éåáåç àøëãàì>àùðòìå <)àùðòàìå( 

 øá äéì>éà< éåáåç é÷ãá ãëã íéìù äàëæ åäéà 
 ùéáì äãé÷ôå äøéëæ àéää)å( ïåì ïåçëùé àì

ïåâëá øîàã àøæò )àì âé äéîçð (äìà éì äøëæ" é
áã øúà ìëá àäã äáåèì äéúåìö éìö ùð ø

 ïéàéâñ ïéá äéîøâ ìéìëé àúå ïéàéâñã àììëá
ãë úéîðåù éæçøîàâ òùéìà äì )î"âé ã á ( ùéä

 øáãì ùéä àáöä øù ìà åà êìîä ìà êì øáãì
 äðùä ùàøã áåè íåé àîåé àåää êìîä ìà êì
 àèìù àòé÷øã àúåëìîã àîåé àåääå äåä

á÷å àîìò ïãéîì" êìî éø÷à ä]èôùîä[ àåääá 
àðîæ êìîä ìà êì øáãì ùéä äì øîà êë ïéâáå 

 áéúë äî)íù ( úáùåé éëðà éîò êåúá øîàúå
 àìéòì äàîéùø éåäîì àðéòá àì äøîà÷ éàî
 à÷ôàì àìå ïéàéâñ ïéá éàùéø àìòàì àìà
 àììëúàì ùð øáì äéì éòá êëå ïåäìã àììëî
 ïéâá éåãåçìá àãçééúàì àìå ïéàéâñã àììëá

áåç àøëãàì äéìò ïåçâùé àìãïøîà÷ãë éå:  

הנגלו לך שערי ", פתח רבי יהודה ואמר
הפסוק הזה ". מות ושערי צלמות תראה

אמר הקדוש ברוך הוא לאיוב כשראה 
שאיוב דוחק עצמו על דין הקדוש ברוך 

 øîàå äãåäé éáø çúô)æé çì áåéà ( êì åìâðä
 éøòùá÷ àø÷ éàä äàøú úåîìö éøòùå úåî" ä

 ìò äéîøâ ÷éçã áåéàã àîç ãë áåéàì äéì øîà
á÷ã éåðéã" øîà áåéà éæç àú ä)åè âé íù ( ïä

                                                                                                                                                                                     

רה כהבב אבל ברכה בהיפוך והתחכם יעקב ולקח "כי בכר שבמלח בכרה היא בדרך הישר דא  פירושא
 ).א"נ(ח "ז. כ הברכה"קודם בארח מישור ואח

 ).הערת הזוהר(ב "י בנסהדרין צג ע"ל וכר"חז' ש עזרא בפי"שספרו נקרא ע) נחמיה יג(ל נחמיה "אולי ר ב

â  øîà ãë)ôã,å.( 
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הן יקטלני לו "איוב אמר , בא וראה. הוא
, ו"ף וקוראים לו בוא"כתוב לא באל, "איחל

 לו אמר]. יש בו שני משמעויות[והכל הוא 
, וכי אני הורג בני אדם, הקדוש ברוך הוא

הנגלו לך שערי מות ושערי צלמות "
, כמה שערים פתוחים באותו הצד, "תראה

וכולם סתומים מבני , והמות שולט עליהם
ולא יכולים להשמר מהם משום (, אדם

ולא מכירים את , )שהם סתומים מבני אדם
מי , "ושערי צלמות תראה. "אותם השערים

אלא , מות ומי הם שערי צלמותהם שערי 
. והם זווג אחד, מות וצלמות הם יחד

והרי , זה מלאך המות, הרי נתבאר" מות"
זהו מי שרוכב , צל מות" צלמות. "פרשוה

והוא הצל שלו והכח שלו להזדווג , עליו
וכל אותם . והם אחד, יחד בקשר אחד

הדרגות שיוצאות מהם ונקשרות בהם הם 
כמו , הכמו שלמעל, השערים שלהם

ואלו . 'וגו" שאו שערים ראשיכם"שנאמר 
, נקראים נהרות ונחלים) אותם שערים(

כמו כן כאן הם . ששת הצדדים של העולם
, שערי מות ושערי צלמות מהצד האחר

שערי . "דרגות ידועות ששולטות בעולם
, זה נקבה וזה זכר, "מות ושערי צלמות

ועל זה אמר הקדוש ברוך . ושניהם יחד
בשביל כל אותם דברים שהוא , הוא לאיוב

כלה ענן וילך כן יורד שאול לא ", אמר
אמר , וכל אותם שאר דברים, "יעלה

, "הנגלו לך שערי מות", הקדוש ברוך הוא
וכולם עתידים , לדעת שהרי הכל ברשותי

בלע המות "שכתוב , להתבער מן העולם
  .'וגו" לנצח

ìàá àì áéúë ìçéà åì éðìè÷é"óà ]éø÷å [
)áéúëå(àåá åì "à åäéà àìëå å"á÷ ì" àðà éëå ä

 éøòùå úåî éøòù êì åìâðä àùð éðá ìéè÷
 ïéòøú äîë äàøú úåîìö àåääá ïçéúô ïåðéà

 éðáî ïéîéúñ åäìëå åäééìò àèìù àúåîå àøèñ
 àùð>ð" ïéâá åäééðî àøîúñàì ïéìëé àìå à

àùð éðáî ïéîéúñ ïåðéàã< ïåðéà ïéòãé àìå 
 íéøòù)æé çì áåéà(  ïàî äàøú úåîìö éøòùå

 àìà úåîìö éøòù ïåðéà ïàîå úåî éøòù ïåðéà
åðéà àãç àâååæå ïåðéà àãçë úåîìöå úåî úåî ï

 úåîìö äåî÷åà àäå úåîä êàìî àã øîúà àä
ìöéáúåî â åäéàå äéìò áéëøã ïàî åäéà éàä 

 àãçë àâååãæàì äéìéã àô÷åúå äéìéã àìö
 é÷ôðã ïéâøã ïåðéà ìëå ãç ïåðéàå ãç àøåù÷á
 äîë ïåäìã íéøòù ïåðéà åäá ïøù÷úîå åäééðî

 øîà úàã äîë àìéòìã)è ãë íéìäú ( åàù
åâå íëéùàø íéøòù ' ïéìàå)íéøòù ïåðéà( 

]åø÷àï[ ïéìçðå ïéøäð ]ïéøèñ úéù[ óåà àîìòã 
 àøèñî úåîìö éøòùå úåî éøòù ïåðéà éëä
 úåî éøòù àîìòá ïéèìùã ïòéãé ïéâøã àøçà
 åäééåøúå àøåëã àãå àá÷åð àã úåîìö éøòùå

á÷ øîà àã ìòå àãçë" ìë ïéâá áåéàì äéì ä
 øîà åäéàã ïéìî ïåðéà)è æ áåéà ( äìë êìéå ïðò

 ïéìî øàù ïåðéà ìëå äìòé àì ìåàù ãøåé ïë
á÷ øîà" àäã òãðîì úåî éøòù êì åìâðä ä

 àîìòî àøòáúàì ïéðéîæ åäìëå éúåùøá åäìë
 áéúëã)ç äë äéòùé (åâå çöðì úåîä òìá':  

ויזכור אלהים את רחל ", בא וראה
". וישמע אליה אלהים ויפתח את רחמה

 אחד אלא, למה, פעמיים אלהים אלהים
משום , מעולם הזכר ואחד מעולם הנקבה

וכשמתעוררת רחל . שהדבר תלוי במזל
ידע , "לי בן אחר' יסף ה"שכתוב , בשם הזה

יעקב שהיא ראויה להשלים את כל 
לכן רצה , השבטים ולא תתקיים בעולם

 éæç àú)úéùàøááë ì  (éäìà øåëæéå" úà í
éäìà äéìà òîùéå ìçø" éøú äîçø úà çúôéå í

éäìà ïéðîæ"éäìà í" àîìòî ãç àìà éàîà í
àøåëããã àìæîáã ïéâá àá÷åðã àîìòî ãçå 

àúìî àééìúäëå  àã àîùá ìçø úøòúà ã
 áéúëã)ãë íù (åäé óñåé" á÷òé òãé øçà ïá éì ä

 àìå ïéèáù åäìë àîìùàì àééæçúà éäéàã
                                                                                                                                                                                     

אייחל שירחמוני שהם ' ו ולא"ני לואלאיוב הן יקט' ת והיה או"ו רומזת בת"ר והוא"מג' רומזת בא'  האא
 ).א"נ(רחמים בעלי ה

á  ìö)ôã"å.( 
  ).א"ב פט ע"ה ח"דע(דיסוד המים ' ן דקלי"זו ג
 ).א"נ( בינה ד
ש שמעה "או וישמע אליה אלקים מ הוא ויזכר אלקים הבינה את רחל' הפ'  והוא הנקרא מזל ופיה

 האלקים' רחל וישמע אל המ  עם הזכירה יסוד כדי לפקוד אתהשנתייחד'  ויזכור אלקים מנ"א. תפלותיה
 ).א"נ(ח "ז. תדיר למלכא עלאה משבחת' בינה כי המ
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, וכשהגיע זמנו של בנימין. ללכת ולא יכל
כדי שהבית לא ישתלם , ברח והלך לו

. קשר בו העולם הקדושלהת, בארץ אחרת
אל יעקב שוב אל ' ויאמר ה"והיינו שכתוב 

מה ". ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך
עד כאן , אלא אמר לו, "ואהיה עמך"זה 

מכאן והלאה , רחל היתה עמך עיקר הבית
אני אהיה עמך ואטול את הבית עמך עם 

ואני "והיינו שכתוב . שנים עשר השבטים
, עלי היה זה, "בבואי מפדן מתה עלי רחל

ובאה , ובגללי היה הדבר שהיא נדחתה
דיירת אחרת ונטלה את הבית בשבילי 

  .לדור עמי

 ìéëé àìå ìæéîì àòá êë ïéâá àîìòá íéé÷úú
 ïéâá äéì ìæàå ÷øò ïîéðáã àðîæ àèî ãëå

ú àì àøçà àòøàáãùìéíà àøù÷úàì àúéá 
 áéúëã åðééäå äéá àùéã÷ àîìò)íùâ àì  (

øîàéååäé " êéúåáà õøà ìà áåù á÷òé ìà ä
 àìà êîò äéäàå éàî êîò äéäàå êúãìåîìå
 àúéáã àø÷ò êîò úåä ìçø àëä ãò äéì øîà
 àúéá ìåèàå êîò àäà àðà äàìäìå ïàëî

 áéúëã åðééäå ïéèáù øñéøúá êãäá)æ çî íù (
 éðéâáå äåä éìò ìçø éìò äúî ïãôî éàáá éðàå

éã àéúàå éäéà àééçãúàã äìî äåä àøçà àøå
éîò àøééãì éðéâá àúéá àìèðå:  

מה זה ". ויאמר נקבה שכרך עלי ואתנה"
, אותו רשע אמר, אמר רבי יצחק, "נקבה"

  ,אני רואה שיעקב לא מסתכל אלא בנקבות

 äðúàå éìò êøëù äá÷ð øîàéå)çë ì íù (
 àðà øîà òùø àåää ÷çöé éáø øîà äá÷ð éàî

éá÷åðá àìà ìëúñà àì á÷òéã éîç  
  àñ÷/à  

, "ָנְקַבה שכרך"אמר . ומשום זה יעבוד לי
. הנה ְנֵקַבה שהיא שכרך כבראשונה

אמור באיזו נקבה הסתכלת , "ואתנה"
ויאמר יעקב . "ועבוד לי בשבילה, ואתנה

, אמר יעקב חלילה". לא תתן לי מאומה
לשם כבוד , שהרי אני כל מה שעשיתי

, )ולא לתשוקת עצמי(, המלך הקדוש עשיתי
שהרי אין דעתי , תתן לי מאומהועל כן לא 

" אם תעשה לי את הדבר הזה"אלא , בזה
  .'וגו

 äá÷ð àä êøëù äá÷ð øîà éì çìôé êë ïéâáå
 êøëù åäéàã>ãë< ïàî àîéà äðúàå àúéîã÷á 

 äðéâá éì çìôå äðúàå äá úìëúñà äá÷ð
 äîåàî éì ïúú àì á÷òé øîàéå)àì ì úéùàøá (

ãéáòã äî ìë àðà àäã äìéìç á÷òé øîà àð
ùìå àðãéáò àùéã÷ àëìîã àø÷é í>ð" àìå à

éàîøâã àôåñëì< äîåàî éì ïúú àì àã ìòå 
 àìà éàäá éàúòã åàì àäã)íù ( éì äùòú íà

úàáåâå äæä øáãä ':  
רבי ". ויסר ביום ההוא את התישים"

" מי יגור באהלך' ה", אלעזר פתח ואמר
הולך ", הרי בארנו ובארו החברים', וגו

 שכאשר נמול נקרא ,זה אברהם" תמים
ודובר ", זה יצחק" ופועל צדק", תמים
, ודאי שיעקב נדבק באמת. זה יעקב" אמת

אם הוא נדבק באמת למה עשה עם לבן 
אלא יעקב הבחין את שעת , בצורה הזו

שמותר לאדם לבחון , המזל שלו שהיתה
ואם מזלו , את שעתו טרם ישוב לארצו

אל , ואם לא, יפה, עומד במה שעושה

íéùéúä úà àåää íåéá øñéåâ) äì íù( éáø 
 øîàå çúô øæòìà)à åè íéìäú (åäé" øåâé éî ä

åâå êìäàá ' êìåä àééøáç äåî÷åàå àðîé÷åà àä
 íéîú)á íù ( íéîú øæâúà ãëã íäøáà àã

 á÷òé àã úîà øáåãå ÷çöé àã ÷ãö ìòåôå éø÷à
áãúà úîàá á÷òé éàãå úîàá àåä éà ÷

 àìà àã àðååâë ïáì íò ãáò àîòè éàî ÷áãúà
éì éøùã äåä äéìæîã àúòù ïéçá á÷òé>ä< 

 éàå äéòøàì áåúé àì ãò äéúòù ïçáîì ùðéàì

                                                                                                                                                                                     

àíìúùé ) ôã"å.( 
á ÷åñôá òéôåî àì*##. 

היתה לתיקונים העליונים , כוונת יעקב אבינו במעשים שעשה עם המקלות והרהטים בצאן המקושרות ג
ותא דאל וברש, שהוא בדרגין נוכראין, שכן מכיוון שהיה בבית לבן. אשר בענינים המרומזים כנגדם למעלה

והיה מכוון בהם על שרשי הדברים אשר , היה עושה תמיד התחכמויות ותחבולות בעובדין דלתתא, זר
ולהדביק את עצמו , בין טמא לטהור ובין קודש לחול, כדי להפרשא בין דרגין לדרגין, מרמזים כנגדם למעלה

ובתוך " מצולות ים"ד האדם בואז עומ, כי זוהי העבודה היותר עליונה והתיקון שאין למעלה ממנו. בקודש
 ).ד"ב ע”ב ע"ביאורים ח(מ "ושם הוא שובר את עיקר תוקפו וכחו דס, החיצונים
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שיעמוד במה (רגלו עד שיעלה יושיט 
  .אליו) שעשה

 àì åàì éàå øéôù ãéáòã äîá íéà÷ äéìæî
 ÷ìñéã ãò éåìâø èéùåé>ð" äîá íéà÷ã à

ãéáòã<äéáâì à:  
וענתה בי צדקתי ביום "כתוב , בא וראה

שהרי הוא לא עשה כדי שיטול ', וגו" חרמ
אלא הכל באמת ושלמות , משלו לחינם

אלא שהוא נטל רשות , ולא עוד. הרצון
' נחשתי ויברכני ה"ועל זה כתוב , מלבן

כמה כשפים ומינים עשה לבן ובחן ". בגללך
והיה מוצא בגלל , את מזלו משום יעקב

ומאה כבשים , יעקב מאה צאן כל חדש
, רבי אבא אמר.  על צאנוומאה עזים יותר

אלף צאן ואלף כבשים ואלף עזים היה 
זהו , מביא לו יעקב יותר בכל חדש וחדש

כי מעט אשר היה לך לפני ויפרץ "שכתוב 
והברכה . אותך לרגלי' לרוב ויברך ה

. שלמעלה אינה פחות מאלף מכל מין ומין
, מהכבשים נמצאו אלף, נמצא אלף מהצאן

מה ששורה על כל , מהעזים נמצאו אלף
עד , הברכה שלמעלה לא פחות מאלף

. שבשביל יעקב התעלה לבן לעושר רב
לא מצא אלא , וכשיעקב רצה ליטול שכרו

ויעקב חשב אותו , עשרה מכל מין ומין
ראה כמה נטל משלו ממה . לעושר רב

וכל זה , שהיה נותן הוא בזכותו ללבן
לא היה אלא בזרוע של , שעלה בו ביעקב

  .צל הצאןאותם מקלות ששם א

 áéúë éæç àú)âì ì úéùàøá ( éá äúðòå
åâå øçî íåéá éú÷ãö ' ïéâá ãáò àì åäéà àäã

 àèùå÷á àìë àìà àðâîì äéìéãî ìåèéã
 åùø ìéèð åäéàã àìà ãåò àìå àúåòøã åîéìùå

 áéúë àã ìòå ïáìî)æë íù ( éðëøáéå éúùçð
åäé" ïéçáå ïáì ãáò ïéðéæå ïéùøç äîë êììâá ä

ã äéðéâá äéìæî á÷òéã äéðéâá çëùà äåäå á÷òé
 ïéæò äàîå ïéøîà äàîå àçøé ìë àðàò äàî
 óìàå ïéðàò óìà øîà àáà éáø äéðàò ìò øéúé
 ìëá øéúé á÷òé äéì éúééî äåä ïéæò óìàå ïéøîà

ää àçøéå àçøé" ã)ì íù ( êì äéä øùà èòî éë
åäé êøáéå áåøì õåøôéå éðôì" éìâøì êúåà ä
ô åäéà åàì àìéòìã àúëøáå ìëî óìàî úåç

àðéæå àðéæá óìà ïéøîàî çëúùà óìà ïéðàòî 
 àéøùã äî ìë ìò çëúùà óìà ïéæòî çëúùà
 äéðéâáã ãò óìàî úåçô àì àìéòìã àúëøá
 àòá ãëå àøúåò äîëì ïáì ÷ìúñà á÷òéã

 àì äéøâà àìèðì á÷òé]çëùà) [çëúùà( àìà 
 àøúåòì äéì áéùç á÷òéå àðéæå àðéæ ìëî äøùò

ð äîë éîç éâñ áéäé äåäã äîî äéìéãî ìéè
 á÷òé äéá ÷éìñã àã ìëå ïáìì äéúåëæá åäéà

òåøæá àìà äåä àìâ éáâì éåùã úåì÷î ïåðéàã 
àðò:  

בא וראה כמה טרח אותו יעקב השלם 
" וישם דרך שלשת ימים"כתוב . אחרי לבן

ועם כל זה , והביא לו כל העושר הזה', וגו
, לא רצה לבן שיהיה כך שכרו של יעקב

נטל עשרה מזה ועשרה מזה ונתן אלא 
ואם , קח את אלה, ואמר לו, לו) בידי בניו(

. בצורה הזו יהיה שכרך, יולידו כמו שאמרת
ותחלף את משכורתי עשרת "זהו שכתוב 

, עשרה מזה ועשרה מזה) ובאלו". (מונים

 á÷òéã àîéìù àåää çøè äîë éæç àú
 áéúë ïáìã äéøúáà)åì íù ( úùìù êøã íùéå

åâå íéîé ' ìë íòå àøúåò éàä ìë äéì éúééà äåäå
 àìà éëä á÷òéã äéøâà àäéã ïáì àòá àì àã

áäéå àã ïî äøùòå àã ïî äøùò ìèð àãéá 
äéðáãã äîë åãéìåé éàå éðä ìåè äéì øîàå 

ää êøâà àäé àðååâ éàäá úøîàã" ã)íù àì 
àî ( íéðåî úøùò éúøåëùî úà óìçúå)éðäáå (

                                                                                                                                                                                     

ש אם דשרי ליה לאינש למבחן מזליה עד לא יתוב לארעיה ואי "ע שכל הדף ההוא אין לו הבנה כמ" צא
' זיניא עד אמר רה יעקב לנטלא אגריה לא אשכח עשרה מכל "ש וכד בעא קב"ואם במ' מזליה קאים וכו

 ).ה"של) (ו"שמונה שערים למהרח(ע "וצ' אלעזר וכו
מכל  ברכות הסכימו להשפיע ליעקב הספירות'  לפי שהספירות כלולות עשר מעשר עד אלף וכל בחיב

ורמז (ח "ז. מין ומין בכל ירחא חידוש הלבנה שהוא במילואה שנשפעת מהעליונות וכלם משפיעים לו
 ).א"נ) (ן"מאי.) (ש וברכתא דלעילא"אותיות אלף ואפשר שזפלא ' שנשפע מלמעלה בחי

 ).א"נ(מ "א. ל"ש חז"ל בזרעא והיינו שנעשה זרע מהמים ששתו כמ"ל דצ" נג
ã "äéðáã àãéá "ôãá ÷çîð"å , àúéà åîå÷îáå"äéì." 
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ואביכן התל בי והחליף את "וכתוב 
) ובאלו העשרה". (משכורתי עשרת מונים

. וברכו, ש ברוך הואהשתדל אחר הקדו
חזר , ומכל מה שהתנה לבן עם יעקב

עד שהקדוש , בדבורו ולקח מיעקב הכל
אמר . ברוך הוא חס עליו ונטל משלו בזרוע

כל הפסוקים הללו באו , רבי אלעזר
שדברים , ששנינו, להראות החכמה

ומהם , מהם תלויים במעשה, שלמעלה
ומי שרוצה . ומהם ברצון הלב, בדיבור

, בדיבור ורצון, ת בתפילהלמשוך ברכו
  .ומהם שלא בתפילה אלא תלויים במעשה

 áéúëå àã ïî äøùòå àã ïî äøùò)æ íù (
 úøùò éúøåëùî úà óéìçäå éá ìúä ïëéáàå

 íéðåî)äøùò éðäáå (á÷ øúá ìãúùà" äéëøáå ä
ãäà á÷òéã äéîò ïáì éåùã äî ìëîå äéìåìîá ø

á÷ã ãò àìë á÷òéî ìéèðå" ìèðå äéìò ñç ä
 éàø÷ éðä ìë øæòìà éáø øîà òåøæá äéìéãî
 àìéòìã ïéìî ïðéðúã ïééúà à÷ àúîëç äàæçàì
 ïåäðîå àìåìîá ïåäðîå àãáåòá ïééìú ïåäðî
 ïàëøá àëùîàì éòáã ïàîå àáìã àúåòøá
 àúåìöá àìã ïåäðîå àúåòøå àìåìîá àúåìöá

éìú àãáåòá àìàïé:  
, יעקב השלם כל מה שעשה, בא וראה

ויצג את המקלות "כתוב . עשה בחכמה
הכל , "אשר פצל ברהטים בשקתות המים

למשוך ברכות מהמעין של הכל , בחכמה
. שהן חלקו וגורלו, לכל הדרגות העליונות

אלו הדרגות , איזה מקלות, "את המקלות"
שהעביר מהן , "אשר פצל", שהן בית הדין

מלך "היינו שכתוב , "הטיםבר", את הדין
שזה מהמלך ההוא באות , "אסור ברהטים

  ,דבר אחר. ברכות לכל העולמות

 àúîëçá ãáòã äî ìë íéìù á÷òé éæç àú
 áéúë ãéáò)çì ì íù ( øùà úåì÷îä úà âöéå

 àúîëçá àìë íéîä úåú÷ùá íéèäøá ìöô
 ïéâøã åäìëì àìëã àòåáîî ïàëøá àëùîàì
 ïàî úåì÷îä úà äéáãòå äé÷ìåç ïåðéàã ïéàìò
 ìöô øùà àðéã éá ïåðéàã ïéâøã ïéìà úåì÷î

 áéúëã åðééä íéèäøá àðéã ïåäðî øáòàã) æ øéù
å (íéèäøá øåñà êìîà ïééúà êìî àåääî àäã 

øçà øáã ïéîìò åäìëì ïàëøá  
  àñ÷/á  
  øäæ  
מלך זה אסור , "מלך אסור ברהטים"

שמהם , וקשור באותם הרהטים העליונים
מן ) נמשכות ברכות לכל(משקים את הכל 

שמשם " (בשקתות המים. "המלך העליון
אלו הם , )משקים כל שקתות המים

הנחלים שיוצאים ובאים עד שמגיעים 
שר תבאן הצאן א. "למקום ששם מתכנסים

ישקו כל חיתו שדי "כמו שנאמר , "לשתות
ובאותו המקום ". ישברו פראים צמאם

כולם באים , ששם מתכנסים המים
  .להשקות ממנו

 íéèäøá øåñà êìî)äéù"å æ ù ( àã êìî
 åäééðîã ïéàìò ïéèäø ïåðéàá øåù÷å øåñà

 àìë ïéé÷úùà>ð"àìåëì ïàëøá ïëùîúà à< 
íéîä úåú÷ùá äàìò êìîîáà  ïéìçð ïåðéà ïéì

 ïîú éùðëúîã øúàì åèîã ãò ïééúàå ïé÷ôðã
 øîà úàã äîë úåúùì ïàöä äðàáú øùà

)àé ã÷ íéìäú ( åøáùé éãù åúéç ìë å÷ùé
 àéî ïîú éùðëúîã øúà àåääáå íàîö íéàøô

äéðî äà÷ùàì ïééúà åäìë:  

, בא וראה, מה זה ויחמנה, "ויחמנה"
המים נקפאים , בשעה שרוח צפון נושבת

משום , לא נמשכים לחוץ ולא משקיםו
. וקור הצפון מקפיא את המים, שהדין תלוי

מתחממים , וכשמתעוררת רוח הדרום
אז , המים והקפאון שלהם עובר ושופעים

 äðîçéå)çì ì úéùàøá ( éæç àú äðîçéå éàî
 ïéãâð àìå ïéãéìâ ïééî áéùð ïåôö çåøã àúòùá
åøéø÷å àéìú àðéãã ïéâá ïéé÷úùà àìå øáì 

 éîîçúî íåøã çåø øòúà ãëå àéî ãéìâ ïåôöã
 ïéé÷ùúà ïéãë ïéãâðå ïåäìã åãéìâ øáòúàå àéî

                                                           

את המקלות מדרגות  ק ויצג"י כנזכר בתקונים וה"אותיות של אדנ' ת אסור ברהטים בד" פירוש מלך תא
י וישפיע לו "אותיות אדנ' ת בד"י הרהטים שעשה שיתיחד ויתקשר ת"הדין אשר פצל שהעביר הדין ע

 ).א"ד(תקונים קמב  ).א"נ(ח "ז. ש דהא מההוא מלך אתיין ברכאן לכלהו עלמין"קו הדינים וזתברכות ויתמ

á) ñ"íéîä úåú÷ù àìåë ïéé÷úùà ïîúîã à( –ôã "å. 
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משום שהחום של הדרום , הכל משקים
וכולם מתחממים , מפשירים המים

ושמחים לשתות מאותו הקור של הצפון 
זהו שכתוב . שהיה להם בראשונה

, והרי כתוב ויחמו, "ויחמנה". "יחמנהו"
ועל זה התכוון . אלא שהם כולם נקבות

וזהו שכתוב , יעקב לעשות מעשה בחכמה
  .'וגו" ויקח לו יעקב מקל לבנה לח"

 åäìëå àéî ïàøù íåøãã åîéîçã ïéâá àìë
 ïåôöã åøéø÷ àåääî éúùîì ïàãçå éîîçúî

ää àúéîã÷á ïåì äåäã" àäå äðîçéå äðîçéå ã
 áéúë)èì íù ( éá÷åð åäìë ïåðéàã àìà åîçéå

÷òé ïååëúà àã ìòå àúîëçá àãáåò ãáòîì á
 áéúëã àåä àãå)æì íù ( ì÷î á÷òé åì ç÷éå

åâå çì äðáì':  
כי יעקב בחר ", ואמר) רבי אלעזר(פתח 

כי ", בא וראה". לו יה ישראל לסגולתו
עד כאן לא ידענו מי , "יעקב בחר לו יה

אם הקדוש ברוך הוא בחר את , בחר את מי
אם יעקב בחר לו את הקדוש ברוך , יעקב
 אלא ממה שגילה הכתוב ידענו .הוא

, שהקדוש ברוך הוא נטל את יעקב לגורלו
". עמו יעקב חבל נחלתו' כי חלק ה"שכתוב 

כך גם יעקב בירר את ירושתו , בא וראה
ועלה למעלה מכל הדרגות , וגורלו לחלקו

היינו , "מקל לבנה לח. "ונטל אותו לגורלו
, "ולוז וערמון. "הדרגה הלבנה של צד הימין

.  הדרגה האדומה של צד שמאלהיינו
שהעביר מזה , "ויפצל בהם פצלות לבנות"

והוא נכנס , את הדין וחיבר אותו לימין
ביניהם ונטל אותם יחד ונעשה הכל אחד 

, "מחשף הלבן"ועם כל זה . בשני צבעים
, וכל זה למה. שיתגלה הלבן על האדום

למשוך את הדרגה הזו של גורלו ברכות מן 
ולשים את , )הנחלשל (המעין של הכל 

ברהטים ", הדרגה הזו שהיא שלש כאחת
ואז במעשה . כמו שבארנו" בשקתות המים
, שופעות הברכות למטה, הזה של חכמה

ושורות , כל העולמות) ומתברכים(ומשקים 
שכתוב , כמו שפרשוה, עליהם הברכות

ולערב "ואחר מכאן ', וגו" בבוקר יאכל עד"
  ,"יחלק שלל

 çúô>ð"øæòìà éáø à<  øîàå)éìäúã äì÷ í (
åúìåâñì ìàøùé äé åì øçá á÷òé éë) ïéúéðúî( 

 àðòãé àì ïàë ãò äé åì øçá á÷òé éë éæç àú
á÷ éà ïàîì øéøá ïàî" éà á÷òéì äéì øéøá ä

á÷ì äéì øéøá á÷òé" àø÷ éìâã äîî àìà ä
á÷ã àðòãé" áéúëã äéáãòì á÷òéì äéì ìéèð ä

)è áì íéøáã (åäé ÷ìç éë"áç á÷òé åîò ä ì
 äéúðñçà øøéá á÷òé éîð éëä éæç àú åúìçð
 ìéèðå ïéâøã ìëî àìéòì ÷éìñå äé÷ìåçì äéáãòå
 àøååç àâøã åðééä çì äðáì ì÷î äéáãòì äéì
 à÷îåñ àâøã åðééä ïåîøòå æåìå àðéîé øèñã
 úåðáì úåìöô ïäá ìöôéå àìàîù øèñã

)æì ì úéùàøá ( øáçúàå àã ïî àðéã øáòàã
á ìàò àåäå àðéîéá äéì àãçë ïåì ìéèðå åäééðé

 óåùçî àã ìë íòå éðååâ éøúá ãç àìë ãéáòúàå
 ïáìä)íù ( àã ìëå à÷îåñ ìò àøååç éìâúéã

 ïàëøá äéáãòã àã àâøãì àëùîàì éàîì
 àìëã àòåáîî>ð"àìçðã à< àâøãì äàåùìå 

 íéîä úåú÷ùá íéèäøá àãçë àúìú åäéàã àã
)çì íù (ãáåòá ïéãëå àðîé÷åàã äîë>à< àã 

úîëçã ïéé÷ùúîå àúúì ïàëøá ïéãâð à>ð" à
ïàëøáúîå< ïàëøá äéìò ïééøùå ïéîìò åäìë 

 áéúëã äåî÷åàã äîë)íùæë èî  ( ìëàé ø÷áá
 ãò>åâå'<ììù ÷ìçé áøòìå ïàëî øúáìå :  

  äøåú éøúñ  
הרצון : משנה', וגו" ויקח לו מקל לבנה"

קול הקול של , קשרי האמונה, של המעשה
אנו היינו . ההקולות מתעורר ממעלה למט

הגלגל סובב מלמעלה לכמה , פתוחי עינים
התעוררו ישנים , קול נעים התעורר. צדדים

äðáì ì÷î á÷òé åì ç÷éå) ïåîøòå æåìå çì(åâå  '
)æì ì úéùàøá ()ïéúéðúî( éøè÷ àãáåòã àúåòø 

àúåðîéäîãààéì÷ã àì÷ ì÷ á àìéòî øòúà 
 øçñà àìâìâ ïðéåä ïéðééò ïéçéúô ïðà àúúì

                                                           

צון המעשה הטוב לקשר הספירות זו בזו רפירוש  ).א"ד(צילות  מקשרי ומייחדי האמונה בסוד האא
 ).א"נ(ב "הרש. ביחוד קשר האמונה ולבררם מהדינים וכן עשה יעקב

 ).א"ד( קול אחד מן הקולות עליונות שיורדים מלמעלה ב
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ולא יודעים ולא , נרדמים ששינה בנחיריהם
כבדי , אטומי אזנים, מתבוננים ולא רואים

התורה עומדת . ישנים ואין יודעים, לב
לפניהם ולא משגיחים ולא יודעים במה 

התורה . רואים ולא רואים, מסתכלים
יפתחו , הסתכלו טפשים, מרימה קולות
אין מי , אין מי שישגיח. העיניים ותדעו

עד מתי תהיו בתוך החשכה . שירכין אזנו
ויתגלה לכם , הסתכלו לדעת, של רצונכם

  .האור המאיר

ïåäéøåçá àúðéùã ïéëéîã ïéîééð åøòúàà àìå 
 éòãé>àìå< ïéðãåà ïéîéèà ïàîç àìå ïìëúñî 

 ïéãáë>àáìã <)àáìëã( ïéòãé àìå ïéîééð 
àìå ïéçéâùî àìå åäééî÷ àîéé÷ àúééøåà éòãé 

 úàîø àúééøåà ïàîç àìå ïàîç ïìëúñî äîá
 úéì ïåòãðúå ïéðééò åçúô ïéùôè åìëúñà ïéì÷
 äî ãò äéðãåà ïéëøéã ïàî úéìå çâùéã ïàî
 òãðîì åìëúñà åëééúåòøã àëåùç åâá ïååäú

åàøéäðã àøåäð ïåëì éìâú:  
מתוך הצרה של , בזמן שיעקב השלם

, בתוך דרגות זרות, הארץ ורשות אחרת
, ובירר חלק גורלו ונחלתו, ה את כולםדח

חכמה מתוך , האור מתוך החשכה
כשהיה עומד , וכיבד את רבונו, הטפשות

לא "על כן כתוב . בתוך הרשות של אל זר
  ".עתה יבוש יעקב ולא עתה פניו יחורו

 åùøå àòøàã å÷àò åâî àîéìù á÷òéã àðîæá
 øéøáå åäìëì äçã ïéàøëåð ïéâøã åâá àøçà

 äéáãò ÷ìåç äéúðñçàå>àøåäð< àëåùç åâî 
 äéøàîì äéì øé÷åàå àúåùôè åâî àúîëç> ãë

ìàã àúåùø åâá íéà÷ äåä <)ìà åâá( àã ìò øæ 
 áéúë)áë èë äéòùé ( àìå á÷òé ùåáé äúò àì

åøåçé åéðô äúò:  
  àúôñåú:  

הקשר של הקשר הטהור היה עולה לפני 
, ולפנים טרם שמצא מקום לבית מושבו

לא נמצא למעלה , מקוםאותו מקום אינו 
, אבדון הוא מן הכל, נאבד מן הכל, ולמטה

שיצא מהפסולת של , ל"סמא, אבדון זכר
הנקבה ) היא(ומות , החוזק של יצחק אבדון

שכתוב , אשת זנונים, הנחש הקדמוני, שלו
אבדון , ואלו שנים". רגליה יורדות מות"

הסוד . שמעו את תוקף רצון המלך, ומות
תם העליון נאבד הנס) הסתום(והסתר 

  )טמיר(נעשה , מהכל) הטמיר(

àéëã àøèå÷ã àøèå÷á ãò åâì åâì ÷éìñ äåä 
çëùà àìâ åàì øúà àåää àáúåî úéá øúà 

 ãéáàúà àìëî àúúå àìéòì çëúùà àì øúà
àîñ àøåëã ïåãáà àìëî éåä ïåãáà" ÷ôðã ì

 ÷çöéã àô÷åúã àëåúäî>ïåãáà< àá÷åð úåîå 
 íéðåðæ úùà äàîã÷ ùçð äéìéã áéúëã) ä éìùî

ä ( úåîå ïåãáà ïéøú ïéìàå úåî úåãøåé äéìâø
àëìîã åðîøåäã àô÷åú åòîùã àøúñå àæø 

 àîéúñ>ð"àøéîè à< ãéáàúà äàìò >ð" à
øéîè< ãéáàúà àìëî >ð"øéîè à<  

  áñ÷/à  
  øäæ  

ויעקב . שיתברכו כל העולמות למטה
נטל חלקו מאותן הברכות ששורות עליו 

 וגורלו של משום שהוא חלקו, למטה
  .הקדוש ברוך הוא

 ìèð á÷òéå àúúì ïéîìò åäìë àëøáúàì
 ïéâá àúúì äéìò ïééøùã ïàëøá ïåðéàî äé÷ìåç

á÷ã àáãòå äé÷ìåç åäéàã"ä:  

רבי ייסא הקטן היה מצוי לפני רבי 
ברכות לראש "זה שכתוב , אמר לו. שמעון
מה זה , היה צריך לכתוב לצדיק, "צדיק

 ïåòîù éáøã äéî÷ çéëù äåä àèåæ àñéé éáø
à" áéúëã éàä ì)å é éìùî ( ÷éãö ùàøì úåëøá

 ÷éãö ùàøì éàî äéì éòáî ÷éãöì]à"ì) [àìà( 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד( אותן שהשינה בנחיריהם ואינם מבקשים להשיג סודות התורה א
פירוש קשר הקשרים הטהורים  ).א"ד(צילות מהעלם אל הגילוי  קשר של קשר הטהור שהוא גילוי אב

 ).א"נ(ב "הרש. מקדש מלך פירוש הכל' הוא אריך וע
 ).א"ד( קודם שמצא ג
 ).א"ד( תוקף רשות המלך ד
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ש צדיק זו היא רא, אמר לו". לראש צדיק"
ראש צדיק , עוד. ובארוה, העטרה הקדושה

שנטל את הברכות והשפיע אותם , זה יעקב
וכל , ומשם נזרקו לכל עבר, לצדיק

, אבל הנה בארנו. העולמות מתברכים
צדיק נקרא ) ראש" (ברכות לראש צדיק"

שממנו , של הברית) ראש(אותו המקום 
הנקב של המדה . יוצאים מעיינות החוצה

כך ראש .  ממנו היין הוא הראששיוצא
כשזורק מעיינות , אותו מקום, צדיק

הצדיק הוא ראש . נקרא ראש צדיק, לנקבה
משום שכל הברכות , )ראש לכל הברכות(

אותו האדם שזוכה לשמור , עוד. שרויות בו
את אות ברית הקודש ועושה את מצוות 

ומראשו ועד רגליו כך , התורה נקרא צדיק
הן , פעות לעולםוכשהברכות שו. נקרא

וממנו עומדות הברכות , שורות על ראשו
  .לעולם בבנים הקדושים הצדיקים שהקים

 äøèò àéä àã ÷éãö ùàø>àùéã÷<à äåî÷åàå 
 ÷éãö ùàø åú ïàëøá ìéèð åäéàã á÷òé àã

 øáéò ìëì å÷éøãæà ïîúîå ÷éãöì ïåì ãéâðå
 úåëøá àðîé÷åà àä ìáà ïéîìò åäìë ïëøáúîå

 ÷éãö ùàøì)ùàø ( øúà àåää éø÷à ÷éãö
)àùéø ( àá÷åð øáì ïéòåáî ïé÷ôð äéðîã úéøáã

äéðî ÷éôð àøîçã àèñé÷ãá êë àùéø åäéà 
á÷åðì ïéòåáî ÷éøæ ãë øúà àåää ÷éãö ùàø à

 ùàø åäéà ÷éãö ÷éãö ùàø éø÷à>ð" àùéø à
ïàëøá ìëì< åú ïééøù äéá ïàëøá ìëã ïéâá 

 àùéã÷ àîéé÷ úà øèðîì éëæã ùð øá àåää
 ãòå äéùéøîå éø÷à ÷éãö àúééøåàã éãå÷ô ãéáòå

éø÷à éëä éåìâøâ ïééøù àîìòì ïéãâð ïàëøá ãëå 
 ïéðáá àîìòì ïàëøá éîéé÷ äéðîå äéùéø ìò

ã ïéàëæ ïéùéã÷íé÷åà:  

נער "כתוב , עוד שאל רבי ייסא ואמר
הפסוק הזה פרשוהו ', וגו" הייתי גם זקנתי

רֹו של עולם אמר אותו הוא אמר אותו . ֶׁשֹשָ
. בחכמה יותר ממה שחושבים בני אדם

שהרי ביחוד הקדוש , יפה הוא, בני, אמר לו
, וכך הוא, "נער הייתי גם זקנתי"נאמר 

בח של זה הש, "ולא ראיתי צדיק נעזב"
שהנה . היחוד שלא נמצא יום ללא לילה

והצדיק אחוז , הלילה תמיד נמצא בו
, "וזרעו מבקש לחם. "למעלה ואחוז למטה

, אלא בשעה שזורק ונשפע הזרע, מה הוא
שהרי היא שורה , אינו תובע את הנקבה

שאין נפרדת ממנו לעולמים וזמינה , עמו
שהרי אין זרע שופע אלא בשעה . היא אצלו
  , זמינהשהנקבה

 áéúë øîàå ìéàù åú àñéé éáø) æì íéìäú
äë (åâå éúð÷æ íâ éúééä øòð ' äåî÷åà àø÷ éàä

 øéúé àúîëçá åøîà åäéà åøîà àîìòã åøùã
à àùð éðá ïéáùçã äîî" àäã àåä úåàé éøá ì

 éëäå éúð÷æ íâ éúééä øòð øîúà àùéã÷ àãåçéá
 àçáù àåä àã áæòð ÷éãö éúéàø àìå àåä

à àìã àãåçéã äìéì àäã äìéì àìá íåé çëúù
 ãéçàå àìéòì ãéçà ÷éãöå àøéãú çëúùà äéá
 àúòùá àìà àåä éàî íçì ù÷áî åòøæå àúúì
 àäã àá÷åðì òáú àì àòøæ ãéâðúàå ÷éøæã
 ïéîìòì äéðî àùøôúà àìã àéøù äéãäá
 àìà ãéâð àì àòøæ àäã äéáâì àéä àðéîæå

àðéîæ àá÷åðã àúòùá:  
  äøåú éøúñ  

מי . (והרהורים) מעיניים(מרעיונות 
הכל . נאבד מן הכל, שנמשך אחר אלו
, אשרהו לאיש שלום. בהיפוך זה מזה

כיעקב שעולה ולא נחשכו העינים בעשן 
וזכה להתקרב באמת לחותם המלך , הזה

 ïéðåéòøî>ð"ïéðééòî à< ïéøåäøäå >ð" à ïàî
à øúá êùîúàãé àìåë àìëî ãéáàúà ïéì

íéìù øáâã éäåáè àã ïî àã àëåôäáá÷òéë ã 
 äëæå àððú éàäá ïéðééò åëùçúà àìå ÷éìñã

                                                                                                                                                                                     

 .יסודות' עטרות של ב' שיש ב' ח שער כה פרק א"ע' עי). 'ענף ה' ח שער א"ע(עטרת היסוד  א
שפך ממנו לחוץ הוא נקרא ראש הכלי והמדה אף כן לפי נ ו כמו שנקב המדה שהיין יוצא משםב

 ).א"ד(ש ברכות לראש צדיק והוא מבואר " הגוף וממנו נשפך הבל מהגוף נקרא ראש כמבשהברית הוא נק
  ).ו"לש(ד "ק סג ע"שעה' עי

ז כולו נקרא צדיק מראשו עד "ח הגם שלא עשה שום מצוה רק ששמר הברית הזה לבד עכ" פירש זג
ל מראשו עד רגליו איקרי ראש בעבור "ל דר"שה דהא קאמר בהדיא ועביד פיקודי דאורייתא ונרגליו וק

מ אם עשה "פ ששומר הברית לבד נקרא צדיק מ"ל אע"שמירת בריתו זהו ראש צדיק כלומר כל הצדיק או ר
 ).א"נ(מ "א. ושמר גם כל שאר מצות נקרא כולו צדיק לא על שם הברית לחוד

 ).א"נ(ב "הרש. 'יעקב כוכ שלים  פירוש אשריהו לאישד
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) הטמיר העליון מהכל, בא וראה. הקדוש
. הנקודה העליונה', ממנו יצאה האות י

יך המש, מהנקודה העליונה הזו יצא הכל
הֵאם העליונה שמשקה את ', והוציא ה

הסוד של שש שאוחז את ', מזה יצא ו. הכל
שהוא מקל לבנה לח ולוז , כל הצדדים

אלו , שתי הזרועות שאוחזות בו. וערמון
לחבר , א התחתונה"יוצאות ואוחזות בה

ואז שלש עשרה . המשכן יחד ולהיות אחד
והלבן נחקק על הצבעים . מדות נהיו אחת

זהו שכתוב . הצבעים כולםועולה על 
אחד ושמו ' ה"ואז נקרא , "מחשוף הלבן"

וכתוב , "רועי לא אחסר' ה"ואז ". אחד
בנאות דשא ירביצני על מי מנחות ינהלני "

  .'וגו" נפשי ישובב

 àú àùéã÷ àëìîã àîúåç úîàá àáø÷úàì
àìëî äàìò àøéîè éæç<é úà ÷ôð äéðî  ' äãå÷ð

 êéùîà àìë ÷ôð äàìò äãå÷ð éàäî äàìò
ä ÷éôàå ' ÷éôð éàäî àìëì é÷ùàã äàìò àîà

å ' ì÷î åäéàã ïéøèñ ìëì ãéçàã úéùã àæø
ú ïåîøòå æåìå çì äðáì äéá ïãéçàã ïéòåøã ïéø

äá åãéçàå é÷ôð ïéìà" àðëùî àøáçì äàúú à
ãç ååä ïìéëî øñéìú ïéãë ãç éåäîìå ãçëà 

ååâ ìò ÷éìñå ïéðååâ ìò óéìâúà àøååçåéð åäìë ï
ää" ã)æì ì úéùàøá ( éø÷à ïéãëå ïáìä óåùçî

)ãé äéøëæè  (åäé" ïéãëå ãçà åîùå ãçà ä
)à âë íéìäú (åäé" øñçà àì éòåø ä áéúëå) íù

á ( éðìäðé úåçåðî éî ìò éðöéáøé àùã úåàðá
åâå ááåùé éùôð'  

בירר לו לחלקו , "ויקח לו יעקב"
, גוון לבן, צד ימין, "מקל לבנה לח", ולגורלו

זה צד של , ולוז, הוא צד של המים, לח
, כלול זה בזה, וערמון, אדום כורד, השמאל

הימין הלבן בצבעו ועולה , וכולם אוחז יחד
שאף על גב , "מחשוף הלבן"שכתוב , םבה

חלקו ) נוטה(לוקח , שאוחז לשני הצדדים
, בצד זה ובצד זה, ונחקק בכולם, לצד ימין

מה כתוב . שלם בכל, אז נקרא גבר שלם
והיה בכל יחם הצאן המקושרות ", אחריו

סתר . 'וגו" ושם יעקב את המקלות
בתוך מחנות , הסתרים לחכמי לב נמסר

ש מדרגות עליונות אלו עליונים קדושים י
אלו . אלו פנימיים ואלו לבחוץ, על אלו

, הפנימיים מתחברים במלך הקדוש
בנים קדושים , ומתחברים בישראל

ואלו נקראות הצאן , להקדוש ברוך הוא
, מחנות של אלו מקושרות. המקושרות

בשעה שהתשוקה שלהם לגבי . מעלה ומטה
, עמוד האמצעי, הזהר העליון שלמעלה

תפילין , ם לקח אותם המקלותיעקב השל
להנחת , מקום ומושב, ברהטים, של ראש
ומכאן לוקחים אור וזיו כל . התפילין

אלו , החיילות ומחנות העליונים
. שמתקשרים למעלה ומתקשרים למטה

כיון שאלו לוקחים מתוך הרהטים שקתות 
אז אלו היו מקורות ונביעות להוריד , המים

עקב בין ולכן הפריש י. למטה ולתת לכולם
המדרגות העליונות הקדושות למדרגות 

כמו שנאמר , האחרות של שאר העמים

 á÷òé åì ç÷éå)æì ì úéùàøá ( äéì øéøá
 àðéîéã àøèñ çì äðáì ì÷î äéáãòì äé÷ìåçì

 àøèñ çì øååç ïååâíéîã åäéà àøèñ àã æåìå 
 ïåîøòå àãøååë à÷îåñ àìàîùã àãá àã ìéìë

 åäá à÷ìñå äéðååâá àøååç àðéîé ãéçà åäìëå
 áéúëã)íù ( ãéçàã áâ ìò óàã ïáìä óåùçî

 ìèð ïéøèñ ïéøúì>ð"äèð à< øèñì äé÷ìåç 
 àøèñ éàäáå àøèñ éàäá àìëá óéìâàå àðéîé
 áéúë äî àìëá íéìù íéìù øáâ éø÷à ïéãë

 äéøúá)àî íù ( úåøù÷îä ïàöä íçé ìëá äéäå
úà á÷òé íùååâå úåì÷îä  ' ïéøúñã àøúñ

 ïéùéã÷ ïéàìò ïééøùî åâá øñîúà àáì éîéëçì
>ïéàìò ïéâøã úéà< ïéàîéðô ïéìà ïéìà ìò ïéìà 

 àëìîá ïéøù÷úî ïéàîéðô ïåðéà øáì ïéìàå
 ïéùéã÷ ïéðá ìàøùéá ïéøù÷úîå àùéã÷
 úåøù÷îä ïàöä ïåø÷à ïéìàå àåä êéøá àùãå÷ì

ùá àúúå àìéò úåøù÷î ïåðéàã ïééøùî àúò
 àìéòìã äàìò àøäåæ éáâì ïåäìã àúáåàéúã
 ïåðéà ìèð àîéìù á÷òé àúéòöîàã àãåîò
 àúëåãå øúà íéèäøá àùéøã ïéìôú úåì÷î

 àøåäð éìèð àëäîå ïéìéôú éøåéãì>àååéæå< ìë 
 àìéòì ïøù÷úîã ïåðéà ïéàìò ïééøùîå ïéìéç
 ïéèäø åâî ïéìèð ïåðéàã ïåéë àúúì ïøù÷úîå

éà ïéãë íéîä úåú÷ù ïéòåáîå ïéøå÷î ååä ïåð
 ùéøôà êë ïéâáå àìåëì áäéîìå àúúì àúçðì
 ïéðøçà ïéâøãì ïéùéã÷ ïéàìò ïéâøã ïéá á÷òé
                                                                                                                                                                                     

 .זוהר הרקיע' עי א



úéùàøá 

752 

וישת לו עדרים לבדו ולא שתם על צאן "
  ,"לבן

 øîà úàã äîë ïéîîò øàùã)î íù ( åì úùéå
 íéøãò ïáì ïàö ìò íúù àìå åãáì íéøãò

äéì ùéøôà:  
  áñ÷/á  
  øäæ  

שאין , ותשוקת שניהם יחד בדבוק אחד
אמר . ך לתבוע אותהולכן לא צרי, נפרדים

כתוב , אמר לו. ובזמן הגלות לא כך, לו
כשהנקבה בדבוק , מתי יוצא. ואינו, "זרעו"

לא ראיתי , ואם תאמר. אחד עם הזכר
אלא , בזמן של הגלות מה היא, צדיק נעזב

בזמן . זה אחוז למעלה ולא נעזב לעולמים
אחוז למעלה , אחר לא נעזב מהנקבה

מן של בז, אחוז למעלה. ואחוז למטה
, בזמן אחר אוחז את שני הצדדים, הגלות

  .ולעולם אינו נעזב, למעלה ולמטה

 àìã ãç à÷åáãá àãçë åäééåøúã àúáåàéúå
à äìò òáúîì êéøèöà àì àã ìòå ïùøôúî" ì

à éëä åàì àúåìâã àðîæáå" åàìå áéúë åòøæ ì
 íò ãç à÷åáãá àá÷åð ãë ÷éôð éúîéà åäéà

 àîéú éàå àøåëã)äë æì íéìäú ( éúéàø àì
 àä àìà àéä éàî àúåìâã àðîæá áæòð ÷éãö
 àì àøçà àðîæá ïéîìòì áæòð àìå àìéòì ãéçà
 ãéçà àúúì ãéçàå àìéòì ãéçà àá÷åðî áæòð
 ãéçà àøçà àðîæá àúåìâã àðîæá àìéòì

áæòð åðéà íìåòìå àúúå àìéòì ïéøèñ ïéøúì:  
ויתן אותם אלהים ברקיע "כתוב 

גב שנאמר ואף על . זה צדיק, "השמים
אלא ברקיע השמים , "ברקיע השמים"

שני , בא וראה. שהוא סיום הגוף, ודאי
זה , והם הראשית והסיום, רקיעים הם
ראשית הרקיע השמיני בו . כדוגמת זה

וזהו , קטנים וגדולים, שקועים כל הכוכבים
וממנו , הרקיע העליון הנסתר שמקיים הכל

, והוא השמיני ממטה למעלה, יוצא הכל
כך הוא . הראשית להוציא ממנו הכלוהוא 

שבו , הרקיע השמיני ממעלה למטה
כל האורות , שקועים כל הכוכבים

וזה הסיום , והוא נוטל את הכל, והמאורות
, כמו שאותו הרקיע השמיני. של הכל

, תלויים בו כל האורות, שהוא ראשית הכל
, כך גם זה, וממנו יוצאים, ונוטל אותם

בו כל האורות אותו רקיע השמיני תלויים 
  .וממנו יצאו לכל העולמות, ונוטל אותם

 áéúë)æé à úéùàøá( éäìà íúåà ïúéå" í
 øîúàã áâ ìò óàå ÷éãö àã íéîùä òé÷øá
 åäéàã éàãå íéîùä òé÷øá àìà íéîùä òé÷øá

ïåðéà ïéòé÷ø ïéøú éæç àú àôåâã àîåéñà ïåðéàå 
 àã àðååâë àã àîåéñå àúåøéù>àúåøéù< 

äàðéîú àòé÷øáá àéáëë ìë ïòé÷ù äéâ ïéøéòæ 
ïéáøáøåã äàîéúñ äàìò àòé÷ø àåä àãå 

 äàðéîú åäéàå àìë ÷éôð äéðîå àìë íéà÷ã
 àìë äéðî à÷ôàì àúåøéù àåäå àìéòì àúúî
 äéáã àúúå àìéòî äàðéîú àòé÷ø åäéà êë
 ìéèð àåäå ïéðéöåáå ïéøåäð ìë àééáëë ìë ïéòé÷ù
 àòé÷ø àåääã äîë àìëã àîåéñ àãå àìë

ú ìë äéá ïééìú àìëã àúåøéù åäéàã äàðéî
 ïéøåäð>ïåì ìéèðå< åäéà éàä éîð éëä é÷ôð äéðîå 

 ïåì ìéèðå ïéøåäð ìë äéá ïééìú äàðéîú àòé÷ø
ïéîìò åäìëì å÷ôð äéðîå:  

, הראשית והסיום עומדים כצורה אחד
ועל כן הוא הנהר ששופע ויוצא ולא 

הכל שיהיה , נפסקים מימיו לעולמים

 àîåéñå àúåøéùë àã ìòå éîéé÷ ãç àðååâ
 ïéîìòì éåîéî é÷ñô àìå ÷éôðå ãéâðã øäð åäéà

                                                           

ק שהיו נעלמות בתוך החכמה והוא שירותא "היא שרותא שהיא גלתה את הו'  היינו הבינה והיסוד הביא
 ).א"נ(ק "והיסוד סיומא דו' לאפקא כו

תרומה וכשתמנה הרקיעים מלמעלה למטה מהחכמה או מהדעת ' פ' כנז'  הרקיעים הם נקראים ספיב
ש רקיעא תמינאה "יבא הבינה להיות שמיני וז' בא היסוד שמיני וכשאתה מונה מלמטה למעלה מהמי

 ).א"נ(' וזה ח' זה ח' ש דא כגוונא דא כלו"ממטה למעלה וז' דהיינו הבי
ק שבתוכם שהם "נ שקיעין רמז לו"ים ונתלים ממנה אזב שהם אחו"קודי רלפב' בפ' כדאי'  היינו הספיג

 .)א"נ(ק "שרשים לו
ם רברבין "נ זעירין בעל הדין שהם גה"א. זעירין' ת אבות לאלו הנק"י שהם בני בנים רברבין חג" נהד

 ).א"נ(ח "ז.  בעלי הרחמים ונקרא רברבין שמדת טובה מרובהםי שה"תתנח
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ויתן אותם "ולכן , ו הראשיתהסיום כמ
להאיר על ", ולמה, "אלהים ברקיע השמים

הכל עומדים , ואף על גב שנאמר". הארץ
מה בין זה . וזהו בירור הדבר, כצורה אחד

אלא זה מקיים וזן את העולם העליון . לזה
ואת כל אותם הצדדים , שהוא בו

וזה מקיים וזן את העולם , העליונים
דים התחתון ואת כל אותם הצד

העולם שלמעלה , ואם תאמר. התחתונים
אותו הרקיע השמיני ) הוא(והרי , מי הוא

וכך , העליון הנסתר הוא העולם שלמעלה
כמו , שהרי שני עולמות הם, נקרא

וכל אותם , אלא הוא עולם עליון, שנתבאר
ואותם , שיוצאים ממנו נקראים על שמו

שיוצאים מן העולם התחתון נקראים על 
ברוך הוא , וזה הכל אחדוכל זה . שמו

  .לעולם ולעולמי עולמים

 êë ïéâáå àúåøéùë àîåéñ éåäîì àìë) úéùàøá
æé à (éäìà íúåà ïúéå" äîìå íéîùä òé÷øá í

 àìë øîúàã áâ ìò óàå õøàä ìò øéàäì
ë éîéé÷ àãç àðååâ äî äìîã àøéøá àåä àãå

 äàìò àîìòì ïæå íé÷åà àã àìà éàäì éàä ïéá
 íé÷åà àãå ïéàìò ïéøèñ ïåðéà ìëìå äéá åäéàã
 éàå ïéàúú ïéøèñ ïåðéà ìëìå äàúú àîìòì ïæå

 àäå åäéà ïàî àìéòìã àîìò àîéú)åäéà (
]àåää[ àîìò äàîéúñ äàìò äàðéîú àòé÷ø 

îìò ïéøú àäã éø÷à éëäå åäéà àìéòìã åäðéð ïé
 ïåðéà ìëå äàìò àîìò åäéà àìà øîúàã äîë

 ïåø÷à äéîù ìò äéðî é÷ôðã] é÷ôðã ïåðéàå
ïåø÷à äéîù ìò äàúú àîìòî[ éàäå éàä ìëå 

ïéîìò éîìòìå íìòì àåä êéøá ãç àìë:  

ארזי לבנון ' ישבעו עצי ה", בא וראה
הרי פרשוהו , מי הלבנון, "אשר נטע

פורים אשר שם צי"הפסוק הזה . ונתבאר
אשר שם ", "יקננו חסידה ברושים ביתה

ואלו . בלבנון, באיזה מקום, "ציפורים יקננו
  ,הן שתי הציפורים שאמרנו בכמה מקומות

 éæç àú)æè ã÷ íéìäú (åäé éöò åòáùé" éæøà ä
 øîúàå äåî÷åà àä ïåðáì ïàî òèð øùà ïåðáì

 àø÷ éàä)æé íù (åðð÷é íéøôö íù øùàà äãéñç 
øùà äúéá íéùåøáøúà ïàá åðð÷é íéøôö íù á 

 äîëá ïøîà÷ã íéøôö ïéøú ïåðéà ïéìàå ïåðáìá
øúà:  

  äøåú éøúñ  
שלא יהיה לו , עדרים הפריד לו לעצמו

וכמו שהפריש לו . חלק בשאר האומות
, מדרגות האמונה למעלה לחלקו ולגורלו

כך צריך להפריש מדרגות של מחנות 
לקשר אותם עמו באלו , קדושים למטה

וכולם רשומים .  של המלכהההיכלות
כמו שישראל , בסימן של המלך העליון

אף , רשומים למטה בין כל שאר האומות
מדרגות של מחנות עליונים רשומים הם 
לחלקו של הקדוש ברוך הוא בין כל שאר 

ועל זה בירר . החיילות ומחנות עליונים
רשומים , יעקב את אלו לחלקו וגורלו

כי " כתוב לכן. (של האמונה) בסוד(לחלק 
יה ". יעקב בחר לו יה ישראל לסגולתו

בירר חלקו וגורלו סוד , עליון הוא
כמו כן כאן הקדוש ברוך הוא ). האמונה

בירר לו מכל שאר צבאות ומחנות של 
ומחנות עליונים נפרדים אלו . העולם
בשעה שזוהר של אש בהארת , מאלו

כל המדרגות האחרות , השכינה מתגלה

 ïéîîò øàùá ÷ìåç äéì àäé àìã äéîøâì
 àìéòì àúåðîéäîã éâøã äéì ùéøôàã äîë

ãòå äé÷ìåçì ïéâøã àùøôàì êéøèöà éëä äéá
 äéãäá ïåì àøù÷ì àúúì ïéùéã÷ ïééøùîã
 ïéîéùø åäìëå àúéðåøèîã ïéìëéä ïåðéàá
 ïéîéùø ìàøùéã äîë äàìò àëìîã åîéùøá
 ïééøùîã ïéâøã óåà ïéîîò øàù ìë ïéá àúúì
 àåä êéøá àùãå÷ì äé÷ìåçì ïåðéà ïéîéùø ïéàìò

ã ìòå ïéàìò ïééøùîå ïéìéç øàù ìë ïéá øéøá à
 á÷òé>ïåðéà< äéáãòå äé÷ìåçì > ïéîéùø
à÷ìåçì<) àæøá ( àúåðîéäîã>ð" êë ïéâáå à
 áéúë)ã äì÷ íéìäú ( äé åì øçá á÷òé éë

 äé÷ìåç øéøá åäéà äàìò äé åúìåâñì ìàøùé
àúåðîéäîã àæø äéáãòå< êéøá àùãå÷ éëä óåà 

 ïéìéç øàù ìëî äéì øéøá àåä>å< ïééøùî
 àîìòãå ïéàìò ïééøùî ïéìàî ïéìà ïàùøôúî

 àøåðã àøäæã àúòùá>åøéäðá <)åøéäáá( 
                                                           

במקום ' כנגדו בקלישיש  והוא מכיוון, )ב"ב סג ע"ה ח"דע(ויחי ' י פ"ומאמרי רשב' ב' שער הקלי' עי א
 ).'פרק ב' ח שער הקלי"ע (תי בנות ש,לבן

 .י"שער מאמרי רשב' עי ב
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, ות מהזוהר ההואהאלו מתביישות ומתכס
וכל אלו התקונים . ולא יכלו להתקרב אליו

, שהם תיקון שלו, הקדושים) מדרגות(
מיד שמחים , בשעה שמתגלה הזוהר ההוא

, ועולים להתקרב עמו ולהתקשר אצלו
והיה העטופים "וסתר זה , והוא נתקן בהם

וצריך לברר ". ללבן והקשורים ליעקב
קו שחל) לחלקו(ולהבדיל מדרגות קדושות 

ובכולם , מאלו המדרגות של שאר העמים
בכור של הקדוש ברוך (צריך יעקב הקדוש 

ועל זה הקדוש ברוך הוא , )להתקרב, הוא
א "ס(בתוך צדדי , אמונה שלו, כתב בתורה

  .אשרי חלקו, מילים אלו) סתרי

 ïéðøçà ïéâøã ïåðéà ìë àéìâúà àúðéëùã
àìëé àìå àøäæ àåääî éôèòúîå ïôñëúå 

 ïéðå÷ú ïåðéà ìëå äéáâì àáø÷ì>ð"ïéâøã à< 
 ïéùéã÷>ïåðéàã< àúòùá äéìéã àðå÷ú 

 ï÷ìñå ïàãç ãéî àøäæ àåää àéìâúàã
øù÷úàìå äéãäá àáø÷úàìäéàå äéáâì àå åäá 

àã àøúñå úð÷úúà) áî ì úéùàøá( äéäå 
êéøèöàå á÷òéì íéøåù÷äå ïáìì íéôåèòäà 

àëøáìáïéùéã÷ ïéâøã àùøôúàìå ã äé÷ìåçâ 
 á÷òé êéøèöà àìëáå ïéîò øàùã ïéâøã ïåðéàî

 àùéã÷>ð" àåä êéøá àùãå÷ã àøëåá à
àáø÷úàì< áéúë àåä êéøá àùãå÷ àã ìòå 

 àúåðîéäî àúééøåàá éøèñ åâá äéìéã>ð" à
éøúñ<äé÷ìåç äàëæ ïéìà ïéìî   

  âñ÷/à  
. ומאלו נפרדות כמה ציפורים אחרות

ויוצאות מן לבנון שהוא , אבל אלו עליונות
וללבן שתי "וסוד הדבר , למעלה) סתום(

זו " (חסידה ברושים ביתה. "'וגו" בנות
ששת , באותם ששה בנים עליונים, )לאה

 למה נקרא .כמו שנתבאר, צדדי העולם
אף על גב , אלא העולם העליון הזה, חסידה

שכאשר , קוראים לו זכר, שהוא נקבה
. כל טוב וכל האור יוצא ממנו, מתפשט

ממנה ) משם(יוצא , ומשום שהיא חסידה
ויאמר "שכתוב , שהוא האור הראשון, חסד

, "ברושים ביתה"ועל זה ". אלהים יהי אור
, אל תקרי ברושים אלא בראשים" ברושים"

והיא , שהרי העולם האחר בתחתונים ביתה
ולפעמים נקרא , בית הדין של העולם

ועל . דוגמת למעלה בכל אותם השמות
ויתעצב אל ' וינחם ה", המקום הזה כתוב

שהרי במקום הזה , "'חרון אף ה", "לבו
הכל הוא , שהרי כל מה שלמעלה, תלוי

אין , ועל זה שנינו, באור חיים לכל הצדדים
ועל זה , בדיוק לפני,  המקוםעצבות לפני

בשמחה באו לפניו ' עבדו את ה"כתוב 
כנגד " בשמחה' עבדו את ה". "ברננה

 ìáà ïéðøçà ïéøôö äîë ïùøôúà ïéìàîå
 åäéàã ïåðáìî ïé÷ôðå ïéàìò ïéìà>ð" à

äàîéúñ< úåðá éúù ïáììå äìîã àæøå àìéòì 
>åâå'<ã äúéá íéùåøá äãéñç >ð"äàì àã à< 

 äîë àîìòã ïéøèñ úéù ïéàìò ïéðá úéù ïåðéàá
 àîìò éàä àìà äãéñç éø÷à éàîà øîúàã

 àá÷åðã áâ ìò óà äàìò]éäéà[  äì ïðéø÷>øëã< 
 ÷éôð äéðî åøéäð ìëå åáéè ìë èùôúà ãëã

 êë ïéâáå)ïîúî ÷éôð] (äðéî ÷éôð äãéñç éäéàã[ 
ñç" áéúëã äàîã÷ àøåäð åäéàã ã) à úéùàøá

â (éäìà øîàéå" äúéá íéùåøá àã ìòå øåà éäé í
 àäã íéùàøá àìà íéùåøá éø÷ú ìà íéùåøá
 àðéã éá éäéàå äúéá ïéàúúá àøçà àîìò

ìòã ïåðéà ìëá àìéòìã àðååâë éø÷à ïéðîæìå àî
 áéúë àã øúà ìòå ïäîù)å å íù (åäé íçðéå" ä

åäé óà ïåøç åáì ìà áöòúéå" àã øúàá àäã ä
 åøéäðá åäéà àìë àìéòìã äî ìë àäã àéìú
 éðôì úåáöò ïéà ïðéðú àã ìòå ïéøèñ ìëì ïééç

 áéúë àã ìòå à÷ééã éðôì íå÷îä)á ÷ íéìäú (

                                                                                                                                                                                     

ח שער לח פרק "ע(אלו של לאה ורחל המה תולדות של לבן שהוא בחינת הלובן העליון ' בחי' ב א
 .##)*'ג
áàøøáì ) ôã"å.( 
âäé÷ìåçì  0ôã "å. 

ע "דעולמות בי' קליד' ב דנוק"מוחין חו' אבל ב, א"ב ע”תיקוז ע' הק' עי". צפרים"לאה ורחל מכונות  ד
' פרק ב' שער הקלי' עי. 'א דקלי"ב דז"הרי הם חו" בני האלהים"ונכללים בהם , "נשים זונות' ב"נקראים 

  ).א"ב סג ע"ה ח"דע(י ויחי "ומאמרי רשב
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כנגד " באו לפניו ברננה. "העולם העליון
אשריהם ישראל בעולם . העולם התחתון

אשריך "לכן כתוב , הזה ובעולם הבא
מגן עזרך ' ישראל מי כמוך עם נושע בה

  .'וגו" ואשר חרב גאותך ויכחשו

åäé úà åãáò" åãáò äððøá åéðôì åàá äçîùá ä
åäé úà"äàìò àîìò ìéá÷ì äçîùá äà åàá 

äàúú àîìò ìéá÷ì äððøá åéðôìá ïåðéà ïéàëæ 
 êë ïéâá éúàã àîìòáå ïéã àîìòá ìàøùé

 áéúë)èë âì íéøáã ( êåîë éî ìàøùé êéøùà
åäéá òùåð íò" êúåàâ áøç øùàå êøæò ïâî ä

åâå åùçëéå':  
" ל ברהטיםויצג את המקלות אשר פצ"
אם חכמת ", פתח רבי אלעזר ואמר. 'וגו

אם חכמת ". "חכמת לך ולצת לבדך תשא
אוי לאותם רשעי , בא וראה, "חכמת לך

העולם שלא יודעים ולא משגיחים בדברי 
משום שאין , וכשהם משגיחים בה, תורה

דברי התורה דומים בעיניהם , להם שכל
, כאלו כולם דברי ריקנות ואין בהם תועלת

. ל משום שהם ריקנים מדעת ושכלוהכ
כולם דברים , שהרי כל דברי התורה

וכל דבר ודבר שכתוב , עליונים ונכבדים
יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ", בה

וכל אותם הטפשים , )בתורה" (ישוו בה
לא די , כשרואים דברי תורה, אטומי הלב

אלא שהם אומרים , להם שלא יודעים
שאין בהם דברים , שהם דברים פגומים

ה יתבע מהם את "אוי להם כשהקב. תועלת
ויענשו עונש שמורדים , עלבון התורה

כי לא דבר ֵרק ", מה כתוב בתורה. ברבונם
שהרי , הוא מכם, ואם הוא ֵרק, "הוא מכם

כל התורה מלאה מכל אבנים טובות 
, ומרגליות יקרות מכל הטובות של העולם

 ואיך, "וכל חפציך לא ישוו בה"כמו שנאמר 
, ושלמה המלך אמר. יאמרו שהיא ריקה

שכאשר יתחכם , "אם חכמת חכמת לך"
שהרי בתורה , זוהי תועלת לו, אדם בתורה

ולצת . "לא יכול להוסיף אפילו אות אחת
שהרי התורה לא יגרע כלום , "לבדך תשא

âöéååâå íéèäøá ìöô øùà úåì÷îä úà  '
)çì ì úéùàøá ( øîàå øæòìà éáø çúô) è éìùî

áé ( íà àùú êãáì úöìå êì úîëç úîëç íà
 àîìò éáééç ïåðéàì éåå éæç àú êì úîëç úîëç
 ãëå àúééøåàã éìîá ïéçéâùî àìå ïéòãé àìã
 ïéìî åðúìëñ ïåì úéìã ïéâá äá ïéçéâùî ïåðéà

äééðéòá ïééîã àúééøåàã éìî åäìë åìéàë å
 ïåðéàã ïéâá àìëå àúìòåú åäá úéìå àéð÷éø
 àúééøåàã éìéî ìë àäã åðúìëñå àúòãî ïéð÷éø

÷éå ïéàìò ïéìî åäìëé áéúë äìîå äìî ìëå ïéø
 äá)åè â íù (íéðéðôî àéä äø÷é)  ç íùàé( ìëå 

éöôçí äá ååùé àì )àúééøåàá ( ïéùôè ïåðéà ìëå
åàã éìî ïàîç ãë àáìã ïéîéèà éã àì àúééø

 ïéìî åäðéàã éøîà ïåðéàã àìà éòãé àìã ïåì
 òáúé ãë ïåì éåå àúìòåú åäá úéìã éìî ïéîéâô

á÷ ïåì"àùðåò ïåùðòúéå àúééøåàã àðåáìò äâ 
 àúééøåàá áéúë äî ïåäéøàîá éãøîã) íéøáã

æî áì ( ÷ø åäéà éàå íëî àåä ÷ø øáã àì éë
ïéðáà ìëî àééìî àìë àúééøåà àäã åäéà íëî 
 äîë àîìòã ïéáè ìëî ïéøé÷é ïàìâøîå ïéáè

éöôç ìëå øîà úàãíã ïåøîéé êéäå äá ååùé àì 
 úîëç íà øîà àëìî äîìùå àéð÷éø éäéàã
 àúééøåàá ùð øá íëçúé ãëã êì úîëç

äéìéã àúìòåúä ìéëé àì àúééøåàá àäã åäéà 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ (ה שהיא עד היסוד שהכל רחמים ושמחא
ה "ובשל. הדינין בשיר' קי שהלוים ממתךשצריך רננות ושירין למתקא על דר'  שהוא לפניו של שם ההויב

 בשמחה דא עלמא תתאה ברעדה דא סוגרי' את יוסף מהפך הגירסא מחמת קושי' רשה וישב פסוק ויהי הפ
 ).א"נ(עלמא עילאה 

ט ועברו עבירות ומרדו במאריהון אפילו שוגג נחשב כמזיד אחר " שלפי שלא למדו לא עשו מצות ומעג
 ).א"נ(ב כמזיד שבמזיד לא עסקו בתורה לכן מה שיעברו נחש

 ל"כנ## * ד
 תוספת ועניינים ףוהרי כשמעמיק מוסי'  כלומר איך אמרת שהתורה מלייא מכל טבין אבנין וכוה

א כל אלו התוספת והחידושים הכל הוא בתורה אלא שהוא מתחכם בה להבין דבר "שהחכמים מוסיפים לז
 ).א"נ(כלל והכל בה ' מתוך דבר וזה תועלתא דיליה כי אין בתורה תוס
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ונשארת , והליצנות היא שלו, מהשבח שלה
בו להאביד אותו מן העולם הזה ומן 

  .העולם הבא

àùú êãáì úöìå úçà úà åìéôà àôñåàìà 
 òøâé àì àúééøåà àäã]àäçáùî) [àçáùî( 

 äéá øàúùàå åäéà äéìéã àúåðöéìå íåìë
éúàã àîìòîå àîìò éàäî äéì àãáåàì:  

כאשר האותיות העליונות , בא וראה
הסוף של כל , כולן מתחברות בדרגה הזו

ומתמלאת , הדרגות הקדושות העליונות
אז , מהם ומתברכת מן העולם העליון

הדרגה הזו עומדת להשקות את כל 
וכל אחד , ד כראוי לוכל אחד ואח, העדרים

בא וראה מה . ואחד נשקה מדין ורחמים
ויצג את המקלות אשר פצל ", כתוב

שיעקב רצה לתקן תפלת ', וגו" ברהטים
ולהאיר ללבנה ולהשקות ולברך , ערבית

ויצג את "שכתוב , אותה מכל הצדדים
אלו דינים וגבורות שיוצאים מן , "המקלות

 וכאשר יעקב רצה לתקן. הגבורה שלמעלה
סילק את כל אותם הדינים , את הדרגה הזו

, והקים אותם ברהטים, והגבורות ממנה
באותם ארבעת הרהטים שעומדים תחת זו 

שמתמלאת מאותם , באר חפרוה שרים
משום . הנחלים והמעיינות העליונים

שכאשר המים יוצאים מהבאר הקדושה 
ועל כן , אלו הארבעה נוטלים הכל, הזו

  ומשם, נקראים רהטים

 àú éàäá åäìë ïøáçúî ïéàìò ïååúà ãë éæç
 àéìîúàå ïéàìò ïéùéã÷ ïéâøã ìëã àôåñ àâøã
 àâøã éàä ïéãë äàìò àîìòî àëøáúàå åäééðî
 ãçå ãç ìë ïéøãò åäìåëì äà÷ùàì àîéé÷
 àðéã ïî é÷ùúà ãçå ãç ìëå äéì éæç à÷ãë

 áéúë äî éæç àú éîçøå)çì ì úéùàøá ( âöéå
 íéèäøá ìöô øùà úåì÷îä úàåâå ' àòá á÷òéã

 àøäéñì àøäðàìå úéáøò ìù äìôú àð÷úàì
 âöéå áéúëã ïéøèñ ìëî äì àëøáìå äà÷ùàìå
 äøåáâî é÷ôðã ïøåáâå ïéðéã ïéìà úåì÷îä úà
 àâøã éàäì àð÷úàì àòá ãë á÷òéå àìéòìã
 ïåì íé÷åàå äðéî ïøåáâå ïéðéã ïåðéà ìëì ÷éìñ
 éàä úåçú éîéé÷ã òáøà íéèäø ïåðéàá íéèäøá

øàá >íéøù äåøôç< )çé àë øáãîá ( àéìîúàã
 ïééî ïé÷ôð ãëã ïéâá ïéàìò ïéòåáîå ïéìçð ïåðéàî
 ìòå àìë éìèð òáøà ïéìà àùéã÷ øàá éàäî

ïîúîå íéèäø ïåø÷à àã  

  âñ÷/á  
ואותם דינים . כולם באים לשתות

כולם עומדים שם לקחת את כל , וגבורות
  .אחד ואחד כראוי לו

ïåðéàå éúùîì àìë ïééúà åäìë ïøåáâå ïéðéã 
äéì éæç à÷ãë ãçå ãç ìëì àìèðì ïîú éîéé÷:  

אשר תבאנה הצאן לשתות לנוכח "
מה זה , "ויחמנה. "אלו כנגד אלו, "הצאן

, שכאשר מתעטרים בדין, ויחמנה
והולכים , מתחממים באותו הדין

וְמַעייִנים בדרכי בני , ומשוטטים בעולם
בא וראה מה . הן לטוב הן לרע, האדם

, "ויחמו הצאן אל המקלות", ב אחריוכתו
משום שאותם המקלות היו מתחממים 

, ונפקדים עליו, ומשגיחים בדיני העולם
כמו שנאמר , ונדונים אנשים עליהם

בגזרת עירין פתגמא ומאמר קדישין "
בגזירת מלאכים הדבר . ('וגו" שאלתא

  ).'ובפקודת קדושים הגזרה וגו

 ïàöä çëðì úåúùì ïàöä äðàáú øùà
)áçì ì úéùàø (äðîçéå ïéìà ìéá÷ì ïéìà  éàî

 àåääá ïéîîçúî àðéãá ïøèòúî ãëã äðîçéå
 ïåäéçøàá éðééòîå àîìòá ïéèàùå ïéìæàå àðéã
 áéúë äî éæç àú ùéáì ïä áèì ïä àùð éðáã

 äéøúá)èì íù ( ïéâá úåì÷îä ìà ïàöä åîçéå
 éðéãá ïéçéâùîå ïîîçúî ååä úåì÷î ïåðéàã

àîìòá äéìò ïã÷ôúàå  åäééìò àùð éðá åðãúàå
 øîà úàã äîë)ãé ã ìàéðã ( ïéøéò úøæâá

åâå àúìàù ïéùéã÷ øîàîå àîâúô':  

                                                                                                                                                                                     

ח "ז. 'ו בה דהא וכו"ח] מגרעת) [תוספת(גים על דברי חכמים זה אינו ילעמ פירוש אלו המתלוצצים וא
 ).א"נ(

וא פירוש לסופיה דקרא עקודים נקודים וטלואים שיש מי שנשפע עליו דין שהוא עקוד וכלוא בבית ה ב
ש ועשתרות "ר וטלאים כמויש נקוד בנקידו יסורין שבאים עליו ויש טלואים מלשון טלה שיש להם עוש

 ).א"נ(צאנך 
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דבקה נפשי ", רבי חייא פתח ואמר
בפסוק הזה יש , "אחריך בי תמכה ימינך

משום , "דבקה נפשי אחריך", להסתכל
שדוד המלך היה מדביק תמיד את נפשו 

 ולא חשש לדברים, אחרי הקדוש ברוך הוא
אלא להדביק נפשו , אחרים של העולם

וכיון שהוא היה נדבק בקדוש . ורצונו בו
. היה תומך בו ולא עוזב אותו, ברוך הוא

מכאן שכאשר אדם בא להידבק בקדוש 
הקדוש ברוך הוא אוחז בו ולא , ברוך הוא
, "דבקה נפשי אחריך", דבר אחר. עוזב אותו

שהרי כאשר , להתעטר דרגתו למעלה
, שלו ונתברכה(ההיא נדבקת הדרגה 

בדרגות העליונות לעלות ) וכשהתגלתה
אז הימין אוחז בה להעלותה , אחריהן

כמו שנאמר , ולחברה בחיבור אחד כראוי
, "וימינו תחבקני"וכתוב , "ותאחזני ימינך"

וכשאוחז בו ". בי תמכה ימינך"ועל זה 
שמאלו תחת "אז כתוב , בקדוש ברוך הוא

 יחוד אחד והוא, "לראשי וימינו תחבקני
אז , וכשהוא חיבור אחד. וחיבור אחד

. מתמלאת אותה דרגה שלו ומתברכת
, וכשמתמלאים כל אותם הרהטים

וכל , מתמלאים לארבעת צדדי העולם
. העדרים משקים כל אחד ואחד לצדו

בירר לו , וכשבא יעקב לתקן את הדרגה הזו
והצד האחר שלא ראוי , צד הימין שראוי לו

וישת לו "שכתוב כמו , לו נפרד ממנו
, "עדרים לבדו ולא שתם על צאן לבן

היה לבדו שלא ישתמש בטעויות , "לבדו"
. שבצדדים האחרים] בעבודה זרה[האחרות 

כי "שעליהם כתוב , אשרי חלקם של ישראל
" 'אלהיך ובך בחר ה' עם קדוש אתה לה

  .'וגו

 øîàå çúô àééç éáø)è âñ íéìäú ( ä÷áã
ä êðéîé äëîú éá êéøçà éùôð úéà àø÷ éà

 ãåãã ïéâá êéøçà éùôð ä÷áã äéá àìëúñàì
 äéøúáà øéãú äéùôð ÷áãúî äåä àëìî

á÷ã" ïéìîì ùééç àìå ä]ïéðøçà[ àìà àîìòã 
 äåä åäéàã ïåéëå äéá äéúåòøå äéùôð à÷áãúàì

á÷á ÷áãúî" äé÷áù àìå äéá êéîú äåä ä
ùð øáì ïàëîàá÷á à÷áãúàì àúà ãë " ä

á÷" ÷éáù àìå äéá ãéçà ä ä÷áã øçà øáã äéì
àìéòì äéâøã àøèòúàì êéøçà éùôðá ãë àäã 

 àâøã àåää ÷áãúà>ð" ãëå àëøáúàå äéìéã à
àéìîúà< ïéãë åäééøúá à÷ìñì ïéàìò ïéâøãá 

 äéì àøáçìå äéì à÷ìñì äéá ãéçà àðéîé
 øîà úàã äîë úåàé à÷ãë ãç àøåáçá) íù

é èì÷ ( áéúëå êðéîé éðæçàúå)å á øéù ( åðéîéå
ð÷áçúàã ìòå é  äéá ãéçà ãëå êðéîé äëîú éá

á÷á" áéúë ïéãë ä)ùí ( éùàøì úçú åìàîù
>éð÷áçú åðéîéå< ãç àøåáçå ãç àãåçé åäéàå 

 àâøã àåää àéìîúà ïéãë ãç àøåáç åäéà ãëå
éìîúà ãëå àëøáúàå äéìéãïé ïéèäø ïåðéà ìë 

 àééøãò åäìëå àîìòã ïéøèñ òáøàì ïééìîúà
øèñì ãçå ãç ìë ïéé÷úùà á÷òé àúà ãëå äé

 àðéîéã àøèñ äéì øéøá àâøã éàä àð÷úàì
 äéì éæçúà àìã àøçà àøèñå äéì éæçúàã

ùøôúàú áéúëã äîë äéðéî )î ì úéùàøá( 
 ïáì ïàö ìò íúù àìå åãáì íéøãò åì úùéå
 ïéðøçà ïååòèá ùîúùé àìã éåãåçìá äåä åãáì
 ìàøùéã ïåä÷ìåç äàëæ ïéðøçà ïéøèñáã

 áéúë åäééìòã)øáãá ãé íé ( äúà ùåã÷ íò éë
åäéì"äìà ä"åäé øçá êáå êé" ä]åâå') [ åì úåéäì

äìåâñ íòì(:  
יעקב הוא המשובח של , ובא וראה

ומשום שהוא . האבות והוא כלל כולם
לכן הוא עומד להאיר , הכלל של הכל

שיעקב הוא עומד לתקן את תפילת , ללבנה

ïäáàã àçáùåú åäéà á÷òé éæç àúåâ åäéàå 
åäìëã àììëã êë ïéâá àìëã àììë åäéàã ïéâáå 

 á÷òéã àøäéñì àøäðàì íéà÷ åäéà íéà÷ åäéà
úéáøò úìôúì àð÷úàìä åäéà àðå÷ú àåää ìëå 

                                                           

 ).א"נ(ה יהיה תומך בו "נ שיהיה דבק בו בודאי דקב"לאו דוקא דוד אלא כל ב'  פיא
 ).א"נ(ח "ז. ת להתייחד עמו"נפש דוד ללכת אחרי הת' הנק'  וזהו דבקה נפשי שהיא המלב
 )נ"ש( יעקב איהו תושבחא דאבהן בחיר שבאבות שכל מטתו שלימה ג
כלומר ' ג ובגין דאיהו כללא דכלא וכו"שכן נקרא שמים שכולל אש ומים שהן ח. לא דכלהו ואיהו כלד

ת קו האמצעי מבריח מן הקצה אל הקצה לו נאוה תהלת הייחוד כי הוא הכולל את כולם ולכן "להיות הת
 ). נ"ש(איהו קאים לאנהרא לסיהרא 

 ).נ"ש(לעיל '  לאתקנא תפלת ערבית לטהרה לדיניה ולמקשטה כדפיה
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כל . וכל התקון ההוא הוא כראוי לו. ערבית
, כולם בתקון, צדדים הקדושיםאותם ה

והפריד חלקו מחלקם של , התקין בצדו
אלו הצדדים העליונים . שאר העמים

ואלו צדדים , הקדושים בקדושה עליונה
  .טמאים בטומאת הטומאה

ïéùéã÷ ïéøèñ ïåðéà ìë äéì éæç à÷ãë åäéàà 
 äé÷ìåç ùéøôàå éåøèñá ïé÷úà àðå÷úá åäìë

 ïéøèñ ïéìà ïéîò øàùã à÷ìåçî>ïéàìò< 
 ïéáàñî ïéøèñ ïéìàå äàìò äùåã÷á ïéùéã÷

áàñîáåàúåáàñîã :  
וישת לו עדרים "שכתוב , והרי בארנו

שתיקן תקונים לאמונה " וישת לו ","לבדו
להיות לו ' ובך בחר ה"כמו שנאמר , לבדו

ולא שתם על ". "לעם סגולה מכל העמים
. שלא שם חלקו וגורלו עמהם, "צאן לבן

תיקן סוד , שלמות האבות, ועל כן יעקב
והפריד חלקו וגורלו מהחלק , האמונה

ועל זה כתוב . והגורל של שאר העמים
להיכם חיים כלכם א' ואתם הדבקים בה"

  ".היום

 åãáì íéøãò åì úùéå áéúëã àðîé÷åà àäå
 äîë åãáì àúåðîéäîì ïéðå÷ú ïé÷úàã åì úùéå

 øîà úàã)á ãé íéøáã (åäé øçá êáå" úåéäì ä
íéîòä ìëî äìåâñ íòì åìåâå ' ïàö ìò íúù àìå 

 àã ìòå ïåäîò äéáãòå äé÷ìåç éåù àìã ïáì
îéäîã àæø ïé÷úà ïäáàã åîéìù á÷òé àúåð

 øàùã àáãòå à÷ìåçî äéáãòå äé÷ìåç ùéøôàå
 áéúë àã ìòå ïéîò)ã ã íù ( íé÷áãä íúàå

åäéá"äìà ä"íåéä íëìë íééç íëé:  
, אשרי חלקם של ישראל, רבי אבא אמר

שהם עליונים על העמים עובדי כוכבים 
והדרגות , משום שדרגתם למעלה, ומזלות

. של העמים עובדי כוכבים ומזלות למטה
אלו . ואלו בצד הטומאה, צד הקדושהאלו ב
כיון שנחרב בית . ואלו לשמאל, לימין

השיב אחור ימינו מפני ", המקדש מה כתוב
". הושיעה ימינך וענני"ולכן כתוב , "אויב

עד , והשמאל מתגבר והטומאה מתחזקת
שיבנה הקדוש ברוך הוא את בית המקדש 

ויחזרו דבריו , ויתקן את העולם על תיקונו
. עבור צד הטומאה מן העולםוי, כראוי

ואת רוח הטומאה "והנה נאמר שכתוב 
  ',וגו" אעביר מן הארץ

 ìàøùéã ïåä÷ìåç äàëæ øîà àáà éáø
åëò ïéîò ìò ïéàìò ïåðéàã" ïåäìã àâøãã ïéâá í

åëò ïéîòã ïéâøãå àìéòì" àøèñá ïéìà àúúì í
 àðéîéì ïéìà àáàñîã àøèñá ïéìàå äùåã÷ã

øçúàã ïåéë àìàîùì ïéìàå äî àùã÷î éá á
 áéúë)â á äëéà ( áéåà éðôî åðéîé øåçà áéùä

 áéúë êë ïéâáå)æ ñ íéìäú ( éððòå êðéîé äòéùåä
 éðáéã ãò ó÷úúà àáàñîå øáâúà àìàîùå

á÷"éå àùã÷î éá ä éåðå÷ú ìò àîìò ïé÷ú
éìî ïåøãäéåá àøèñ øáòúéå úåàé à÷ãë 

 áéúëã øîúà àäå àîìò ïî àáàñî) âé äéøëæ
á (çåø úàååâå õøàä ïî øéáòà äàîåèä '  

  ãñ÷/à  
וישאר . 'וגו" בלע המות לנצח"וכתוב 

כמו שכתוב , הקדוש ברוך הוא לבדו
' ונשגב ה"וכתוב , "והאלילים כליל יחלוף"

כמו שכתוב , הוא לבדו". לבדו ביום ההוא
משום שיכלה כח , "ואין עמו אל נכר"

ולא ישאר למעלה , הטומאה מן העולם
, ש ברוך הוא לבדוולמטה אלא הקדו

, ויקרא קדוש. עם קדוש, וישראל לעבודתו
והיה הנשאר בציון והנותר "שכתוב 

בירושלים קדוש יאמר לו כל הכתוב לחיים 
ואז יהיה מלך יחידי למעלה , "בירושלים

 áéúëå)ç äë äéòùé (öðì úåîä òìáåâå ç '
á÷ øàúùéå" áéúëã äîë éåãåçìá ä)çé á íù (

 áéúëå óåìçé ìéìë íéìéìàäå)æé íù ( áâùðå
åäé" äîë éåãåçìá àåä àåää íåéá åãáì ä

 áéúëã)áé áì íéøáã ( ïéâá øëð ìà åîò ïéàå
 éöúùéã>àáàñî àìéç< øàúùé àìå àîìòî 

á÷ àìà àúúå àìéòì" ìàøùéå éåãåçìá ä
 ùéã÷ íò äéðçìåôì>éåã÷ éø÷úéù< áéúëã 

)â ã äéòùé ( øúåðäå ïåéöá øàùðä äéäå

                                                                                                                                                                                     

 כל אינון סטרין קדישין היינו כללות ההיכלות זה בזה מתקשרים עם המלכות היא מתתקנת א
ת אתקין "ש כלהו בתיקונא וכללות אחד ואז הת"ומתקשטת בהם בסוד מעשה הטוב העולה מהתחתונים וז

קא קצותיו ונכללים ההיכלות במלכות ונבדלו מהקליפות חול'  סטרין דיליה ותנכלל בשי' בסטרוי שהו
 ).נ"ש ()ה"ז(דשאר עמין 

á  ïéìî)ôã"å.( 
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כמו שכתוב , ועם יחידי לעבודתו, ולמטה
  ".ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ"

 íééçì áåúëä ìë åì øîàé ùåã÷ íìùåøéá
 àäé ïéãëå íìùåøéá>àëìî <)àîìò( éàãéçé 

àãéçé àîòå àúúå àìéòìé äîë äéðçìåôì 
 áéúëã)äã"àë æé à ( ãçà éåâ ìàøùé êîòë éîå

õøàá:  
. רבי יצחק ורבי ייסא היו הולכים בדרך

נתעסק , הנה שכינה אצלנו,  ייסאאמר רבי
שכל מי שעוסק בדברי תורה , בדברי תורה
. זוכה להמשיך אותה עמו, ומשתדל בה

וברוך צורי ' חי ה", פתח רבי יצחק ואמר
. הפסוק הזה הוא סוד, "וירום אלוהי ישעי

וכי לא ידענו שהקדוש ברוך הוא , "'חי ה"
הוא , אלא אפילו צדיק גמור, נקרא חי
צדיק הוא למעלה , הרי חיש, נקרא חי

למעלה הקדוש ברוך , וצדיק הוא למטה
, למטה הצדיק נקרא חי, הוא נקרא חי

למה ". ובניהו בן יהוידע בן איש חי"שכתוב 
שהרי צדיק , משום שהוא צדיק, נקרא חי
הכל , "וברוך צורי. "ֵחי העולמים, נקרא חי

, שלא נפרדים זה מזה, חי וברוך, אחד
נקרא באר מים שכאשר מתחברים יחד 

. זה נובע בתוכו וזה מתמלא ממנו, חיים
זה העולם העליון , "וירום אלוהי ישעי"

שהרי ממנו , רם על הכל, שהוא רם ונשא
וכל הנביעה ) מקור שלא פוסק(, יוצא הכל

ומשם מתברכת , שנובע למלא הבאר כראוי
וכשמתמלאת , להאיר לכל אותם שלמטה

  ."וירום אלוהי ישעי"אז , הכל כראוי

 øîà àçøàá éìæà ååä àñéé éáøå ÷çöé éáø
 éìîá ÷ñòúð ïáâì àúðéëù àä àñéé éáø
 àúééøåàã éìîá ÷éñòã ïàî ìëã àúééøåàã
 éáø çúô äéãäá äéì àëùîàì éëæ äá ìãúùéå

 øîàå ÷çöé)æî çé íéìäú (åäé éç" éøåö êåøáå ä
äìà íåøéå"åäé éç àæø åäéà àø÷ éàä éòùé é" ä

á÷ã àðòãé àì éëå"ä ÷éãö åìéôà àìà éç éø÷à 
 àìéòì åäéà ÷éãö éç àäã éç éø÷à åäéà øåîâ

á÷ àìéòì àúúì åäéà ÷éãöå" àúúì éç éø÷à ä
 áéúëã éç éø÷à ÷éãö)ù"ë âë á ( ïá åäéðáå

 åäéàã ïéâá éç éø÷à éàîà éç ùéà ïá òãéåäé
 êåøáå íéîìåòä éç éø÷à éç ÷éãö àäã ÷éãö

êåøáå éç ãç àìë éøåöàùøôúî àìã  éããäî é
 àã íééç íéî øàá éø÷à àãçë ïéøáçúî ãëã

äìà íåøéå äéðî àééìîúà àãå åâì òéáð" éòùé é
 àìë ìò íø àùðå íø åäéàã äàìò àîìò àã

]àìë ÷éôð äéðéî àäã[) ÷éñô àìã àøå÷î ( ìëå
 úåàé à÷ãë àøéá àééìîúàì òéáðã åòéáð
 àúúìã ïåðéà ìëì àøäðàì àëøáúà ïîúîå

 àìë àééìîúà ãëå íåøéå ïéãë úåàé à÷ãë
äìà"éòùé é:  

לא יגרע מצדיק ", פתח רבי ייסא ואמר
עיניו ואת מלכים לכסא ויושיבם לנצח 

כשרשעים לא שולטים , בא וראה. ויגבהו
אז הצדיק , )בעולם(בעולם ונאבדים ממנו 

לא יחיה רשע "זהו שכתוב , שולט בעולם
לא ", מה כתוב אחריו". ומשפט עניים יתן

כמו , מה זה עיניו, " עיניויגרע מצדיק
ואת מלכים ". "אל צדיקים' עיני ה"שנאמר 

אלו הם המלכים השולטים , "לכסא
, "ויושיבם לנצח. "שנאחזים בכסא

, "ויגבהו. "שהתקיימו בכסא בקיום שלם
ויתקיים , לשלוט בעולם, למה ויגבהו

, "ויגבהו", דבר אחר. הכסא על עמודיו
שנוטלים את הכסא ומעמידים אותו 

ואז הכל , למעלה להאחז במקומו כראוי
  .יחוד אחד

 øîàå àñéé éáø çúô)æ åì áåéà ( òøâé àì
 çöðì íáéùåéå àñëì íéëìî úàå åðéò ÷éãöî
 àîìòá ïéèìù àì àéáééç ãë éæç àú åäáâéå

 äéðéî åãéáàúàå)àîìòá ( åäéà ÷éãö ïéãë
ää àîìòá èéìù" ã)å íù ( òùø äéçé àì

áéúë äî ïúé íééðò èôùîå òøâé àì äéøúá 
 øîà úàã äîë åðéò åäî åðéò ÷éãöî) ãì íéìäú

æè (åäé éðéò" àñëì íéëìî úàå íé÷éãö ìà ä
 àñëì ïãçàúàã ïéèéìù ïéëìî ïåðéà ïéìà
 àîåé÷á àééñøåëá åîéé÷úàã çöðì íáéùåéå
 àîìòá äàèìùì åäáâéå éàîà åäáâéå íéìù
 åäáâéå øçà øáã éäåëîñ ìò àééñøåë íéé÷úéå

 éìèðã àãçàúàì àìéòì äì ïéô÷æå àééñøë
àãç àãåçé àìë ïéãëå úåàé à÷ãë äéøúàá:  

                                                           

 ).א"נ(מ "א. חיות' ן יחד כוכבי בקר כמנין של כנפי ד"ך בגימטריא ברוחי ובר' ך מי חי יסוד וברא
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, בעודם הולכים ראו איש אחד שהיה בא
אמר רבי . וילד אחד עמו רוכב על כתפו

וכדי , ודאי שהאיש הזה הוא יהודי, יצחק
, אמר רבי ייסא. לזכות אנשים הוא בא
, כשהגיע אליהם, נזכה אנו בו בראשונה

המדה (איפה כלי של בישול , אאמר רבי ייס
כדי שיזכו , אמר. בקיצור הדרך) של העמיר

והגיע , שהרי יש לי שני בנים, אנשים) בו(
והיום אני הולך כדי שיזכו , שר לעיר ונשבו

  .זכו עמו ונתנו לו לאכול, בהם בני אדם

 ãçå éúà äåäã ùð øá ãç åîç éìæà ååäã ãò
çöé éáø øîà äéôúë ìò áéëø äéîò à÷åðé ÷

 éðáì äàëæì ïéâáå åäéà éàãåé ùð øá éàä éàãå
àúà à÷ àùðà ïðà äëæð àñéé éáø øîà 

 àñéé éáø øîà åäééáâì àèî ãë äéá àúéîã÷á
àúñé÷ ïà) àîøéèã( >àîéøèãá ð" àèñé÷ à

àøéîòã<àçøåàã éåèøé÷á âøîà ã ïåëæéã ïéâá 
)éá (àùð éðáä àúàå éì úéà ïéðá ïéøú àäã 

àðøåèå åáúùàå àúîì  ïéâá àðìéæà àðãéàäå
 ïåëæéã>åäá< äéì åáäéå äéãäá åëæ àùð éðá 
ìëéîìæ:  

את ", בינתיים פתח אותו יהודי ואמר
הקרבן של הקדוש ', וגו" קרבני לחמי לאשי

ברוך הוא בכל יום כדי לזון את העולם 
שהרי , ולתת כלכלה למעלה ולמטה

ובזה , בהתעוררות שלמטה מתעורר למעלה
את . "ואחד כראוימתכלכלים כל אחד 

אכלתי יערי עם "זהו שכתוב , "קרבני לחמי
זהו , "לאשי". "דבשי שתיתי ייני עם חלבי

ומה הקדוש ברוך ', וגו" אכלו רעים"שכתוב 
כדי , )למטה(הוא צוה לעורר מזון למעלה 

. מהמזון ההוא, למטה) למעלה(לעורר מזון 
מי שנותן לקיים נפש על אחת כמה וכמה 

ויעורר לו ,  מברך אותושהקדוש ברוך הוא
  .ויתברך העולם בשבילו, מזון שלמעלה

 øîàå éàãåé àåää çúô éëäãà) çë øáãîá
á (åâå éùàì éîçì éðáø÷ úà 'á÷ã àðáø÷" ä

 à÷åôñ áäéîìå àîìò ïæéîì ïéâá àîåé ìëá
 øòúà àúúìã àúåøòúàá àäã àúúå àìéòì
 úåàé à÷ãë ãçå ãç ìë ïé÷ôúñî àãáå àìéòì

éîçì éðáø÷ úà áéúëã àåä àãä )à ä øéù (
 éáìç íò éðéé éúéúù éùáã íò éøòé éúìëà

 áéúëã àåä àãä éùàì)íù (åâå íéòø åìëà ' äîå
á÷" àðåæî àøòúàì ãé÷ô ä]àìéòì[) àúúì (

 àðåæî àøòúàì ïéâá)àìéòì (] àåääî àúúì
àðåæî[ úçà ìò àùôð àîéé÷ì àðåæî áéäéã ïàî 

á÷ã äîëå äîë" ä>å äéì êéøá< øòúé àðåæî äéì
äéðéâá àîìò êøáúéå àìéòìã:  

, ודאי זה הסוד כראוי, אמר רבי יצחק
ודאי על זה אמר , אמר רבי ייסא. ויפה אמר

, שלא יזלזל אדם בשום אדם אחר בעולם
, פתח ואמר. בשתי צורות זכינו לאיש הזה

  הפסוק הזה אמר

 éæç à÷ãë àã àæø éàãå ÷çöé éáø øîà
ãå àñéé éáø øîà øîà÷ øéôùå åøîà àã ìò éà

 àîìòá àøçà ùð øá íåùì ùð øá ìæìæé àìã
 àðéëæ éðååâ éøúá)éàäì] (éàäá[ çúô ùð øá 

øîà àø÷ éàä øîàå  
  ãñ÷/á  

                                                           

ל יותר ממה שבעל הבית "ד משרז"כלומר שיזכו עמי לתת לו צדקה והוא ע'  לזכאה לבני נשא קאתא
 ).נ"ש(ם הבעל הבית עעושה עם העני העני עושה 

' מבשלים הכרכום אף כן כאן שאל ר'  היכן כלי של טירמא שמבשלים בו כענין טרימא דקורטמא שפיב
פירוש לאן מדת  ).א"ד(ייסא כלי זה שמבשלים בו מה עושה על אם הדרך אשר בני אדם עוברים ושבים שם 

 ).נ"ש(יסטא לגין אן ק ).א"נ(ב "הרש. ביאתך בזה הדרך והשיב לפדיון שבוים היה הולך ובנו על כתפיה
בקירטוי דאורחא הוא דרך קצר והכונה לומר אנה הולך הכלי הרמוס והשפל בדרך זה .  טורמא רמוסג

 ).נ"ש(הקצר 
א עוברים ושבים כדי שהם יזכו בי לתת לי בכלי זה מה " והשיב העמדתי כלי זה בראש הדרך שבד

מכח המעשה שאירע לו כמבואר בסמוך לאכול כי נדחק לו השעה ולא היה לו מה לאכול הוא ושני בניו 
 ).א"ד(

 ).נ"ש(ג ואתי שפיר זכו בהדיה " בגין דיזכון בי בני נשא הס טורנא גייה
 ).א"ד( שר אחד עם חיילותיו וכן תרגום סרני פלשתים טורני פלשתאי ו
 ).נ"ש) (ה"ז(נ זכו בו שנתנו לו פדיון ועוד יהבו ליה למיכל " זכו בהדיה דיהבו לי למיכל אז
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, "את קרבני לחמי לאשי", רבי אלעזר
, הסוד של כנסת ישראל" את קרבני"

זהו קרבן , "קרבני. "את דוקא, "את"שכתוב 
זה המזון שבא , "לחמי. "וקשר להתקשר

, "לאשי. "מלמעלה בהתעוררות שלמטה
להכליל שאר החיילות האחרים שהצטרכו 

, "ריח ניחוחי. "לזון כל אחד ואחד כראוי לו
זה הרצון והקשר שאוחז את הכל בסוד 

תשמרו להקריב לי . "העולם העליון
בזמן שמתעורר , מי הוא מועדו, "במועדו

וישכם "שכתוב , אברהם לעשות רצונו
מן שנעקד יצחק על ובז". אברהם בבוקר

שאותה השעה היתה בין , גבי המזבח
זה , אם כך, ייסא) חייא(ואמר רבי . הערבים

היה צריך לכתוב , שכתוב במועדו
אותה השעה נכלל אש , אמר לו. במועדים

  ".במועדו"ולכן כתוב , במים ומים באש

 øæòìà éáø)á çë øáãîá(  éîçì éðáø÷ úà
ëã ìàøùé úñðëã àæø éðáø÷ úà éùàì úà áéú

 à÷ééã úà éðáø÷]àã) [àäã( àðáø÷ åäéà 
 éúàã àðåæî àã éîçì àøù÷úàì àøåù÷å
 àììëúàì éùàì àúúìã àúåøòúàá àìéòìî

ïéìéç øàùà ãç ìë àðæúàì åëéøèöàã ïéðøçà 
ð çéø äéì éæç à÷ãë ãçåééççá àúåòø àã 

 äàìò àîìòã àæøá àìë àãçàúàã àøåù÷å
ãòåî ïàî åãòåîá éì áéø÷äì åøîùú ïîæá å

 áéúëã äéúåòø ãáòîì íäøáà øòúàã
)â áë úéùàøá ( àðîæáå ø÷áá íäøáà íëùéå

àúòù àéääã àçáãî éáâ ìò ÷çöé ã÷òúàãâ 
 éáø øîàå äåä íéáøòä ïéá)àééç (]àñéé[ éëä éà 

à äéì éòáî íéãòåîá åãòåîá áéúëã éàä" ì
 àùàá àéîå àéîá àùà ìéìëúà àúòù àéää

åãòåîá áéúë êë ïéâáå:  
בכל הקרבנות לא כתוב כמו , א וראהב

" תשמרו". "תשמרו להקריב לי"שכתוב כאן 
שהיא צריכה להתקרב , הסוד של שמור

תשמרו להקריב לי "שכתוב , למעלה
כמו שנאמר , בימין ובשמאל, "במועדו

אמר . והכל בסוד עליון, באברהם ויצחק
אלמלא לא באתי לכאן אלא , רבי ייסא

אשריהם ישראל . ַדי, לשמוע הדברים הללו
על זה כתוב . בעולם הזה ובעולם הבא

ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר "
  ".מטעי מעשה ידי להתפאר

 áéúëã äîë áéúë àì ïéðáø÷ ìëá éæç àú
 øåîùã àæø åøîùú éì áéø÷äì åøîùú àëä

äéàã é åøîùú áéúëã àìéò éáâì àáø÷ì àëéøö
 äîë àìàîùå àðéîéá åãòåîá éì áéø÷äì

àã øîà äàìò àæøá àìëå ÷çöéå íäøáàá øîú
 òîùîì àìà àëä àðéúà àì àìîìà àñéé éáø
 ïéã àîìòá ìàøùé ïåðéà ïéàëæ ééã ïéìà ïéìî

 áéúë àã ìò éúàã àîìòáå)àë ñ äéòùé ( êîòå
 äùòî éòèî øöð õøà åùøé íìåòì íé÷éãö íìåë

øàôúäì éãé:  
אמר רבי . 'וגו" ולבן הלך לגזז את צאנו"
. אלא עבודה זרה היה, ה זה תרפיםמ, יוסי

כמו , לגנאי היה, ולמה נקראים תרפים
ומנין לנו שהיו . ששנינו במקום התורף

, "למה גנבת את אלהי"שכתוב , עבודה זרה
. 'וגו" עם אשר תמצא את אלהיך"וכתוב 

åâå åðàö úà æåæâì êìä ïáìå ') àì úéùàøá
èé (ò àìà íéôøú ïàî éñåé éáø øîà"åä æä 

 ïðéðúã äîë äåä éàðâì íéôøú éø÷à éàîàå
òã ïìðîå óøåúä íå÷îá" áéúëã ååä æ)ì íù (

 áéúëå éäìà úà úáðâ äîì)áì íù ( øùà íò

                                                           

 )נ"ש(ילין מחנות המלאכים וכחות עליונים ח שאר א
 בודתם ולוים לשירםע שהיו מוכנים הכהנים בהדא רעותא וקשורה שהוא סוד הכונ.  ריח ניחוחב

ה תולזמרם וישראל במעמדם והכנעת האדם המקריב והוידוי שהיה מתודה על קרבנו וכל אותה הכונה הי
' ח קרבן דמתקבל ברעוא וכוחום אנקלוס ריח נגשתרעולה למעלה עד הבינה דהוא עלמא עלאה וזהו 

ג שכן עולת "ונים בה במועדם תיבעי ליה הככלומר שהיה מתקבל בשביל רעותא דלבא והכונה שהיו מ
 ).נ"ש(הבקר בבקר ועולת הערב בערב 

 ההיא שעתא שנעקד יצחק על גבי המזבח נכלל אברהם ביצחק ויצחק באברהם דהיינו כללות החסד ג
נ ההיא שעתא כלומר ההיא שעתא שמתקרב "כ במועדו חד קרינא ביה דכלא חד א"גבורה בחסד אבגבורה ו

כ "כ מאחר שאשא ומיא כלולים זה בזה א"קרבן הבקר שם כלול יצחק באברהם ואברהם ביצחק הנזכר א
שבעלות הבקר אברהם וכלול בו יצחק ועולת הערב יצחק וכלול בו ' עולת הבוקר ועולת הערב הכל א

ם ולהכי במועדו חד קרינא ביה הוא דשמור שהיא המלכות לקרבא לגבי עילא שהם ימין ושמאל חסד אברה
 ).נ"ש ()ה"ז(בין תרין דרועין וזהו במועדו כדקאמרן ' וגבורה מ
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ולבן היה המכשף של כל המכשפים של 
ובזה היה יודע את כל מה שרוצה , העולם
רבי . בקסם נעשה, יאאמר רבי חי. לדעת

לא , אמר רבי יהודה. בנחש, יוסי אומר
ולמה נקראים , נעשו אלא בשעות ידועות

, משום שמכים את השעה הזו, תרפים
רב "כמו שנאמר , והשעה הזו מרפה היד

, כשהאומן עושה אותו". עתה הרף ידך
, שיודע רגעים ושעות עומד עליו ואומר

ולא תמצא מעשה , כעת הרפה וכעת עשה
והוא מדבר , צריך שירפו ממנו אלא זהש

תמיד ונותן עצות רעות להרע לנפש 
  .האדם

åâå êéäìà úà àöîú ' ïéùøç ìëã àùøç ïáìå
 éòáã ïàî ìëá òãé äåä éàäáå äåä àîìòã
 éñåé éáø ãéáòúà íñ÷á àééç éáø øîà òãðîì
 àìà åãéáòúà àì äãåäé éáø øîà ùçðá øîà
 éùèáã ïéâá íéôøú éø÷à éàîàå ïòéãé éúòùá

>àúòù éàäå àúòù éàä< )å( äîë àãé éôøà
 øîà úàã)ù" ãë áæè ( êãé óøä äúò áø

 éúòùå éòâø òãéã àåää äéì ãéáò ãë àðîåà
 ãéáò àúùäå éôøà àúùä øîàå äéìò íéà÷

 àúãéáò çëùú àìå>êéøèöàã< äðéî ïåôøéã 
 ïéùéá ïéèéò áéäéå øéãú ìéìî åäéàå éàä àìà

>àùàáàì<ùð øáã äéùôðì :  
משום שנתן עצה להרע , ורחל פחדה

רה ֹשמה ובשביל בזיון עבודה ז, ליעקב
שהרי . אותם תחתיה עד שאין יכולים לדבר

מכבדים ומרביצים , כשהוא מתוקן לדבר
זכר ". ותשב עליהם", וכעת מה כתוב, לפניו

ועבודות רבות עושים טרם , ונקבה היו
, ולכן התעכב לבן שלשה ימים. מדברים

ויוגד ללבן "שכתוב , שלא ידע שברח יעקב
י ואמר רב". ביום השלישי כי ברח יעקב

הזדרז , הזמין עצמו בשלשה דברים, יהודה
והזדרז בכלי זיין , בכל הכשפים שהיו לו

ארמי אובד "שכתוב , כדי לאבדו מן העולם
כיון שראה הקדוש ברוך הוא שרצה , "אבי

השמר לך פן ", מה כתוב, לאבד את יעקב
והיינו ". תדבר עם יעקב מטוב עד רע

". יש לאל ידי לעשות עמכם רע"שכתוב 
  .בכשפים שהיו בידו, טחבמה ב

 äéì àùàáàì àèéò áäéã ïéâá úìéçã ìçøå 
òã àðåéæá ïéâáå á÷òéì" äúåçú ïåì éåù æ> ãò

àìã< )å( ï÷úúî åäéà ãë àäã àììîì ìéëé
 äî àúùäå äéî÷ ïéöéáøîå ïéãáëî àììîì

 áéúë)ãì àì úéùàøá ( øëã íäéìò áùúå
 ååä àá÷åðå]ïéðçìåôå) [ãïéðçìåô( à÷ ïéàéâñ 

ãáò ïáì áëòúà êë éðéâáå ïììîî àì ãò ïåì ïé
 áéúëã á÷òé ÷øòã òãé àìã ïéîåé úìú)áë íù (

 øîàå á÷òé çøá éë éùéìùä íåéá ïáìì ãâåéå
 ìëá æøãæà ïéìî ïéøúá äéîøâ ïéîæ äãåäé éáø
 àãáåàì ïéâá ïéðééæá æøãæàå äéì äåäã ïéùøç

 áéúëã àîìò ïî äéì)ä åë íéøáã ( ãáåà éîøà
ã ïåéë éáàá÷ àîç" äî á÷òéì àãáåàì àòáã ä

 áéúë)ãë àì úéùàøá ( íò øáãú ïô êì øîùä
 áéúëã åðééäå òø ãò áåèî á÷òé)èë íù ( ùé

 õéçøúà äîá òø íëîò úåùòì éãé ìàì
äéãéá ååäã ïéùøçá:  

לבן הלך ביום אחד אותו , בא וראה
הדרך שהלך יעקב שבעה ימים כדי לעקור 

ואחד על , אחד על שהלך. אותו מן העולם
ואף על גב שרחל היא . אותם התרפים

שעשתה כדי לעקור את אביה מאחרי 
שלא גידלה את , נענשה, עבודה זרה

בשביל , ולא עמדה עמו שעה אחת, בנימין
אף על גב שהתכוונה , הצער של אביה

כל אותה התוכחה , רבי יצחק אמר. לטוב
החזיר לו ללבן , שהיתה ליעקב עם לבן

ראה "שכתוב , הואלהודות לקדוש ברוך 
כתוב , בא וראה". אלהים עד ביני וביניך

". אלהי אברהם ואלהי נחור ישפטו בינינו"
כיון שאמר . חזר אותו הרשע לתקלתו

  ".ואלהי נחור"חזר ואמר , "אלהי אברהם"

 íéîé äòáù çøà ãç àîåéá ìæà ïáì éæç àú
 ìò ãç àîìò ïî äéì àø÷òàì ïéâá á÷òé ìæàã

 ïåðéà ìò ãçå ìæàã ìçøã áâ ìò óàå íéôøú
ò øúáî äåáàì äéì àø÷òàì úãáò éäéà" æ

 àîéé÷ àìå ïîéðáì äéì úàéáø àìã úùðòúà
 ìò óà äåáàã àøòö ïéâá àãç àúòù äéãäá
 àéää ìë øîà ÷çöé éáø áèì úðååëúàã áâ
 äéì øãäà ïáìá á÷òéì äéì äåäã àúçëåú

á÷ì äéì äàãåàì ïáìì" áéúëã ä)ð íù ( äàø
ðéá ãò íéäìà áéúë éæç àú êéðéáå é)âð íù (

äìà" øãäà åðéðéá åèôùé øåçð éäìàå íäøáà é
äìà øîàã ïåéë äéì÷úì òùø àåää" íäøáà é

 øîàå øãäàå øåçð éäìà  
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  äñ÷/à  
  øäæ  
למה ". וישבע יעקב בפחד אביו יצחק"

אלא שלא . בפחד יצחק ולא באלהי אברהם
ולא , רצה להטריח את הימין בשביל לבן

אף על גב ,  שאדם לא צריךאלא, עוד
להישבע במקום העליון של , שנשבע באמת

) לשבועה(ודאי לקיום , אמר רבי יוסי. הכל
ויעקב . וכך ראוי, כראוי יעקב נשבע כך

הרי הוא אמר אלהי , אמר, השגיח בדבר
אני אשלים את , ועזב את אבא, אברהם

". וישבע יעקב בפחד אביו יצחק", מיד. הכל
  .לעמוד נגד לבן, בדיןלהיכלל , דבר אחר

 ÷çöé åéáà ãçôá á÷òé òáùéå) àì úéùàøá
âð (äìàá àìå ÷çöé ãçôá àîòè éàî" íäøáà é

 ïáìã äéðéâá àðéîéì àçøèàì àòá àìã àìà
 áâ ìò óà ùéðéàì äéì éòáì àìã àìà ãåò àìå
 àìëã äàìò øúàá äàîåàì àèùå÷á éîåàã

à" àîåé÷ì éàãå éñåé ø>ð"äàîåàì à< à÷ãë 
 úåàé çâùà á÷òéå éæçúà éëäå êë á÷òé éîåà

äìà øîà åäéà àä øîà äìîá" ÷áùå íäøáà é
)àáàì] (àáà äéì[ òáùéå ãéî àìë íéìùà àðà 

 àììëúàì øçà øáã ÷çöé åéáà ãçôá á÷òé
ïáìã äéìò í÷éîì àðéãá:  

ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי "
זכר ונקבה ", רבי אבא פתח ואמר". אלהים
כמה יש לנו להסתכל בדברי ', וגו" בראם

אוי להם לאותם אטומי הלב , התורה
הנה התורה קוראת . וסתומי העיינים

לכו לחמו בלחמי ושתו ביין "לפניהם 
מי פתי יסור הנה חסר לב אמרה ", "מסכתי

בפסוק , בא וראה. ואין מי שישגיח, "לו
הוא בְפנים והוא , הזה יש סודות עליונים

ע לצורה הזו נשמ, זכר ונקבה בראם, בחוץ
ונשמע שהשמש , ונשמע לצורה הזו

, "בראם"שכתוב , והלבנה הם בחיבור אחד
, "שמש ירח עמד זבולה"כמו שנאמר 

. ונשמע שאדם וחוה נבראו יחד בזווג אחד
ויברך "מיד , וכיון שנמצאו בזווג אחד

שאין הברכה שורה אלא במקום , "אותם
  .שנמצאים זכר ונקבה

á åòâôéå åëøãì êìä á÷òéåéäìà éëàìî å" í
)à áì úéùàøá ( øîàå çúô àáà éáø)íùá ä  (

åâå íàøá äá÷ðå øëæ'  àìëúñàì ïì úéà äîë
 àáì éîéèà ïåðéàì ïåì éåå àúééøåàã éìîá

éîéúñåï åäééî÷ éøà÷ àúééøåà àä ïéðééò ) éìùî
ä è ( éúëñî ïééá åúùå éîçìá åîçì åëì)ã íù (

 úéìå åì äøîà áì øñç äðä øåñé éúô éî ïàî
 ïéàìò ïéæø äéá úéà àø÷ éàä éæç àú çâùéã
 òîúùà íàøá äá÷ðå øëæ øáì åäéàå åâì åäéà

]òîúùàå àðååâ éàäì[ òîúùàå àðååâ éàäì 
 áéúëã ïåðéà àãç àøåáçá àøäéñå àùîùã

 øîà úàã äîë íàøá)àé â ÷å÷áç ( çøé ùîù
 àãçë äåçå íãàã òîúùàå äìåáæ ãîò

úùàã ïåéëå ãç àâååæá åàéøáúà ãç àâååæá åçë
íúåà êøáéå ãéî) á ä úéùàøá( àúëøá úéìã 

àá÷åðå øëã åçëúùàã øúàá àìà àéøù:  
היה , כשיצא יעקב ללכת לחרן, בא וראה

" ויפגע במקום", מה כתוב, שלא נשא, לבדו
כעת . ולא השיבו לו אלא בחלום', וגו

כביכול , והיה בא עם כל השבטים, שנשא
, תחננו לוהמחנות העליונים פגשו בו וה

, הם חזרו להפגש בו". ויפגעו בו"שכתוב 
וכעת הם , בראשונה ויפגע הוא במקום

משום שבשביל יעקב ובאותם . ויפגעו בו
השבטים הם משקים מן המים של הים 

אלא בראשונה בלילה , ולא עוד. הגדול
זהו . וכעת במראה העין וביום, בחלום

ויאמר יעקב כאשר ראם מחנה "שכתוב 
  במה. 'וגו" אלהים זה

 éåãåçìá ïøçì êäéîì á÷òé ÷ôð ãë éæç àú
 áéúë äî áéñðéà àìã äåä)íùé çë à ( òâôéå

 íå÷îá]åâå'[ àîìçá àìà äéì åáéúà àìå 
 ìåëéáë ïéèáù åäìëá éúà äåäå áéñðàã àúùä

ùîé áéúëã äéì åððçúàå äéá ïéòâô ïéàìò ïééø
)à áì íù( äéá òâôîì åøãäà ïåðéà åá åòâôéå 

àúéîã÷á ïåðéà àúùä íå÷îá òâôéå åäéà 
 ïéèáù ïåðéàáå á÷òéã äéðéâáã ïéâá åá åòâôéå
 àìà ãåò àìå àáø àîéã àéîî ïåðéà ïéé÷ùúà

 àúéîã÷á]äìéìá[ àðéòã åæéçá àúùä àîìçá 
ää àîîéáå" ã)á áì úéùàøá ( á÷òé øîàéå

éäìà äðçî íàø øùàë"åâå äæ í 'äîá:  
  äøåú éøúñ  
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עו בו מלאכי ויעקב הלך לדרכו ויפג"
תוקף השרים זקופים : משנה". אלהים

ולהט החרב השנונה ממנה על , מלמעלה
אותה החרב . הצבאות והמחנות) כמה(כל 

חרב "שכתוב , הלוהטת היא חרב אדומה
החרב הזאת שתלויה בה , "מלאה דם' לה

הוא , הם שמתהפכים לכמה צורות, ההיפוך
בצדדים רבים נפרדות , נשים הוא גברים

מהצד של .  האחרות לכמה דרגותהצורות
שמתייחדים ביחוד , עץ החיים הם יוצאים

אלו הקדושים נשאבים תמיד מטל . בקשר
ועל (השם של אלהים נתקן בהם . השמים

בארבעה ). זה אמר משמני הארץ ונתקן
, הצדדים של העולם נעשו לעמודי הכסא

לא , כולם מרגליות ואיברים ועמודים
הם , הנפרדים לעולם מתוך השם הז

ונקשרים , הקשרים של יעקב שבירר לחלקו
, ויעקב, )בערב(כולם יצאו . בשם הזה

הקיפו אותו לארבעה , כשיצא ללכת לדרכו
לארבע הזויות של העולם שמרו , צדדים
) מהמקום(בשעה קלה התרגש מהעץ . אותו

ואז , שלמעלה לשמור את העץ שלמטה
ויאמר יעקב כאשר ראם מחנה אלהים "

  ".רא שם המקום ההוא מחניםויק"אז , "זה

éäìà éëàìî åá åòâôéå åëøãì êìä á÷òéå" í
)á áì úéùàøá (éðîøåäã éô÷åú ïéúéðúîà 

 ïéôé÷æ>àìéòìî <)àìéòì àìéòì( àáøçã àððù 
 ìë ìò àðîî àèäìîã>ð"äîë à< ïéìéç 

ä àèäìî àáøç àåää ïééøéùîåå àáøç à
 áéúëã à÷îåñ)å ãì äéòùé (åäéì áøç" äàìî ä

ää íã àéìúã àáøç àå]äéá) [ãéá( ïåðéà àëåôä 
 ïéøáåâ àåä ïééùð àåä ïéðååâ äîëì éëôäîã
 äîëì ïéðøçà ïéðååâ ïéùøôúî ïéàéâñ ïéøèñá
 éãçéúîã ïåðéà é÷ôð ééçã àðìéàã àøèñî ïéâøã

 ïéìà ïéùéã÷ àøåù÷á àãåçéá>ïáàúùà <
)ïáàúñà( äéîù íéîùä ìèî øéãú >ã<éäìà" í

 åäá ïé÷úà>ð"ã ìòå àøîà à) çë æë úéùàøá( 
ï÷úúàå õøàä éðîùî< àîìòã ïéøèñ òáøàá 

 ïéèéìâøî åäìë àééñøëã ïéëîñ åãéáòúà
ïéëîñå ïéôééùá åâî àîìòì ïéùøôúî àì  àã

 äé÷ìåçì øéøáã á÷òéã ïéøåù÷ ïåðéà àîù
 àîùá ïøù÷úîå>àã< å÷ôð åäìåë )áøòá (

>á÷òéå< ïéøèñ òáøàì äéçøàì ìæéîì ÷ôð ãë 
 äéì åôé÷àåæ òáøàìå äéì åøèð àîìòã ïéé

àðìéàî ùéâøúà äì÷ àúòùáâ )å( øèéîì àìéòì
ïéãëå àúúìã àðìéà) á áì íù( á÷òé øîàéå 

éäìà äðçî íàø øùàë" íù àø÷éå ïéãë äæ í
íéðçî àåää íå÷îä:  

בא וראה את שלמותו , אמר רבי יהודה
של יעקב שלא רצה ללכת אלא ברשותו 

,  למה לאבפעם אחרת, ואם תאמר. של לבן
, אלא משום שיעקב פחד שלא יעזוב אותו
, וישלמו שנים עשר השבטים בארץ אחרת

כיון שראה שהגיעה השעה של , ועל כן
ויברח הוא וכל "כמו שנאמר , ברח, בנימין

נקשרה , כיון שנולד בנימין". אשר לו
ונטלה את הבית , השכינה עם כל השבטים

, ויעקב היה יודע ברוח החכמה. עמם
, ישלמו שנים עשר השבטיםשכאשר 

, שהשכינה תתקשר עמהם ורחל תמות
  .והיא נוטלת את הבית

äãåäé éáø øîàã á÷òéã äéúåîìù éæç àú 
 àîéú éàå ïáìã äéúåùøá àìà ìæéîì éòá àìã
 á÷òé ìéçãã ïéâá àìà àì éàîà àøçà àðîæ
 ïéèáù øñéøú åîéìúùéå äéì ÷åáùé àìã

ù àèîã àîçã ïåéë àã ìòå àøçà àòøàá àúò
 øîà úàã äîë çøá ïîéðáã)àë àì íù ( çøáéå

 øù÷úà ïîéðá ãéìéúàã ïåéëã åì øùà ìëå àåä
 á÷òéå åäá àúéá ìèðå ïéèáù åäìëá àúðéëù
 øñéøú åîéìúùé ãëã àúîëçã àçåøá òãé äåä

 àúðéëùã ïéèáùà úåîú ìçøå åäá øù÷ú
àúéá àìèð éäéàå:  

éæçúà äàúú àîìò àðôéìåà éëä éæç àúå העולם התחתון , כך למדנו, ובא וראה

                                                           

 תוקף וכח של בעלי הדינים שהורשו מלעלה הוא שינון חרב הלוהטת והוא להט החרב המתהפכת א
 ).א"ד(

 ).א"ד(ם עליונים ועמודים לכסא העליון והם ביחוד אחד בלי פירוד לעולם  כלם הם מרגליות ואיבריב
â) ñ"øúàî à( –ôã "å.  

  ).הערת הזוהר ודרך אמת(ב ושם מפורש "נדפס דף קנח ע ד



úéùàøá 

765 

אלא , ליעקב כמו שראוי למשהראוי לו 
  שלא

àìã àìà äùîì äéì éæçúàã äîë á÷òéì äéì  

  äñ÷/á  
  øäæ  

אלא ראה שהם היו אותם , הכיר אותם
, לכן קרא להם מחניים, שראה בחלום

מחנות שנראו למעלה ומחנות שנראו 
אלא , למה נתגלו לפגוש אותו. למטה

, ה אליו לקחת את ביתוהשכינה הלכ
ומצפה לבנימין לקחת את הבית עם יעקב 

ושב יעקב ושקט ושאנן "ואז כתוב , כראוי
  ".ואין מחריד

 ïåðéà ååä ïåðéàã àîç àìà ïåì òãåîúùà
 ïééøùî íéðçî ïåì àø÷ êë éðéâá àîìçá àîçã
 éàîà àúúì åæçúàã ïééøùîå àìéòì åæçúàã

 àìæà àúðéëù àìà äéì òâôîì åàéìâúà äéáâì
 àìèðì ïîéðáì äéì àëçîå äéúéáì àìèðì
 áéúë ïéãëå úåàé à÷ãë á÷òéã äéîò àúéá

)é ì äéîøé (ãéøçî ïéàå ïðàùå è÷ùå á÷òé áùå:  
  ä êåøá 'ïîàå ïîà íìåòì:  
  äøåú éøúñ  

יכלה עד שהיו שנים עשר שבטים בבית 
והיא , ואז נדחתה רחל, להתקשר עמהם

יתה נטלה את הבית עם כל השבטים וה
". מושיבי עקרת הבית"ואז , עיקר הבית
הנה הגיע הזמן שיושלמו שנים , אמר יעקב

וודאי שהעולם שלמעלה , עשר השבטים
העולם שלמעלה (יתייחד לו לבית ויתקשר 
והעניה , בהם) ירד לו לביתו והתקשר

לא , אם תמות כאן. הזאת נדחית לפניו
אלא בארץ , ולא עוד. אצא מכאן לעולמים

ויהי "לכן . וי להשלים את הביתהזו לא רא
טרם שישלמו , "כאשר ילדה רחל את יוסף

ודאי , אמר, שמע רבי שמעון. השבטים
וזה עולה על , שכל דברי רבי יהודה יפים

למה לא הלך לו לדרכו , ואם תאמר. הכל
אלא כל זמן שרחל לא התעברה . מיד

כיון שהגיע הזמן של . התעכב שם, מבנימין
כדי שלא , קש רשותולא ב, ברח, בנימין

והתחבר יעקב עם כל השבטים , יתעכב שם
  .במקום שצריך

é ååäã ãò úìéëé" àúéáá ïéèáù á
 úìèðå ìçø úééçãúà ïéãëå åäá àøù÷úàì
 àúéáã àø÷ò úåäå ïéèáù åäìëá àúéá éäéà

 ïéãëå)è âé÷ íéìäú ( øîà úéáä úø÷ò éáéùåî
é åîéìúùéã àðîæ àèî àä á÷òé" ïéèáù áå éàãå

àîìòåçéé àìéòìã ãàøù÷úàå àúéá äéì à åäá 
 àëä úåîéú éà äéî÷ àééçãúà àã àúðëñîå
 àòøàá àìà ãåò àìå ïéîìòì ïàëî ÷åôà àì
 êë ïéâá àúéá àîìùàì éæçúà àì àã

)äë ì úéùàøá (é úà ìçø äãìé øùàë éäéå óñå
ùé àì ãò øîà ïåòîù éáø òîù ïéèáù åîéì

ìñ àãå øéôù äãåäé éáøã éåìî ìë éàãå ìò ÷é
 ãéî äéçøàì äéì ìæà àì éàîà àîéú éàå àìë
 ïîéðáî àøáòúî àì ìçøã àðîæ ìë àìà
 àìå ÷øò ïîéðáã àðîæ àèîã ïåéë ïîú áëòúà
 øáçúàå ïîú áëòúé àìã ïéâá àúåùø àòá

êéøèöàã øúàá ïéèáù åäìëá á÷òé:  
  çìùéå úùøôá÷òé   
רבי יהודה . 'וגו" וישלח יעקב מלאכים"
ו יצוה לך לשמרך בכל כי מלאכי", פתח

שהרי , פסוק זה בארוהו החברים". דרכיך
מיד מזדמן עמו , בשעה שאדם בא לעולם

כמו , יצר הרע שהוא מקטרג לאדם תמיד
מי זה ". לפתח חטאת רובץ"שנאמר 

וכך גם דוד . זה יצר הרע, "חטאת רובץ"

åâå íéëàìî á÷òé çìùéå ')â áì úéùàøá (
 çúô äãåäé éáø)àé àö íéìäú ( äåöé åéëàìî éë

 äåî÷åà àø÷ éàä êéëøã ìëá êøîùì êì
àééøáçá àîìòì éúà ùð øáã àúòùá àäã 

 äéì âøè÷î åäéàã òøä øöé äéãäá ïîãæà ãéî
øéãú ùð øáìâ øîà úàã äîë )æ ã úéùàøá (

                                                           

à) ð"àøù÷úàå äéúéáì äéì úåçéé àìéòìã àîìò à( –ôã "å. 
 מיד כשיצא ומדקאמר חטאת ש לפתח משמע"תדיר וז' ומקטרג ליה ג' מיד אזדמן ב' דברים א'  אמר גב

 ).א"נ(ח "ז. הוהרי מקטרג ליה ומדקאמר רובץ משמע תדיר לשון הו
במקום (' עיו. ולעצים יאדם ומיה עלשומרים כאן משמע שהיצר הרע והיצר הטוב . זוהר הרקיע' עי ג
 ).'ח שער נ פרק ג"ע (ר הוא שד" והיצה,ט הוא מלאך"אמר שהיצשם  ,)אחר
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, "וחטאתי נגדי תמיד", קרא לו חטאת
משום שהוא עושה כל יום לאדם לחטוא 

ויצר הרע הזה לא זז מאדם , לפני רבונו
ויצר הטוב . מיום שנולד האדם לעולמים

ומתי בא . בא לאדם מיום שבא להטהר
, כשהוא בן שלש עשרה שנים, אדם להטהר

אחד מימין , אז מזדווג האדם בשניהם
ויצר הרע , יצר טוב לימין. ואחד משמאל

ואלה הם שני מלאכים ממש . לשמאל
בא . תמיד עם האדםוהם נמצאים , ממונים

אותו יצר הרע נכפה , בן אדם להטהר
ושניהם . ושולט הימין על השמאל, לפניו

מזדווגים לשמור את האדם בכל דרכיו 
כי מלאכיו יצוה "זהו שכתוב , שהוא עושה

  ".לך לשמרך בכל דרכיך

 øöé àã õáåø úàèç éàî õáåø úàèç çúôì
 úàèç äééø÷ éîð éëä ãåãå òøä] áéúëã) íéìäú

å àð (ãéîú éãâð éúàèçå[àã ïéâá  äéì ãéáò åäé
äéøî éî÷ éèçîì àîåé ìë ùð øáì)  áéúëã

ãéîú éãâð éúàèçå( éãòúà àì àã òøä øöéå 
 ùð øá ãéìéúàã àîåéî ùð øáî] øöéå ïéîìòì

 ùð øáì éúà áåèäáàîåé) [ãò( éúàã 
äàëãúàì ùð øá éúà éúîéàå äàëãúàìà ãë 

øñéìú øá åäéàá ùð øá âååãæà ïéãë ïéðù 
àðéîéî ãç åäééååøúá áåè øöé àìàîùî ãçå 

 àìàîùì òø øöéå àðéîéì>å< ïéøú ïåðéà ïéìà
 øéãú ïéçëúùî ïåðéàå ïðîî ùîî ïéëàìî
 àåää äàëãúàì ùð øá éúà ùð øáã äéãäá

 òøä øöé>àéôëúà <)àéôøúà( èéìùå äéî÷ 
 äéì àøèðì ïéâååãæî åäééååøúå àìàîù ìò àðéîé

ää ãéáò àåäã éåçøà ìëá ùð øáì"ãâ)  íéìäú
àöàé (êéëøã ìëá êøîùì êì äåöé åéëàìî éë :  

רבי אלעזר מבאר את הפסוק הזה 
שהקדוש ברוך הוא הזמין עמו , ביעקב

משום שהרי הוא , מלאכים מחנות ממונים
בא שלם בשבטים עליונים כולם שלמים 

ויעקב הלך לדרכו "כמו שנאמר , כראוי
, וכאן. ונתבאר, "ויפגעו בו מלאכי אלהים

אז , והרי נפרד ממנו, ןכיון שנצול מלב
ובאו מחנות קדושים , הזדווגה עמו שכינה

  ואז, להקיף אותו

 á÷òéá àø÷ éàäì äéì íé÷åî øæòìà éáø
á÷ã" ïéâá ïðîî ïééøùî ïéëàìî äéãäá ïéîæà ä

 åäìë ïéàìò ïéèáùá íéìù éúà åäéà àäã
 øîúàã äîë úåàé à÷ãë ïéîìù)áéúëã ( á÷òéå
ìà éëàìî åá åòâôéå åëøãì êìäéä" í) úéùàøá

à áì ( ïáìã äéðî áéæúùàã ïåéë àëäå øîúàå
àúðéëù äéîò úâååãæà ïéãë äéðî ùøôúà àäåã 

äéì àøçñì ïéùéã÷ ïééøùî åúàåäïéãëå   

  åñ÷/à  
ומאותם ', וגו" ויאמר יעקב כאשר ראם"

וישלח "זהו שכתוב , מלאכים שלח לעשו
  .מלאכים ממש היו ודאי, "יעקב מלאכים

àë á÷òé øîàéååâå íàø øù ')á áì úéùàøá (
ää åùòì äéì øãù ïéëàìî ïåðéàîå" ã)â íù( 

éàãå ååä ùîî íéëàìî íéëàìî á÷òé çìùéå:  
חונה "כתוב , פתח רבי יצחק ואמר

הרי ". סביב ליראיו ויחלצם' מלאך ה
כי "אבל במקום אחד כתוב . פרשוה

וכאן , רבים" מלאכיו", "מלאכיו יצוה לך
סביב ליראיו ' ך החונה מלא"שכתוב , אחד

אלו , "כי מלאכיו יצוה לך"אלא ". ויחלצם
, זו שכינה, "סביב' מלאך ה", שאר מלאכים

>çúô< ÷çöé éáø >å< áéúë øîà) ãì íéìäú
ç (åäé êàìî äðåç" íöìçéå åéàøéì áéáñ ä)å( àä

 áéúë ãç øúàá ìáà äåî÷åà)íùàé àö  ( éë
 ãç àëäå ïéàéâñ åéëàìî êì äåöé åéëàìî

åäé êàìî äðåç áéúëã" íöìçéå åéàøéì áéáñ ä
 ïéëàìî øàù ïéìà êì äåöé åéëàìî éë àìà

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(א ” קיג עב”א פו ע” שמות לח עא
 ).ו"לש(ב "פקודי רסז ע' פ' ועי' אות ה' מדרש תהלים ט ב
 ).א"ד(ב ” קיו עג
 ).א"נ(מ "א.  אמירה בעלמאהיהל כביכול דביקות לאפוקי בבית לבן " רד
 ).א"ד( ובאו מחנות קדושים לסבב אותו ה
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אליו בלבת אש ' וירא מלאך ה"כמו שנאמר 
סביב ' חונה מלאך ה"ולכן ". מתוך הסנה

להקיפו בכל הצדדים כדי להציל , "ליראיו
כמה , וכשהשכינה שורה בתוך האדם, אותו

  . מזדמנים לשםמחנות קדושים כולם

äé êàìîå" øîà úàã äîë àúðéëù àã áéáñ ä
)á â úåîù (åäé êàìî àøéå" ùà úáìá åéìà ä

åäé êàìî äðåç êë ïéâáå äðñä êåúî" áéáñ ä
 äéì àáæùì ïéâá ïéøèñ ìëá äéì àô÷àì åéàøéì
 ïééøùî äîë ùð øáã äéåâá àéøù àúðéëù ãëå

ïîúì åðîãæà åäìë ïéùéã÷:  
כשדוד המלך ניצל מאכיש , בא וראה

משום שהשכינה , אז אמר את זה, מלך גת
כל , הקיפה אותו וניצל מהם מאכיש ומעמו

, מה כתוב. אותו) שהקיפו(אותם שהתקיפו 
היה , "ויתהולל"למה , "ויתהולל בידם"

כי "כמו שנאמר , צריך לכתוב וישתגע
אלא חזר ". הבאתם את זה להשתגע עלי

שכתוב , על אותו דבר שאמר דוד בתחילה
אמר לו הקדוש . 'וגו" כי קנאתי בהוללים"

, חייך עדיין אתה צריך את זה, ברוך הוא
מה , כיון שנכנס לבית אכיש והחזיקו בו

באותם הוללים , "ויתהולל בידם", כתוב
ואז באה שכינה . שקנא בהם בהתחלה

ואם תאמר שהשכינה . ושרתה סביב דוד
שהיא הארץ , לא שורה כי אם בנחלתה

) נקיםשיו(ודאי לא שורה בעבור , הקדושה
וכאן . אבל שורה כדי להגן, לינוק ממנה

כל המחנות , כשבא יעקב מבית לבן
  .ולא נשאר לבדו, הקדושים הקיפו אותו

 êìî ùéëàî áéæúùà àëìî ãåã ãë éæç àú
 äéì àøçñ àúðéëùã ïéâá éàä øîà ïéãë úâ
 ïåðéà ìë äéîòîå ùéëàî åäééðî áéæúùàå

 åôé÷úàã)ð"åôé÷àã à ( áéúë äî äéá)ù" à àë
ãé ( éòáî òâúùéå ììåäúéå éàîà íãéá ììåäúéå

 øîà úàã äîë äéì)æè íù ( äæ úà íúàáä éë
 øîàã äìî àåää ìò øãäà àìà éìò òâúùäì

 áéúëã àúéîã÷á ãåã)â âò íéìäú ( éúàð÷ éë
åâå íéììåäá 'à"á÷ ì" úðà ïééãò êééç äú êéøèö

 äî äéá åôé÷úàå ùéëà éáì ìàòã ïåéë éàäì
ììåäúéå áéúë íãéá áïåðéàà éð÷ã íéììåä 

 äéðøçñ àéøùå àúðéëù àéúà ïéãëå àúéîã÷á
 àìà àéøù àì àúðéëù àîéú éàå ãåãã
 àéøù àì éàãå àùéã÷ àòøà éäéàã äéúðñçàá

 ïéâá)ïé÷ðéã (]à÷ðéì[ àðâàì ìáà äðî >àéøù <
)éðàù( åäìë ïáì éáî á÷òé àúà ãë àëäå 

åãåçìá øàúùà àìå äéì ïøçñ ïéùéã÷ ïééøùîé:  
א שכל "ס(אם כך , אמר רבי חזקיה

המחנות הקדושים באו יחד עמו והשכינה 
. 'וגו" ויוותר יעקב לבדו"למה כתוב , )עמו

משום שהכניס עצמו , אמר רבי יהודה
הם , והיה רואה אותה סכנה בעיניו, לסכנה

קטנתי מכל "ואז אמר , פרשו ממנו
אלו הם המחנות , "החסדים ומכל האמת

, רבי יצחק אמר.  ממנוהקדושים שנפרדו
כדי להשאירו עם אותו ממונה של עשו 

ואלה הלכו לומר , שהיה בא ברשות עליונה
שהגיע זמנם לשבח את הקדוש ברוך , שירה

זהו . ואחר כך חזרו, הוא באותה שעה
קטנתי מכל החסדים ומכל האמת "שכתוב 

ועתה הייתי ', אשר עשית את עבדך וגו
.  ביתווכל, מחנה שכינה, "לשני מחנות

מחנה "שכתוב , א מחנה אחד היה"ס(
שהיה שלם , "לשני מחנות") "אלהים זה

  .לבן ואדום, מכל הצדדים משני חלקים

à" éëä éà äé÷æç ø>ð" ïééøùî åäìëã à
äéãäá àúðéëùå äéãäá åúà ïéùéã÷< éàîà 

 áéúë)ãë áì úéùàøá ( åãáì á÷òé øúåéå]åâå'[ 
ðëñì äéîøâ ìéòàã ïéâá äãåäé éáø øîà äåäå ä

 éåðéòá äðëñ àéääì éîç)å(äéðî åùøôúà ïåðéàá 
 øîà ïéãëå)é íù ( ìëîå íéãñçä ìëî éúðè÷

 åùøôúàã ïéùéã÷ ïééøùî ïåðéà ïéìà úîàä
 àåää íò äéì à÷áùì ïéâá øîà ÷çöé éáø äéðî
 ïéìàå éúà äåä äàìò àúåùøáã åùòã àðîî
 äéì àçáùì åäééðîæ àèîã àúøéù øîéîì éìæà

á÷ì"éääá äää åøãäà øúáìå àúòù à" ã
 úéùò øùà úîàä ìëîå íéãñçä ìëî éúðè÷

åâå êãáò úà ' úåðçî éðùì éúééä äúòå)íù (
 äéúéá ìëå àúðéëù äðçî]ð" à>äðçî< äåä ãç 

 áéúëã)á íù (éäìà äðçî"äæ í[ úåðçî éðùì 

                                                           

à  ïåðéàë)ôã"å.( 
  ).ב"ב קלו ע"חה "דע(כלומר שפרשו ממנו כל מלאכי האלהים שבאו לשמרו  ב
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÷îåñå øååç ïé÷ìåç:  
ו אות, הרי נתבאר, רבי אלעזר אמר

לילה שלטון של צד של עשו היה באותה 
ולכן , חסר" יהי מארת"שהרי כתוב , שעה

שהוא , שנשאר יעקב, "ויוותר יעקב לבדו"
. שהתכסתה הלבנה מן השמש, שמש לבדו

ועם כל זה השמירה (ואף על גב ששמירת 
הקדוש ברוך הוא לא זזה ממנו מכל ) של
וירא כי "שכתוב , ועל זה לא יכול לו, וכל

הסתכל ימינה וראה את ". ל לולא יכ
, הסתכל שמאלה וראה את יצחק, אברהם

הסתכל בגוף וראה שנכלל מצד זה ונכלל 
בעמוד אחד , "ויגע בכף ירכו"ואז , מצד זה

חונה "ולכן . שהוא מחוץ לגוף, הסמוך לגוף
הקיפו בכל , "סביב ליראיו ויחלצם' מלאך ה

וכששרתה שכינה בתוכו . צדדיו כדי להצילו
, כמה חיילות ומחנות באו עמה, )ליוא א"ס(

  .ומאותם מלאכים שלח לעשו

 àéìéì àåää øîúà àä øîà øæòìà éáø
 àúòù àéääá äåä åùòã àøèñã àúåðèìåù

 áéúë àäã)íùãé à  ( êë ïéâáå øñç úøàî éäé
 øàúùàã åãáì á÷òé øúåéå] åäéàã á÷òé

àùîù[ àùîù ïî àøäéñ àéñëúàã éåãåçìá 
 åøéèðã áâ ìò óàå>ð"ëòå à"åøéèð ã<á÷ã " àì ä

 åì ìåëé àì àã ìòå ìëå ìëî äéðî éãòúà
áéúëã) äë áì úéùàøá(à åì ìåëé àì éë àøéå 

 ìëúñà íäøáàì àîçå àðéîéì ìëúñà
 àîçå àôåâá ìëúñà ÷çöéì àîçå àìàîùì
 àã àøèñî ìéìëúàå àã àøèñî ìéìëúàã

 ïéãë)íù ( êéîñã àãåîò ãçá åëøé óëá òâéå
ì åäéàã àôåâì êë ïéâáå àôåâ ïî øá) ãì íéìäú

ç( åäé êàìî äðåç" óé÷à íöìçéå åéàøéì áéáñ ä
 àøù ãëå äéì àáæùì ïéâá éåøèñ ìëá äéì

 äéåâá àúðéëù>ð"äéáâì à< ïééøùîå ïéìéç äîë 
åùòã äéáâì øãù ïéëàìî ïåðéàîå äéãäá åúà:  

, אמר רבי אבא". וישלח יעקב מלאכים"
טוב היה לו ו, וכי מה הוא התעורר אל עשו

יודע אני , אלא אמר יעקב. לשתוק ממנו
ולעולם לא , שעשו חושש לכבוד אבא

שהואיל ואבא , והריני יודע, הרגיז אותו
אבל עכשיו שאבא . איני פוחד ממנו, קיים
, מיד. אני רוצה להתפייס עמו, קיים

וישלח ". "וישלח יעקב מלאכים לפניו"
, רבי שמעון פתח ואמר, "יעקב מלאכים

".  נקלה ועבד לו ממתכבד וחסר לחםטוב"
  פסוק זה נאמר על יצר

 íéëàìî á÷òé çìùéå)â áì úéùàøá ( øîà
 åùòã äéáâì åäéà øòúà éàîà éëå àáà éáø
 á÷òé øîà àìà äéðî é÷åúùàì äéì äåä áèå
 àì íìòìå àáàã àø÷éì äéì ùééç åùòã àðòãé
 àì íéé÷ àáàå ìéàåä àðòãé àäå äéî÷ æéâøà

äéðî àðéôúñî íéà÷ àáàã àúùä ìáà 
>ì àðéòá< á÷òé çìùéå ãéî äéîò ñééôúà

 ïåòîù éáø íéëàìî á÷òé çìùéå åéðôì íéëàìî
 øîàå çúô)è áé éìùî ( åì ãáòå äì÷ð áåè

øöé ìò àø÷ éàä íçì øñçå ãáëúîî  
  åñ÷/á  

משום שהוא תמיד מקטרג לבני , הרע
ויצר הרע ֵמרים לבו ורצונו של , אדם

מסלסל בשערו , ך אחריווהול, האדם בגאוה
עד שמתגאה עליו ומושך אותו , ובראשו
אותו שלא הולך , "טוב נקלה"אבל . לגיהנם

ומנמיך , ולא מתגאה כלל, אחר יצר הרע
ואז . רוחו ולבו ורצונו אל הקדוש ברוך הוא

שלא יכול , אותו יצר הרע מתהפך לו לעבד
כמו , ואותו איש שולט עליו, לשלוט עליו

כמו " ממתכבד". "של בוואתה תמ"שנאמר 
מסלסל , שהוא מכבד עצמו, שאמרנו
, "חסר לחם"והוא . מתגאה ברוחו, בשערו

" לחם אלהיו"כמו שנאמר , חסר אמונה

 éáâì øéãú àâøè÷î åäéàã ïéâá øîúà òøä
 äéúåòøå äéáì íéøà åäéà òøä øöéå àùð éðá

øúáà ìéæàå àúåàâá ùð øáã äéøòù ìñìñî äé
 äéì êéùîå äéìò éàâúà åäéàã ãò äéùéøáå
 äéøúáà ìéæà àìã àåää äì÷ð áåè ìáà íðäéâì
 äéáìå äéçåø êéàîå ììë éàâúà àìå òøä øöéã

á÷ éáâì äéúåòøå" òøä øöé àåää ïéãëå ä
 éåìò äàèìùì ìéëé àìã åì ãáòì êôäúî
 øîà úàã äîë éåìò èéìù ùð øá àåääå

)æ ã úéùàøá (àå äîë ãáëúîî åá ìùîú äú
 äéøòùá ìñìñî äéîøâ øé÷åà åäéàã ïøîàã

                                                           

 ).א"ד(ב ופרדס בשער ירך יעקב ” לעיל כא עא
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àúåðîéäî øñç íçì øñç åäéàå äéçåøá éàâúà   .'וגו" לחם אלהיהם הם מקריבם"', וגו
 øîà úàã äîë)áë àë àø÷éå (éäìà íçì"åâå å '

)å íù (åâå íéáéø÷î íä íäéäìà íçì':  
זה , )ועבד לו" (טוב נקלה", דבר אחר

יעקב שהנמיך רוחו לעשו כדי שאחר כך 
 וישלוט עליו ויתקיים בו יהיה לו עבד

', וגו" יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים"
אלא משום , ועדיין לא היה זמנו כלל
ועל זה היה , שהעבירו יעקב לסוף הימים

ואחר כך אותו שמתכבד יהיה , מיד נקלה
אותו שהוא חסר לחם יהיה עבד , עבד לו

בא . לאותו שנתנו לו רוב דגן ותירוש
ע יעקב שהצטרך משום שיד, על זה, וראה

ויותר חכמה , עכשיו התהפך לו לנקלה, לו
ועקמומיות עשה בזה מכל מה שעשה 

היה , שאילו היה יודע עשו חכמה זו, לעשו
אבל הכל , הורג את עצמו ולא יבא לידי זה

יחתו ' ה"ועליו אמרה חנה , עשה בחכמה
  .'וגו" ויתן עז למלכו' מריביו וגו

 äì÷ð áåè øçà øáã]ð" àåì ãáòå[  á÷òé àã
 éåäéì øúáìã ïéâá åùòã äéáâì äéçåø êéàîã

 äéá íéé÷úéå éåìò èåìùéå åì ãáò) æë úéùàøá
èë (åâå íéîåàì êì ååçúùéå íéîò êåãáòé'à 

 äéì ÷éìñã ïéâá àìà ììë äéðîæ äåä àì ïééãòå
 øúáìå äì÷ð ãéî äåä àã ìòå àéîåé øúáì á÷òé
 åäéàã àåää åì ãáò àäé ãáëúî åäéàã àåää

ñç ïâã áåø äéì åáäéã àåääì àãáò àäé íçì ø
 á÷òé òãéã ïéâá àã ìò éæç àú ùåøéúå
 øúåéå äì÷ð äéì êôäúà àúùä äéì êéøèöàã
 äéáâì ãáòã äî ìëî àãá ãáò åîé÷òå äîëç
 äéì ìéè÷é àã äîëç åùò òãé äåä åìéàã åùòã
 àúîëçá ãáò àìë ìáà àãì éúéé àìå äéîøâì

 äðç äøîà äéìòå)ù"é á à (éåä" åéáéøî åúçé ä
åâå 'åâå åëìîì æò ïúéå':  

ויצו אתם לאמר כה תאמרון לאדני "
לעשו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי 

מיד פתח יעקב להתהפך ". ואחר עד עתה
לו לעבד כדי שלא יסתכל עשו באותן 

שהרי יעקב העביר , ברכות שברכו אביו
, אמר רבי יהודה. כפי שאמרנו, אותן לסוף

עם לבן "ב ששלח לעשו ואמר מה ראה יעק
וכי מה עשה בשליחותו של עשו , "גרתי

קולו , אלא לבן הארמי. דבר זה) שאמר(
, שלא היה אדם שינצל ממנו, הלך בעולם

, והוא היה מכשף בכשפים וגדול בקוסמים
, ובעור אביו של בלעם, והיה אביו של בעור

ולבן חכם , "בלעם בן בעור הקוסם"שכתוב 
ועם כל , ם יותר מכולםבמכשפים ובקוסמי
ורצה לאבד את יעקב , זה לא יכל ליעקב

ארמי אובד "זהו שכתוב . בכמה כלי זיין
כל העולם היו יודעים , אמר רבי אבא". אבי

שלבן היה גדול החכמים והמכשפים 
, ומי שרצה לאבד אותו בכשפיו, והקוסמים

היה , וכל מה שידע בלעם, לא נצל ממנו
דעתי את אשר כי י"וכתוב בבלעם , ממנו

וכל , "תברך מבורך ואשר תאור יואר
ודבר . העולם היו פוחדים מלבן ומכשפיו

 äë åùòì éðãàì ïåøîàú äë øîàì íúåà åöéå
 äúò ãò øçàå éúøâ ïáì íò á÷òé êãáò øîà

)ã áì úéùàøá ( äéì àëôäúàì á÷òé çúô ãéî
ïàëøá ïåðéàá åùò ìëúñé àìã ïéâá àãáòì 

 ïåì ÷éìñ á÷òé àäã éåáà äéëøáã> à÷ãë øúáì
ïøîà <)øúáì ïøîà à÷ãë( éàî äãåäé éáø øîà 

 éúøâ ïáì íò øîàå åùòì äéì øãùã á÷òé àîç
 åùòã äéúåçéìùá ãéáò äî éëå)øîàã ( àã äìî

 äåä àìã àîìòá ìéæà äéì÷ éîøàä ïáì àìà
 ïéùøçá ùøç äåä àåäã äéðî áéæúùéã ùð øá

áàå ïéîñå÷á áøå éåáà øåòáå äåä øåòáã éå
 áéúëã íòìáã)áë âé òùåäé ( øåòá ïá íòìá

 åäìëî øéúé ïéîñå÷å ïéùøçá íëç ïáìå íñå÷ä
 àãáåàì àòáå á÷òéá ìéëé àì àã ìë íòå

ää ïéðééæ äîëá á÷òéì" ã)ä åë íéøáã ( éîøà
 éòãé ååä àîìò éìåë àáà éáø øîà éáà ãáåà

å ïéîñå÷å ïéùøçå ïéîéëç áø äåä ïáìã éòáã ïàî
 äî ìëå äéðî áéæúùà àì éåùøçá àãáåàì
 íòìáá äéá áéúëå äåä äéðî íòìá òãéã

                                                           

כ " עמים אחלומר שאחר שיתקיים בו יעבדוךואפשר .  תימה דהא כתיב ולא יהיה שריד לבית עשוא
פ וישליט עלוי דעשו להאבידו ויתקיים ביעקב "ואפשר דה. ח"ז. ע"יתקיים ולא יהיה שריד לבית עשו וצ

. מ אף שיש איזה הרגש בדבריו"כ הרב א"דישתארון בעלמא שוב ראיתי שכיעבדוך עמים על שאר האומות 
 ).א"נ(ן "מאי
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עם לבן "אמר , ראשון ששלח יעקב לעשו
חודש או , ואם תאמר שמעט היה". גרתי
עשרים , "ואחר עד עתה"אלא , לא כך, שנה

ואם תאמר שלא עלה . שנה התאחרתי עמו
אותם , "ויהי לי שור וחמור", בידי כלום

, שכששניהם מתחברים יחד, שני גזרי דין
ולכן , לא מתחברים אלא להרע לעולם

  ".לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו"כתוב 

)å áë øáãîá ( êøåáî êøáú øùà úà éúòãé éë
 ïáìî éôúñî ååä àîìò éìåëå øàåé øàú øùàå
 øîà åùòì á÷òé øãùã äàîã÷ äìîå éåùøçîå
 àúù åà çøé äåä øéòæã àîéú éàå éúøâ ïáì íò

øçàå àìà éëä åàì ïéðù ïéøùò äúò ãò 
íåìë éãéá ÷éìñ àìã àîéú éàå äéîò úéøçàúà 

)ä áì úéùàøá( éøú ïåðéà øåîçå øåù éì éäéå 
 àì àãçë åäééååøú ïøáçúî ãëã ïéðéã éøæâ
 áéúë êë ïéâáå àîìò àùàáàì àìà ïøáçúî

)é áë íéøáã (åãçé øåîçáå øåùá ùåøçú àì:  
אלו הם כתרים , "צאן ועבד ושפחה"

, ם שהרג הקדוש ברוך הוא במצריםתחתוני
בכור ", "בכור השבי", "בכור בהמה"

, "צאן ועבד ושפחה"זהו שכתוב , "השפחה
ופחד היה . מיד היה עשו פוחד ויצא כנגדו

לאיש . לו מיעקב כמו שהיה ליעקב מעשו
עד שהיה הולך שמע על , שהיה הולך בדרך

פגש אותו . לסטים אחד שהיה אורב בדרך
אני , אמר לו. ממי אתה, ואמר ל, איש אחר

שכל , סטה לך מלפני, אמר לו. מלגיון פלוני
אני מביא נחש אחד שהורג , מי שקרב אלי

אמר , הלך אותו האיש לאותו הלגיון. אותו
וכל מי שקרב אליו נושך , איש אחד בא, לו

  ,אותו נחש אחד שהוא מביא

 äçôùå ãáòå ïàö)ä áì úéùàøá ( ïåðéà ïéìà
÷ ìè÷ã éàúú éøúëá" äîäá øåëá íéøöîá ä

)èë áé úåîù ( éáùä øåëá)ä àé íù ( øåëá
ää äçôùä" éôúñî ãéî äçôùå ãáòå ïàö ã

>åùò äåä< äéì äåä åìéçãå äéúåîã÷ì ÷ôðå 
 ùð øáì åùòî á÷òéì äéì äåäã äîë á÷òéî
 ãç ìò òîù ìéæà äåäã ãò àçøàá ìéæà äåäã
 ùð øá äéá òâô àçøàá ïîë äåäã íéèñì

à àøçà"îî ìà úðà ïà" àðà ïåéâì éðåìôî ì
à" ãç éàãäá áéø÷ã ïàî ìëã éàáâî êì éèñ ì

 ùð øá àåää ìæà äéì ìéè÷å éúééî àðà àéåç
à ïåéâì àåääì" éã ïàî ìëå éúà ùð øá ãç ì

éúééî àåäã àéåç ãç äéëùð äéãäá áéø÷  
  æñ÷/à  

יפה , אמר. שמע אותו לגיון ופחד. ומת
אה אותו עד שר. שאלך אצלו ואתפייס עמו

, אוי שעכשיו יהרג אותו, אמר, אותו האיש
התחיל להשתחוות ולכרוע . אותו הלגיון

אלמלא היה לו , אמר אותו לגיון. כנגדו
לא היה משתחוה כל זה , בידו נחש להרוג

, אמר, התחיל הלגיון להתגאות. כנגדי
. לא אהרוג אותו, הואיל וכל כך כרע לנגדי

 עד עם לבן גרתי ואחר", כך אמר יעקב
ואני , עשרים שנה התאחרתי עמו, "עתה

, שמע עשו. מביא נחש להרוג בני אדם
שעכשיו יהרוג , אוי מי יקום לפניו, אמר

התחיל לצאת כנגדו . אותו יעקב בפיו
, כיון שראה אותו מה כתוב. להתפייס עמו

כיון שקרב ". ויירא יעקב מאד ויצר לו"
זהו , התחיל לכרוע ולסגוד לפניו, אליו

וישתחו ארצה שבע פעמים עד "שכתוב 
אלמלא כל כך , אמר עשו". גשתו עד אחיו

ïåéâì àåää òîù úééîåà úåàé øîà ìéçãå 
 äéì àîçã ãò äéãäá ñééôúàå äéìá÷ì ìéæàã
 àåää äéðéìè÷é àúùäã éåå øîà ùð øá àåää

øîà äéìá÷ì òøëå ãéâñ éøàù ïåéâì) äéì(  àåää
 àì àìè÷ì àéåç äéãéá äéì äåä àìîìà ïåéâì
 äàâúàì äàðåéâì éøàù éìá÷ì éàä éìåë ãéâñ
 äéðéìè÷à àì éìá÷ì òøë êë ìëå ìéàåä øîà

á÷òé øîà êë) ã áì úéùàøá( éúøâ ïáì íò 
 äéîò úéøçàúà ïéðù ïéøùò äúò ãò øçàå
 åùò òîù àùð éðá àìè÷ì àéåç éúééî àðàå

éî÷ íå÷é ïàî éåå øîà á÷òé äéðéìè÷é àúùäã ä
 äéîò àñééôúàì äéúåîã÷ì ÷éôð éøàù äéîåôá

 áéúë äî äéì àîçã ïåéë)ç íù ( á÷òé àøééå
 òøë éøàù äéãäá áéø÷ã ïåéë åì øöéå ãàî

 áéúëã àåä àãä äéìá÷ì ãéâñå)íù âì â (
 åéçà ãò åúùâ ãò íéîòô òáù äöøà åçúùéå

                                                           

 ).א"ד( שר הצבא א
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התחיל . לא השתחוה כנגדי, היה עמו
  .להתגאות

 ãéâñ àì äéîò äåä êë ìë àìîìà åùò øîà
ìá÷ìäàâúàì éøàù é:  

ויבא ", בא וראה מה כתוב בבלעם
ויבא "בלבן כתוב , "אלהים אל בלעם לילה

אלהים אל לבן הארמי בחלום הלילה 
ויאמר לו השמר לך פן תדבר עם יעקב 

היה צריך לכתוב פן , "פן תדבר. "'וגו" מטוב
אלא לבן לא רדף אחרי . תעשה ליעקב רעה

י שהר, יעקב בכח גבורים ללחום בו קרב
אלא להרגו , חיל יעקב ובניו גדול ממנו
זהו שכתוב . בפיו ולהשמידו את הכל

, "פן תדבר"ולכן כתוב ". ארמי אבד אבי"
יש לאל ידי "וכתוב . ולא פן תעשה

מנין היה יודע שיכולת היתה , "לעשות
אלהי אביכם אמש "אלא כמו שנאמר . בידו

וזוהי העדות שצוה הקדוש . 'וכו" אמר אלי
וענית ואמרת "שכתוב , העידברוך הוא ל

. 'וגו" אלהיך ארמי אובד אבי' לפני ה
, "לא תענה ברעך"כמו שנאמר , "וענית"
  ".ענה באחיו"

 íòìáá áéúë äî éæç àú)ë áë øáãîá (
éäìà àáéå" áéúë ïáìá äìéì íòìá ìà í

)ãë àì úéùàøá (éäìà àáéå" éîøàä ïáì ìà í
íò øáãú ïô êì øîùä åì øîàéå äìéìä íåìçá 

áåèî á÷òéà äòø á÷òéì äùòú ïô øáãú ïô 
 á÷òéã äéøúáà óãø àì ïáì àìà äéì éòáî
 àìéç àäã àáø÷ äéá àçâàì ïéøáåâã àìéçá
 àéîåôá äéìè÷îì àìà äéðî áø éåðáå á÷òéã

 áéúëã àåä àãä àìë äàöéùìå)ä åë íéøáã (
 ïô áéúë àìå øáãú ïô êë ïéâáå éáà ãáåà éîøà

 áéúëå äùòú) àì úéùàøáèë ( éãé ìàì ùé
 àìà äéãéá äåä àúìëéã òãé äåä ïéðî úåùòì

äìà øîúàã äîë"åâå éìà øîà ùîà íëéáà é '
 àåä êéøá àùãå÷ ãé÷ôã àúåãäñ àåä àãå

 áéúëã àãäñàì)ä åë íéøáã ( úøîàå úéðòå
åäé éðôì"äìà ä"åâå éáà ãáåà éîøà êé ' úéðòå

 øîà úàã äîë)âé ë úåîù ( êòøá äðòú àì
)é íéøáãçé è (åéçàá äðò:  

ולא הלך כפעם בפעם "כתוב בבלעם 
שהוא , שכך הוא דרכו, "לקראת נחשים

שהשגיח , "נחשתי"בלבן כתוב . היה מנחש
וכשרצה , בכשפיו ובקסמיו בעסק של יעקב

בנחשים ובכשופים שלו , להאביד את יעקב
. ולא עזבו הקדוש ברוך הוא, רצה לאבדו

 נחש כי לא", והיינו שאמר בלעם בן בנו
, מי יכול להם". ביעקב ולא קסם בישראל

שהרי סבי רצה לאבד את אביהם בנחשים 
שלא , ובקסמים שלו ולא עלה בידו

כי לא נחש "זהו שכתוב . השאירו לקלל
ובכל עשרת ". ביעקב ולא קסם בישראל

מיני כשפים וקסמים מזהרי הכתרים 
. ולא יכול, התחתונים עשה לבן כנגד יעקב

ף את משכורתי עשרת ותחל"זהו שכתוב 
שכולם עשה לבן כנגדו ולא עלה , "מונים

והחליף את "שכתוב , בידו להרע לו
משכורתי עשרת מונים ולא נתנו אלהים 

כתרגום , "מונים"מה זה ". להרע עמדי
לשעירים אשר הם זונים "וכתוב . מינים

, מינים כמשמעו, "מונים". "אחריהם

 íòìáá äéá áéúë)à ãë øáãîá ( êìä àìå
 äéçøà àåä éëäã íéùçð úàø÷ì íòôá íòôë

 áéúë ïáìá ùçðî äåä åäéàã)æë ì úéùàøá (
 á÷òéã à÷ñòá éåîñ÷áå éåùøçá çâùàã éúùçð
 àùøçáå àùçðá á÷òéì àãáåàì àòá ãëå
 êéøá àùãå÷ äé÷áù àìå äéãáåàì àòá äéìéã

àåä äéøá øá íòìá øîàã åðééäå ) âë øáãîá
âë ( ïàî ìàøùéá íñ÷ àìå á÷òéá ùçð àì éë

 ïåäåáàì àãáåàì àòá éàáñ àäã ïåäì ìéëé
÷éìñ àìå äéìéã íéîñ÷áå íéùçðáå àìã éåãéá 

ää àéèìì äé÷áù" àìå á÷òéá ùçð àì éë ã
 ïéîñå÷å ïéùøç éðéæ äøùò åäìëáå ìàøùéá íñ÷

ïéàúú ïéøúëã éôèæå÷ãáò  äéìá÷ì ïáì ãá
ää ìéëé àìå á÷òéã" ã)àî àì úéùàøá ( óìçúå

 ïáì ãáò åäìëã íéðåî úøùò éúøëùî úà
 áéúëã äéì àùàáàì éåãéá å÷éìñ àìå äéìá÷ì

)æ íù ( àìå íéðåî úøùò éúøëùî úà óéìçäå
éäìà åðúð"åâøúë íéðåî éàî éãîò òøäì íí 

                                                           

àåâå ' –ôãá óñåð "å. 
זיהרת ניצוץ ' א דשמשא שפייפהמדריגות תחתונות שיש בקליפות חיצונות והוא מלשון קסט  זהירותב

 ).א"ד(השמש 
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ועשרה מינים הם של כשפים וקסמים 
  .וכולם עשה כנגדו, ם התחתוניםבכתרי

 áéúëå ïéðéæ)æ æé àø÷éå ( íéðåæ íä øùà íéøéòùì
çà ïåðéà ïéðéæ äøùòå åòîùîë íéðéî íéðåî íäéø

 ãáò åäìëå ïéàúú ïéøúëá ïéîñå÷å ïéùøçã
äéìá÷ì:  

קוסם קסמים "שכתוב , עשרה מינים הם
מעונן ומנחש ומכשף וחובר חבר ושואל 

הרי הם , "אוב וידעוני ודורש אל המתים
נחש וקסם הם שני , אמר רבי יוסי. עשרה
, בא בלעםוכש, ובדרגה אחת עולים, מינים

והיינו שכתוב , בקסם עשה כנגד ישראל
וכנגד יעקב בא לבן ". וקסמים בידם"

זהו שכתוב . זה וזה לא עלה בידם, בנחש
". כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל"
, בתחילה בימי לבן, "כי לא נחש ביעקב"
. אחר כך בימי בלעם, "ולא קסם בישראל"

, בא וראה מי יכול להם, אמר בלעם לבלק
ל הקסמים והכשפים שבכתרים שלנו שכ

) ומטה(מזהרי המלכות שלמעלה 
, והוא התקשר בהם) שהרי(, מתעטרים

  ".אלהיו עמו ותרועת מלך בו' ה"שכתוב 

 áéúëã ïåðéà ïéðéæ äøùò)àé é çé íéøáã (
 øáç øáåçå óùëîå ùçðîå ïðåòî íéîñ÷ íñå÷
 äøùò àä íéúîä ìà ùøåãå éðåòãéå áåà ìàåùå

áø øîà ïåðéà ïåðéà éðéæ éøú íñ÷å ùçð éñåé é
 ãáò íñ÷á íòìá àúà ãëå ïé÷ìñ ãç àâøãáå

 áéúëã åðééäå ìàøùéã ïåäéìá÷ì)æ áë øáãîá (
 ùçðá ïáì àúà á÷òéã äéìá÷ìå íãéá íéîñ÷å
 áéúëã àåä àãä åäééãéá å÷éìñ àì éàäå éàä

)âë âë íù ( íñ÷ àìå á÷òéá ùçð àì éë
 àúéîã÷á á÷òéá ùçð àì éë ìàøùéá éåîåéá

ïáìãà íòìáã éåîåéá øúáì ìàøùéá íñ÷ àìå 
 ìëã ïåäì ìéëé ïàî éæç àú ÷ìáì íòìá øîà
 àôæé÷î ïìéã ïéøúëáã ïéùøçå ïéîñ÷

àúåëìîãá àìéòìã )àúúå ïøèòúî àäã (
] ïøèòúîàåäå[ áéúëã åäá øù÷úà )àë âë íù (

åäé"äìà ä"åá êìî úòåøúå åîò åé:  
יודע חס וחלילה שהיה , אמר רבי יהודה

  בלעם בקדושה שלמעלה
à"ç äãåäé ø" äùåã÷á íòìá òãé äåäã å

àìéòìã  
  æñ÷/á  

שהרי הקדוש ברוך הוא לא רצה , כלל
בעם ולשון אחר שישתמש בכבודו אלא 

והתקדשתם והייתם "ואמר , בניו הקדושים
מי שהם קדושים ישתמשו , "קדושים
כי "שכתוב , ישראל הם קדושים. בקדושה

. ה קדוש ולא עם אחראת, "עם קדוש אתה
טומאה מזדמנת להם , מי שהם טמאים

טמא הוא בדד ישב "עליו כתוב , להטמא
, וטמא קורא לטמא, "מחוץ למחנה מושבו

מי שהוא טמא ". וטמא טמא יקרא"שכתוב 
אמר רבי . הכל הולך אחר מינו, יקרא לטמא

לומר , שהיה קדוש, נאה הוא ליעקב, יצחק
. הוא שלואו שבח , שנטמא בלבן ובכשפיו

אף על גב שאמר רבי , אמר לו רבי יוסי
אנכי "שהרי כתוב , אני מסייע לך, יהודה

וכי יפה הוא לצדיק כיעקב , "עשו בכורך
אלא אנכי , להחליף שמו בשם טומאה

á÷ àäã ììë" àøçà ïùéìå íòá éòøúà àì ä
äéø÷éá ùîúùéã øîàå ïéùéã÷ éåðá àìà 

)ãî àé àø÷éå ( ïàî íéùåã÷ íúééäå íúùã÷úäå
 ïåðéà ìàøùé äùåã÷á ïåùîúùé ïéùéã÷ ïåðéàã

 áéúëã ïéùéã÷)á ãé íéøáã ( äúà ùåã÷ íò éë
 ïéáàñî ïåðéàã ïàî àøçà íò àìå ùåã÷ äúà

 áéúë äéìò àáàúñàì ïåì ïîãæà åáàñî) àø÷éå
åî âé (çîì õåçî áùé ããá àåä àîè åáùåî äð

 áéúëã éø÷ àáàñîì àáàñîå)äî íù ( àîèå
 àìë àø÷é àîèì àîè åäéàã ïàî àø÷é àîè
 àåä úåàé ÷çöé éáø øîà äéðéæ øúá ìéæà

á÷òéìâ ïáìá áàúñàã øîåì àùéã÷ äåäã 
 éáø äéì øîà äéìéã àåä àçáù åà éåùøçáå
 òééñî àðà äãåäé éáø øîà÷ã áâ ìò óà éñåé

                                                           

 ).א"נ(ן "מאי. ת לא נחש ביעקב לבן" אפשר לרמוז רא
 מזהירת ניצוץ מלכות של מעלה מתעטרים ישראל ולכך אין שום כישוף ודבר חיצוני יכול לשלוט בהם ב

 ).א"ד(
 ).א"נ( כן שנטמא בו או שבח הוא ליעקב לומר כן בתמיה ר פירוש בתמיה וכי שפיר היה לו לומג
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אבל , ואומר אנכי מי שאני, פוסק טעם
  .והרי פרשוה, בכורך, עשו

 áéúë àäã êì) æë úéùàøáèé ( åùò éëðà
 óìçîì á÷òéë à÷éãöì àåä úåàé éëå êøåëá
 àîòè à÷ñô éëðà àìà àáàñîã àîùá äéîù
 àäå êøåëá åùò ìáà àðàã ïàî éëðà øîàå

äåî÷åà:  
אל , לומר, "ויהי לי שור וחמור", אף כאן

תשים לבך ורצונך לאותה ברכה שברכני 
הוה "הוא בירך אותי , אבא שהתקיימה בי
לכן , "חוו לך בני אמךגביר לאחיך וישת

הוא ברך אותי ". לאדני לעשו" "עבדך יעקב"
, הרי לא התקיים בי, "רוב דגן ותירוש"ב

ויהי לי שור "אלא , שלא אצרתי אותם
הוא . רועה צאן בשדה, "וחמור צאן ועבד

, "מטל השמים ומשמני הארץ"ברך אותי 
עם לבן "משום שהרי , הרי לא התקיים בי

כל שכן ,  בית אחדכגר שלא היה לי" גרתי
וכל זה כדי שלא יסתכל . משמני הארץ

רבי . ביעקב על אותן ברכות ויקטרג עמו
איש תם יושב "כתוב ביעקב , אבא אמר

משום שהוא יושב , גבר שלם, "אוהלים
והשלים לצד זה , בשני משכנים עליונים

. והוא לא אמר שנטמא בכשפיו, ולצד זה
ו משום שלב, אבל על מה שאמר רבי יהודה

שלם על טוב ואמת שעשה לו הקדוש ברוך 
שכל העולם יודעים מעשי לבן מה , הוא

כל , א ממנו"ס(הם ומי יכול להינצל 
, מקטרוגו) עשרים השנים שהייתי עמו

א ואני ישבתי ועשיתי "ס(ורצה לאבד אותי 
והקדוש ברוך הוא , )עמו עשרים שנה

והכל היה כדי שלא יסתכל , הצילני ממנו
ולא , מו בו אותן ברכותבו עשו שהתקיי

כי ישרים "ועל זה כתוב . ישמר לו טינה
' תמים תהיה עם ה"וכתוב ', וגו" 'דרכי ה
  ".אלהיך

 øåîçå øåù éì éäéå àëä óåà)ä áì íù ( øîåì
 éì êéøáã àúëøá àéääì êúåòøå êáì éåùú àì

 éì êéøá àåä éá íéé÷úàã àáà)èë æë íù ( äåä
êîà éðá êì ååçúùéå êéçàì øéáâ êë ïéâá 

 ïâã áåøá éì êéøá àåä åùòì éðãàì á÷òé êãáò
 ïåì àðøöåà àìã éá íéé÷úà àì àä ùåøéúå
 àðò éòø ãáòå ïàö øåîçå øåù éì éäéå àìà
 éðîùîå íéîùä ìèî éì êéøá àåä àì÷çá

õøàä )íùçë æë  ( àäã ïéâá éá íéé÷úà àì àä
)ã áì íù (éì äåä àìã àøåéâë éúøâ ïáì íòä 

ìë àãç àúéá ïéâá àã ìëå õøàä éðîùî ïëù 
 âøè÷éå ïàëøá ïåðéà ìò á÷òéá äéá ìëúñé àìã

 á÷òéá äéá áéúë øîà àáà éáø äéîò) äë íù
æë ( åäéàã ïéâá íéìù øáâ íéìäà áùåé íú ùéà

ïéàìò ïéðëùî ïéøúá áéúéà àñéâ éàäì íéìùàå 
àñéâ éàäìåá éåùøçá áàúñàã øîà àì åäéàå 

ãåäé éáø øîà÷ã äî ìò ìáà íéìù éåáìã ïéâá ä
á÷ äéì ãéáòã èåù÷å åáéè ìò" àîìò ìëã ä

 ìéëé ïàîå ïåðéà ïàî ïáìã éåãáåò éòãé
 àáæúùàì>ð" éúéåäã ïéðù ïéøùò ìë äéðî à

äéîò< äéìéã àâåøè÷î >éòáã <)éòáå( àãáåàì 
 éì>ð" ïéøùò äéîò àðãáòå àðáéúé àðàå à
ïéðù<á÷å " àìã ïéâá äåä àìëå äéðî éðáæù ä

ëúñé ïàëøá ïåðéà äéá åîéé÷úàã åùò äéá ì
äéì øèðé àìåâ áéúë àã ìòå åááã )é ãé òùåä (

åäé éëøã íéøùé éë"åâå ä ' áéúëå)âé çé íéøáã (
åäé íò äéäú íéîú"äìà ä"êé:  

וישובו המלאכים אל יעקב לאמר באנו "
אל אחיך אל עשו וגם הלך לקראתך וארבע 

באנו אל "כיון שאמר ". מאות איש עמו
וכי אחים , לא ידענו שהוא עשו, "חיךא

, "באנו אל אחיך"אלא . אחרים היו ליעקב
ואם תאמר שחזר בתשובה והולך בדרך 

אלא עשו הרשע כמו , לא כך, תקינה

 ìà åðàá øîàì á÷òé ìà íéëàìîä åáåùéå
 úåàî òáøàå êúàø÷ì êìåä íâå åùò ìà êéçà

 åîò ùéà)å áì úéùàøá ( ìà åðàá øîàã ïåéë
äéàã àðòãé àì êéçàååä ïéðøçà ïéçà éëå åùò å 

)äéì( àîéú éàå êéçà ìà åðàá àìà á÷òéì 
 éëä åàì àð÷úî çøàá ìéæàå äáåùúá øãäã

                                                           

 ).א"נ('  היינו בינה ומא
 ).א"נ(מ "א. רהו היינו לחסד ולגבב
 ).א"ד(טר שנאה מחמת הבכורה והברכה ו נ ולא יהיה לוג



úéùàøá 

774 

ואם תאמר , "וגם הולך לקראתך. "מעיקרו
אלא ארבע מאות , לא, שהוא הולך לבדו

, אמרו לו) אלא הם(, וכל כך למה. איש עמו
רוך הוא תמיד מרוצה משום שהקדוש ב

, בתפלות הצדיקים ומתעטר בתפלותיהם
כמו שאמרנו שאותו המלאך הממונה על 

נוטל כל , ן שמו"תפלות ישראל סנדלפו
אותן תפילות ועושה מהם עטרה לחי 

וכל שכן תפלות . ובארוה, העולמים
, הצדיקים שהקדוש ברוך הוא רוצה בהן

ונעשות עטרה להתעטר באותן תפלות 
מחנות , ואם תאמר.  הואלקדוש ברוך

אלא . אז למה פחד, קדושים היו באים עמו
אלא על , צדיקים לא סומכים על זכיותיהם

  .תפלותיהם ובקשותיהם לרבונם

 êúàø÷ì êìåä íâå àø÷éòîãë òùøä åùò àìà
 òáøà àìà åàì ìéæà éåãåçìá åäéàã àîéú éàå

 äîì êë ìëå åîò ùéà úåàî)]ð"à [ïåðéà àìà (
á÷ã ïéâá äéì åøîà"ìöá øéãú éòøúà ä ïåäúå

 àåääã ïðéøîàãë ïåäúåìöá øèòúîå àé÷éãöã
 ìàøùéã ïåäúåìö ìò àðîîã àëàìî])ã"à [

ãðñ"äéîù ïåôì( ãéáòå ïéúåìö ïåðéà ìë ìéèð 
 íéîìåòä éçì äøèò åäééðî] ïëù ìëå äåî÷åàå

á÷ã àé÷éãöã ïåäúåìö" ïãáòúàå åäá éòøúà ä
á÷ì ïéúåìö ïåðéàá àøèòúàì äøèò" éàå ä

ã÷ ïééøùî àîéúéàîà äéîò ïééúà ååä ïéùé 
]äåä[ ìò ïéëîñ àì àéé÷éãö àìà ìéçã ]àã [
>åäééúåëæ< àìà ]áúåìöéïåä [>ïåäúåìö ìò< 

ïåäéøàî éáâì ïåäúåòáå[:  
תפלת , ובא וראה שאמר רבי שמעון

רבים עולה לפני הקדוש ברוך הוא ומתעטר 
משום שעולה בצבעים רבים , באותה תפלה

 שנכללת ומשום. ונכללת מכמה צדדים
ומונחת על , נעשית עטרה, מכמה צבעים

ותפלת היחיד . ראש צדיק חי העולמים
ועל כן , אינה כלולה ואינה אלא בצבע אחד

אלא (תפלת יחיד אינה מתוקנת להתקבל 
יעקב , ובא וראה. כתפלת רבים) בתפלה

ה השתוקק "ועל כך הקב, היה כלול
ויירא יעקב מאד ויצר ", מה כתוב, לתפלתו

  ".לו

úå ïéàéâñã àúåìö ïåòîù éáø øîàã éæç à
á÷ éî÷ ÷éìñ" ïéâá àúåìö àåääá øèòúîå ä

 ïéøèñ äîëî úìéìëúàå ïéàéâñ ïéðååâá à÷ìñã
 äøèò úãéáòúà ïéðååâ äîëî úìéìëúàã ïéâáå
 àúåìöå íéîìåòä éç ÷éãöã àùéø ìò àçðîå
 ãç ïååâá àìà éäéà åàìå àìéìë éäéà åàì ãéçéã

ì ãéçéã àúåìö àã ìòå àð÷úúî åäéà åà
 àìá÷úàì)àúåìöá àìà (]ëààúåìö[ ïéàéâñã 

á÷òé éæç àúåá áéàú äéúåìö àã ìòå äåä ìéìë 
á÷ äì" áéúë äî ä)ç áì úéùàøá ( á÷òé àøééå

åì øöéå ãàî:  
אשרי אדם ", רבי יהודה פתח ואמר

  ,"מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה
 øîàå çúô äãåäé éáø)ãé çë éìùî ( éøùà

ôî íãàäòøá ìåôé åáì äù÷îå ãéîú ãç  
  çñ÷/à  

אשריהם ישראל שהקדוש ברוך הוא 
ונתן להם תורת אמת כדי , רוצה בהם

שכל מי שעוסק . לזכות בה לחיי עולם
הקדוש ברוך הוא מושך עליו חיים , בתורה

שכתוב , עליונים ומכניסו לחיי העולם הבא
ובדבר "וכתוב , "כי היא חייך ואורך ימיך"

חיים בעולם הזה , "ימיםהזה תאריכו 
  .וחיים בעולם הבא

á÷ã ìàøùé ïåðéà ïéàëæ" áäéå åäá éòøúà ä
 ééçì äá éëæîì ïéâá èåù÷ã àúééøåà ïåì] àîìò

ìëã) [ìëå ïéîìò( àúééøåàá ìãúùàã ïàî 
á÷" ééçì äéì ìéòàå ïéàìò ïééç äéìò êéùî ä

 áéúëã éúàã àîìò)ë ì íéøáã ( êééç àéä éë
êéîé êøåàåâáéúëå ) æî áì íù ( äæä øáãáå

 àîìòá ïééçå àîìò éàäá ïééç íéîé åëéøàú
éúàã:  

àúééøåàá ìãúùàã ïàî ìë øîà øæòìà éáø כל מי שעוסק בתורה , רבי אלעזר אמר

                                                           

 ##*אולי ב א
 ).א"נ(מ "א.  פירוש שגם הוא התפלל עם בניו וגם כללה בשבחות רבותב
תאריכו ימים דחד מרמז על ' ל דמייתי הני קראי דהם כפולים חייך ואורך ימיך וכן כי הוא חייכם וגו" נג

 ).א"נ(מ "א. ב"ז וחד על חיי עוה"חיי העוה
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משום , אין מיתתו על ידי יצר הרע, לשמה
אלא , והוא מלאך המות, שהוא נחש(

ישקני מנשיקות "שכתוב , מיתתם בנשיקה
והיא הנשיקה ', כלומר על פי ה, "פיהו

ואותו , ש בעיקרשהיא דבקות של הנפ
שהתחזק בעץ החיים ולא ) שעוסק בתורה

ולכן צדיקים שעוסקים בתורה , הרפה ממנו
כמו , אלא הוא טהור(, לא נטמא גופם

אליהו בבית הקברות שמצאו אותו רבנן 
, אמר להם. וכי מר איננו כהן, ושאלו אותו

, כמו ששנינו, צדיקים לא טמאים במיתתם
מר כלו, ביום שמת רבי בטלה כהונה

שלא שרתה עליהם רוח , )שהתעסקו בו
, למה פחד, יעקב היה עץ החיים. טומאה

ועוד שהרי . שהרי לא יכול לשלוט עליו
למה היה ', וגו" והנה אנכי עמך"כתוב 

ויפגעו בו מלאכי "שהרי כתוב , ועוד. פוחד
למה , אם מחנות קדושים היו עמו, "אלהים

ויעקב לא , אלא הכל היה נאה. היה פוחד
רוצה לסמוך על נס של הקדוש ברוך היה 
משום שחשב שאינו כדאי שהקדוש , הוא

משום שלא , למה, ברוך הוא יעשה לו נס
ולא עסק , שימש את אביו ואמו כראוי

ואף על גב , ונשא שתי אחיות, בתורה
ועם כל זה צריך לאדם , שהכל נתבאר

לפחד תמיד ולהתפלל לפני הקדוש ברוך 
ם מפחד אשרי אד"שכתוב , הוא בתפלה

ולפחד תמיד מלפני הקדוש ברוך (, "תמיד
  .והרי פרשוה, )הוא

 òøä øöéã àãé ìò äéúúéî åàì äîùì]ïéâá[ 
])ð"à [ àìà àúåîã àëàìî àåäå ùçð àåäã

 áéúëã ä÷éùðá ïåäúúéî)á à øéù ( éð÷ùé
åäé éô ìò øîåìë åäéô úå÷éùðî" ä÷éùðä àéäå ä

äã ìãúùàã àéääå àø÷òá àùôðã àúå÷éáã àé
àúééøåàá (]ã[ àìå ééçã àðìéàá óé÷úúà

]éôøà) [éôëà( éìãúùîã àé÷éãö êë ïéâáå äéðî 
 ïåäìã àôåâ éáàúñî àì àúééøåàá)]ð"à [ àìà

 ïðáø åäåçëùàã éøá÷ éáá åäéìà ïåâë éëã àåä
 àé÷éãö ïåì øîà øî àåä ïäë åàìå äéì åìéàùå

åäúúéîá éáàñî àìïðéðúã äîë ïà úîù íåéá 
äéá å÷ñòúàã øîåìë äðåäë äìèá éáø ( àìã

 àøù>åäééìò <)äéìò( àðìéà á÷òé àáàñî çåø 
ëé àì àäã ìéçã éàîà äåä ééçãå äàèìùì ì

 áéúë àäã ãåòå éåìò)åè çë úéùàøá ( äðäå
åâå êîò éëðà ' áéúë àäã åúå ìéçã äåä éàîà

)á áì íù (éäìà éëàìî åá åòâôéå" éà í ïééøùî
 àìë àìà ìéçã äåä éàîà äéîò ååä ïéùéã÷

>äåä úåàé <)äæä úåàá( éòá äåä àì á÷òéå 
á÷ã àñéð ìò êîñîì" åäéà åàìã áéùçã ïéâá ä

éàãëáá÷ã " ïéâá àîòè éàî àñéð äéì ãéáòé ä
 àìå úåàé à÷ãë äéîàìå éåáàì çìô àìã

úåéçà éøú ìèðå àúééøåàá ìãúùàâ áâ ìò óàå 
 íòå øîúà àìëã ùð øáì äéì éòá àã ìë

á÷ éî÷ äàìöìå øéãú ìçãîì" àúåìöá ä
 áéúëã)ãé çë éìùî ( ãéîú ãçôî íãà éøùà

)á÷ éî÷ øéãú ìçãîìå"ä (äåî÷åà àäå:  
תפלת האבות העמידו את , בא וראה

וכל בני העולם עומדים וסמוכים , העולם
ולעולם ולעולמי עולמים לא , עליהם

האבות משום שזכות , נשכחת זכות האבות
וקיום של יעקב , היא קיום של מעלה ומטה

ולכן בשעה , הוא קיום שלם יותר מכולם
הקדוש ברוך הוא רואה , שצרה לבני יעקב

כמו , את דמות יעקב לפניו וחס על העולם

ïäáàã àúåìö éæç àú åîéé÷ )ã( ìëå àîìò
 éîìòìå íìòì ïéëîñå éîéé÷ åäééìò àîìò éðá

ïäáàã àúåëæ éùðúà àì ïéîìòã àúåëæã ïéâá 
 á÷òéã àîåé÷å àúúå àìéòã àîåé÷ åäéà ïäáàã
 àúòùá êë ïéâáå åäìëî øéúé íéìù àîåé÷ åäéà

á÷ á÷òéã éåðáì å÷àòã" àð÷åéã äéî÷ éîçà ä

                                                                                                                                                                                     

אבא ' זר נפטר קודם רבי אלה הם דברי המחבר הספר שחברו כל המימרות יחד שכתב רעאל' ג דר" אעא
י והם חלקום לפרשיות כל פסוק ופסוק בפרשה שלו והם אמרו מדעתם כמה דתנינן "שהיה סופר של רשב

. ב"יז בספר משנת חכמים עשגמ ח"וכן בירר הר. ח"ז. וכיוצא בזה יש רבים בזהר וכלהו מתרצי בהכי' וכו
 ).א"נ(ן "מאי
 ).ג"ב קלו ע"ה ח"דע(שכן הוא סותר את מידת הבטחון , מחשבה זו איננה חשובה מעלה אצל צדיקים ב
א היה עוסק בשל "וכנגד כבוד או. עונות כנגד התורה היה עוסק בגידול בנים' ל כל ג"ל שתירצו רז" רג

 ).א"נ(ב "ח עש"ז. אחיות גיורות היו' אחרים לקיים מאמרם וכנגד ב
מ "א. ועיין פרשה עקב ותמצא נחת. ה" היינו דלא כתלמודא דילן דאמרינן תמה זכות אבות שבת דנד

 ).ו"לש(י נראה "ולר' שם בתוס'  עי).א"נ(
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". וזכרתי את בריתי יעקוב"שנאמר 
משום שהוא . ו"למה בוא, ו"בוא" ב"יעקו"

  . דמות של יעקב ממש

 øîà úàã äîë àîìò ìò ñééçå á÷òéã) àø÷éå
áî åë (å÷òé áå÷òé éúéøá úà éúøëæå'àåá á" å

àåá éàîà"ùîî á÷òéã àð÷åéã åäéàã ïéâá å:  
כמי , כל מי שרואה את יעקב, בא וראה

והרי נאמר . שמסתכל באספקלריה המאירה
. שיופיו של יעקב כיופיו של אדם הראשון

שכל מי , אני שמעתי, אמר רבי ייסא
קושט שמסתכל בחלומו ורואה את יעקב מ

  .מתווספים לו חיים, במלבושיו

 ïàîë á÷òéì äéì éîçã ïàî ìë éæç àú
 øîúà àäå àøäðã äàéøì÷ôñàá ìëúñàã
 øîà äàîã÷ íãàã äéøôåùë á÷òéã äéøôåùã
 ìëúñàã ïàî ìëã àðòîù àðà àñéé éáø

éåôñå÷á øèñ÷î á÷òéì äéì àîçå äéîìçáà 
äéì ïôñåúà ïééç:  

מלך הרי נאמר שדוד ה, רבי שמעון אמר
פרט , עד שלא היה לא היו לו חיים כלל

לזה שאדם הראשון נתן לו שבעים שנה 
וכך היה קיומו של דוד המלך , משלו

וקיום של אדם הראשון , שבעים שנה היו
נמצאו באלה אלף . אלף שנה חסר שבעים

. שנים ראשונות אדם הראשון ודוד המלך
חיים שאל ממך נתתה לו ", פתח ואמר

, "חיים שאל ממך". "עדאורך ימים עולם ו
שהרי כשברא הקדוש ברוך , זה דוד המלך
, הטיל בו נשמת דוד המלך, הוא גן עדן

והסתכל בו וראה שאין לו חיים משלו 
כיון שנברא . ועומד לפניו כל היום, כלום

. הרי ודאי קיומו, אמר, אדם הראשון
שבעים שנים , ומאדם הראשון הוא

  .שהתקיים דוד המלך בעולם

åòîù éáøàëìî ãåãã øîúà àä øîà ïá ãò 
 äàîã÷ íãàã øá ììë íééç äéì ååä àì äåä àì
 äéîåé÷ äåä êëå äéìéãî ïéðù ïéòáù äéì áäé
 íãàã àîåé÷å ååä ïéðù ïéòáù àëìî ãåãã
 éðäá åçëúùà ïéòáù øñç ïéðù óìà äàîã÷
 çúô àëìî ãåãå ïåùàøä íãà éàîã÷ ïéðù óìà

 øîàå)ã àë íéìäú (ð êîî ìàù íééç åì úú
 ãåã àã êîî ìàù íééç ãòå íìåò íéîé êøåà

á÷ àøá ãë àäã àëìî" äéá ìéèà ïãòã àúðâ ä
 úéìã éîçå äéá ìëúñàå àëìî ãåãã àúîùð
 àîåé ìë äéî÷ àîéé÷å íåìë äéìéãî íééç äéì
 äéîåé÷ éàãå àä øîà ïåùàøä íãà àøáã ïåéë

åä äàîã÷ íãàîåàâ ãåã íéé÷úàã ïéðù ïéòáù 
àîìòá àëìî:  

האבות השאירו לו מחייהם כל , עוד
וכך יעקב , אברהם השאיר לו. אחד ואחד

משום , יצחק לא השאיר לו כלום. ויוסף
ודאי אברהם השאיר . שדוד המלך בא מצדו

שהיה לו להתקיים מאה , לו חמש שנים
והתקיים מאה ושבעין , ושמונים שנים

יעקב היה לו . חסרים חמש, וחמש שנים
ולא , אברהםלהתקיים בעולם כימי 

  התקיים

 ãçå ãç ìë ïåäééçî äéì å÷áù ïäáà åú
äéì ÷áù íäøáàã àì ÷çöé óñåéå á÷òé ïëå 

 à÷ äéøèñî àëìî ãåãã ïéâá íåìë äéì ÷áù
 äåäã ïéðù ùîç äéì ÷áù íäøáà éàãå àúà
 äàî íéé÷úàå ïéðù ïéðîúå äàî àîéé÷úàì äéì
 äéì äåä á÷òé ùîç ïéøñç ïéðù ùîçå ïéòáùå

 àîéé÷úàìíéé÷úà àìå íäøáàã éîåéë àîìòá  

  çñ÷/á  
חסרים , אלא מאה וארבעים ושבע שנים

נמצא שאברהם ויעקב . עשרים ושמונה
. השאירו לו מחייהם שלשים ושלש שנים

היה לו , יוסף שחי מאה ועשר שנים
להתקיים מאה וארבעים ושבע שנים כימי 

הרי , וחסר מהם שלשים ושבע שנים, יעקב

 àéðîú íéøñç ïéðù òáùå ïéòáøàå äàî àìà
 äéì å÷áù á÷òéå íäøáàã åçëúùà ïéøùòå
 äàî íéé÷úàã óñåé ïéðù úìúå ïéúìú ïåäééçî
 ïéòáøàå äàî àîéé÷úàì äéì äåä ïéðù øùòå
 ïéúìú ïåäðî øñçå á÷òéã éîåéë ïéðù òáùå

                                                           

 ).א"ד( מקושט במלבושיו וקוספא הוא מלבוש א
 .זוהר הרקיע' עי ב

â  ååä)ôã"å.( 
 .י"שער מאמרי רשב' עי ד
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רו לדוד המלך שבעים שנים שהשאי
ובהם התקיים דוד בכל , להתקיים בהם

ואם . אותם השנים שהשאירו לו האבות
למה יצחק לא השאיר לו כלום כמו , תאמר

ודוד בא מצד , משום שהוא חושך. אלה
אין לו אור כלל , ומי שהוא בחושך, החושך

. ולכן לא היו לדוד חיים כלל, ואין לו חיים
דוד האירו ל, אבל אלה שהיה להם אור

ומהם הצטרך להאיר ולהיות לו , המלך
, שהרי מצד החושך אין לו חיים כלל, חיים

, ואם תאמר. ועל זה לא בא יצחק בחשבון
אלא ודאי יוסף . למה יוסף יותר מכולם

וזהו , משום שנקרא צדיק, לבד כמו כולם
ולכן השאיר , שמאיר ללבנה יותר מכולם

שכתוב , לדוד המלך חיים יותר מכולם
אותם אלהים ברקיע השמים להאיר ויתן "

  ".על הארץ

 ïéðù ïéòáù àä ïéðù òáùå ãåãì äéì å÷áùã
 ìëá ãåã íéé÷úà åäáå ïåäá àîéé÷úàì àëìî
 ÷çöé àîéú éàå ïäáà äéì å÷áùã ïéðù ïåðéà

 éàîà êùç åäéàã ïéâá éðäë íåìë äéì ÷áù àì
 êùçá åäéàã ïàîå àúà à÷ êùçã àøèñî ãåãå
 àì êë ïéâáå íééç äéì úéìå ììë àøåäð äéì úéì

ð ïåäì ååäã ïéìà ìáà ììë íééç ãåãì ååä àøåä
 àøäðàì êéøèöà åäééðîå àëìî ãåãì äéì åøéäð
 äéì úéì êùçã àøèñî àäã íééç äéì éåäîìå
 éàå àðáùåçá ÷çöé àúà àì àã ìòå ììë íééç

 éàîà óñåé àîéú>åäìëî øéúé<à éàãå àìà 
 àåä àãå ÷éãö éø÷àã ïéâá åäìëë éåãåçìá óñåé
 éàä êë ïéâáå åäìëî øéúé àøäéñì øéäðàã

åãì äéì ÷áù áéúëã ïééç åäìëî øéúé àëìî ã
)æé à úéùàøá (éäìà íúåà ïúéå" òé÷øá í

õøàä ìò øéàäì íéîùä:  
תפלתו של יעקב הגינה עליו , בא וראה

משום שרצה להעביר זכותו לבניו , מעשו
, אחריו ולא להוציא אותה עכשיו אצל עשו

ועל זה התפלל תפלתו לקדוש ברוך הוא 
ויאמר . "הולא סמך על זכותו להצילו בגלל

אם יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו 
בא וראה ". והיה המחנה הנשאר לפליטה

ויחץ את העם אשר איתו ואת ", מה כתוב
". הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות

אם "משום שאמר , "לשני מחנות"למה 
יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה 

שכינה , בא וראה". המחנה הנשאר לפליטה
אמר . אהל לאה ומאהל רחללא זזה מ

ידעתי שהרי שמירה לאלה מהקדוש , יעקב
וישם את השפחות ", מה עשה, ברוך הוא

אם יהרוג , אמר". ואת ילדיהן ראשונה
אבל אלה איני פוחד , יהרוג את אלה, עשו
והיה ", ועל זה. משום ששכינה עמהם, מהם

כיון שעשה את , "המחנה הנשאר לפליטה
,  מה כתוב,תיקן תפילתו עליהם, זה
ויאמר יעקב אלהי אבי אברהם ואלהי אבי "

האומר אלי שוב לארצך ולמולדתך ' יצחק ה
  ".ואיטיבה עמך

 ïéâá åùòî äéì ïéâà äéúåìö á÷òé éæç àú
 àìå äéøúáà éåðáì äéúåëæ à÷ìñì àòáã
 éìö àã ìòå åùòã äéáâì àúùä äéì à÷ôàì

á÷ì äéúåìö" àáæéùì äéúåëæ ìò êéîúñà àìå ä
éâá äéì äðçîä ìà åùò àáé íà øîàéå äéð

 äèéìôì øàùðä äðçîä äéäå åäëäå úçàä) íù
ç áì ( áéúë äî éæç àú)æ íù ( íòä úà õçéå

 éðùì íéìîâäå ø÷áä úàå ïàöä úàå åúà øùà
 àáé íà øîàã ïéâá úåðçî éðùì éàîà úåðçî
 äðçîä äéäå åäëäå úçàä äðçîä ìà åùò
úàãò àì àúðéëù éæç àú äèéìôì øàùðä 
 àäã àðòãé á÷òé øîà ìçø ìäàîå äàì ìäàî

á÷ ïî ïéìàì ïåì åøéèð" ãáò äî ä)á âì íù (
 øîà äðåùàø ïäéãìé úàå úåçôùä úà íùéå
 àì ïéìà ìáà ìéè÷é ïéìàì åùò ìéè÷é íà
 àã ìòå ïåäîò àúðéëùã ïéâá åäééðî àðéôúñî
 éàä ãéáòã ïåéë äèéìôì øàùðä äðçîä äéäå

äî åäééìò äéúåìö ïé÷úà áéúë )è íù ( øîàéå
äìà á÷òé"äìàå íäøáà éáà é" ÷çöé éáà é

                                                                                                                                                                                     

ר נתגלגל בהם לקיים מתנתו "א אברהם ויעקב ניחא שאדהנ בשלמ"להו אככ פירוש אמאי נתן לו א
נ הוקשה לו מה שייכות יש ליוסף להשלים "א. ויצחק לא נתן שבא מסטרא דחשך אבל יוסף מי הכניסו

ץ חי אותיות יצחק אך יצחק בבחינה עליונה "ותירץ בגין דאקרי צדיק כי יסוד נקרא ק. מקומו של יצחק
ש בגין דאקרי צדיק כי צדיק עם "מו בבחינתו למטה שהוא יסוד קץ חי וזנתן לו יצחק בעצ' סטרא דחשך כו
 ב"ח בן יוסף לכך יוסף נתן לדוד כיו תירץ לפי שמשיח בן דוד יחיה את מש"ואחי נר. יצחק' האותיות בגימט

ל שיצחק נתעבר ביסף ולכן יוסף נתן במקום יצחק וזהו "י זצ"ש גורי האר"ויתקרב לזה מ. ח"ז. שנים
 ).א"נ(ן "מאי. ק כי קצרתי"ה ודו"ש מז"להיותו צדיק כמהעיבור 
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åäé" êúãìåîìå êöøàì áåù éìà øîåàä ä
êîò äáéèàå:  

תפלה לעני כי ", רבי יוסי פתח ואמר
פסוק זה ". ישפוך שיחו' יעטוף ולפני ה

אלא דוד המלך , בארוהו בכמה מקומות
, אמר את זה כשהסתכל וראה בדברי העני

 הולך ובורח מלפני והסתכל בו כשהיה
זוהי תפלה , חמיו אמר זה תפלה לעני

וזו , שמבקש העני לפני הקדוש ברוך הוא
. התפלה שמקדימה את כל תפלות העולם

תפלה "וכתוב שם , "תפלה לעני"כתוב כאן 
אלא . מה בין זה לזה, "למשה איש האלהים

ואין , וזו תפלה של ראש, זו תפלה של יד
 ובין תפלה להפריד בין התפלה לעני הזו

ושתיהן שקולות , למשה איש האלהים
ועל זה תפלת העני מקדימה לפני . כאחת

, הקדוש ברוך הוא מכל תפלות העולם
כי לא בזה ולא שקץ ענות "משום שכתוב 

תפלה לעני זו תפלה , בא וראה. 'וגו" עני
שהעני דבוק בַעְניֹו כמי שאין לו , של יד

  .מעצמו כלום

 øîàå çúô éñåé éáø)éìäúà á÷ í ( äìôú
åäé éðôìå óåèòé éë éðòì" éàä åçéù êåôùé ä

 øîà àëìî ãåã àìà øúà äîëá äåî÷åà àø÷
 ìëúñàå àðëñîã éìîá àîçå ìëúñà ãë àã

ë äéáéà àã øîà éåîç éî÷î ÷øòå ìéæà äåä 
 àúåìö àéä àã éðòì äìôú>éòáã <)éðòã( 

á÷ éî÷ àðëñî"äá ìëì úîéã÷àã àúåìö àãå 
ë àîìòã ïåäúåìö áéúëå éðòì äìôú àëä áéú

 íúä)à ö íù (éäìàä ùéà äùîì äìôú" äî í
 äìôú àãå ãé ìù äìôú àã àìà éàäì éàä ïéá
 éðòì äìôú éàä ïéá àùøôàì úéìå ùàø ìù

éäìàä ùéà äùîì äìôú ïéáå" åäééååøúå í
 éðòã àúåìö àã ìòå ãçë ïéìé÷ù>úîéã÷à <

)åîéã÷à(á÷ éî÷ " ïéâá àîìòã ïéúåìö ìëî ä
)ëê (>ã< áéúë)äë áë íù ( õ÷ù àìå äæá àì éë

åâå éðò úåðò ')å( äìôú àã éðòì äìôú éæç àú
 úéìã ïàîë äéúåðëñîá ÷áãúà éðòã ãé ìù

íåìë äéîøâî äéì:  
זה " לעני. "זה משה" תפלה", דבר אחר

כשמתכסה הלבנה " כי יעטוף. "דוד
ישפוך ' ולפני ה. "ומתכסה השמש ממנה

, בא וראה. השמשכדי להתחבר עם , "שיחו
ותפלת , התפלה של כל בני אדם תפלה

העני היא תפלה שעומדת לפני הקדוש 
ברוך הוא ושוברת שערים ופתחים ונכנסת 

והיה כי יצעק "זהו שכתוב . להתקבל לפניו
שמוע "וכתוב , "אלי ושמעתי כי חנון אני

, "ישפוך שיחו' ולפני ה". "אשמע צעקתו
  .ואכמי שמתרעם על דין הקדוש ברוך ה

 éë ãåã àã éðòì äùî àã äìôú øçà øáã
 äðéî àùîù éñëúàå àøäéñ àéñëúà ãë óåèòé

åäé éðôìå" éãäá àøáçúàì ïéâá åçéù êåôùé ä
 àùð éðá ìëã àúåìö éæç àú àùîù]àúåìö[ 

 äéî÷ àîéé÷ã àúåìö éäéà àðëñîã àúåìöå
á÷ã" àìá÷úàì úìàòå ïéçúôå ïéòøú øáúå ä

ää äéî÷" ã)åë áë úåîù (å éìà ÷òöé éë äéä
 áéúëå éðà ïåðç éë éúòîùå)áë íù ( òåîù

åäé éðôìå åú÷òö òîùà" ïàîë åçéù êåôùé ä
á÷ã éåðéã ìò íòøúîã"ä:  

תפלות הצדיקים , אמר רבי אלעזר
  שמחה לכנסת ישראל

 àúååãç àéé÷éãöã ïåäúåìö øæòìà éáø øîà
ìàøùé úñðëì  

  èñ÷/à  
לכן , להתעטר לפני הקדוש ברוך הוא

, א יותר חביבה לפני הקדוש ברוך הואהי
ולכן הקדוש ברוך הוא תאב לתפלות 

á÷ äéî÷ àøèòúàì" àáéáç êë ïéâá ä
>àéä<éî÷ øéúé >ä<á÷ "á÷ êë ïéâáå ä" áéàú ä

                                                           

à  ãë)ôã"å.( 
. ד וידר יעקב נדר לאמר לדורות"ה ע"כ עוני תקנו כדי שהעני יתפלל בו להקב" פירוש שדוד שהיה בכב

 ).א"נ(ח "ז
. ו שולח להם לעולם פחד ויסורין כדי שיתפללו"כ ח" הוקשה לו דאם חביב עליו תפלת הצדיקים אג

ש שנעקרו האמהות כדי "ה חביב תפלתם אצלו ומ"דבשעה שצריכים לתפלה לעתים רחוקות אז הקבא "לז
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משום , הצדיקים בשעה שצריך להם
מה כתוב . שיודעים לרצות את רבונם

אלהי אבי אברהם ואלהי אבי ", ביעקב
התעטר . 'וגו" האומר אלי שוב' יצחק ה

אלהי אבי . "ונקשר קשר בקשר אחד כראוי
, לשמאל" צחקואלהי אבי י", לימין" אברהם

כאן תלה הדבר להתעטר " האומר אלי"
שוב לארצך ולמולדתך ", למקומו ביניהם

  ".ואיטיבה עמך

 á÷òéá äéá áéúë äî ïåäéøîì ééåöøì éòãéã ïéâá
äìà"áà éäìàå íäøáà é"åäé ÷çöé éáà é" ä

 áåù éìà øîåàä>åâå'< àøåù÷ øù÷àå øèòà 
ù÷áåøéàäìà éæç à÷ãë ãç " íäøáà éáà é

äìàå àðéîéì" éìà øîåàä àìàîùì ÷çöé éáà é
 áåù åäééðéá äéøúàì àøèòúàì äìî éìú àëä

êîò äáéèéàå êúãìåîìå êöøàì:  

למה היה צריך ". קטנתי מכל החסדים"
אתה הבטחת , אמר יעקב, לאא, זה עם זה

ואני ידעתי שכל מעשיך , לי להיטיב עמי
, הרי אני אין בי זכות, כולם הם על תנאי

קטונתי מכל החסדים ומכל האמת "שהרי 
וכל מה שעשית לי , "אשר עשית את עבדך

אלא , לא בשביל זכותי היה, עד היום
ואותו טוב ואמת . בגללך הוא שעשית לי

, תי בתחלהשהרי כשעבר, בגללך היו
יחידי עברתי את , שהייתי הולך מלפני עשו

, ואתה עשית עמי טוב ואמת, אותו נהר
, והרי אני עכשיו עובר אותו בשני מחנות

עד כאן סדור . הם שני המחנות שחלק
מכאן ולהבא בקש מה . השבח של רבונו

להראות לכל בני העולם שצריך , שצריך לו
, לו לאדם לסדר שבח של אדונו בתחלה

, שכך עשה יעקב, חר כך יבקש בקשותיווא
ואחר שסדר , בתחלה סדר שבחיו של אדונו

זהו . אמר בקשתו שהצטרך לה, השבח
הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי "שכתוב 

ירא אנוכי אותו פן יבוא והכני אם על 
מי שמתפלל תפלתו שצריך , מכאן". בנים

ואם ". הצילני נא. "לפרש דבריו כראוי
". מיד אחי", ני מלבןתאמר שהרי הצלת

ואם תאמר קרובים אחרים סתם נקראים 
כדי לפרש הדבר , למה". מיד עשו", אחים
כי ", אני למה אצטרך, ואם תאמר. כראוי

כדי להודיע , "ירא אנכי אותו פן יבוא והכני
ולא יסתם , דבר למעלה ולפרשו כראוי

  .הדבר

 íéãñçä ìëî éúðè÷)é áì úéùàøá ( éàîà
 éàä êéøèöà äåä úà á÷òé øîà àìà éàä íò

 ìëã àðòãé àðàå éîò àáèåàì éì úçèáà
 àúåëæ éá úéì àðà àä éàðú ìò åäìë êãáåò
 øùà úîàä ìëîå íéãñçä ìëî éúðè÷ àäã
 åàì àîåé ãò éì úãáòã äî ìëå êãáò úà úéùò
 éì úãáòã àåä êðéâá àìà äåä éàúåëæ ïéâá
 àðøáò ãë àäã äåä êðéâá èåù÷å åáéè àåääå

îã÷áàãéçé åùòã éî÷î ìéæà àðéåäã àúé é
ãáò úðàå àøäð àåääì äéì àðøáòú åáéè éîò 

 éøúá äéì øáòî àúùä àðà àäå èåù÷å
 àëä ãò âéìôã ïééøéùî ïéøú ïåðéà ïééøéùî
 äî àòá äàìäìå ïàëî äéøîã àçáùã àøåãñ
 àîìò éðá ìëì äàæçàì äéì êéøèöàã
 äéøàîã àçáù àøãñì ùð øáì äéì êéøèöàã

îã÷á á÷òé ãáò éëäã äéúåòá éòáé øúáìå àúé
 øãñã øúáìå äéøîã àçáù øãñ àúéîã÷á

ää äéì êéøèöàã äéúåòá øîà àçáù" ã) íù
àé ( éëðà àøé éë åùò ãéî éçà ãéî àð éðìéöä

 éìöã ïàî ïàëî íéðá ìò íà éðëäå àáé ïô åúåà
 äéúåìö]éòáã) [àòáã( à÷ãë éåìî àùøôì 

àäã àîéú éàå àð éðìéöä úåàé ïáìî éì úáæù 
 ïéçà íúñ ïéðøçåà ïéáéø÷ àîéú éàå éçà ãéî
 äìî àùøôì ïéâá àîòè éàî åùò ãéî ïåø÷à
 éë êéøèöà éàîà àðà àîéú éàå úåàé à÷ãë
 àòãåîúùàì ïéâá éðëäå àáé ïô åúåà éëðà àøé
 íéúñé àìå úåàé à÷ãë äì àùøôìå àìéòì äìî

äìî:  

                                                                                                                                                                                     

ל כי לקרב תועלתם ולהוסיף על שכרם מעקרן שיתפללו אבל להטיל עליהם פחד כדי שיתפללו "שיתפללו י
 ).א"נ(לא 

à áàøåù÷) ôã"å( 
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. 'וגו" ואתה אמרת היטב איטיב עמך"
מה זה , "ה אמרת היטב איטיבואת"
ואתה מחיה את "כמו שנאמר , "ואתה"

, בא וראה". ואתה אמרת"אף כאן , "כולם
אלו , "יהיו לרצון אמרי פי", דוד המלך אמר

אלו דברים , "והגיון לבי. "דברים שהתפרשו
, סתומים שלא יכול בן אדם לפרשם בפיו

. שלא יכול להתפרש, זהו הגיון שהוא בלב
ודבר ,  הדבר להתפרש בפהועל זה צריך
אחד כנגד , והכל סוד הוא, שתלוי בלב

. ואחד כנגד דרגה עליונה, דרגה תחתונה
כנגד דרגה תחתונה , דבר שהתפרש

אותו שתלוי בלב הוא . שהצטרך להתפרש
. והכל הוא כאחד, כנגד דרגה פנימית יותר

יהיו לרצון אמרי פי והגיון "ועל זה אמר 
, זו אמר יעקבכדוגמא . 'וגו" לבי לפניך

ואחר כך הסתיר , בתחלה פרש הדבר כראוי
, הדבר שתלוי בהגיון הלב שלא צריך לפרש

ושמתי את זרעך כחול הים אשר "שכתוב 
כאן הוא דבר התלוי בלב ". לא יספר מרוב

, וכן צריך כמו שאמרנו, שלא צריך לפרש
אשרי אותם . כדי ליחד יחוד שלם כראוי

ם כראוי צדיקים שיודעים לסדר שבח רבונ
ויאמר לי "ולכן כתוב , ולבקש בקשתם

א "ס". (עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר
', וגו" גם את השני גם את השלישי"כתוב 

רמז לשלש גאולות על ידי , שלש פעמים גם
שעתיד , משה מרדכי משיח, שלשה צדיקים
  ).לגאלנו בקרוב

åâå êîò áéèéà áèéä úøîà äúàå ')áé íù (
èéà áèéä úøîà äúàåäúàå éàî áéà äîë 

 øîà úàã)å è äéîçð ( óåà íìë úà äéçî äúàå
 øîà àëìî ãåã éæç àú úøîà äúàå àëä

)åè èé íéìäú ( ïéìî ïéìà éô éøîà ïåöøì åéäé
 àìã ïîéúñã ïéìî ïéìà éáì ïåéâäå ïùøôúàã
 ïåéâä àåä àã äéîåôá ïåì àùøôì ùð øá ìéëé
 àã ìòå àùøôúàì ìéëé àìã àáìá åäéàã

éøèöà àéìúã äìîå àîåôá àùøôúàì äìî ê
 äàúú àâøã ìá÷ì ãç åäéà àæø àìëå àáìá
 ìá÷ì àùøôúàã äìî äàìò àâøã ìá÷ì ãçå

 àâøã>äàúú< àåää àùøôúàì êéøèöàã 
 øéúé äàîéðô àâøã ìá÷ì åäéà àáìá àéìúã
 éøîà ïåöøì åéäé øîà àã ìòå åäéà àãçë àìëå

åâå êéðôì éáì ïåéâäå éô ' øîà àã àðååâë á÷òé
 íéúñ øúáìå úåàé à÷ãë äìî ùéøô àúéîã÷á
 êéøèöà àìã àáìã àðåéâäá àéìú éäéàã äìî

 áéúëã àùøôì)æé áì úéùàøá ( úà éúîùå
 åäéà àëä áåøî øôñé àì øùà íéä ìåçë êòøæ
 ïëå àùøôì êéøèöà àìã àáìá àéìúã äìî
 íéìù àãåçé àãçéì ïéâá ïøîà÷ãë êéøèöà

 ïåðéà ïéàëæ úåàé à÷ãëéãö àé÷ àøãñì éòãéã
 ïåäúåòá éòáîìå úåàé à÷ãë ïåäéøàîã àçáù

 áéúë êë ïéâáå)â èî äéòùé ( éãáò éì øîàéå
 øàôúà êá øùà ìàøùé äúà>ð" áéúë à

)èé áì úéùàøá ( éùéìùä úà íâ éðùä úà íâ
åâå 'íâ íéîòô ùìùá éãé ìò úåìåàâ ùìùì æîø 

 ãéúòù çéùî éëãøî äùî íé÷éãö äùìù
áåø÷á åðìàâì<:  

רבי חייא פתח . 'וגו" ויוותר יעקב לבדו"
לא תאנה אליך רעה ונגע לא יקרב ", ואמר

כשברא הקדוש ברוך , בא וראה". באהלך
  עשה בכל יום ויום, הוא את העולם

åâå åãáì á÷òé øúåéå ')ãë áì úéùàøá ( éáø
 øîàå çúô àééç)é àö íéìäú ( êéìà äðàú àì

 ãë éæç àú êìäàá áø÷é àì òâðå äòø àøá
á÷"àîåéå àîåé ìëá ãáò àîìò ä  

  èñ÷/á  
, ונתבאר, והרי פרשוה, מעשהו הראוי לו

, ביום הרביעי עשה מאורות) ואם תאמר(
 øîúàå äåî÷åà àäå äéì éæçúàã äéúãéáò

)àîéú éàå ( ïéãëå ïéøåäð ãáò äàòéáø àîåéá

                                                           

ש כאן ואתה אמרת "רי אתה וזו אק"ף ועד תי"כשהיא כוללת מאל' שהיא ה'  לעיל דף טו פירש שהמא
ת "י יחוד הת"ת והינו ע"הוא הת' היטב איטיב לרמוז אל המדה הזאת כשכוללת כל האותיות מציאות התו

 ).א"נ(ח "ז. ובזכות שמיחדה זוכה לכל מיני הטובות' א היא המ"ת והה"ת שהוא ת"וא' והמ
 ).הערת הזוהר(ת גואל משה גואל מרדכי גואל משיח "ם ר"ג ב
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שהקטינה , ואז נבראה הלבנה חסרה אור
נתן , ו"ומשום שהיא מארת חסר וא, עצמה

מקום לשלוט כל הרוחות והשדים ורוחות 
כולם . סערה ומזיקים וכל רוחות הטומאה

ונתמנו , לים ומשוטטים בעולם להסטותעו
במקומות חרבים ובשדות חזקים 

וכולם מצד רוח , ובמדברות חרבים
והרי נתבאר שהרי רוח הטומאה . הטומאה

הוא רוח טומאה , שבאה מנחש העקלתון
והוא התמנה בעולם להסטות בן , ממש

. ועל זה יצר הרע שולט בעולם, אדם אליו
,  עמםוהוא התמנה אצל בני אדם ונמצא

ובעקמומיות ובעלילות בא אליהם 
כמו , להסטותם מדרכי הקדוש ברוך הוא

שהסטה את אדם הראשון וגרם מות לכל 
כך גם מסטה בני אדם וגורם להם , העולם

מושך עליו , ומי שבא להטמא. להטמא
וכמה הם . אותו רוח טומאה ונדבק עמו

ומטמא אותו והוא , שמזומנים לטמא אותו
ו בעולם הזה ובאותו ומטמאים אות, טמא
ובשעה שבא בן אדם . והרי נתבאר, עולם

אותו רוח טומאה נכפה לפניו ולא , להטהר
לא תאנה "ואז כתוב , יכול לשלוט עליו

אמר ". אליך רעה ונגע לא יקרב באהלך
, "לא תאנה אליך רעה", רבי יוסי) כשאמר(

אלו , "ונגע לא יקרב באהלך. "זו לילית
  . ונתבארוהרי פרשוה, שאר מזיקים

øñç àøäéñ éøáúàà äîøâ úøéòæàã àøåäð 
àå øñç úøàî éäéàã ïéâáå" àúëåã áéäéúà å

ïéìåòìòå ïéãùå ïéçåø ìë äàèìùìá ìëå ïé÷éæîå 
 àîìòá ïéèàùå ïé÷ìñ åäìë éáàñî éçåø

á ïåðîúàå äàèñàì ïéì÷çáå åáéøçúàã éúëåã
 çåø éøèñî åäìëå ïéáéøç ïéøáãîáå ïéôé÷ú
 àéúàã àáàñî çåø àäã øîúà àäå àáàñî
 åäéàå ùîî àáàñî çåø åäéà äàîé÷ò ùçðî
 àã ìòå äéáâì ùð øá äàèñàì àîìòá àðîúà
 åäééáâì éðîúà åäéàå àîìòá èéìù òøä øöé

åîé÷òáå ïåäîò çëúùàå àùð éðáãâ ïéôå÷ñúáå 
 éúàá÷ã éåçøàî ïåì äàèñàì åäééáâì" äîë ä

 àîìò ìëì àúåî íéøâå äàîã÷ íãàì éèñàã
 ïåì íéøâå àùð éðáì åäì éèñà éîð éëä
 êéùî åäéà àáàúñàì éúàã ïàîå àáàúñàì

áãúàå àáàñî çåø àåää äéìòé äîëå äéãäá ÷
 åäéàå äéì ïéáàñîå äéì àáàñì ïéðéîæã ïåðéà

ääáå àîìò éàäá äéì ïéáàñå áàñî àîìò àå
 äàëãúàì ùð øá éúàã àúòùáå øîúà àäå
 ìéëé àìå äéî÷ àééôëúà àáàñî çåø àåää

 áéúë ïéãëå éåìò äàèìùì)é àö íéìäú ( àì
øîà êìäàá áø÷é àì òâðå äòø êéìà äðàúã 

 àì òâðå úéìéì àã äòø êéìà äðàú àì éñåé éáø
 äåî÷åà àäå ïé÷éæî øàù ïéìà êìäàá áø÷é

øîúàå:  
הרי אמרנו שלא יצא , אמררבי אלעזר 

וכל שכן כשהלבנה , אדם יחידי בלילה
ובארוה שהרי אז , נבראה והיתה חסרה
מי . וזוהי רוח רעה, רוח טומאה שולטת

ונגע זהו מי שרוכב על , זה נחש הרע, רעה
ואף על גב . רעה ונגע הם כאחד, הנחש

ששנינו שנגע אלו נגעי בני אדם שיצאו 
לא קרב שהרי כל אותן שנים ש, מאדם

רוחות טמאות היו באות , אדם לאשתו
ואלה , ומתחממות ממנו ומולידות ממנו

שכאשר , והרי נאמר. נקראים נגעי בני אדם

 ùð øá ÷åôé àìã ïøîà àä øîà øæòìà éáø
 àøäéñã àðîæá ïëù ìëå àéìéìá äàãéçé

äå úàéøáúàäåàå äøñç  àçåø ïéãë àäã äåî÷å
 àã äòø ïàî äòø çåø àåä àãå àèìù àáàñî
 àéåç ìò áéëøã ïàî àåä àã òâðå àùéá àéåç

äòøäïåðéà àãçë òâðå å òâðã ïðéðúã áâ ìò óàå 
 ïåðéà ìë àäã íãàî å÷ôðã íãà éðá éòâð ïéìà
 éáàñî éçåø äéúúà íò íãà áéø÷ àìã ïéðù

 ïãéìåàå äéðî ïîîçúîå ïééúà à÷ ååä éðäå äéðî

                                                                                                                                                                                     

ה "דע" (ה הביאו עלי כפרה"אמר הקב) "ב"ב ופנחס רמח ע"מ עט ע"זהר אחר(ל "ז מובנים דברי חז"ועפ א
  ).ב"ב קנז ע"ח

 ).ד"ב קנז ע"ה ח"דע( כלולים בזה כל קלקולי בני אדם ).א"ד( רוח סערה ב
 ).א"ד( ובעלילות רבות ג

ã) ñ"øîàãë à( –ôã "å. 
 ).א"ד(ב ”ל לעיל לה ע" הוא סמאה
 ).א"ד(ב "ב ונד ע” לד עו
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, אדם בחלומו ולא שולט בגופו והגוף שוכך
ולפעמים , רוח טומאה באה ושורה עליו

רוחות נקבות טמאות באות וקרבות אליו 
, ומושכות אותו אליהן ומתחממות ממנו

נגעי (, ידות אחר כך רוחות ומזיקיםומול
ולפעמים , )כדוגמת בני אדם, בני אדם

פרט לזה שאין , נראים כמראה בני אדם
ובכולם אדם צריך . להם שערות בראש

להשמר מלפניהם כדי שילך בדרכי התורה 
שהרי אין לך מי שישן . ולא יטמא עמם

בלילה במטתו ולא טועם טעם מות ויוצאת 
שנשאר הגוף בלי נשמה וכיון , נשמתו ממנו

רוח טומאה זמינה ושורה עליו , קדושה
שאין לאדם , והרי בארנו דבר. ונטמא

משום שהרי , להעביר ידיו על עיניו בבוקר
והרי ', רוח טומאה שורה עליהם וכו

  .נתבאר

 ùð øá ãëã øîúà àäå íãà éðá éòâð ïåø÷à
 çåø êëúùà àôåâå äéôåâá èéìù àìå äéîìçá
 éçåøã ïéðîæ úéàå äéìò àéøùå àééúà àáàñî
 äéì ïéëùîå äéãäá ïáø÷å ïééúà ïéáàñî ïéá÷åð

î ïîîçúîå åäééãäá ïéçåø øúáì åãéìåàå äéð
 ïé÷éæîå íãà éðá éòâð]ð"àùð éðá àðååâë à[ 

îæìå ïåì úéìã øá àùð éðá åæéçë ïééæçúà ïéð
 ùð øáì äéì úéà àìëáå àùéøá éøòù
 éçøàá êäéã ïéâá åäééî÷î àøîúñàì
 êì úéì àäã åäééãäá áàúñé àìå àúééøåàã
 àîòè íéòè àìã äéñøòá àéìéìá íéàðã ïàî
 øàúùàã ïåéëå äéðî äéúîùð ú÷ôðå àúåîã
 ïéîæ àáàñî çåø àùéã÷ àúîùð àìá àôåâ

àéøùå úéìã äìî àðîé÷åà àäå áàúñàå äéìò 
 ïéâá àøôöá éåðéò ìò éåãé àøáòàì ùð øáì äéì

åëå åäééìò àéøù àáàñî àçåø àäã ' àäå
øîúà:  

שהרי יעקב אף על גב שאהוב , בא וראה
משום שנשאר , לפני הקדוש ברוך הוא

רבי . רוח אחרת נועדה להזדווג עמו, לבדו
לעם בא וראה מה כתוב בו בב, שמעון אמר

כמו , יחידי, "שפי"מהו ". וילך שפי", הרשע
כנחש הזה , "שפיפון עלי ארח"שנאמר 

כך , שהולך יחידי ואורב על דרכים ושבילים
כדי , למה. גם בלעם היה הולך יחידי

שכל מי שהולך , להמשיך עליו רוח טומאה
אפילו בעיר , יחידי בזמנים ידועים

. מושך עליו רוח טומאה, במקומות ידועים
לא ילך אדם יחידי בדרך , בכל זמן, ןלכ

אלא במקום שבני אדם הולכים , ובעיר
ועל כן לא ילך אדם . ושבים ונמצאים שם

, הואיל ובני אדם לא נמצאים, יחידי בלילה
  ,והיינו הטעם שלא תלין נבלתו

 éî÷ íéçøúàã áâ ìò óà á÷òé àäã éæç àú
á÷" äåä àøçà àçåø éåãåçìá øàúùàã ïéâá ä

åãæàì ïéîæ éæç àú øîà ïåòîù éáø äéãäá àâå
 éôù êìéå íòìáã òùø àåääá äéá áéúë äî

 øîà úàã äîë éàãéçé éôù åäî) èî úéùàøá
æé (éàãéçé ìéæàã àéåç éàäë çøà éìò ïåôéôùà 

 äåä íòìá éîð éëä ïéìéáùå ïéçøà éìò ïéîëå
 äéìò àëùîàì ïéâá àîòè éàî éàãéçé ìéæà

éçé ìéæàã ïàî ìëã àáàñî àçåø ïéðîæá éàã
 äéìò êéùî ïòéãé ïéøúàá àúîá åìéôà ïòéãé
 ùð øá êäé àì àðîæ ìëá êë ïéâá àáàñî àçåø
 àùð éðáã øúàá àìà àúîá àçøàá éàãéçé
 øá êäé àì àã ìòå ïîú ïéçëúùîå ïéáúå ïéìæà
 àì àùð éðáå ìéàåä àéìéìá éàãéçé ùð

 àîòè åðééäå éçëúùî)âë àë íéøáã ( ïéìú àìã
åúìáð  

  ÷ò/à  
שלא להשהות גוף מת בלי רוח על 

לכן אותו בלעם הרשע היה . הארץ בלילה
  .כמו שבארוהו, הולך יחידי כנחש הזה

 ìò àçåø àìá àúéî àôåâ àîéé÷ì àìã
 äåä íòìáã òùø àåää êë ïéâá àéìéìá àòøà

äåî÷åàã äîë ùçð éàäë éàãéçé ìéæà:  

                                                           

 ).א"ד( והוא אורב על דרכים ונתיבות לנשוך בעקבי סוס א
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". ויאבק"מה זה ". ויאבק איש עמו"
מלמד שהעלו , ע בן לוישאמר רבי יהוש(

כתוב כאן . אבק ברגליהם עד כסא הכבוד
ואותו ". אבק רגליו"וכתוב , "בהאבקו עמו"

לכן , ל"והוא סמא, מלאך שרו של עשו היה
דינו הוא שיעלה אבק רגליו עד כסא 

רבי שמעון ). שהוא מקום המשפט, הכבוד
מה בין . אבק טפל לעפר, מיהו אבק, אמר

ר מהאש ולא זה אבק שנשא, עפר לאבק
עפר שכל , לעולמים) בעולם(עושה פירות 

והוא כלל שלמעלה , הפרות יוצאים ממנו
מה זה , אם כך, אמר רבי יהודה. ומטה

אבל , כמשמעו, אמר לו". ֵמִקים מעפר דל"
בגוון זה מקים מעפר דל משום שאין לו 

ומאותו עפר יצא דל שאין בו , מעצמו כלום
ל טוב ומאותו עפר כל הפירות וכ, כלום

העולם יוצאים ממנו ובו נעשים כל מעשי 
הכל היה מן העפר "כמו שכתוב , העולם

הכל היה מן "ושנינו ". והכל שב אל העפר
אבל אבק לא , אפילו גלגל חמה, "העפר

ולכן , לעולמים) לעולם(עושה פירות 
שבא באותו אבק ורכב עליו , "ויאבק איש"

  .כדי לקטרג ליעקב

 åîò ùéà ÷áàéå) úéùàøáë áìã(  ÷áàéå éàî
>øîàãà ÷áà å÷éìñã ãîìî éåì ïá òùåäé éáø 

àëä áéúë àø÷é éñøåë ãò ïåäéìâøá) äë íù( 
 áéúëå åîò å÷áàäá)â à íåçð ( åéìâø ÷áà

 ïéâá ìàîñ åäéàå äéä åùò ìù åøù êàìî àåääå
 ãåáëä àñë ãò åéìâøã ÷áà äìòéù àåä åðéã êë

èôùîä íå÷î àåäù<÷áà ïî øîà ïåòîù éáø  
 ÷áàúìôáøôòì â÷áàì øôò ïéá äî ã ÷áà àã 

 ïéáéà ãáò àìå àøåð ïî øàúùàã)àîìòá (
]áïéîìò [>ïéîìòì< äéðî é÷ôð ïéáéà ìëã øôò 

 éà äãåäé éáø øîà àúúå àìéòá àììë åäéàå
 éàî éëä)ù"ç á à (à ìã øôòî íé÷î" ì

 ïéâá ìã øôòî íé÷î àðååâ éàäá ìáà åòîùîë
íåìë äéîøâî äéì úéìãäå  ìã ÷ôð àøôò àåääî

øôò àåääîå íåìë äéì úéìãå åáéè ìëå ïéáéà ìë 
 ïéãáåò ìë åãéáòúà äéáå äéðî é÷ôð àîìòã

 áéúëã äîë àîìòã)ë â úìä÷ ( ïî äéä ìëä
øôòäæ ïî äéä ìëä ïðéðúå øôòä ìà áù ìëäå 

 ãéáò àì ÷áà ìáà äîç ìâìâ åìéôàå øôòä
 ïéáéàå ïéøéô)àîìòì (]ïéîìòì[å êë ïéâáå  ÷áàé

>ùéà< ïéâá äéìò áéëøå ÷áà àåääá àéúàã 
á÷òéì äéì àâøè÷ì:  

שעבר שלטונו , "עד עלות השחר"
משום , וכך הוא לעתיד לבא. והתחלף

, והיא לילה, שהגלות עכשיו דומה ללילה
והם שוכבים , ושולט אותו אבק על ישראל

, עד שיעלה האור ויאיר היום) אחר(לעפר 
, ן המלכותולהם תנת, ואז ישלטו ישראל

כמו שנאמר , שהם קדושי עליונים
ומלכותא ושלטנא ורבותא די מלכות "

תחות כל שמיא יהיבת לעם קדישי עליונין 
מלכותיה מלכות עלם וכל שלטניא ליה 

 øçùä úåìò ãò)ãë áì úùéàøá ( øáòúàã
 äéúåðèìåù>óìçúàå <)ùìçúàå( àåä êëå 

 àéìéìë àúùä àúåìâã ïéâá éúàã àðîæì
>àéîã< ìò ÷áà àåää àèìùå àéìéì åäéàå 

 àøôòì éáéëù ïåðéàå ìàøùé)àøçåà ( ãò
 ïåèìùé ïéãëå àîîé øäðúéå àøåäð ÷ìúñéã

áéäéúé ïåäìå ìàøùé éùéã÷ ïåðéàã àúåëìî 
 øîà úàã äîë ïéðåéìò)æë æ ìàéðã ( àúåëìîå

 àéîù ìë úåçú úåëìî éã àúåáøå àðèìùå
                                                           

ח לעיל "ש בז"ולפי מ). מ"א. י"ל לית שייכות לתלמידי רשב"נ כי ריב"א מן אבק וכ"א אינו עד רש"בס (א
 ).א"נ(ן "מאי. א אין צריך למוחקו”דף קסח ע

á  ìôè)ôã"å.( 
אפר ושניהם קיטמא דלא עבדו פירי כדמסיק מ נקרא "לאפר שס ל לילית נקראת אבק טפל"ל דר" נג

 ).א"נ(עפר ' והשכינה נק
ולכן , ושורשה הוא תוקף הדין, א"הוא הסט" אבק). "ו"לש(ב "ב רסו ע"ת ובח"א בס"לעיל דף פ ע' עי ד

הוא כינוי למלכות אשר כל אורות דאצילות " עפר"אמנם . מתפרדים ומתפזרים ואין דבר טוב יוצא מהם
כלומר ). א"א סד ע"ביאורים ח(ולכן יוצא ממנה כל טוב עולם , א כוללת את כולםמתייחדים בה והי

  ).א"ב פט ע"ה ח"דע" (עפר"הוא פסולת של יסוד ה" אפר"ש
 ).א"נ(ם "א. א שהיא עפר אחר לא עפר הקדוש" פירוש סטה
  ).ב"ב פט ע"ה ח"דע(כלומר מעפר שתחת כסא הכבוד  ו
  ).ו"של(א "חוקת קפא ע' ב פר"צו לד ע' פר ז
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ומלכות ושלטון ". [יפלחון וישתמעון
וגדולה של מלכות תחת כל השמים תנתן 

מלכותו מלכות . לעם קדושים עליונים
  ].ים לו יעבדו וישמעווכל השליט, עולם

 íìò úåëìî äéúåëìî ïéðåéìò éùéã÷ íòì úáéäé
ïåòîúùéå ïåçìôé äéì àéðèìù ìëå:  

ויאמר שלחני כי עלה השחור ויאמר "
רבי יהודה ". לא אשלחך כי אם ברכתני

 הנשקפה כמו שחר מי זאת", פתח ואמר
". יפה כלבנה ברה כחמה איומה כנדגלות

מי זאת "אבל , פסוק זה פרשוהו ונתבאר
בזמן שהקדוש , אלו הם ישראל, "הנשקפה

, ברוך הוא יקים אותם ויוציאם מן הגלות
דקיק ) שהוא(אז יפתח להם פתח של אור 

, ואחר כך פתח אחר שהוא גדול ממנו, קטן
ם שערים עד שהקדוש ברוך הוא יפתח לה

וכן . עליונים פתוחים לארבע רוחות העולם
כל מה שעשה הקדוש ברוך הוא לישראל 

. כך כולם ולא בזמן אחד, ולצדיקים שבהם
לאדם שנתון בחושך ודיורו היה ] משל[

צריכים , כשירצו להאיר לו, תמיד בחושך
ואחר כך , לפתוח לו אור קטן כעין המחט

 àì øîàéå øçùä äìò éë éðçìù øîàéå
 éðúëøá íà éë êçìùà)æë áì úéùàøá(  éáø

 çúô äãåäé øîàå)äù" ùé å ( äô÷ùðä úàæ éî
 äîåéà äîçë äøá äðáìë äôé øçù åîë
 úàæ éî ìáà øîúàå äåî÷åà àø÷ éàä úåìâãðë

á÷ã àðîæá ìàøùé ïåðéà ïéìà äô÷ùðä" íé÷åé ä
 ÷éôéå ïåì ïåìàçúô ïåì çúôé ïéãë àúåìâ ïîà 
 àøåäðã)àéäã ( àçúô øúáìå øéòæ ÷é÷ã

äéàã àðéøçàéá÷ã ãò äéðî áø "úôé ä ïåì ç
 ìë ïëå àîìò éçåø òáøàì ïçéúô ïéàìò ïéòøú

á÷ ãéáòã äî" éëä åäá éã àéé÷éãöìå ìàøùéì ä
 áéäéúàã ùð øáì àãç àðîæá åàìå åäìë
 ïåòáé ãë øéãú àëåùçá äåä äéøåéãå àëåùçá
 àúøéòæ àøåäð äéì àçúôàì ïééòá äéì àøäðàì

                                                           

ה באחרית הימים כמו שהיו "רמז לנו לארבע מיני גאולות שיתגלו לנו בע' תח לון פתחא דנהורא וכופ יא
כך לעתיד לבא כמו שנאמר כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות ' ל וגאלתי והוצאתי וגו"במצרים כמז

 שיתגלה כי הם נקרא שחר ינו אור ההיכלות דיצירה ובריאהיכמו שחר דה. אחד. מדות העליונות' והם מד
יפה כלבנה דהיינו אור . 'ב. ילות וזהו שכיון התנא באומר יוקים לון ויפיק לון רמז לגאולה הזאתצבערך הא

המלכות הנקרא לבנה כלומר במילואה כי ירח נקרא בעת כשהיא פגומה וכנגד זה אמר התנא פתחא 
ת " ברה כחמה היינו אור המתגלה מהת.'ג. ת נקרא כן המאור הקטן"דנהורא דקיק שהמלכות בערך הת

. ת המאור הגדול"הנקרא חמה וכנגד זה אמר התנא ולבתר פתחא אחרינא דאיהו רב מיניה שכן נקרא הת
ה תרעין עלאין דהיינו סוד חמשים "איומה כנדגלות היינו אור הבינה וכנגד זה אמר התנא עד דיפתח קב. 'ד

' כ שישפיע לד"ן דעלמא דהיינו גלוי אור הבינה שיהיה כסטרי' פתיחן לד' שערי בינה שיתגלו כלם ואו
שיש בהם מדות בעלי הדין בהשפעה זו ' צפון דרום גדולה גבורה שאפי' ת מערב מ"רוחות שהם מזרח ת

ח בעוד דאתחשך "ש שם ת"ומ) ח"ז(שיושפעו כלם מהבינה יתהפכו כלם לרחמים גמורים להשפיע לישראל 
והענין כי הלבנה קודמת . י"ג בס"ה'  ואתי זעיר זעיר עד דיתרבי וכויממא ואתכסיא נהורא נהיר סיהרא

ח בעוד דאתחשך " תא"כלבנה לז כ יפה"ר ואחחכ איך נקט קרא שלא כסדר תחלה ש"לשחר ושחר לחמה א
כ הירח מאיר ובעוד שהירח מאיר השחרות הולך "כלומר בעוד שהשחרות של שחר משחיר בעת ההיא ג

אחר שהלך לה השחרות נשארה ' כ לעולם השחר קודם כי אפי"יצא השמש אמעט מעט עד שמאיר בעצם ו
ש בעוד דאתחשך יממא ואתכסיא נהורא דהיינו "כ לא קשה מידי כי סדרא נקט ואזיל וז"א' מאיר' הלבנ

 עד רהשחרות של השחר בעודו משחיר נהיר סיהרא הלבנה עומדת ומאירה ואור השחר אתי זעיר זעי
מ אור הלבנה מאירה "ת הרי מ"כ הסדר הוא כדאמר קרא וא" בעצם אשמשריחת הדיתרבי נהורא דהיינו ז

נ כדבריך "כלומר אה' א דהא כיון וכו"כל הלילה והשחרות בא בסוף הלילה והדרת קושיא לדוכתין לז
שהלבנה מאירה כל הלילה אמנם הכתוב אינו מדבר אלא באותו אור הלבנה שמאירה אחר שחרותא 

 מאיר יותר דבקדמיתא יהיה כמו ךי יהיה כסדר הול"ה יתער לאנהרא לה לכ"דקבש דהא כיון "דצפרא וז
ואם הוא מדבר באור הלבנה של ' פ' ש לבתר ג"שחר דאיהי אוכמא ולבתר יפה כלבנה ולבתר ברה כחמה וז

כ נמצא הגאולה מבולבלת וחוזרת לאחוריה שמתחיל להאיר חוזר ומחשיך כי אור הלבנה "קודם השחר א
 לצוארו דכ) ח"ז(' כנז' השח' או' מהשחר אלא על כרחך אין הכתוב מדבר אלא באור הלבנה שאחיותר גדול 

נ מה הצואר הזה כל יופי הגוף "א. עלמא שכן היה גבוה מכל הארצות כצואר הזה שהוא בגובהו של גוף
ות שכל ט שהיא ראש ומקור כל הברכ"תלוי בו אף ירושלים היא יופי כל הארצות כנזכר בפרשת ויגש דף ר

והאי דקאמר ' ואפשר עוד לפרש שהכל דבר א. רצועות הסגולות מתפשטים ממנה שהיא נקודת המרכז
 לדבריו שאמר דעובדוי דעשו לא הוו בשלם דהיינו החבוק חויפול על צוארו חד דא ירושלם הוא הכר

כ "ים ארמיז שהיה עתיד להחריב את ירושל והנפילה והנשוק שלא היו בלב שלם שהרי רמז הוא דקא
נשמע אל הקודם דויפול על  ר נפל על ירושלים והחריבהחמהמאוחר נשמע אל הקודם שמאחר שהמאו

צוארו ויחבקהו וכל הענין הוה ברוע לבב ולפי זה אתי שפיר אומרו בסמוך וישקהו נקוד לעיל דלא נשקיה 
 ).נ"ש ()ח"ז(ברעותיה שהכל הולך על דרך אחד ומדבר בעשו בעצמו 
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ו כל וכך בכל פעם עד שיאירו ל, גדול ממנו
כמו שנאמר , כך הם ישראל. האור כראוי

" מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה"
אינו , למי שהוא בא להרפא] משל[וכן . 'וגו

. אלא מעט מעט עד שיתחזק, בשעה אחת
אלא בפעם אחת מאיר , אבל לעשו לא כך

ולעתיד לבא (, ונאבד ממנו מעט מעט, לו
, ")כגבור יצא' ה"לאומות עובדי עבודה זרה 

אותו ) וישבו(עד שיתחזקו ישראל וישמידו 
. מהעולם הזה ומהעולם הבא, מהכל

יהיה לו , ומשום שמאיר בשעה אחת
אור שלהם , אבל ישראל. השמדה מהכל

ויאיר להם , עד שיתחזקו, מעט מעט
וכולם שואלים . הקדוש ברוך הוא לעולמים

מי זאת הנשקפה כמו ", אותם ואומרים
וזהו אור , זוהי שחרורית הבוקר" שחר
משום , "יפה כלבנה"ואחר כך . דקיק

. שהלבנה האור שלה מאיר יותר משחר
משום שאורה חזק , "ברה כחמה"ואחר כך 

איומה "ואחר כך . ומאיר יותר מהלבנה
  .חזקה באור חזק כראוי, "כנדגלות

 àðîæ ìëá ïéãëå äéðî áø øúáìå àèçîã àðéòë
ïåøäðéã ãò ïåðéà êë úåàé à÷ãë àøåäð ìë äéì 

 øîà úàã äîë ìàøùé)ì âë úåîù ( èòî èòî
åâå äøôú øùà ãò êéðôî åðùøâà ' ïàîì ïëå

 øéòæ àìà àãç àúòùá åäéà åàì àúååñà éúàã
 øéòæ àìà éëä åàì åùòì ìáà ó÷úúéã ãò

 øéòæ øéòæ äéðî ãéáàúàå äéì øéäð àãç àðîæá
)åëòò úåîåàì éúàã àðîæìå" í)âé áî äéòùé (

åäé"åâå àöé øåáâë ä' ( ìàøùé ïåô÷úúéã ãò
 ïåöéùéå)ïåáùéå ( àîìòîå ïéã àîìòî àìëî äéì

äì äåä àãç àúòùá øéäðã ïéâáå éúàãå åàéöù 
 ãò øéòæ øéòæ ïåäìã àøåäð ìàøùé ìáà àìëî

>ïåô÷úúéã <]éã ïåô÷úú) [ïåô÷úúàã( øéäðéå 
á÷ ïåì" éøîàå ïåì éìàù àìëå ïéîìòì ä)ùäé" ù

é å ( àúåøã÷ åäéà øçù åîë äô÷ùðä úàæ éî
àøôöãà äôé øúáìå ÷é÷ã àøåäð åäéà àãå 

 øéúé øéäð äìéã àøåäð àøäéñã ïéâá äðáìë
 óé÷ú äéøåäðã ïéâá äîçë äøá øúáìå øçùî
 úåìâãðë äîåéà øúáìå àøäéñî øéúé øéäðå

úåàé à÷ãë óé÷ú àøåäðá àôé÷ú:  
ה בעוד שנחשך היום ומתכס, בא וראה

יואר בתחלה מעט מעט , האור ובא הבוקר
שהרי כיון . עד שיתרבה האור כראוי

שהקדוש ברוך הוא יתעורר להאיר לה 
, "שחר"יאיר בתחלה כמו , לכנסת ישראל

ואחר , "יפה כלבנה"ואחר כך , שהוא שחור
ואחר כך איומה כנדגלות , "ברה כחמה"כך 

  .כמו שנתבאר

 àéñëúàå àîîé êùçúàã ãåòá éæç àú
äð øéòæ øéòæ àúéîã÷á øäðúé àøôö éúàå àøå

á÷ã ïåéë àäã úåàé à÷ãë àøåäð éáøúéã ãò" ä
 øéäðúé ìàøùé úñðëì äì àøäðàì øòúé
 äôé øúáìå àîëåà éäéàã øçù åîë àúéîã÷á
 äîåéà øúáìå äîçë äøá øúáìå äðáìë

øîúàã äîë úåìâãðë  
  ò÷/á  

שהרי , כיון שעולה הבוקר, ובא וראה
שהרי ,  השחר אלא כי עלהלא כתוב כי בא

אז התחזק אותו ממונה , בזמן כי בא השחר
משום שאותו ממונה , והכיש את יעקב

. הכיש את יעקב לתת כח להתחזק לעשו
בא , וכשעלה אותו שחר של שחור ונראה

שהרי אז הגיע זמנו , האור והתחזק יעקב
ויזרח לו השמש ", מה כתוב, להיות מואר

, "לע על ירכוכאשר עבר את פנואל והוא צו
שהרי אז הזמן להיות , "ויזרח לו השמש"

  .מואר

 áéúë àì àäã àøôö ÷éìúñàã ïåéë éæç àúå
 àá éë àðîæá àäã äìò éë àìà øçùä àá éë
 äéì ùéëàå àðîî àåää ó÷úúà ïéãë øçùä
 áäéîì á÷òéì ùéëà àðîî àåääã ïéâá á÷òéì
 àîëåà àåää ÷éìñ ãëå åùòì àô÷úúàì åôé÷ú

éæçúàå øçùã àäã á÷òé ó÷úúàå àøåäð àúà 
 áéúë äî àøäðúàì äéðîæ àèî ïéãë) úéùàøá

àì áì (ìàåðô úà øáò øùàë ùîùä åì çøæéå 
 ïéãë àäã ùîùä åì çøæéå åëøé ìò òìåö àåäå

àøäðúàì àðîæ:  
, אז הוא רמז". והוא צולע על ירכו"

שהרי בעוד שישראל בגלות וסובלים 
 ãåòá àäã æîø åäéà ïéãë åëøé ìò òìåö àåäå
 äîëå ïéøòöå ïéáàë ïéìáñå àúåìâá ìàøùéã
                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(הוא זמן שחרית שמתחיל להאיר היום  שחרית הבקר שא
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ם כשמאיר לה, כאבים וצער וכמה רעות
אז יסתכלו ויכאבו , היום ויביא להם מנוחה

בעצמותיהם מכמה רעות וצער שסבלו 
, "ויזרח לו השמש"לכן , ויתמהו עליהם

ואז הוא צולע על , שאותו זמן המנוחה
. כואב ומצער עצמו על מה שעבר, ירכו
אז מתחזק , כשעולה קדרות השחר, והוא

שאין לו שלטון , שהרי נחלש כחו, ונאחז בו
ועל זה . ויעקב שלטונו ביום, האלא בליל

שהרי , "ויאמר שלחני כי עלה השחר"אמר 
  .והרי נתבאר ופרשוהו, אני עומד ברשותך

 ïéãë àçééð ïåì éúééå àîîé ïåì øéäðúà ãë ïéùéá
îëî åäééîøâá ïåáàëéå ïåìëúñé ïéøòöå ïéùéá ä

 ùîùä åì çøæéå êë ïéâá åäééìò åäîúéå åìáñã
 åëøé ìò òìåö àåäå ïéãëå àçééðã àðîæ àåääã
 ãë åäéàå øáòã äî ìò äéîøâ øéòöå áàëúà
 ó÷úúà ïéãë àøçùã àúåøã÷ ÷ìúñà
 äéì úéìã äéìéç ùìçúà ãëã äéá ãéçàúàå

>àúåðèìåù <)äéúåðèìåù( á÷òéå àéìéìá àìà 
îéá äéúåðèìù øîà àã ìòå àî)íùæë (  øîàéå

 êúåùøá àðà àäã øçùä äìò éë éðçìù
äåî÷åàå øîúà àäå àðîéà÷:  

על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד ("
כי נגע בכף ירך יעקב בגיד ' הנשה וגו

ואפילו לתת , שאפילו בהנאה אסור". הנשה
כלומר , ולמה נקרא גיד הנשה. אותו לכלב

 לעבודת גיד שהוא משכיח את בני האדם
וכיון שנדבק . ושם רובץ היצר הרע, ריבונם

לא מצא מקום שיכול להתגבר , עם יעקב
משום שכל איברי הגוף סייעו , על יעקב

וכולם היו חזקים ולא היתה בהם , ליעקב
ויגע בכף ירכו בגיד , מה עשה. חלשה
במינו של יצר הרע שהוא מינו , הנשה

. ומשם בא יצר הרע על בני האדם, למקומו
לא יאכלו בני ישראל "לכן אמרה תורה ו

כמו שאמרו החברים , "את גיד הנשה
אם טוב , באיברי האדם שרמוז למעלה

ולכן כל איבר מחזק . ואם רע רע, טוב
ודאי גיד הנשה מחזק את יצר הרע . איבר

, ובני ישראל לא יאכלו אותו. שהוא מינו
אבל עמים עובדי . שאינם מצדו וממינו
שהוא מצד וממין , תועבודה זרה יאכלו או

כדי לחזק , ל"המלאך שלהם שהוא סמא
משום שיש באדם מאתים ארבעים . לבם

ושמונה איברים כנגד מאתים ארבעים 
ושמונה מצוות התורה שהם נתנו 

וכנגד מאתים ארבעים ושמונה , להעשות
מלאכים שהתלבשה בהם שכינה והשם 

  .שלהם כשם רבונם

)]ð"à [à ìàøùé éðá åìëàé àì ïë ìò ãéâ úà
åâå äùðä ' äùðä ãéâá á÷òé êøé óëá òâð éë

)áì íù ( åìéôàå øéñà äàðäá åìéôàã
>äéáäéì< äùðä ãéâ éø÷à éàîàå àáìëì 

 àùð éðáì äùðî åäéàã ãéâ øîåìëì àðçìåô
 ïåéëå òéáø òøä øöé àåä ïîúå ïåäéøàîã
 ìéëéã øúà çëùà àì á÷òé íò ÷áãúàã

éôééù ìëã ïéâá á÷òéã äéìò àøáâúàì àôåâ 
 ïåäá äåä àìå ïéôé÷ú ååä åäìëå á÷òéì éòééñ

 ãáò äî àùìåç)äë íù ( ãéâá åëøé óëá òâéå
äéøúàå äéðéæ åäéàã òøä øöéá äéðéæá äùðäá 

 êë ïéâáå àùð éðá ìò òøä øöé éúà ïîúîå
 ãéâ úà ìàøùé éðá åìëàé àì àúééøåà äøîà
 ùð øáã ïéôééùá àééøáç åøîàã äîë äùðä

à àìéòì æéîøã êë ïéâáå ùéá ùéá éàå áè áè é
 óé÷úî äùðä ãéâ éàãå àôééù óé÷úî àôééù ìë
 äéì åìëàé àì ìàøùé éðáå äéðéæ àåäã òøä øöéì

òò ïéîò ìáà äéðéæîå äéøèñî ïåðéà åàìã" æ
 àëàìîã àðéæîå àøèñî åäéàã äéì åìëàé

àîñ åäéàã ïåäìã" ïéâá ïåäáì àô÷úì ïéâá ì
îø ùð øáá úéàã"÷ì ïéôééù çîø ìá" ïéãå÷ô ç

îø ìá÷ìå åáäéúà ãáòîì ïåðéàã àúééøåàã" ç
 ïåäìã àîùå àúðéëù ïåäá úùáìúàã ïéëàìî

ïåäéøàîã àîùë:  

                                                           

כי בכתוב הזה נרמזו ארבעה צומות השנה אשר נמשכו אלינו מצד  ).א"ד( המצויין הוא ממדרש הנעלם א
' בתשרי י' ג. 'ד'י'קעקוע הכף הזה ומלת הנשה כמו הפוך השנה כלומר על כן לא יאכלו בני ישראל את ג

 ).א"נ( )ו"עקידת יצחק שער כ(לרבות תשעה באב ' ת' א. כולו שבעה עשר בתמוז' ד'י'עשרה בטבת ג
סורין שבתורה והכל בחטא האדם כיון י טעם לכל הטומאות ואל"א ז"ז מא ע"א על תיקו"בבהגר' עי ב

. כ"ע, ר"ה דהוא הוא בעצמו והוא חטא הסלע בשביל ע"בנגיעת ע' דרגא דאדם ותקע כו' דהגיע לכף כו
כדי  , ואסור לאוכלם, משום שיש לרע שייכות ואחיזה בהם,ין שבתורהאיסור אכילת כל הטמאים והאיסור

  ).א"ב לו ע"ה ח"דע ( בכל דבר שיש לרע נגיעה בו אסור לישראל לאוכלושכן ,שלא יטמא את גופו בהם
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ויש באדם שלש מאות ששים וחמשה 
וכנגדם שלש מאות ששים וחמש , גידים

וכנגד שלש , מצוות שלא נתנו להעשות
והרי , מאות ששים וחמשה ימות השנה

, ל"וא כנגד סמאשה, תשעה באב אחד מהם
שהוא אחד מאותם שלש מאות ששים 

ולכן אמרה תורה , ]ימים[וחמשה מלאכים 
ת "א, לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה

שלא אוכלים בו ולא , לרבות תשעה באב
, ולכן ראה הקדוש ברוך הוא הכל, שותים

, ויאבק איש עמו, ונרמז בהם רמז ליעקב
 ולא, בכל ימות השנה ובכל איברי יעקב

מיד תשש כח , נמצא פרט לאותו גיד הנשה
ובימות השנה מצא יום תשעה באב , יעקב

שבו התחזק ונגזר דין עלינו ונחרב בית 
וכל מי שאוכל בתשעה באב כאלו . המקדש

, רבי חייא אמר). אכל את גיד הנשה
זה של ) של מקום(אלמלא לא נחלש כח 

מתגבר [יעקב היה מתקיים אליו , יעקב
  .ח של עשו למעלה ולמטהונשבר כ, ]עליו

ñù ùð øáá úéàå"ñù ïåäìá÷ìå ïéãéâ ä" ä
 ìá÷ìå ãáòîì åáéäéúà ïåðéà åàìã ïéãå÷ô

ñù" áàá äòùú àäå àúù éîåé ä> ïåäðî ãç
ãåäéà <)ååäéà(àîñ ìá÷ì " ïåðéàî ãç åäéàã ì

îø"çà ïéëàìî >ð"ïéîåé à< äøîà êë ïéâáå 
 äùðä ãéâ úà ìàøùé éðá åìëàé àì àúééøåà

à" àìå äéá ïéìëà àìã áàá äòùú äàâñàì ú
á÷ àæç êë ïéâáå ïéúù" æîø ïåäá æîøðå àìë ä

 á÷òéì)íùë ã(  àúù éîåé ìëá åîò ùéà ÷áàéå
 ãéâ àåää øá çëùà àìå á÷òéã ïéôééù ìëáå
 àúù éîåéáå á÷òéã äéìéç ùùú ãéî äùðä
 øæâúàå ó÷úúà äéáã áàá äòùú íåé çëùà

 àùã÷î éá áøçúàå àðìò àðéã ìéëàã ïàî ìëå
äùðä ãéâ ìéëà åìéàë áàá äòùúá ( àééç éáø

 àìéç ùìçúà àì àìîìà øîà]ð" àøúàá[ àã 
 äéáâì á÷òé íéé÷úà á÷òéã>øáúàå <)øáúéå( 

àúúå àìéòì åùòã àìéç:  
כמראה הקשת ", רבי שמעון פתח ואמר

אשר יהיה בענן ביום הגשם כן מראה 
' הנוגה סביב הוא מראה דמות כבוד ה

פסוק זה . 'וגו" ה ואפול על פניוארא
ולא "שהרי כתוב , אבל בא וראה. נתבאר

מה בין , "קם נביא עוד בישראל כמשה
משה הסתכל . משה לשאר נביאי העולם

שאר הנביאים לא , באספקלריה המאירה
  היו מסתכלים אלא באספקלריה

 øîàå çúô ïåòîù éáø)çë à ìà÷æçé (
íùâä íåéá ïðòá äéäé øùà úù÷ä äàøîë ïë 

åäé ãåáë úåîã äàøî àåä áéáñ äâðä äàøî" ä
åâå éðô ìò ìåôàå äàøàå ' ìáà øîúà àø÷ éàä

 áéúë àäã éæç àú)é ãì íéøáã ( àéáð í÷ àìå
 éàéáð øàùì äùî ïéá äî äùîë ìàøùéá ãåò
 øàù àøäðã äàéøì÷ôñàá ìëúñà äùî àîìò

äàéøì÷ôñàá àìà éìëúñî ååä àì éàéáð  
  àò÷/à  

 משה היה שומע ועומד .שאינה מאירה
על רגליו וכחו מתחזק והיה יודע דבר על 

, "ומראה ולא בחידות"כמו שכתוב , בוריו
שאר הנביאים היו נופלים על פניהם 
ונחלש כוחם ולא היו יכולים לעמוד על 

משום , מי גרם להם את זה. בוריו של דבר
והוא ", "כי נגע בכף ירך יעקב"שכתוב 

 נביאים לא יכלו וכל אותם". צולע על ירכו
ה עתיד לעשות "לעמוד על מה שהקב

שבא , פרט לעובדיה הנביא שהיה גר, לעשו
זה עמד בקיומו על עשו , מצדו של עשו
ועל זה כל שאר הנביאים . ולא נחלש כחו

נחלש כוחם ולא היו יכולים לעמוד לקבל 
כי נגע "משום , למה. דבר על בוריו כראוי

 ושאב שלקח, "בכף ירך יעקב בגיד הנשה

 éåìâø ìò íéà÷å òîù äåä äùî àøäð àìã
 äîë äééøåá ìò äìî òãé äåäå ó÷úúà äéìéçå

 áéúëã)ç áé øáãîá ( øàù úåãéçá àìå äàøîå
àìéç ùìçúàå åäééôðà ìò éìôð ååä éàéáð 

 äìîã äééøåá ìò àîéé÷ì éìëé ååä àìå ïåäìã
åì íøâ ïàîï áéúëã ïéâá àã )àì áì úéùàøá -

áì ( åëøé ìò òìåö àåäå á÷òé êøé óëá òâð éë
 ïéîæã äî ìò àîéé÷ì åìéëé àì ïéàéáð ïåðéà ìëå

á÷" äåäã äàéáð äéãáåò øá åùòì äéì ãáòîì ä
 äéîåé÷á íéà÷ àã åùòã àøèñî éúàã àøåéâ

ùòã äéìò øàù ìë àã ìòå äéìéç ùìçúà àìå å
 ïéìëé ååä àìå åäééô÷åú ùìçúà éàéáð

                                                           

àñù "ä) ôã"å.( 
á  øúàã)ôã"å.( 
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ועל זה נשבר כח הירך ונשאר , כל כח הירך
שהרי כל נביאי העולם לא , צולע על ירכו

  .יכלו להדבק ולעמוד בו

 úåàé à÷ãë äééøåá ìò äìî àìá÷ì àîéé÷úàì
 ãéâá á÷òé êøé óëá òâð éë ïéâá àîòè éàî

 áéñðã äùðä>áéàùå< àã ìòå àëøéã àìéç ìë 
 åëøé ìò òìåö øàúùàå àëøéã àìéç øáúà
à÷áãàì åìéëé àì àîìòã ïéàéáð ìë àäã 

äéá àîéé÷ìå:  
כל הנביאים פרט למשה לא , בא וראה

ומי שעוסק בתורה , עמדו בכוחם כראוי
לא נמצא מי שממלא , ואין מי שתומך בו

על זה התורה משתכחת . כיסו להתחזק
בכל דור ודור ונחלש כח התורה כל יום 

משום שאין להם לאלו שעוסקים בה , ויום
ומלכות הרשעה , על מה שסומכים

בא וראה כמה גרם . ל יום ויוםמתחזקת בכ
מי שיתמוך ) לו(ומשום שאין , חטא זה

, אותם עמודים חלשים, בתורה כראוי
וגורמים להתחזק את אותו שאין לו שוקים 

ויאמר ", פתח ואמר. ורגלים לעמוד עליהם
אלהים אל הנחש כי עשית זאת ארור ' ה

מה ". על גחונך תלך' אתה מכל הבהמה וגו
שנשברו התומכים שלו , "על גחונך תלך"זה 

. וקצצו את רגליו ואין לו על מה שיעמוד
הם , כשישראל לא רוצים לתמוך בתורה

נותנים לו תומכים ושוקים לעמוד 
  .ולהתחזק בהם

 åîéé÷ àì äùî øá åäìë ïéàéáð éæç àú
 úéìå àúééøåàá éòìã ïàîå éæç à÷ãë åäééô÷åúá
 éàìî ìéèàã ïàî çëúùà àìå äéì êéîñã ïàî

]ñéëìäé) [ñéëìúäé( àúééøåà àã ìò àô÷úúàì 
 àô÷åú ùìçúàå àøãå àøã ìëá àçëúùî à÷
 ïåðéàì ïåì úéìã ïéâá àîåéå àîåé ìë àúééøåàã

 ïàòìã]äá) [äéá( àáééç åëìîå ïéëîñã äî ìò 
 íéøâ äîë éæç àú àîåéå àîåé ìëá ó÷úúà

 àã àáåç)ïéâáåïåì úéìã ] (úéìã ïéâáã[ ïàî 
÷ãë àúééøåàì êéîñàã ïéëîñ ïåðéà úåàé à

 ïéîøâå ïéùìç>àô÷úúàì <)àô÷úàì( àåääì 
 çúô åäééìò àîéé÷ì ïéìâøå ïé÷åù äéì úéìã

 øîàå)ãé â úéùàøá (åäé øîàéå"éäìà ä" ìà í
 äîäáä ìëî äúà øåøà úàæ úéùò éë ùçðä

åâå ' åøáúàã êìú êðåçâ ìò éàî êìú êðåçâ ìò
 äî ìò äéì úéìå éåìâø åöéö÷å äéìéã ïéëîñ
 äéì àëîñì ïàòá àì ìàøùé ãë íéà÷ã
 àîéé÷ì ïé÷åùå ïéëîñ äéì ïéáäé ïåðéà àúééøåàì

åäá àô÷úúàìå:  
בא וראה כמה עקמימות והתחכמות 
התחכם באותו לילה אותו הרוכב על 

שהרי הוא היה יודע , הנחש כנגד יעקב
, "הקול קול יעקב והידים ידי עשו"שכתוב 

 ידי והידים"אז , "קול יעקב"ואם פוסק 
לכן הסתכל לכל הצדדים להרע ". עשו

וראה אותו חזק . ליעקב ולהפסיק קולו
זרועות מצד זה ומצד זה שהם חזקי , בכל

וראה כח התורה , הגוף שמתחזק ביניהם
". וירא כי לא יכול לו"אז , שהתחזק בכל

שהתחכם , "ויגע בכף ירכו"מיד , מה עשה
, כיון שנשברו עמודי התורה, אמר, כנגדו

אז יתקיים מה , תורה לא מתחזקתמיד ה
הקול קול יעקב והידים ידי "שאמר אביהם 

é÷ò äîë éæç àú àåääá íëçúà åîéëçå åî
 àäã á÷òéã äéìá÷ì ùçð áéëøã àåää àéìéì

 áéúëã òãé äåä åäéà)áë æë íù ( ìå÷ ìå÷ä
 ïéãë á÷òéã àì÷ ÷éñô éàå åùò éãé íéãéäå á÷òé
 ïéøèñ ìëì ìëúñà êë ïéâá åùò éãé íéãéäå
 äéì àîçå äéì÷ à÷ñôàìå á÷òéì äéì àùàáàì

ïéòåøã àìëá óé÷úàã àøèñîå àã àøèñî  à
ïåðéàãá àîçå åäééðéá ó÷úúàã àôåâ ïéô÷ú 

 ïéãë àìëá ó÷úúàå àúééøåàã àô÷åú) áì íù
äë ( óëá òâéå ãéî ãáò äî åì ìåëé àì éë àøéå

 åøáúàã ïåéë øîà äéìá÷ì íëçúàã åëøé

                                                           

ן דיש לו סיוע ת והוא מרכבת אליה ואינו יכול לו לפי שיש לו דרועי" אחוז בתרה פירוש העוסק בתוא
 ).א"נ(ש לו לעצמו אינו יכול ויגע בכף ירכו סומכי התורה "ג וז"מח

ש דאינון תקיפו דגופא "וז.  פירוש כי הזרועות מחזיקים הגוף ככנפים הנושאים אותו שילך במהירותב
רין עט' מבינה ומשפיעים בו ובפרט בסוד במחכמה וזה נוטל ת כי זה נוטל "וכמו כן למעלה כי מחזיקים הת

 ).א"נ(כנזכר באדרא 



úéùàøá 

789 

והיה כאשר תריד ופרקת עלו מעל ", "עשו
שהרי , ובזה התחכם כנגד יעקב". צוארך

הלך והתחזק , משום שנשבר כח התורה
אז החליש , וכשראה שלא יכול לתורה, עשו

וכשלא נמצא . כח אותם התומכים אותה
אז לא יהיה קול , מי שתומך את התורה

וכשראה . ויהיו הידים ידי עשו, קול יעקב
בו ) יעקב(כשעלה הבוקר החזיק , יעקב כך

עד שהוא בירך אותו והודה , והתגבר עליו
לא יעקב "ואמר לו , לו על אותן ברכות

לא יעקב ". יאמר עוד שמך כי אם ישראל
שאין מי , אלא בגאוה וכח, בעקמימות

  .שיוכל לך

 ó÷úúà àì àúééøåà ãéî àúééøåàã ïéëîñ
 ïåäåáà øîàã äî íéé÷úé ïéãëå)áë æë íù (

ãé íéãéäå á÷òé ìå÷ ìå÷ä åùò é) íùî (éäå ä
êøàåö ìòî åìò ú÷øôå ãéøú øùàë  àãáå

 àìéç øáúéã ïéâá àäã á÷òéã äéìá÷ì íëçúà
àúééøåàãà àìã àîç ãëå åùò ó÷úúàå ìéæà 

 ïåðéàã àô÷åú ùéìç ïéãë àúééøåàì äì ìéëé
 êéîñã ïàî çëúùé àì ãëå äì ïéëîñã
 íéãé ïåäéå á÷òé ìå÷ ìå÷ àäé àì ïéãë àúééøåàì

 åùò éãé éëä á÷òé àîç ãëå]ãë[ )ã( àøôö ÷éìñ
 óé÷úà)á÷òé ( åäéàã ãò äéìò øáâúàå äéá

 äéì øîàå ïàëøá ïåðéà ìò äéì éãåàå äéì êéøá
)íùë áì ç(  íà éë êîù ãåò øîàé á÷òé àì

 àô÷åúå àúåàâá àìà åîé÷òá á÷òé åàì ìàøùé
êì ìéëéã ïàî úéìã:  

מהנחש הזה כמה כוחות , ובא וראה
בר ונמצאים בעולם אצל בני נפרדים לכל ע

שאף . ורוצים לקיים אותו גיד הנשה, אדם
, על גב שקרב אליו אותו רוכב על נחש
. עומד הוא והתקיים בתוכנו ולא נשבר

כי ", וצריכים כח להתחזק בעולם ולהראות
". שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל

וכשראה שהרי לא נשבר ולא נאכל אותו 
  ואז נשבר כוחו וחזק, מקום

 ìëì ïùøôúî ïéìéç äîë ùçð éàäî éæç àúå
úùàå øèñåçë ïðéòáå àùð éðá éáâì àîìòá 

 áéø÷ã áâ ìò óàã äùðä ãéâ àåääì àîéé÷ì
 íéé÷úàå åäéà íéé÷ àéåç ìò áéëøã àåää äéá

 àìéçå øáúà àìå ïååâá)á÷òéã ( ïðéòá
 äàæçàìå àîìòá àô÷úúàì)íù ( íò úéøù éë

éäìà"ãëå ìëåúå íéùðà íòå í àì àäã éîç 
 øáúà ïéãë øúà àåää ìéëàúà àìå øáúà

äéô÷åúå äéìéç  
  àò÷/á  

ועל זה לא , ולא יכול להרע לבני יעקב
צריכים לתת מקום לבריות העולם לאכול 

  .אותו ולא שיהיה נאכלת ממנו כלל

 àì àã ìòå á÷òéã éåðáì àùàáàì ìéëé àìå
 ìëéîì àîìòã àúééøáì àúëåã áäéîì ïðéòá

ì àìå äéì àìëàúà>ììë<:  
כי נגע בכף ירך ", רבי ייסא הזקן דרש

וכתוב שם , "כי נגע בכף"כתוב כאן , "יעקב
', וכו) יטמא" (כל הנוגע במת בנפש האדם"

, אף כאן גם טומאה, מה להלן טומאה
וממקום טמא אין לנו , שטמא אותו מקום

כל שכן במקום . להנות ממנו כלל) להתקן(
רה לא והתו, שקרב אותו צד הטומאה

ויגע בכף "וכתוב , "כי נגע"אמרה אלא 
וכל אשר יגע בו הטמא "כמו שנאמר , "ירכו

ברוך הרחמן שנתן תורה לישראל ". יטמא
כמו , לזכות בה בעולם הזה ובעולם הבא

 á÷òé êøé óëá òâð éë ùøã àáñ àñéé éáø
 áéúëå óëá òâð éë àëä áéúë íúä)øáãîá èé 

âé ( íãàä ùôðá úîá òâåðä ìëåâå ' ïìäì äî
 àåää áéàñã àáàñî éîð àëä óåà àáàñî

øúàá úéì àáàñî øúàîå ) ïìàð÷úúàì (] ïåì
äàðäúàì[ áéø÷ã øúàá ïëù ìë ììë äéðî 

 éë àìà øîà÷ àì àúééøåàå àáàñî øèñ àåää
 áéúëå òâð)äë áì úéùàøá(åëøé óëá òâéå â 

 øîà úàã äîë)èé øáãîááë  ( åá òâé øùà ìëå
 àúééøåà áéäéã àðîçø êéøá àîèé àîèä

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(ח "ז.  פירוש שלפי שנגע בכף ירכו שבזה נשבר חילא דאורייתא עשו הולך וחזק וגוזר גזירותא
 . ז"א בת"ה והגר"ב ודברינו שם בשם הדע"לעיל קע ע' עי ב

â åîìåäì äù÷å úîà êøãá øâñåî åëøé óëá òâéå*##.  
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אורך חיים בימינה בשמאלה עושר "שכתוב 
  ".וכבוד

 éúàã àîìòáå ïéã àîìòá äá éëæîì ìàøùéì
 áéúëã äîë)æè â éìùî ( äðéîéá íéîé êøà

ãåáëå øùò äìàîùá:  
והוא עבר לפניהם וישתחו ארצה שבע "

רבי אלעזר ". פעמים עד גשתו עד אחיו
 כי כי לא תשתחוה לאל אחר", פתח ואמר

וכי יעקב שהוא שלימות ". קנא שמו' ה
שנברר חלק שלם לקדוש ברוך , האבות

א ונשלם "ס(, והוא התקרב אליו יותר, הוא
איך השתחוה לאותו עשו , )למעלה ולמטה

ומי שסוגד , הרשע שהוא בצד של אל אחר
אם תאמר משום . סוגד לאל אחר, לו

, לא כך, שועל בשעתו השתחוה לו, שאמרו
ויעקב לא , ו אל אחר היהשהרי עשו כמ

פתח . (ישתחוה לאותו צד ולאותו חלק כלל
ואמרתם כה ", אלא כתוב) רבי אבא ואמר

לחי ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך 
להקדים ) לו(והרי נתבאר שאסור , "שלום

איך מצאנו , וכיון שאסור, שלום לרשעים
אלא הרי פרשוה . שדוד אמר פסוק זה לנבל

 ברוך הוא כדי לקשר שאמר את זה לקדוש
כדוגמא . וחשב נבל שעליו אמר, אותו לחי

וכי , "וישתחו ישראל על ראש המטה"זו 
אלא למקום , אל בנו הוא השתחוה

והוא "כמו כן כאן , השכינה כרע והשתחוה
זו שכינה , "והוא"מה זה ". עבר לפניהם

וזוהי , )כרע(עליונה שהיתה הולכת לפניו 
, אמר, עקבכיון שראה י. שמירה עליונה

הנה זמן להשתחוות לקדוש ברוך הוא 
כרע והשתחוה שבע . שהיה הולך עמו

ולא כתוב , פעמים עד גשתו עד אחיו
אלא כיון שראה שהרי , וישתחו לעשו

אז השתחוה , הקדוש ברוך הוא הולך עמו
כדי שלא לתת כבוד להשתחוות , כנגדו

אשרי . והכל הוא כראוי, לאחר פרט לו
ם שעושים בשביל הצדיקים שכל מעשיה

וכדי שלא יסטו ימינה , כבוד רבונם הוא
  .ושמאלה

 òáù äöøà åçúùéå íäéðôì øáò àåäå
 åéçà ãò åúùâ ãò íéîòô) âì úéùàøáâ(  éáø

 øîàå çúô øæòìà)ãé ãì úåîù ( àì éë
åäé éë øçà ìàì äåçúùú" á÷òé éëå åîù àð÷ ä

ïäáàã àîéìù åäéàãàà÷ìåç øéøáúàã á 
á÷ì àúîéìù"äâàå  åäé>úà< øéúé äéáâì áéø÷

>ð"àúúìå àìéòì íéìúùàå à< äéì ãéâñ êéä 
 øçà ìàã àøèñá åäéàã åùòã òùø àåääì
 ïéâá àîéú éà øçà ìàì ãéâñ äéì ãéâñã ïàîå
 àäã éëä åàì äéì ãéâñ äéðãòá àìòú åøîàã
 àåääì ãåâñé àì á÷òéå äåä øçà ìàë åùò

ììë à÷ìåç àåääìå àøèñã) ø çúô ' àáà
øîàå (]áéúë àìà[) ù"å äë à ( éçì äë íúøîàå

 íåìù êì øùà ìëå íåìù êúéáå íåìù äúàå
 øéñàã øîúà àäå)äéì ( íìù åäì éîåã÷àì

 øîà ãåãã àðçëùà éëéä øéñàã ïåéëå àéòéùøì
äåî÷åà àä àìà ìáðì àø÷ éàääá÷ìã " ä

 äéìòã ìáð áéùçå éçì äéì àøù÷ì ïéâá øîà÷
 àã àðååâë øîà÷)àì æî úéùàøá ( åçúùéå

 ãéâñ äéøáã éáâì éëå äèîä ùàø ìò ìàøùé
 óåà ãéâñå òøë à÷ àúðéëùã äéøúàì àìà
 àúðéëù àã àåäå éàî íäéðôì øáò àåäå àëä

>äàìò< äéî÷ àìæà äåäã )òøë ( åøéèð àåä àãå
 àãâñì ïãéò àä øîà á÷òé àîçã ïåéë äàìò

á÷ã äéáâì" òáù ãéâñå òøë äéî÷ ìéæà äåäã ä
ò åúùâ ãò ïéðîæ åùòì åçúùéå áéúë àìå åéçà ã

á÷ àäã àîçã ïåéë àìà" ãéâñ ïéãë äéî÷ ìæà ä
 ø÷é áäéîì àìã ïéâá äéìá÷ì)å( àøçàì ãâñîì

 ïåðéà ïéàëæ úåàé à÷ãë åäéà àìëå äéðî øá
 àø÷é ïéâá éãáò à÷ã ïåäéãáåò ìëã àéé÷éãö
 àðéîéì ïåèñé àìã ïéâáå åäéà ïåäéøàîã

                                                           

ה לכך ואיהו קריב לגביה יתיר מצד "ג ובחרו הקב"חות המתווך שלום בין "נ הוא ת"א.  שמטתו שלימהא
 ).א"נ(' כ היך סגיד וכו"מעשיו למטה ולמעלה א

 ).א"נ(קא מקשה ' ומכח הכ'  מקרא הוא כי יעקב בחר לו קה וגוב
טוב  ה בחרו ליעקב ובודאי שהוא"א קב"זל פירוש כי האדם בוחר בחלק אחד שנראה טוב והוא להפך ג

 ).א"נ(ה "ש לקב"וזושלם שהכל צפוי לפניו 
ל כפ הניזקין ות"י ס"הר הזה יש להכריע כרשוומלשון הז. ח"ז.  אפילו בשעתא דאצטריך ליהש פירוד

 ).א"נ(ן "מאי. י מגמרין"ש בתשובה ראיה לרש"וכבר הביא הב' תלונות התוס
 ).הערת הזוהר(ב ” שמות כג עה
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àìàîùìå:  
יחבקהו ויפל על וירץ עשו לקראתו ו"

וישקהו . "כתוב חסר" צוארו". "צוארו
והרשעים כים ", רבי יצחק אמר". ויבכו

נגרש כי השקט לא יוכל ויגרשו מימיו רפש 
ובדברי תורה יש , פסוק זה נתבאר, "וטיט

והכל , כמה סודות עליונים משונים זה מזה
והרשעים כים נגרש כי השקט לא . "אחד
, רשע ובחטאזה עשו שכל מעשיו ב, "יוכל

מעשיו לא היו , שהרי כשבא יעקב אליו
זו " צוארו", אחד" ויפול על צוארו", בשלום

, שהיא צוארו של כל העולם, ירושלים
משום , ולא על צואריו" ויפול על צוארו"

, אחד מבבל, שפעמיים נחרב בית המקדש
שהפיל עצמו עליו , ואחד מזרעו של עשו
 ויפל על"ועל זה , פעם אחד והחריבו

כי לא , נקוד למעלה" וישקהו. "אחד" צוארו
מה זה שכתוב , ושנינו. נשקו ברצונו

זה בלעם כשברך , "ונעתרות נשיקות שונא"
. שהרי לא ברכם ברצון הלב, את ישראל

זה , "נעתרות נשיקות שונא"כמו כן כאן 
  .עשו

 åøàåö ìò ìåôéå åä÷áçéå åúàø÷ì åùò õøéå
)ã âì íù ( åä÷ùéå øñç áéúë åøàåö éáø åëáéå

 øîà ÷çöé)ë æð äéòùé ( éë ùøâð íéë íéòùøäå
 éàä èéèå ùôø åéîéî åùøâéå ìëåé àì è÷ùä
 úéà ïéàìò ïéæø äîë àúééøåàã éìîå øîúà àø÷

ðùî åäáé íéë íéòùøäå ãç àìëå àã ïî àã ïé
 éåãáåò ìëã åùò àã ìëåé àì è÷ùä éë ùøâð
 á÷òéã äéáâì àúà ãë àäã àáåéçáå åòéùøá

éåãáåò åøàåö ãç åøàåö ìò ìåôéå íìùá ååä àì 
 ìò ìåôéå àîìò ìëã åøàåö åäéàã íìùåøé àã

øçúà ïéðîæ ïéøúã ïéâá åéøàåö ìò àìå åøàåöé á
 ìéôàã åùòã äéòøæî ãçå ìááî ãç àùã÷î éá
 ìåôéå àã ìòå äéì áéøçå àãç àðîæ äéìò äéîøâ

÷ùéå ãç åøàåö ìò" äé÷ùð àìã ìéòì ãå÷ð åä
 ïðúå äéúåòøá]éàî[ áéúëã )å æë éìùî (

 ïåì êéøá ãë íòìá àã àðåù úå÷éùð úåøúòðå
 óåà àáìã àúåòøá ïåì êéøá àì àäã ìàøùéì

åùò àã àðåù úå÷éùð úåøúòð àëä:  
הושיעני ' קומה ה"כתוב , אמר רבי יוסי

אלהי כי הכית את כל אויבי לחי שני 
אל תקרי שברת , ושנינו, "רשעים שברת

לו שניו וחשב לנשוך שהרי גד, אלא שרבבת
זה בכה וזה , "ויבכו"ועל זה . 'אותו וכו

  בא וראה כמה היה. ובארוה החברים, בכה

 áéúë éñåé éáø øîà)ç â íéìäú (åäé äîå÷" ä
äìà éðòéùåä" éðù éçì éáéåà ìë úà úéëä éë é

 àìà úøáù éø÷ú ìà ïðúå úøáù íéòùø
éåðéù åàéâñà àäã úááøùà äéì àëùðì áéùçå 

åëå 'òå äåî÷åàå éëá àãå éëá àã åëáéå àã ì
äåä äîë éæç àú àééøáç  

  áò÷/à  
שהרי אפילו , לבו ורצונו של עשו ליעקב

לאריכות (באותה שעה חשב לאורך זמן 
ועל זה , לעשות לו רעות ולקטרג לו) הימים

זה היה בוכה שלא היה חושב ". ויבכו"
וזה היה בוכה משום שאביו , להנצל מידו

ודאי , אמר רבי אבא. יכול לוהיה קיים ולא 
נחלש רוגזו של עשו בשעה שראה את 

משום שהרי הסכים עמו , ולמה, יעקב
ועל זה לא יכל עשו , אותו ממונה של עשו

שהרי כל הדברים של העולם , לשלוט ברגזו
וכשהסכימו למעלה , הזה תלויים למעלה

השלטון אינו . הסכימו למטה, בתחלה
 והכל ,למטה עד שנתן השלטון למעלה

  .תלוי זה בזה

 àäã á÷òéã äéáâì åùòã äéúåòøå äéáì
êøàì áéùç àúòù àåääá åìéôàá ïéðîæ >ð" à

ïéîåéã àëøåàì< àâøè÷ìå ïéùéá äéì ãáòîì 
 áéùç äåä àìã éëá äåä àã åëáéå àã ìòå äéì
 äåä éåáàã ïéâá éëá äåä àãå éåãé ïî àáæúùàì
 ùìçúà éàãå àáà éáø øîà äéì ìéëé àìå íéé÷
 éàî á÷òéì äéì àîçã àúòùá åùòã äéæâåø
 àðîî àåää äéãäá íëúñà àäã ïéâá àîòè
 äéæâåøá äàèìùì åùò ìéëé àì àã ìòå åùòã
 ãëå àìéòì ïééìú àîìò éàäã ïéìî ìë éëäã
 àúúì åîëúñà àúéîã÷á àìéòì åîëúñà
 áéäéúàã ãò àúúì åäéà åàì àúåðèìù

àéìú àãá àã àìëå àìéòì àúåðèìù:  

                                                           

 ).א"ד( שנתרבו שיניו כדי שלא יוכל לנשך נשיכה א
 ).א"ד( להמתין ב
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נא אדני לפני עבדו ואני אתנהלה יעבר "
היינו מה , אמר רבי אלעזר. 'וגו" לאטי

שיעקב לא רצה עכשיו , שאמרנו בתחלה
משום (, אותן ברכות ראשונות שברכו אביו

, "טוב לגבר כי ישא עול בנעוריו"שכתוב 
ועדיין לא , ")ותשחק ליום אחרון"וכתוב 

משום , התקיימו בו אפילו אחד מהם
ף הימים בשעה שהעביר אותם לסו

ולכן . שיצטרכו לבניו כנגד כל עמי העולם
ונחלק , בשעה שאמר עשו נסעה ונלכה
מה אמר , העולם הזה כאחד ונשלוט כאחד

יקדים , "יעבר נא אדני לפני עבדו", יעקב
יעבר ", עשו שלטונו עכשיו בעולם הזה

ויעבור מלכם לפניהם "כמו שנאמר , "נא
לה הקדם אתה שלטונך בתח, "בראשם' וה

אני , "ואני אתנהלה לאטי", בעולם הזה
אעלה עצמי לאותו עולם הבא ולסוף 

לרגל . "לאותם ימים שהולכים לאט, הימים
זו אספקלריה , איזו מלאכה, "המלאכה

. שלא מאירה שבה נעשה מעשה העולם
. בכל מקום', זוהי מלפני ה, "אשר לפני"
זהו סוד של הכרובים , "ולרגל הילדים"

. ונה שהוא נדבק בהםלהראות סוד האמ
אני , "עד אשר אבוא אל אדני שעירה"

אסבול גלות שלך עד שיבא ויגיע זמני 
ועלו "כמו שנאמר , לשלוט על הר עשו

, "מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו
  ".המלוכה' והיתה לה"ואז 

 éèàì äìäðúà éðàå åãáò éðôì éðãà àð øáòé
åâå') ãé âì úéùàøá(ðééä øæòìà éáø øîà  å

 àúùä àòá àì á÷òéã àúéîã÷á ïðéøîà÷ã
 éåáà äéëøáã éàîã÷ ïàëøá ïåðéà>ð" ïéâá à

 áéúëã)æë â äëéà ( ìåò àùé éë øáâì áåè
 áéúëå åéøåòðá)äë àì éìùî ( íåéì ÷çùúå

ïåøçà< ãç åìéôà äéá åîéé÷úà àì ïééãòå 
 àúòùá àéîåé óåñì ïåì ÷éìñã ïéâá åäééðî

éîò ìë éáâì éåðáì åëéøèöàã êë ïéâáå àîìòã ï
 åùò øîàã àúòùá)áé âì úéùàøá ( äòñð

 àãçë èåìùðå àãçë àîìò éàä âåìôðå äëìðå
 åãáò éðôì éðãà àð øáòé øîà äî) âì úéùàøá

ãé ( àîìò éàäá àúùä äéðèìù åùò íéã÷é
 øîà úàã äîë àð øáòé)âé á äëéî ( øåáòéå

åäéå íäéðôì íëìî" úðà íéã÷à íùàøá ä
éîã÷á êúåðèìåù äìäðúà éðàå àîìò éàäá àú

 éúàã àîìò àåääì éîøâ ÷ìñà àðà éèàì
èàì ïéìæàã àéîåé ïåðéàì àéîåé óåñìåà ìâøì 

 àìã àéøì÷ôñà àã äëàìî ïàî äëàìîä
 éðôì øùà àîìòã àúãéáò ãéáòúà äáã àøäð

åäé íã÷ ïî àéä àã" íéãìéä ìâøìå øúà ìëá ä
 àúåðîéäîã àæø äàæçàì íéáåøëã àæø àåä àã

àã éðãà ìà àáà øùà ãò åäá ÷áãúà åäé
 éèîéå éúééã ãò êìéã àúåìâ ìåáñà àðà äøéòù
 øîà úàã äîë åùò øä ìò äàèìùì éìéã àðîæ

)àë à äéãáåò ( èåôùì ïåéö øäá íéòéùåî åìòå
åäéì äúéäå ïéãëå åùò øä úà"äëåìîä ä:  

ויעקב נסע סכתה ויבן לו בית ולמקנהו "
". ם סכותעשה סוכת על כן קרא שם המקו

שיר המעלות ", רבי חייא פתח ואמר
לא ' אם ה' לא יבנה בית וגו' לשלמה אם ה

בשעה שעלה , בא וראה. 'וגו" ישמר עיר
, ברצון הקדוש ברוך הוא לברוא עולם
, הוציא מתוך ניצוץ חזק קשר אחד

 äùò åäð÷îìå úéá åì ïáéå äúåëñ òñð á÷òéå
 úåëñ íå÷îä íù àø÷ ïë ìò úåëñ) âì úéùàøá

æé ( øîàå çúô àééç éáø)à æë÷ íéìäú ( øéù
åäé íà äîìùì úåìòîä"åâå úéá äðáé àì ä ' íà

åäé"åâå øéò øîùé àì ä 'úòùá éæç àú ÷éìñã à
àúåòøááá÷ã "àîìò éøáîì äâ÷éôà ã àðéöåáî 

                                                           

ש דאזלי לאט ולאפוקי עשו שקבל שליטתו "בסמוך שגדולת ישראל יהיה מעט מעט וז ש" פירוש כמא
 ).א"נ(מ "א. ח"בפעם אחת בגדולה גדולה ודלא כז”בעוהז ע

 .א"לעיל כט ע' עי ב
, א"נח עד ע, א"עוד בראשית כט ע' ועי, שהיינו הזיווג שלפני בריאת האדם', ח נקודות פרק ו"ע' עי ג

  .ב"ב ואחרי מות סא ע"משפטים צו ע, ב"לך לך פו ע, א"שמטות רנא עוה
 ).הערת הזוהר(ב ” טו עד
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ונשאר בעִליה , והתלהט מתוך החושך
אותה חשכה להטה . וירידה למטה

ם דרכים דקיקים במאה שבילי) והתלהטה(
בית זה . ונעשה בית של העולם, גדולים

כמה פתחים וחדרים , הוא בתוך אמצע הכל
, מקומות עליונים קדושים, לו סביב סביב

שם מקננות צפורי השמים כל אחד ואחד 
, בתוכו יוצא אילן גדול אחד וחזק. למינו

אותו האילן . מזון לכל בו, ענפיו ופריו רב
מן בין שלשה ונט, עולה לענני השמים

, מתחת לשלשת ההרים הללו יוצא. הרים
הבית הזה . עולה למעלה ויורד למטה

משקה ממנו וגונז בתוכו כמה גנזים 
בזה נבנה בית זה , עליונים שלא נודעו

אותו האילן מתגלה ביום . ונשתכלל
והבית זה שולט בלילה , ומתכסה בלילה
בשעה שנכנס החושך . ומתכסה ביום

כל הפתחים סתומים ו, ונקשר בו שולט
אז כמה רוחות פורחות . מכל הצדדים

ונכנסות , תאבות לדעת ולהיכנס בו, באויר
ושטות , ולוקחות עדות, בין אותן ציפורים

עד שמתעורר אותו . ורואות מה שרואות
, ומוציא שלהבת אחת, חושך שנקשר בו

ופותח , ומכה בכל הפטישים החזקים
תה עולה ויורדת או. פתחים ובוקע סלעים

שלהבת ומכה בעולם ומעוררת קולות 
  ואז כרוז אחד. למעלה ולמטה

àøåè÷ ãç àúåðéãø÷ãà àëåùç åâî èéäìúàå 
 äëùç àéää àúúì àúçðå å÷éìñá øàúùàå

 èéäì)]ð"à [èéäìúàå ( ïéçøåà ïéìéáù äàîá
àúéá ãéáòúàå ïáøáø ïé÷é÷ãá éàä àîìòã 

 ïéçúô äîë àìëã àúéòöîà åâ åäéà àúéá
ã øåçñ øåçñ äéì ïéøãàå ïéùéã÷ ïéàìò ïéúëå

 äéååâá äéðæì ãçå ãç ìë àéîù éøôö éðð÷î ïîú
 äéáðàå äééôò óé÷úå àáøáø àðìéà ãç ÷éôð

]éâñ[ éððòì ÷éìñ àðìéà àåää äéá àìëì àðåæî 
 ïéøåè úìú ïéá øîèúàå àéîù] ïéìà úåçú

ïéøåè [>ïéøåè úìú ïéìà úåçúî < ÷éìñ ÷éôð
ðî àéé÷ùúà àúéá éàä àúúì úéçð àìéòì äé

 àãá åòãéúà àìã ïéàìò ïéæðâ äîë äéååâá æéðâå
 àðìéà àåää ììëúùàå àúéá éàä éðáúà
 àúéá éàäå àéìéìá àéñëúàå àîîéá àééìâúà
 ìàòã àúòùá àîîéá àéñëúàå àéìéìá àèìù
 ïéîéúñ ïéçúô ìëå àèìù äéá øéè÷úàå àëåùç
 àøéåàá ïéçøô ïéçåø äîë ïéãë ïéøèñ ìëî

á ìòéîìå òãðîì ïéáéàú ïåðéà ïéá ïéìàòå äé
 ïàîçã äî ïàîçå ïééèùå àúåãäñ ïéìèðå ïéøåôö
 ÷éôàå äéá øéè÷úàã àëåùç àåää øòúàã ãò

 ùèáå àáåäìù ãç]ïéôé÷ú ïéùéèô ìëá) [ ìë
ïéùéèá(ïéøðè ò÷áå ïéçúô çúôå â àúçðå à÷ìñ 

 ïéì÷ øòúàå àîìòá ùèáå àáåäìù àåää
ãç ïéãë àúúå àìéòì  

  áò÷/á  
אותו אויר , אויר וקוראעולה ונקשר ב

, יוצא מתוך עמוד ענן של המזבח הפנימי
. וכשיוצא מתפשט לארבעת צדדי העולם

ורבוא , אלף אלפים עומדים מצד שמאל
והכרוז עומד , רבבות עומדים מצד ימין

אז כמה אותם . קורא בחיל ומכריז, בקיומו
ושני , שמתקנים שירה ועובדים עבודה

 ואחד לצד אחד לצד דרום, פתחים נפתחים
עולה הבית הזה וניתן ומתקשר בין . צפון

ושירים מזמרים ותשבחות , שני צדדים
והבית , אז נכנס מי שנכנס בלחש. עולות

מתלהט בששה אורות מאירים זיו לכל 

 àåää éø÷å àøéåàá øéè÷úàå ÷éìñ àæåøë
ã àððòã àãåîò åâî à÷ôð àøéåàá àçáãî

 àîìò éøèñ òáøàá èùôúà à÷ôð ãëå äàîéðô
 óìà àìàîù åäéàã àøèñî ïéîéé÷ ïéôìà

 àæåøëå àðéîé åäéàã àøèñî ïéîéé÷ ïååáø àåáøå
 äîë ïéãë æéøëàå ìéçá àø÷ äéîåé÷á íéà÷
 ïéøúå àðçìåô ïéçìôå àúøéù éð÷úîã ïåðéà
 ïåôö øèñì ãçå àîåøã øèñì ãç åçéúô ïéçúô

 àúéá éàä à÷ìñ]úáéäéúàå[ ïéá úøè÷úàå 
åúå ïøîæî ïéøéùå ïéøèñ ïéøú ïéãë ïé÷ìñ ïçáù

                                                                                                                                                                                     

י הגבורה שהוא החשך בסוד " קשר אחד והוא רמז על אצילות העטרת בהשתלשלותה למטה מתעלם עא
' ות ועגבור' פירוש קטורא גבורה דעתיק ממנה יצא שורש ה ).א"ד(אף ידי יסדה ארץ ' הדין שבו וכענין שנא

 ).א"נ(ב "הרש. מ פירוש הכל"מק
 ).א"א יא ע"ה ח"דע(מכאן שכל מציאות האימא היא רק על ידי אבא  ב
  ).א"ד( סלעים ג
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ונהרות ְבָשִמים יוצאים ומשקים כל , עבר
ישקו כל חיתו "כמו שנאמר , חיות השדה

 ומזמרים', וגו" שדי ישברו פראים צמאם
אז , וכשעולה הבוקר. עד עלות הבוקר

כולם , כוכבים ומזלות השמים וחילותיהם
ברן "כמו שנאמר , משבחים ואומרים שירה

  ".יחד כוכבי בוקר ויריעו כל בני אלהים

ùéçìá ìàòã ïàî ìàòå úéùá àèäìúî àúéáå 
 àîñåáã ïéøäðå øèñ ìëì àåéæ ïéøäð ïéøåäð
 øîà úàã äîë àøá úåéç ìë ïéé÷ùúàå ïé÷ôð

)àé ã÷ íéìäú ( åøáùé éãù åúéç ìë å÷ùé
åâå íàîö íéàøô ' ãëå àøôö à÷ìñã ãò ïéøîæå

 ïåäéìéçå àéîù éìæîå àéáëë ïéãë àøôö à÷ìñ
åäìë øîà úàã äîë àúøéù éøîàå ïçáùî ï

)æ çì áåéà ( éðá ìë åòéøéå ø÷á éáëë ãçé ïøá
éäìà"í:  

לא יבנה בית שוא ' אם ה", בא וראה
לא ישמר עיר שוא ' עמלו בוניו בו אם ה

זה המלך העליון ', וגו" 'אם ה". "שקד שומר
שהוא בונה את הבית הזה תמיד ומתקן 

כשעולים הרצונות , אימתי. אותו
לא ישמר ' אם ה. "עבודות מלמטה כראויוה

בשעה שנחשך הלילה , אימתי, "עיר
והצדדים המזוינים שורים ומשוטטים 

ונשמר מכל , והפתחים סתומים, בעולם
כמו , הצדדים שלא יתקרב בו ערלה וטמא

, "לא יוסיף יבא בך עוד ערל וטמא"שנאמר 
שעתיד הקדוש ברוך הוא להעבירם מן 

, אלא הכל אחד, מי ערל ומי טמא. העולם
זהו שהתפתה בו והלך אחריו , ערל וטמא

והוא , אדם ואשתו וגרמו מות לכל העולם
המטמא את הבית הזה עד אותו זמן 

לכן . שיעבירו הקדוש ברוך הוא מן העולם
  .ודאי" שוא", "לא ישמר עיר' אם ה"

 éæç àú)à æë÷ íéìäú (åäé íà" äðáé àì ä
åäé íà åá åéðåá åìîò àåù úéá"ì ä øéò øîùé à

åäé íà øîåù ã÷ù àåù" ä>åâå'< àëìî àã 
 ïé÷úàå øéãú àúéá éàäì äðåá åäéàã äàìò
 àúúî ïéðçìåô ïéúåòø ïé÷ìñ ãë éúîéà äéì

ä íà úåàé à÷ãë ' àúòùá éúîéà øéò øîùé àì
 ïàèùå ïàøù ïéðééæî ïéøèñå àéìéì àëùçúàã
 ïéøèñ ìëî øéèðúàå ïéîéúñ ïéçúôå àîìòá

 äéá áø÷é àìãìøòä øîà úàã äîë àáàñîå 
)à áð äéòùé ( àîèå ìøò ãåò êá àáé óéñåé àì

á÷ ïéîæã" ïàîå ìøò ïàî àîìòî ïåì àøáòàì ä
 àúôúàã àåä àã àîèå ìøò ãç àìë àìà àîè
 àúåî åîéøâå äéúúðàå íãà äéøúáà ìéæàå äéá
 àåää ãò àúéá éàä áéàñîã åäéàå àîìò ìëì

á÷ äéì øáòéã àðîæ" ïéâá àîìòî ä íà êë
åäé"éàãå àåù øéò øîùé àì ä:  

נסע , "ויעקב נסע סוכתה", בא וראה
, מה כתוב למעלה. כנגד חלק של האמונה

, "וישב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה"
אלא כל אחד ". ויעקב נסע סוכתה"וכתוב 

מה זה . עשו לצד של שעיר, נפרד לצד שלו
ויעקב נסע . "אל נכר, זוהי אשה זרה, שעיר

ויבן לו . "זו האמונה העליונה, "סוכתה
אמר רבי ". בית יעקב"כמו שנאמר , "בית

. שתקן תפלת ערבית כראוי, אלעזר
שאר סוכות , "ולמקנהו עשה סוכות"

ויבא יעקב "ואז . וזהו חלקו, לשמור אותם
ויהי "וכתוב . ובארוהו, שלם מהכל, "שלם

 éæç àú)æé âì úéùàøá ( äúëñ òñð á÷òéå
÷ìåç àìá÷ì ìéèðúààà áéúë äî àúåðîéäîã 

 àìéòì)æè íù ( åëøãì åùò àåää íåéá áùéå
äøéòùá ãç ìë àìà äúëñ òñð á÷òéå áéúëå 

 ïàî øéòùã àøèñì åùò äéìéã àøèñì ùøôúà
éä àã øéòù òñð á÷òéå øëð ìà äøæ äùà à

 äàìò àúåðîéäî àã äúëñ)æé íù ( úéá åì ïáéå
 øîà úàã äîë)äéòùéä á  (à á÷òé úéá" ø

 úåàé à÷ãë úéáøò úìôú ïé÷úàã øæòìà

                                                           

à  äé÷ìåç)ôã"å.( 
 יאמר ועשו נסע שעירה ותו מאי לדרכו וא. ד וישב שחזר למקומו"ל וילך יעקב סכתה ע"ל שהיל" קב

' ש וישב ביום ההוא עשו לדרכו חזר לסורו בקלי"וז'  בקליא אלא כל חד אתפרש לסטריה כי עשו אחוז"לז
רכו עדיין לא דהנקראת שעירה אבל יעקב שהיה הלוך ונסוע ממדרגה למדרגה לא אמר וישב או וילך ל

ויחן בסוכות השגה והתקשרות בשכינה ' השיג מבוקשו אלא כתיב ביה ויעקב נסע סכתה נסע ממדרגה א
. ש כל חד לסטרא דיליה"ת וז"ת סוכה ויבן לו בית שעלה למעלה בתכ נסע מבחינ" ואחההנקראת סוכות

 ).א"נ(ח "ז
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. והכל סוד אחד, ובארוהו', וגו" בשלם סוכו
, מונה כשהיה שלםאז התחברה עמו הא

ואז סוכה זו , כשהתעטר במקום שראוי לו
שהיה , שהיה שלם מהאבות, התעטרה עמו

שלם למעלה שלם , וזהו שלם, שלם מבניו
שלם . שלם בשמים שלם בארץ, למטה

תפארת , שהוא כלל האבות, למעלה
שלם . בבניו הקדושים, שלם למטה. ישראל

ויהי בשלם "ואז . בשמים שלם בארץ
ותצא ", מיד מה כתוב, ארוהווב, "סוכו

  .ובארוהו החברים, "דינה בת לאה

 ïéãëå äé÷ìåç àåä àãå)çé âì úéùàøá ( àáéå
 áéúëå äåî÷åàå àìëî íìù íìù á÷òé) íéìäú

åòâ  (åâå åëåñ íìùá éäéå ' àæø àìëå äåî÷åàå
 äåä ãë àúåðîéäî äéîò øáçúà ïéãë àãç
 ïéãëå äéì éæçúàã äéúëåãá øèòúà ãë íéìù
 ïäáàî íéìù äåäã äéãäá úøèòúà äëñ éàä
 àìéòì íìù íìù àåä àãå éåðáî íéìù äåäã
 íìù àòøàá íìù àéîùá íìù àúúì íìù

 ïäáàã àììë åäéàã àìéòì>ùé úøàôúìàø< 
 íéìù àéîùá íéìù ïéùéã÷ éåðáá àúúì íìù

ñ íìùá éäéå ïéãëå àòøàáå äî ãéî äåî÷åàå åë
 áéúë)à ãì úéùàøá ( äàì úá äðéã àöúå

àééøáç äåî÷åàå:  
בא וראה כמה דרגות וצדדים נפרדים 

חיות , וכולם משונים זה מזה, למעלה
אלה מקטרגים לשלוט . משונות אלו מאלו

. כל אחד ואחד למינועל אלה ולטרוף טרף 
, מצד של רוח הטומאה כמה דרגות נפרדות
, וכולם אורבים לקטרג אלה כנגד אלה

לא תחרוש בשור ובחמור "שהרי כתוב 
מקטרגים על , שכאשר מתחברים". יחדיו

תשוקת הדרגות , ובא וראה. העולם
הטמאות אינה אלא לקטרג בצדדים 

כולם ארבו , שהוא קדוש, יעקב. הקדושים
כמו , בתחלה נשכו נחש. גו עליולו וקטר
עכשיו נשכו , "ויגע בכף ירכו"שנאמר 

עכשיו , ָשם הוא עמד נגד הנחש, חמור
  שמעון ולוי שבאו מצד

 àìéòì ïùøôúî ïéøèñå ïéâøã äîë éæç àú
 ïéìà ïééðùî ïééåç àã ïî àã ïééðùî åäìëå

ìò äàèìùì ïéâøè÷î ïéìà ïéìàî)é( ïéìà 
æì ãçå ãç ìë ïéôøè óøèîìå àçåøã àøèñî äéð

 ïîë åäìëå ïéùøôúî ïéâøã äîë àáàñî
ïéìà ìéá÷ì ïéìà àâøè÷ìà å áéúë àä) íéøáã

é áë (åéãçé øåîçáå øåùá ùåøçú àìá )ãëã( 
> ãëà÷< éæç àúå àîìò éâøè÷î ïøáçúî 

 àìà åäéà åàì ïéáàñî ïéâøãã àúáåàéú
 àùéã÷ åäéàã á÷òé ïéùéã÷ ïéøèñá àâøè÷ì

âøè÷å äéì ïîë åäìë äéëùð àúéîã÷á äéãäá å
 øîà úàã äîë àéåç)äë áì úéùàøá ( òâéå

 íéà÷ åäéà ïîú øåîç äéëùð àúùä åëéøé óëá
àøèñî åúàã éåìå ïåòîù àúùä àéåç éáâì  

  âò÷/à  
עמדו נגד החמור ושלטו , הדין הקשה

כמו , עליו בכל הצדדים ונכפה לפניהם
ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפי "שנאמר 

) הוא(מזלו ) שור(מעון שהיה וש". חרב
בא על חמור וקטרג בו כדי שלא , שור

. ונמצא שהוא מקטרג שלו, יתחברו כאחד
, והוא נצל, וכולם באים לקטרג ליעקב
אחר כך בא . ואחר כך הוא שולט עליהם

. שור ונשלם בחמורים שכולם מצד החמור
, ומצרים שהם חמורים, יוסף שהוא שור

àéù÷ àðéããâé÷  èéìùå øåîçã äéáâì åîé
 úàã äîë åäééî÷ àéôëúàå ïéøèñ ìëá éåìò

 øîà)åë ãì úéùàøá ( åðá íëù úàå øåîç úàå
 äåäã ïåòîùå áøç éôì åâøä)åäéà äéìæî øåù (

]äéìæî [ àìã ïéâá äéá âøè÷å øåîç ìò àúà øåù
 äéìéã àâøè÷î åäéà çëúùàå àãçë ïåøáçúé

úà åäìëåééæúùàå á÷òéì äéì àâøè÷ì  øúáìå á
 íéìúùàå øåù àúà øúáì åäééìò èéìù åäéà

                                                           

 ).א"ד( אורבים לקטרג אלו כנגד אלו א
 כלומר לא תגרום לעשות ביניהם שלום לפי שבזמן שמתחברים שור וחמור מקטרגים ומחריבים ב

 ).א"נ(העולם 
עונות לוי בבחינת הלוים שהם  שהם בגבורה כנזכר בפירוש שמעון שם עון כלומר שם מתפקדים הג

 ).א"נ(ח "ז. בגבורה
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, "ם בשרםאשר בשר חמורי"שכתוב בהם 
ועל זה אחר כך בני יעקב נפלו בין אותם 

ונשכו , משום שהזדווג שור עמם, חמורים
עד שהתעורר לוי כמו , אותם עצמות ובשר

) שהזדוגו(מקודם ופזר אותם החמורים 
, ושבר כוחם מהעולם, לכפות אותם

ויקח "זהו שכתוב . והוציא את השור משם
  ".משה את עצמות יוסף עמו

 åäéàã óñåé øåîçã àøèñî åäìëã íéøåîçá
 åäá áéúëã íéøåîç ïåðéàã íéøöîå øåù) ìà÷æçé

ë âë ( øúáì àã ìòå íøùá íéøåîç øùá øùà
 âååãæàã ïéâá íéøåîç ïåðéà ïéá åìôð á÷òé éðá
 ãò àøùáå àééîøâ ïåì åëùðå åäééãäá øåù

 éåì øòúàã íéøåîç ïåðéàì øãáå ïéîã÷ìîë
>ð"åâååãæàã à< ïåäô÷åú øáúå ïåì àéôëì 

 áéúëã àåä àãä ïîúî øåùì ÷éôàå àîìòî
)èé âé úåîù (åîò óñåé úåîöò úà äùî ç÷éå:  

בתחילה כשבא שמעון על , בא וראה
, התעורר עליהם דם שנמולו, אותו חמור

כדוגמא זו עשה . ואחר כך ויהרגו כל זכר
, זה משה,  הוא על ידי לויהקדוש ברוך

אחר , בתחלה דם. באותם חמורים במצרים
. 'וגו" כל בכור בארץ מצרים' ויהרג ה"כך 

ואת כל חילם ואת "כאן בחמור הזה כתוב 
שם באותם . 'וגו" כל טפם ואת כל בהמתם

כלי כסף וכלי זהב "חמורים כתוב 
וגם ערב רב עלה אתם "וכתוב ". ושמלות

זה עומד , עון ולויושמ. 'וגו" וצאן ובקר
וזה עומד אצל כל אותם , אצל החמור הזה

כולם רצו להשתתף עם יעקב , חמורים
והוא עומד , הקדוש ונתקנו לנשוך אותו

עכשיו . נגדם עם בניו וכופה אותם תחתיו
, מי יקום מולו, שעשו נשך אותו ואת בניו

, זה מצד זה וזה מצד זה, יעקב ויוסף
ית יוסף והיה בית יעקב אש וב"שכתוב 

  .'וגו" להבה ובית עשו לקש

 àåää ìò àúéîã÷á ïåòîù àúà ãë éæç àú
 øúáìå åøæâúàã íã ïåäéìò øòúà øåîç

)äë ãì úéùàøá ( ãáò àã àðååâë øëæ ìë åâøäéå
á÷" éåìã àãé ìò ä>äùî àã< íéøåîç ïåðéàá 

 øúáìå íã àúéîã÷á íéøöîá)âé úåîùåè  (
åäé âåøäéå"å íéøöî õøàá øåëá ìë äåâ ' àëä

 áéúë øåîç éàäá)èë ãì úéùàøá ( ìë úàå
åâå íúîäá ìë úàå íôè ìë úàå íìéç ' íúä

 áéúë íéøåîç ïåðéàá)äì áé íù ( éìëå óñë éìë
 áéúëå úåìîùå áäæ)çì íù ( äìò áø áøò íâå

åâå ø÷áå ïàöå íúà ' éáâì íéà÷ àã éåìå ïåòîùå
 íéøåîç ïåðéà ìë éáâì íéà÷ àãå øåîç éàä

òá åäìë àùéã÷ á÷òéã äéãäá àôúúùàì å
 åäééáâì íéà÷ éåðáá åäéàå äéì àëùðì åð÷úúàå

]óééëå) [óéàëå(äéúåçú ïåì à êéùð åùòã àúùä 
 àã óñåéå á÷òé äéáâì íå÷é ïàî éåðáìå äéì

 áéúëã àã àøèñî àãå àã àøèñî) à äéãáåò
çé ( úéáå äáäì óñåé úéáå ùà á÷òé úéá äéäå

åâå ù÷ì åùò':  
יהי חתת אלהים על הערים ויסעו ו"

אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני 
, כולם היו נכנסים, אמר רבי יוסי". יעקב

היו , וכשהיו חוגרים כלי זיין לקרב
ולכן לא רדפו , מרתתים ועוזבים אותם

  .אחרי בני יעקב

éäìà úúç éäéå åòñéå" øùà íéøòä ìò í
 á÷òé éðá éøçà åôãø àìå íäéúåáéáñ) úéùàøá

ä äì(  éñåé éáø øîà)å( ãëå éùðëúî ååä åäìë
 ïéâáå ïåì ïé÷áùå éúúøî ååä àáø÷ éðééæ éøâç ååä

á÷òé éðá éøçà åôãø àìå êë:  
הסירו את . "'וגו" הסירו את אלהי הנכר"

אלה הם שנטלו ִמְשֶכם כלי , "אלהי הנכר
כסף וזהב שהיה חקוק עליהם עבודה זרה 

עבודה זרה היו , רבי יהודה אמר. שלהם
ויעקב הטמין אותם שם כדי , מכסף וזהב

שאסור , שלא יהנו מצדו של עבודה זרה
רבי יהודה . לאדם להנות ממנה לעולמים

אמר רבי . ורבי חזקיה היו הולכים בדרך

åâå øëðä éäìà úà åøéñä ')á íù ( úà åøéñä
 àôñë éðàî íëùî åìèðã ïåðà ïéìà øëðä éäìà
 éáø ïåäìã àåòè åäééìò ÷é÷ç äåäã àáäãå
 á÷òéå àáäãå àôñëî ååä ïååòè øîà äãåäé

òã àøèñî ïåðäúé àìã ïéâá ïîú ïåì ïéîèà" æ
 éáø ïéîìòì äéðî éðäúàì ùð øáì äéì øéñàã

                                                           

 ).א"ד( והיה מכניע אותם תחתיו א
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ויקח "מה זה שכתוב , חזקיה לרבי יהודה
את עטרת מלכם מעל ראשו ומשקלה ככר 

ושנינו , "זהב ואבן יקרה ותהי על ראש דוד
וזהו עטרת ,  עמון מלכם שמושקוץ בני

ולמה , "ותהי על ראש דוד"למה . מלכם
שהרי בשאר אלהי העמים , "שקוץ"כתוב 

, עובדי עבודה זרה כתוב אלהי העמים
ובזה , אל אחר, אל נכר, אלהים אחרים

ובכל אלהי , אמר לו. אמר שקוץ אחד
העמים עובדי עבודה זרה כך קרא להם 

ת ותראו א"שכתוב , הקדוש ברוך הוא
ומה שאמר ". שקוציהם ואת גלוליהם

כך , שהוא ִמלּכֹום, "ויקח את עטרת מלכם"
עד שלא , אלא ִאיַתי הִגִתי. הוא ודאי

אז הוא שבר את אותה עטרת של , התגייר
אותה דמות שחקוקה עליה , אותו מלכום
אז הוא עשה אותה היתר , ופגם אותה
, ובא וראה. והיתה על ראשו, להנות ממנה
נחש אחד בחקיקה עמוקה , מוןשקוץ בני ע

, ולכן נקרא שקוץ, היה חקוק על אותו כתר
הסירו את אלהי ", רבי יצחק אמר. זוהמא
אלו שאר נשים שהיו מביאות , "הנכר

ויתנו אל "ועל זה כתוב , בתוכן כל עדייהן
אלו נשים וכל , "יעקב את כל אלהי הנכר

. עדיים וכל עבודה זרה של זהב וכסף
  כדי שלא, "ויטמן אותם יעקב"

å äãåäé éáø øîà àçøàá éìæà ååä äé÷æç éáø
 áéúëã éàî äãåäé éáøì äé÷æç)ù ìàåîá'ì áé  (

 øëë äì÷ùî åùàø ìòî íëìî úøèò úà ç÷éå
 õå÷ù ïðéðúå ãåã ùàø ìò éäúå äø÷é ïáàå áäæ
 íëìî úøèò àåä àãå äéîù íåëìî ïåîò éðá

î" õå÷ù áéúë àîòè éàîå ãåã ùàø ìò éäúå è
îîò ïååòè øàùá àäãéò àéò" éäìà áéúë æ

 éàäáå øçà ìà øëð ìà íéøçà íéäìà íéîòä
 õå÷ù øîà>ãç<à "òò àéîîò ïååòè ìëáå ì" æ

á÷ ïåì àø÷ éëä" áéúëã ä)æè èë íéøáã ( åàøúå
 øîàã äîå íäéìåìâ úàå íäéöå÷ù úà) ìàåîù

á 'ì áé ( íåëìî åäéàã íëìî úøèò úà ç÷éå
 øééâúà àìã ãò éúâä éúéà àìà éàãå àåä éëä

ãë íåëìî åäéàã úøèò àåääì äì øáú åäéà ïé
 åäéà ïéãë äì íéâôå äìò ÷é÷çã àð÷åéã àåää

ðäúàì øúéä äì ãáòäåäå äðî ä äéùéø ìò 
 äåä àèøåñá àéåç ãç ïåîò éðá õå÷ù éæç àúå

÷é÷çà õå÷ù éø÷à êë ïéâáå àøúë àåää ìò 
 øëðä éäìà úà åøéñä øîà ÷çöé éáø àîäåæ

úééî ååäã ïéùð øàù ïéìà åäééåâá éå ïæáæáð ìë
ïåäìãá áéúë àã ìòå )ã äì úéùàøá ( ìà åðúéå

 ïéùð ïéìà øëðä éäìà ìë úà á÷òéå ïæáæáð ìë
 á÷òé íúåà ïåîèéå àôñëå àáäãã ïååòè ìëå

àìã ïéâá  
  âò÷/á  

  :òã àøèñî ïåðäúé"ììë æ  .יהנו מצדו של עבודה זרה כלל
, בא וראה יעקב היה איש שלם בכל

, מה כתוב. דוש ברוך הואוהיה נדבק בק
ונקומה ונעלה בית אל ואעשה שם מזבח "

לאל העונה אותי ביום צרתי ויהי עמדי 
". ויתנו אל יעקב"מיד , "בדרך אשר הלכתי

מכאן שצריך האדם לשבח את הקדוש ברוך 
הוא ולהודות לו על נסים ועל טובות 

ויהי עמדי בדרך "זהו שכתוב , שעשה עמו
בהתחלה כתוב , בא וראה". אשר הלכתי

הכליל בניו ', וגו" ונקומה ונעלה בית אל"
, "ואעשה שם מזבח"ואחר כך כתוב , עמו

. שהוציא אותם מכלל זה, ולא כתוב ונעשה
]. תלוי[משום שעליו היה הדבר , ולמה

והוא עשה , יעקב תקן תפלת ערבית ודאי
ומשום ]. תלוי[מזבח ועליו היה הדבר 

 äåäå äåä àìëá íéìù øáâ á÷òéã éæç àú
á÷á äéá ÷áãúî" äî ä áéúë)â äì úéùàøá (

 ìàì çáæî íù äùòàå ìà úéá äìòðå äîå÷ðå
 øùà êøãá éãîò éäéå éúøö íåéá éúåà äðåòä

 ãéî éúëìä)ã íù ( éòáã ïàëî á÷òé ìà åðúéå
á÷ì àçáùì ùð øá" ïéñð ìò äéì äàãåàìå ä

 áéúëã àåä àãä äéîò ãáòã ïàáè ìòå)â íù (
 àúéîã÷á éæç àú éúëìä øùà êøãá éãîò éäéå

åâå ìà úéá äìòðå äîå÷ðå áéúë ' éåðá ìéìëà
 àìå çáæî íù äùòàå áéúë øúáìå äéãäá
 àîòè éàî àã àììëî ïåì ÷éôàã äùòðå áéúë
 úéáøò úìôú ïé÷úà á÷òé äìî äåä äéìòã ïéâá
 ïéâáå äìî äåä äéìòå àçáãî ãáò åäéàå éàãå

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(ב "הרש.  פירוש בעומק חקוקא
 ).א"ד( אוצרות שלהם ב
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ח שהוא עבר כל אותן צרות מיום שבר
ויהי עמדי בדרך אשר "שכתוב , מלפני אחיו

ועל זה , והם באו אחר כך לעולם, "הלכתי
, רבי אלעזר אמר. לא הכניס אותם עמו

מי . צריך להודות, מכאן מי שנעשה לו נס
ולא , הוא צריך לברך, שאוכל לחם בשלחן
  .אחר שלא אכל דבר

 åäéàã]øáò) [ãáò( àîåé ïî ïéú÷ò ïåðéà ìë 
ëã äåçàã äéî÷ ÷øòã êøãá éãîò éäéå áéú

éúëìä øùàà àã ìòå àîìòì øúáì åúà ïåðéàå 
 ïàî ïàëî øîà øæòìà éáø äéãäá ïåì ìéòà àì
 ïàî äàãåàì éòá åäéà àñð äéì ãéáòúéã
 àìå àëøáì éòá åäéà àøåúôá àîäð ìéëàã

éãéî ìéëà àìã àøçà:  
כתוב , בא וראה. 'וגו" ויבן שם מזבח"

אלו ב(ולא כתוב , "ויבן שם מזבח"
, שהעלה עליו נסכים ועולות) המזבחות

אלא משום שתקן אותה דרגה הראויה 
לתקן דרגה תחתונה , "'מזבח לה. "ליתקן

ויבן שם "ועל זה , לחברה בדרגה עליונה
זו דרגה , "'לה. "זו דרגה תחתונה, "מזבח

שם , "ויקרא למקום אל בית אל. "עליונה
משום שכאשר האירה אז , זה כשם העליון

כי שם נגלו . "ך בתה והכל אחדכאמא כ
משום שהם לא נמצאים , "אליו האלהים
שהרי שבעים היו שהם , אלא בשכינה

ושבעים , נמצאים תמיד עם השכינה
כי שם נגלו "ועל זה , כסאות סביב השכינה

שהרי , במקום זה שהתגלה, "אליו האלהים
  ".נצב עליו' והנה ה"כתוב 

åâå çáæî íù ïáéå ')æ íù (éúë éæç àú ïáéå á
 áéúë àìå çáæî íù)ïçáãî éðäá ÷éñàã 

ïåäéìò (]÷éñàãå[ ïé÷úàã ïéâá àìà ïååìòå ïéëñð 
åäéì çáæî àð÷úúàì éæçúàã àâøã àåää" ä

 àâøãá äéì àøáçì äàúú àâøã àð÷úàì
 äàúú àâøã àã çáæî íù ïáéå àã ìòå äàìò

åäéì" äàìò àâøã àã ä)íù ( ìà íå÷îì àø÷éå
ò àîùë àã àîù ìà úéá ãëã ïéâá äàì

 åìâð íù éë ãç àìëå äúá äîàë ïéãë àøäðúà
éäìàä åéìà" àìà åçëúùà àì ïåðéàã ïéâá í
 àúðéëùá>àäã <)ååäã( ïéòáù ]ååä[ ïåðéàã 

 øéãú éçëúùî>ïéòáùå àúðéëù éãäá <
)àúðéëùå äéãäá(àúðéëùã äéðøçñ éàøãú÷ á 

éäìàä åéìà åìâð íù éë àã ìòå" í>àøúàá 
àã< ]àéìâúàã[  áéúë àäã)âé çë íù ( äðäå
åäé"åéìò áöð ä:  

ויעל מעליו אלהים במקום אשר דבר "
מכאן שנעשה , רבי שמעון אמר". אתו

, ובא וראה. מרכבה קדושה עם האבות
יעקב הוא מרכבה קדושה עליונה שעומדת 

זהו . והוא מרכבה לבדו, להאיר ללבנה
, פתח ואמר". ויעל מעליו אלהים"שכתוב 

ול אשר לו אלהים קרובים כי מי גוי גד"
בא ". אלקינו בכל קראנו אליו' אליו כה

וראה כמה הם חביבים ישראל לפני הקדוש 
שאין לך עם ולשון בכל העמים , ברוך הוא

עובדי עבודה זרה שבעולם שיש לו אלוה 
שישמע אותם כמו שהקדוש ברוך הוא 
מזומן לקבל תפלות ובקשות של ישראל 

 תפלה בכל שעה שהם צריכים להשמיע
  .שהם רוצים בשביל אותה דרגה שלהם

éäìà åéìòî ìòéå" åúà øáã øùà íå÷îá í
)âé äì úéùàøá ( ïàëî øîà ïåòîù éáø

 éæç àúå ïäáà éãäá àùéã÷ àëéúø ãéáòúàã
 àîéé÷ã äàìò àùéã÷ àëéúø åäéà á÷òé
 àãä éåãåçìá àëéúø åäéàå àøäéñì àøäðàì

éäìà åéìòî ìòéå áéúëã àåä" øîàå çúô í
)æ ã íéøáã (éäìà åì øùà ìåãâ éåâ éî éë" í

åäéë åéìà íéáåø÷"äìà ä" åéìà åðàø÷ ìëá åðé
á÷ éî÷ ìàøùé ïéáéáç ïåðéà äîë éæç àú" ä

òò ïéîò ìëá ïùéìå íò êì úéìã" úéàã àîìòã æ
á÷ã äîë ïåì òîùéã àäìà äéì" àìá÷ì ïéîæ ä

 àúòù ìëá ìàøùéã ïåäúåòáå ïåäúåìö
ìö òîùîì ïåì êéøèöàã ïéâá ïàòá ïåðéàã àúå

ïåäìã àâøã àåää:  
á÷ äéì éø÷ á÷òé éæç àú" áéúëã ìàøùé äהקדוש ברוך הוא קרא ליעקב , בא וראה

                                                                                                                                                                                     

ל "ואכמ. ר"א ובא"ועיין במ. ויש לחלק' ח דין ד"ע סימן רי" לכאורה משמע קצת דלא כמו שפסק בשא
 ).א"נ) (ן"מאי(

 ).א"ד(הוא פמליא שלה  כסאות שסביב השכינה וב
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לא יקרא שמך עוד יעקב "שכתוב , ישראל
ויקרא את ". "כי אם ישראל יהיה שמך

כמו שנאמר , זו שכינה, מי ויקרא, "שמו
, "ויאמר לו אלהים". "ויקרא אל משה"

למעלה בארנו שהרי ישראל נשלם בכל 
עלה בדרגתו ונשלם בשם ואז הת, כראוי

והרי , "ויקרא את שמו ישראל"ועל זה , זה
  .נתבאר

)é äì úéùàøá ( íà éë á÷òé ãåò êîù àø÷é àì
 àø÷éå ïàî åîù úà àø÷éå êîù äéäé ìàøùé
 äùî ìà àø÷éå øîà úàã äîë àúðéëù àã

éäìà åì øîàéå" ìéòì í]àðîé÷åà) [äåî÷åà( 
ìàøùéà ïéãëå úåàé à÷ãë àìëá íéìúùà àäã 

 àã ìòå àã àîùá íéìúùàå äéâøãá ÷ìúñà
ìàøùé åîù úà àø÷éåáøîúà àäå :  

. רבי אלעזר ורבי יוסי היו הולכים בדרך
ודאי מה , אמר רבי יוסי לרבי אלעזר

והוא , שאמרת שיעקב שלימות האבות הוא
, וקרא שמו ישראל, אחוז לכל הצדדים

קרא שמך עוד יעקב כי אם לא י"וכתוב 
ויקרא את שמו "וכתוב , "ישראל יהיה שמך

למה חזר הקדוש ברוך הוא וקרא , "ישראל
והכל קראו לו יעקב , לו יעקב בכמה פעמים

ולא יקרא שמך "אם כך מה זה , כמו מקודם
פתח . יפה אמרת, אמר לו". עוד יעקב

כגבור יצא כאיש מלחמות יעיר ' ה", ואמר
, אבל בא וראה, פרשוהופסוק זה , "קנאה

כאיש ", היה צריך לכתוב גבור, "כגבור יצא"
. היה צריך לכתוב איש מלחמות, "מלחמות

בכל מקום זה רחמים ' ה, אלא הרי נתבאר
  ,ודאי

 øîà àçøàá éìæà ååä éñåé éáøå øæòìà éáø
 á÷òéã úøîàã àä éàãå øæòìà éáøì éñåé éáø
 ïéøèñ ìëì ãéçà åäéàå åäéà ïäáàã àîéìù
 ãåò êîù àø÷é àì áéúëå ìàøùé äéîù àø÷å
 úà àø÷éå áéúëå êîù äéäé ìàøùé íà éë á÷òé

á÷ øãäà éàîà ìàøùé åîù" á÷òé äéì àø÷å ä
 éà ïéîã÷ìîë á÷òé äéì ïåø÷ àìëå ïéðîæ äîëá

à á÷òé ãåò êîù àø÷é àìå åäî éëä" øéôù ì
 øîàå çúô úøîà à÷)âé áî äéòùé (åäé" ä
åîçìî ùéàë àöé øåáâë àø÷ éàä äàð÷ øéòé ú

 äéì éòáî øåáâ àöé øåáâë éæç àú ìáà äåî÷åà
 àìà äéì éòáî úåîçìî ùéà úåîçìî ùéàë

åäé øîúà àä"éàãå åäéà éîçø øúà ìëá ä  

  ãò÷/à  
, ה"שהקדוש ברוך הוא שמו הוא הוי

וראינו ". הוא שמי' אני ה"שכתוב 
והוא דין בכל , שלפעמים נקרא שמו אלהים

ן שמתרבים הצדיקים אלא בזמ. מקום
. ונקרא בשם הרחמים, שמו' ה, בעולם

אלהים , ובזמן שמתרבים הרשעים בעולם
כך בזמן שיעקב . ונקרא בשם אלהים, שמו

, לא היה בין שונאים ולא היה בארץ אחרת
וכאשר היה בין שונאים או . קרא לו ישראל

עדיין , אמר לו. קרא לו יעקב, בארץ אחרת
, "לא יקרא"שכתוב , לא התיישב הדבר

ומה שאמרת . והרי אנו קוראים לו
שכשהיה בין שונאים או בארץ אחרת קרא 

וישב יעקב "כתוב , בא וראה, לו יעקב
הרי לא היה , "בארץ מגורי אביו בארץ כנען

הרי בתחלה נאמר , אמר לו. בארץ אחרת
' כמו שהקדוש ברוך הוא לפעמים נקרא ה

כך גם לפעמים , ולפעמים נקרא אלהים
והכל , ישראל ולפעמים נקרא יעקבנקרא 

לא יקרא "ומה שנאמר . בדרגות ידועות

á÷"åäé ä" áéúëã åäéà äéîù ä) áî äéòùé
ç (åäé éðà" éø÷úà ïéðîæìã ïðéîçå éîù àåä ä

éäìà äéîù"àðéã àåäå í àðîæá àìà øúà ìëá 
åäé àîìòá ïéàëæ åàéâñàã" éø÷úàå äéîù ä

 àîìòá ïéáééç åàéâñàã àðîæáå éîçøã àîùá
éäìà"éäìàã àîùá éø÷úàå äéîù í" êë í

 äåä àìå ïéàðù ïéá äåä àì á÷òéã àðîæá
 ïéá äåä ãëå ìàøùé äéì éø÷ àøçà àòøàá

à á÷òé äéì éø÷ àøçà àòøàá åà ïéàðù" ì
ùééúà àì ïééãò àäå àø÷é àì áéúëã äìî àá

 ïéàðù ïéá äåä ãëã úøîàã éàîå äéì ïðéø÷ ïðà
 áéúë éæç àú á÷òé äéì éø÷ àøçà àòøàá åà

)à æì úéùàøá ( åéáà éøåâî õøàá á÷òé áùéå
à àøçà àòøàá äåä àì àä ïòðë õøàá" àä ì

á÷ã äîë øîúà àúéîã÷á" éø÷úà ïéðîæì ä
åäé"éäìà éø÷úà ïéðîæìå ä" éîð éëä í ïéðîæì

 ïéâøãá àìëå á÷òé éø÷à ïéðîæìå ìàøùé éø÷à

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(מ "א. ש אשתלים בכלא"ל הוא חסד וז"וא' ל ישראל היינו שיר אל שיר והוא גבור" רא
  ).ד"ש מז ע"הקדו(לא נעקר שם יעקב ממקומו שכן הוא נתקן בשלימות  ב
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אמר . להתיישב בשם זה, "שמך עוד יעקב
ולא יקרא עוד את "הרי כתוב , אם כך, לו

, אמר לו". שמך אברם והיה שמך אברהם
. ועל זה עומד באותו שם, "והיה"שם כתוב 

כי אם "אלא , אבל כאן לא כתוב והיה
ולא כתוב והיה שמך , "ישראל יהיה שמך

כל , ואפילו בפעם אחת מספיק לו, ישראל
. שכן שלפעמים כך ולפעמים כך

וכשהתעטרו בניו בכהנים ולוים והתעלו 
אז התעטר בשם זה , בדרגות עליונות

  .תמיד

 á÷òé ãåò êîù àø÷é àì øîúàã äîå ïòéãé
 àä éëä éà äéì øîà àã àîùá àáùéúàì

 áéúë)ä æé íù ( íøáà êîù úà ãåò àø÷é àìå
 äéäå áéúë íúä äéì øîà íäøáà êîù äéäå

å áéúë àì àëä ìáà àîù àåääá àîéé÷ àã ìò
 àìà äéäå)é äì íù (éë êîù äéäé ìàøùé íà 

 àãç àðîæá åìéôàå ìàøùé êîù äéäå áéúë àìå
 ãëå êë ïéðîæìå êë ïéðîæìã ïëù ìë äéì éâñ
 ïéâøãá å÷ìúñàå éàåéìå éðäëá éåðá åøèòúà

øéãú àã àîùá øèòúà ïéãë ïéàìò:  
אמר לו רבי יוסי , בעוד שהיו הולכים

, הרי נתבאר שכשמתה רחל, לרבי אלעזר
ריך להיתקן בשנים עשר נטלה הבית מי שצ

אמר . למה מתה רחל מיד. שבטים כראוי
הרי להיות שכינה מתעטרת כראוי , לו

ובו שורה , ולהיות אם הבנים שמחה
ועל זה . לקחת הבית ולהיתקן) למעלה(

. בנימין הוא תמיד במערב ולא בצד אחר
ובו , ובו שורה להיתקן בשנים עשר שבטים

סוד ו. שורה מלכות הרקיע להודיע בארץ
בכל התחלה שבאה להתוודע היא , זה

ומשם , ועל זה יש בה דין של מות, בקשיות
כאן כשרוצה להיתקן ולקחת . מתישבת

ואחר כך נתקנה , נעשה דין ברחל, הבית
, כשרצה להודיע מלכות בארץ. להתיישב

ולא מתיישבת המלכות במקום , שורה בדין
עד שמתעורר דין בשאול לפי , כראוי
 התיישבה המלכות ואחר כך, מעשיו

  .ונתקנה

à éìæà ååäã ãò" àä øæòìà éáøì éñåé éáø ì
 ïàî àúéá àìèð ìçø úúéî ãëã øîúà
 à÷ãë ïéèáù øñéøúá àð÷úúàì êéøèöàã

à ãéî ìçø úúéî éàîà úåàé"ìà éåäîì 
 íà éåäîìå úåàé à÷ãë àøèòúî àúðéëù

 àéøù äéáå äçîù íéðáä)àìéòì ( àúéá àìèðì
ðá àã ìòå àð÷úúàìå àìå áøòîá øéãú àåä ïîé

 øñéøúá àð÷úúàì àéøù äéáå àøçà àøèñá
 àòé÷øã àúåëìî àéøù äéáå ïéèáù

àúåøéù ìëá àã àæøå àòøàá àòãåîúùàìá 
 úéà àã ìòå åäéà åéù÷á àòãåîúùàì àéúàã
 àòá ãë àëä úáùéúà ïîúîå àúåîã àðéã äá
 ìçøá àðéã ãéáòúà àúéá àìèðìå àð÷úúàì

úàì úð÷úúà ïë øúáå àòá ãë àáùé
 àðéãá àéøù àòøàá àúåëìî àòãåîúùàì
 ãò úåàé à÷ãë àúëåãá àúåëìî úáùéúà àìå
 øúáìå éåãáåò íåôì ìåàùá àðéã øòúàã

úð÷úúàå àúåëìî úáùéúà:  
כל התחלה קשה ואחר כך , בא וראה

שכל , בראש השנה ההתחלה קשה. נוחה
, העולם נדון כל אחד ואחד לפי מעשיו

משום . חה וכפוריםסלי, ואחר כך נוחה
ועל זה דיניו , שהראשית היא משמאל

ועל זה , ואחר כך מתעורר הימין, קשים
ולעתיד לבא עתיד הקדוש . נעשית נוחה

ברוך הוא להתעורר בשלוה על שאר עמים 
ואחר כך יתחזק , עובדי כוכבים ומזלות

כגבור ' ה"זהו שכתוב . עליהם בדין קשה

 àçééð øúáìå óé÷ú àúåøéù ìë éæç àú
 ïãúà àîìò ìëã óé÷ú àúåøéù äðùä ùàøá
 äçéìñ àçééð øúáìå éåãáåò íåôì ãçå ãç ìë
 àã ìòå àìàîùî åäéà àúåøéùã ïéâá éøåôëå
 éåä àã ìòå àðéîé øòúà øúáìå ïéôé÷ú éåðéã

á÷ ïéîæ éúàã àðîæìå àçééð" àçééðá àøòúàì ä
åëò ïéîò øàù ìò" åäééìò ó÷úúé øúáìå í

 áéúëã àåä àãä àéù÷ àðéãá)âé áî äéòùé (

                                                           

ב דשכינה "ת מער"בדרך ר" רחל"עלי "מתה "'  הכי מפורש לעיל סוף פרשה ויצא ואפשר לרמוז בפא
ש שכינה במערב כי מערב רומז ליסוד "ט שמתה רחל ויש לרמוז במ"י וה"ת גימטריא אדנ" וכן סבמערב

 ).א"נ) (ן"מאי( ק"ו ודו"יקבהלב גימטריא שקי שהוא ביסוד ורומז "כנודע ותיבת במער
ש "הקדו(תחילה לכל מתעורר הדין , ותתגלה השכינה למטה בישראל, כאשר מגיעה העת להתפשטות ב

  ).ד"מט ע
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ף יצא כאיש מלחמות יעיר קנאה יריע א
בתחלה , "'ה". "יצריח על אויביו יתגבר

. ולא גבור, "כגבור"ואחר כך , שהוא רחמים
ולא איש " כאיש מלחמות"ואחר כך 

אחר כך יתגלה החזק עליהם . מלחמות
יריע אף "שכתוב , ויתחזק להשמיד אותם
' ויצא ה"וכתוב , "יצריח על אויביו יתגבר

, "ונלחם בגוים ההם כיום הלחמו ביום קרב
מי זה בא מאדום חמוץ בגדים  "וכתוב

  .'וגו" מבצרה

åäé" äàð÷ øéòé úåîçìî ùéàë àöé øåáâë ä
åäé øáâúé åéáéåà ìò çéøöé óà òéøé" ä

 øåáâ àìå øåáâë øúáìå éîçø åäéàã àúéîã÷á
 øúáì úåîçìî ùéà àìå úåîçìî ùéàë øúáìå

àô÷åú éìâúà ïåì äàöéùì ó÷úúéå åäééìò 
 áéúëã)íù ( øáâúé åéáéåà ìò çéøöé óà òéøé

 áéúë)â ãé äéøëæ (åäé àöéå" íää íéåâá íçìðå ä
 áéúëå áø÷ íåéá åîçìä íåéë)à âñ äéòùé ( éî

åâå äøöáî íéãâá õåîç íåãàî àá äæ':  
ויהי בצאת נפשה כי מתה ותקרא שמו "

 יהודה רבי". בן אוני ואביו קרא לו בנימין
למעוז ביום צרה וידע ' טוב ה", פתח ואמר

אשרי חלקו של האיש שמתחזק ". חוסי בו
בשביל שהחוזק של , בקדוש ברוך הוא

טוב "ובארוהו . הקדוש ברוך הוא הוא חזק
, "למעוז". "לכל' טוב ה"כמו שנאמר , "'ה

  ומעוז"שכתוב , זהו חזק שיש בו ישועות

á åîù àø÷úå äúî éë äùôð úàöá éäéå ï
 ïîéðá åì àø÷ åéáàå éðåà)çé äì úéùàøá(  éáø

 øîàå çúô äãåäé)æ à íåçð (ä áåè ' íåéá æåòîì
 ùð øáã äé÷ìåç äàëæ åá éñåç òãåéå äøö

á÷á äéá ó÷úúàã" àùãå÷ã àô÷åúã ïéâá ä
ä áåè äåî÷åàå àô÷åú åäéà àåä êéøá ' äîë

 øîà úàã)è äî÷ íéìäú (åäé áåè" æåòîì ìëì ä
 àô÷åú àåä àã áéúëã úåòåùé äéá úéàã) íù

ç çë (æåòîå  
  ãò÷/á  

ביום , "ביום צרה", "ישועות משיחו הוא
של מצוקה שמציקים שאר העמים 

  .לישראל

 å÷òã àîåéá äøö íåéá àåä åçéùî úåòåùé
ìàøùéì ïéîò øàù ïé÷òã:  

התרפית ביום צרה ", בא וראה מה כתוב
מי שמרפה , "התרפית"מה זה ". צר כחכה
. דוש ברוך הוא שלא להתחזק בוידיו מהק

יחזיק , ואיך יחזיק האדם בקדוש ברוך הוא
מחזיק , שכל מי שמחזיק בתורה, בתורה

כביכול נותן חוזק לכנסת , בעץ החיים
ואם הוא יתרפה . ישראל להתחזק

אם הוא ". התרפית", מה כתוב, מהתורה
, "ביום צרה צר כחכה", התרפה מן התורה

ול דוחק את כביכ, ביום שתבא לו מצוקה
, דבר אחר. השכינה שהיא כחו של העולם

בשעה שאדם , בא וראה, "צר כחכה"
, מתרפה מן התורה והולך בדרך לא כשרה

כמה בעלי ריב מוכנים לו להיות לו 
ואפילו נשמת האדם , קטגורים ביום צרה

, שהיא כח וחזק שלו היא בעל ריב כנגדו
. משום שהוא צר אליו, "צר כחכה"שכתוב 
בשעה שאדם הולך בדרכי , י אבאאמר רב

כמה , התורה וכל דרכיו מתוקנות כראוי

 áéúë äî éæç àú)é ãë éìùî ( íåéá úéôøúä
 éåãé éôøúàã ïàî úéôøúä éàî äëçë øö äøö

á÷î" ùð øá ó÷úé êéäå äéá àô÷úúàì àìã ä
á÷á äéá" ä>ìëã àúééøåàá óé÷úé <)ìëã (

]àìà[  ó÷úúà àúééøåàá ó÷úúàã ïàî
 úñðëì àô÷åú áäé ìåëéáë ééçã àðìéàá
 àúééøåàî éôøúé àåä éàå àô÷úúàì ìàøùé
 àúééøåà ïî éôøúà åäéà éà úéôøúä áéúë äî
 å÷ò äéì éúééã àîåéá äëçë øö äøö íåéá

 ÷éçã ìåëéáë]äì) [äéì(àúðéëùì à àìéç åäéàã 
 àúòùá éæç àú äëçë øö øçà øáã àîìòã

øáã àìã àçøàá ìéæàå àúééøåàî éôøúà ùð 
 äéì éåäîì äéì ïéðéîæ åááã éìòá äîë àøùë

å÷òã àîåéá ïéøåâéè÷á ùð øáã äéúîùð åìéôàå 
 åááã éøàî åäéà äéìéã àô÷åúå àìéç åäéàã
 äéáâì øö åäéàã ïéâá äëçë øö áéúëã äéìá÷ì

                                                           

ואפשר דהכונה כי . מ"א. כה תרי מלי כי השכינה נקראת כה כנודע בפרשה בלק"ל דדריש צר כח"ר א
 ).א"נ(' ל בזמן שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת וכו"ש רז"צטערת כממהשכינה 

ל דהנשמה אינה נכנסת באדם אלא עומדת עליו ורואה מעשיו ומגדת "ו ז"ש מהרח" יכון מאד במב
 ).א"נ) (ן"מאי(רי דבבו לקבליה ש איהו מא"למעלה וז
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éçøàá ìéæà ùð øáã àúòùá àáà éáø øîà   .סנגורים עומדים עליו להזכירו לטוב
÷úúî éåçøà ìëå àúééøåàã äîë úåàé à÷ãë ïð

áèì äéì àøëãàì äéìò ïéîéé÷ ïéøåâéðñ:  
אם יש עליו מלאך מליץ ", פתח ואמר

אחד מני אלף להגיד לאדם ישרו ויחוננו 
". ויאמר פדעהו מרדת שחת מצאתי כופר

וכי לא גלוי , בפסוקים הללו יש להתבונן
הכל לפני הקדוש ברוך הוא שהוא צריך 

אלא ודאי . מלאך שיאמר לפניו טוב או רע
שכאשר יש לאדם סנגורים להזכיר , שצריך

, קטגורים) לאדם(זכות שלו לפניו ואין לו 
ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחת "אז 

בפסוק הזה , בא וראה". מצאתי כופר
אם יש עליו "כתוב . תמצא בירור הדבר

, יפה הוא, אם לא היה כתוב יותר, "מלאך
מלאך מליץ אחד "כתוב ] כעת שכן[אבל 

זהו המלאך הממונה עם , ומיהו, " אלףמני
יפול מצדך "שכתוב , האדם בצד שמאל

שכתוב אחריו , וזהו צד שמאל, "אלף
זהו , "אחד מני אלף"אבל ". ורבבה מימינך"

אלף ) שהוא(שהוא אחד מאותם , יצר הרע
משום שהוא עולה , שהיו לצד שמאל

אם בן אדם , ועל זה. למעלה ונוטל רשות
ו יצר הרע הוא עבד אות, הולך בדרך אמת

טוב נקלה ועבד "שכתוב , כמו שנאמר, לו
ואומר , אז הוא עולה ונעשה סנגור, "לו

ואז , לפני הקדוש ברוך הוא זכות על האדם
פדעהו מרדת ", הקדוש ברוך הוא אומר

משום , ועם כל זה לא חוזר ריקם". שחת
שנותנים לו אחר לשלוט עליו ולקחת ממנו 

טאי האיש משום שהקדים ח, את נשמתו
זהו שכתוב . והוא כופר על זה, ההוא

, דבר אחר. לפדות אותו, "מצאתי כופר"
היא , אותה זכות שאמרת, "מצאתי כופר"

עליו כופר לפדות אותו שלא ירד לגיהנם 
ולכן צריך לאדם ללכת בדרך , ולא ימות

  .אמת כדי שיהיה לו הקטגור סנגור

 øîàå çúô)âë âì áåéà ( êàìî åéìò ùé íà
õéìî åððåçéå åøùé íãàì ãéâäì óìà éðî ãçà 

 éðä øôë éúàöî úçù úãøî åäòãô øîàéå
 àìë éìâúà àì éëå åäá àìëúñàì úéà éàø÷

á÷ éî÷" äéî÷ àîééã àëàìîì êéøö åäéàã ä
 äéì úéà ãëã êéøèöà éàãå àìà ùéá åà áè
 àìå äéî÷ äéãéã åëæ àøëãàì ïéøåâéðñ ùð øáì

 äéì úéà)ùð øáì (ãë ïéøåâéè÷ øîàéå åððçéå ïé
 éàäá éæç àú øôë éúàöî úçù úãøî åäòãô
 åéìò ùé íà áéúë äìîã àøéøá çëùú àø÷

åä úåàé øéúé áéúë àì éà êàìîà êàìî ìáà 
 àåä àã åäéà ïàîå áéúë óìà éðî ãçà õéìî
 àìàîù øèñá ùð øáã äéîò àðîîã êàìî

 áéúëã)æ àö íéìäú ( àåä àãå óìà êãöî ìåôé
 àìàîùã àøèñ]ãäéøúá áéúë) [áéúëå( 

 øöé àåä àã óìà éðî ãçà ìáà êðéîéî äááøå
 ïåðéàî ãçà åäéàã òøä)åäéàã (]ååäã óìà[ 

 ìéèðå àìéòì ÷éìñ åäéàã ïéâá àìàîù øèñì
 èåù÷ çøàá ìéæà ùð øá éà àã ìòå åùø

]å[ øîúàã äîë åì ãáò åäéà òøä øöé àåää
 áéúëã)è áé éìùî ( ïéãë åì ãáòå äì÷ð áåè

åäéàá÷ éî÷ øîàå àøåâéðñ ãéáòúàå ÷éìñ " ä
á÷ ïéãë ùð øáã äéìò åëæ" úãøî åäòãô øîà ä

 ïéâá àéð÷éøá øãäà àì àã ìë íòå úçù
 ìåèéìå éåìò äàèìùì àøçà äéì áéäéúàã
 øá àåääã éåáåç íéã÷àã ïéâá äéðî äéúîùð
 éúàöî áéúëã àåä àãä éàä ìò øôë åäéàå ùð

ë éúàöî øçà øáã äéì éãôîì øôë àåää øô
 àìã äéì éãôîì øôë äéìò åäéà úøîàã åëæ
 øáì äéì éòáî àã ìòå úåîé àìå íðäéâì úåçé

 èåù÷ çøàá êäéîì ùð>å< àåää äéì àäéã ïéâá
àøåâéðñ àéøåâéè÷:  

כדוגמא זו ישראל ביום הכפורים 
שנותנים לו שעיר ומתעסקים עמו עד 

ועולה ומעיד , שהופך להיות להם עבד
 ברוך הוא ונעשה להם עדות לפני הקדוש

אם רעב שנאך ", ועל זה אמר שלמה. סנגור
ועל ". האכילהו לחם ואם צמא השקהו מים

, "ביום צרה"ולכן . היצר הרע הזה נאמר
כביכול , כשבן אדם מתרפה מן התורה

 äéì éáäéã éøåôëã àîåéá ìàøùé àã àðååâë
 åäì ãáò øãäúàã ãò äéãäá å÷éñòúàå øéòù

á÷ éî÷ àúåãäñ ãéäñå ÷éìñå" åäì ãéáòúàå ä
 äîìù øîà àã ìòå àøåâéðñ)éìùîàë äë  ( íà

 íéî åä÷ùä àîö íàå íçì åäìéëàä êàðù áòø
 ãë äøö íåéá àã ïéâáå øîúà òøä øöé éàä ìòå

á äéì ÷éçã ìåëéáë àúééøåàî éôøúà ùð ø
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דוחק את הקדוש ברוך הוא עם אותו יצר 
צר , "צר כחכה. "הרע שהוא נעשה קטגור

לקטרג משום שהתקרב לפניו , כח כה
  .ונחלש הכח

á÷" ãéáòúà åäéàã òøä øöé àåääã äéãäá ä
 äëçë øö àøåâéè÷)é ãë éìùî ( ïéâá äë çë øö

àìéç ùìçúàå àâøè÷ì äéî÷ áø÷úàã:  

, "למעוז ביום צרה' טוב ה", בא וראה
זה יעקב כשבא עליו , "ביום צרה"מה זה 

כשבאה , "ויודע חוסי בו. "עשו לקטרגו
אין המקטרג , ובא וראה. יו צרת דינהעל

ובא . נמצא על האדם אלא בשעת סכנה
משום שיעקב אחר נדרו שנדר לפני , וראה

התחזק הדין על ידי , הקדוש ברוך הוא
  ,המקטרג שקטרג על יעקב

 éæç àú)æ à íåçð (åäé áåè" äøö íåéá æåòîì ä
 åùò äéìò àúà ãë á÷òé àã äøö íåéá éàî

ç òãåéå äéì àâøè÷ì å÷ò äéìò àúà ãë åá éñå
ðéããà øáã äéìò çëúùà àâøè÷î úéì éæç àúå 

 á÷òéã ïéâá éæç àúå äðëñã àðîæá àìà ùð
á àùãå÷ éî÷ øéãðã äéøãð øçà" ó÷úúà ä

á÷òéã äéìò âéøè÷ã àâøè÷îã àãé ìò àðéã  
  äò÷/à  

ותבע דין בשעת הסכנה שהיתה בה 
והרי , אמר לפני הקדוש ברוך הוא. ברחל

והריהו חזק , ר נדרו ולא שילםיעקב נד
ולא , מהכל בעושר ובבנים ובכל מה שצריך

ולא לקחת ממנו , שילם נדרו שנדר לפניך
מה ". ותלד רחל ותקש בלדתה", מיד. עונש
שהתקשה הדין למעלה אצל , "ותקש"זה 

, ולמה, ונענש יעקב בזה, מלאך המות
ואם אין לך לשלם למה "משום שכתוב 

על זה מתה רחל ו, "יקח משכבך מתחתיך
  .ונמסר הדין על ידי מלאך המות

åäã äðëñã àúòùá àðéã àòáåä ]ìçø [
)ìéçã(á÷ äéî÷ øîà äá " øãð á÷òé àäå ä

 àøúåòá àìëî óé÷ú åäéà àäå íéìù àìå äéøãð
 äéøãð íéìù àìå êéøèöàã äî ìëá ïéðááå
 ãéî äéðî àùðåò úáñð àìå êî÷ øãðã

)æè äì úéùàøá (ãìá ù÷úå ìçø ãìúå éàî äú
 úåîä êàìî éáâ àìéòì àðéã éù÷úàã ù÷úå

àîòè éàî éàäá á÷òé ùðòúàåà áéúëã ïéâá 
)æë áë éìùî ( ç÷é äîì íìùì êì ïéà íàå

 øñîúàå ìçø úúéî àã ìòå êéúçúî êáëùî
úåîä êàìîã àãé ìò àðéã:  

, מה עשה, בשעה שבא עשו, ובא וראה
וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשונה "

לדיה אחרונים ואת רחל ואת ואת לאה וי
משום שפחד על , למה". יוסף אחרונים

רחל שלא יסתכל אותו רשע ביופיה ולא 
ותגשנה ", עוד מה כתוב. יקטרג לו עליה

השפחות הנה וילדיהן ותשתחוין ותגש גם 
. נשים מלפני גברים, "לאה וילדיה וישתחוו

ואחר נגש יוסף ", אבל ברחל מה כתוב
, והוא כסה עליה, ויוסף מלפני אמ, "ורחל

בן פורת יוסף בן פורת עלי "ועל זה כתוב 
עלי . "שהגדיל גופו וכסה על אמו, "עין
וכאן נענשה . עלי עין של אותו רשע, "עין

, על ידי היצר הרע שקטרג בשעת הסכנה
וזה קשה , ונענש יעקב על נדר שלא שלם
ומנין לנו . ליעקב מכל הצרות שעברו עליו

מתה עלי "שכתוב , שזה קרה בגלל יעקב
  .על שאחרתי נדרי, עלי ודאי, "רחל

 ãáò äî åùò àúàã àúòùá éæç àúå
)á âì úéùàøá ( ïäéãìé úàå úåçôùä úà íùéå

 ìçø úàå íéðåøçà äéãìéå äàì úàå äðåùàø
 äìò ìéçãã ïéâá àîòè éàî íéðåøçà óñåé úàå
 àìå äìéã åøéôùá òùø àåää ìëúñé àìã ìçøã

 äî åú äìò äéì âøè÷é áéúë)å íù(ùâúå äð 
 äàì íâ ùâúå ïéåçúùúå ïäéãìéå äðä úåçôùä
 ìçøá ìáà ïéøáåâ éî÷î ïéùð ååçúùéå äéãìéå

 áéúë äî)æ íù ( ìçøå óñåé ùâð øçàåå óñåé
 áéúë àã ìòå äìò àôç åäéàå äéîà éî÷î)íù 

áë èî ( éâñàã ïéò éìò úøåô ïá óñåé úøåô ïá
ðéò éìò ïéò éìò äéîà ìò àôçå äéôåâ àåääã à

 âøè÷ã òøä øöéã àãé ìò úùðòúà àëäå òùø
 àìã àøãð ìò á÷òé ùðòúàå äðëñã àúòùá
 åøáòã å÷ò ìëî á÷òéì äéì àéù÷ àãå íéìù

 áéúëã äåä á÷òéã äéðéâáã ïìðîå äéìò) çî íù

                                                           

דבשביל דמשהה הנדר אינה מתה ' ה דף ו"ק דר"אמנם גמרין סבר פ. ז"רא רבה פרשה לק הכי אמרו בויא
) ן"מאי (ג"ע' ן בחידושיו לסנהדרין דף ח"שם והר' ש התוס"ומפיק לה מדכתיב בך חטא ולא באשתך וכמ

 ).א"נ(
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æ (éøãð úéøçàã ìò éàãå éìò ìçø éìò äúîà:  
קללת חנם לא "כתוב , רבי יוסי אמר

שאם קללת , ו"ובארוהו לו בוא, "תבא
כיון , אפילו שלא התכוון בה, צדיק היא

שיצאה מפיו אותו יצר הרע נטל אותה 
עם ", יעקב אמר. וקטרג בה בשעת הסכנה

ואף על ". אשר תמצא את אלהיך לא יחיה
, גב שהוא לא היה יודע מי נטל אותו דבר
, אותו שטן שנמצא תמיד אצל בני אדם

ו לעולם לא יפתח אדם פי, ועל זה שנינו
משום שנוטל אותו הדיבור ומקטרג , לשטן

כל שכן מלה של חכם , בו למעלה ולמטה
ועל שני אלה נענשה , או מלה של צדיק

  .רחל

 áéúë øîà éñåé éáø)á æë éìùî ( íðç úìì÷
éåá åì äåî÷åàå àáú àì" å>éàã <)éàå( úìì÷ 

 à÷ôðã ïåéë äá ïåëúà àìã åìéôà àéä à÷éãö
øä øöé àåää äì ìèð äéîåôî äá âøè÷å ò

 øîà á÷òé äðëñã àúòùá)áì àì úéùàøá (
 áâ ìò óàå äéçé àì êéäìà úà àöîú øùà íò
 àåää äìî àéääì äì ìéèð òãé äåä àì åäéàã

 øéãú åäééáâ çëúùàã ïèù>éðáá <)éðáã( àùð 
 äéîåô ùð øá çúôé àì íìåòì ïðéðú àã ìòå
 àìéòì äá âøè÷å äìî àéää ìéèðã ïéâá àðèùì

ù ìë àúúå ìòå à÷éãöã äìî åà íëçã äìî ïë
ìçø úùðòúà ïéìà ïéøú:  

אמר רבי ". ויהי בצאת נפשה כי מתה"
" ויהי בצאת נפשה"וכי כיון שאמר , אבא

] לומר את זה[אלא צריך , לא ידענו כי מתה
ומתה רחל , משום שלא חזרה לגופה יותר

משום שיש בני אדם שנשמתם , מיתת הגוף
שנאמר כמו , יוצאת וחוזרת למקומה

נפשי ", "ויצא לבם", "ותשב נפשו אליו"
אבל ". לא נותרה בו נשמה", "יצאה בדברו

זו יצאה נשמתה ולא חזרה למקומה ומתה 
הקשיות של , "ותקרא שמו בן אוני. "רחל

ויעקב החזיר אותו וקשר . הדין שנגזר עליה
משום שצריך לקשר המערב , אותו לימין

ד של מצ, ואף על גב שהוא בן אוני, לימין
שהרי התקשרה , בן ימין הוא, הדין הקשה

הרי , ונקברה בדרך כמו שנתבאר, בימין
אבל לאה לא , התגלתה מיתתה וקבורתה

ואף על גב , התגלתה מיתתה וקבורתה
, שארבע האמהות הללו יש להם סוד

". ויצב יעקב מצבה על קבורתה. "ובארוהו
משום שלא התכסה , למה, אמר רבי יוסי

שעתיד הקדוש ברוך הוא מקומה עד היום 
עד , "עד היום"כמו שנאמר , להחיות מתים
  .אותו יום ממש

éäéåá äúî éë äùôð úàöá )íùçé äì (  øîà
 àì äùôð úàöá éäéå øîàã ïåéë éëå àáà éáø
 úøãäà àìã ïéâá êéøèöà àìà äúî éë àðòãé
 úéàã ïéâá àôåâ úúéî ìçø úúéîå øéúé àôåâì

äàå åäééúîùð é÷ôðã àùð éðá åäééøúàì ïøã
 øîà úàã äîëå)ù"áé ì à ( áùúåùôðåâ åéìà 

)çë áî úéùàøá ( íáì àöéå)æ ä øéù ( éùôð
åøáãá äàöéã) î"æé æé à ( äîùð åá äøúåð àì

 äøúàì úøãäà àìå äúîùð ú÷ôð éàä ìáà
ìçø úúéîå) çé äì úéùàøá( ïá åîù àø÷úå 

 øãäà á÷òéå äìò øæâúàã àðéãã åéù÷ã éðåà
ì øéù÷å äéì êéøèöà áøòîã ïéâá àðéîéì äé

 éðåà ïá åäéàã áâ ìò óàå àðéîéì äéì àøù÷ì
î àðéîéá àäã åäéà ïéîé ïá àéù÷ àðéãã àøèñ

 éàä øîúàã äîë àçøàá úøá÷úàå úøù÷úà
 àì äàì ìáà äúøåá÷å äúúéî àéìâúà
 éðäã áâ ìò óàå äúøåá÷å äúúéî àéìâúà

äåî÷åà àäå ïåì úéà àæø ïäîà òáøàä 
)ì úéùàøáë ä ( äúøåá÷ ìò äáöî á÷òé áöéå

 àéñëúà àìã ïéâá àîòè éàî éñåé éáø øîà
 àééçàì àåä êéøá àùãå÷ ïéîæã àîåé ãò äøúà
 àîåé àåää ãò íåéä ãò øîúàã äîë àééúî

ùîî:  

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ש נ ע"הקדו(וכן לשכינה , צמהאמנם יצאה על ידי זה תועלת גדולה לרחל ע א
 ).הערת הזוהר(ב ” קנה עב
 ).הערת הזוהר(ק ותשב רוחו אליו "לפנינו בקרא רוחו ובדפוס ירושלים איתא גם בזוה ג
 ).א"נ) (ד"דניאל יו( ויש מגיהים ונשמה לא נשארה בי ד
 ?פסקא חדשה##* ה
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עד יום שתחזור שכינה , רבי יהודה אמר
כמו שנאמר , מגלות ישראל באותו מקום

ושבו בנים ' ויש תקוה לאחריתך נאם ה"
וזו שבועה שנשבע לה הקדוש ". לגבולם

ועתידים ישראל כשישובו , ברוך הוא
מהגלות לעמוד על אותה קבורת רחל 

כמו שהיא בכתה על גלות , ולבכות שם
בבכי יבאו "ועל זה כתוב , ישראל

כי יש "וכתוב ', וגו" ובתחנונים אובילם
  ובאותה". שכר לפעולתך

 àúðéëù øãäúã àîåé ãò øîà äãåäé éáø
ìâá øîà úàã äîë øúà àåääá ìàøùéã ïåäúå

)åè àì äéîøé (åäé íàð êúéøçàì äå÷ú ùéå" ä
á÷ äì éîåàã äàîåà àãå íìåáâì íéðá åáùå" ä

 ìò àîéé÷ì àúåìâ ïî ïåáåúé ãë ìàøùé ïéðéîæå
 éäéàã äîë ïîú éëáîìå ìçøã äøåá÷ àéää

 áéúë àã ìòå ìàøùéã ïåäúåìâ ìò úàëá) íù
ç (ðåðçúáå åàáé éëááåâå íìéáåà íé ' áéúëå
)åè íù (àéääáå êúìåòôì øëù ùé éë  

  äò÷/á  
לשמוח , שהיא בדרך, שעה עתידה רחל
  .ובארוהו החברים, בישראל ועם השכינה

 åäá éãçîì àçøàá éäéàã ìçø úðéîæ àúòù
àééøáç äåî÷åàå àúðéëù íòå ìàøùéá:  

ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא וילך "
ילגש אביו וישמע ראובן וישכב את בלהה פ

רבי ". ישראל ויהיו בני יעקב שנים עשר
ויהי בשכון ישראל בארץ ", אלעזר אמר

ונטלה הבית , שהרי לאה ורחל מתו, "ההיא
וכי יעלה על דעתך שראובן הלך . מי שנטלה

, אלא כל ימי לאה ורחל. ושכב עם בלהה
שכינה , ועכשיו שמתו, שכינה שרתה עליהן
במשכן , ביתושורה ב, לא נפרדה מהבית

ואף על גב ששכינה רצתה . של בלהה
אלמלא יעקב לא נמצא , לקחת הבית כראוי
לא שורה שכינה בגלוי , בזווג זכר ונקבה

ועל זה עמדה שכינה במשכן של , בבית
משום שראה שבלהה , ובא ראובן. בלהה

ועל , הלך ובלבל המטה, ירשה מקום אמו
וישכב את "שעמדה שכינה עליה כתוב בו 

שישן על אותה , רבי ייסא אמר. "בלהה
ולכן לא , מטה ולא חשש לכבוד השכינה

ובא הפסוק ועשה , נפגם מחשבון השבטים
, "בכור יעקב ראובן"לכן כתוב , חשבון

  .עשה אותו ראש לכל השבטים) והפסוק(

 ïáåàø êìéå àéää õøàá ìàøùé ïåëùá éäéå
 ìàøùé òîùéå åéáà ùâìô ääìá úà áëùéå

 á÷òé éðá åéäéå øùò íéðù)áë äì úéùàøá ( éáø
 àéää õøàá ìàøùé ïåëùá éäéå øîà øæòìà
 ìéèðã ïàî àúéá àìèðå åúéî ìçøå äàì àäã
 äãäá áéëùå ìéæà ïáåàøã êúòã à÷ìñ éëå
 àúðéëù ìçøå äàìã àîåé ìë àìà ääìáã

 àúùäå åäééìò àééøù]åúéîã) [úúéîã( 
 àúéáá àéøùå àúéá ïî úùøôúà àì àúðéëù

ã àðëùîá àéòá àúðéëùã áâ ìò óàå ääìá
 úåàé à÷ãë àúéá àìèðì)å( àì á÷òé àìîìà

 àúðéëù àéøù àì àá÷åðå øëã àâååæá çëúùà
 àúðéëù àîéé÷ àã ìòå àúéáá àéìâúàá

 ïáåàø àúàå ääìáã àðëùîá)å( àîçã ïéâá
 äéîàã àøúà àúøé ääìáã]å[ ìáìáå ìæà

 äéá áéúë äìò àúðéëù àîéé÷ã ìòå àñøò
 úà áëùéå ìò íéàðã øîà àñéé éáø ääìá

 ïéâáå àúðéëùã àø÷éì ùééç àìå àñøò àåää
 àø÷ àúàå ïéèáùã àðáùåçî íéâôúà àì êë

 áéúë êë ïéâá àðáùåç ãéáòå)âë íù ( øåëá
ïéèáù ìëã àùéø ãáò åäéàå ïáåàø á÷òé:  

כי ישרים דרכי ", רבי יהודה פתח ואמר
כל דרכי הקדוש ברוך הוא כולם ', וגו" 'ה

ובני העולם לא יודעים , ים ודרכי אמתישר
ועל זה , ולא משגיחים על מה הם עומדים

משום שהם יודעים , "וצדיקים ילכו בם"
, דרכי הקדוש ברוך הוא ועוסקים בתורה

הוא יודע והולך , שכל מי שעוסק בתורה
. שלא סוטה ימינה ושמאלה, בהם

אלה הם הרשעים , "ופושעים יכשלו בם"
לא מסתכלים בדרכי שלא עוסקים בתורה ו

 øîàå çúô äãåäé éáø)é ãé òùåä ( íéøùé éë
åäé éëøã"åâå ä 'á÷ã éåçøà ìë" íéøùé åäìë ä

àîìò éðáå èåù÷ éåçøàå ïéçéâùî àìå ïéòãé àì 
 íá åëìé íé÷éãöå àã ìòå ïéîéé÷ ïåðéà äî ìò

á÷ã éåçøà ïéòãé ïåðéàã ïéâá" éìãúùîå ä
 åäéà àúééøåàá ìãúùàã ïàî ìëã àúééøåàá
 àìàîùìå àðéîéì éèñ àìã åäá ìéæàå òãé
 àìã ïéáééç ïåðéà ïéìà íá åìùëé íéòùåôå
 éåçøàá ïìëúñî àìå àúééøåàá éìãúùî
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ולא יודעים לאן הדרכים , הקדוש ברוך הוא
ומשום שלא יודעים להסתכל ולא , הולכות

הם נכשלים בהם באותם , עוסקים בתורה
  .דרכיו בעולם הזה ובעולם הבא

á÷ã" ä àìã ïéâáå ïéìæà éçøåà ïàì ïéòãé àìå
 ïåðéà àúééøåàá éìãúùî àìå àìëúñàì éòãé
 àîìòáå àîìò éàäá éåçøà ïåðéàá åäá éìùë

éúàã:  
, כל אדם שעוסק בתורה, בא וראה

נשמתו עולה , כשיוצא מן העולם הזה
של ) שהם בתורה(באותם דרכים ושבילים 

ואותם דרכים ושבילים של התורה , התורה
ואותם שיודעים דרכי התורה , ידועיםהם 

, בעולם הזה ילכו בהם באותו עולם
ואם לא עסקו . כשיצאו מן העולם הזה

בתורה בעולם הזה ולא יודעים דרכים 
כשיצאו מן העולם הזה לא ידעו , ושבילים

ונכשלים , ללכת באותם דרכים ושבילים
ואז ילך בדרכים אחרות שאינן דרכי . בהם

יו בכמה דינים ויענש ויתעוררו אל, התורה
, ומי שעוסק בתורה מה כתוב. בהם

בשכבך תשמור עליך והקיצות היא "
התורה תשמור , בקבר, "בשכבך". "תשיחך

, "והקיצות", עליך מדין אותו העולם
כשהקדוש ברוך הוא יעורר רוחות ונשמות 

היא , "היא תשיחך"אז , להחיות מתים
תהיה סנגור על הגוף בשביל שיקומו אותם 

ואלה הם , פים שעסקו בתורה כראויגו
כמו שנאמר , שיקומו בתחלה לחיי עולם

ורבים מישני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי "
משום , ואלה הם לחיי עולם. 'וגו" עולם

  .שעסקו בחיי עולם שהיא התורה

 ãë àúééøåàá ìãúùàã ùð øá ìë éæç àú
 ïéçøà ïåðéàá à÷ìñ äéúîùð àîìò éàäî ÷éôð

 ïéìéáùå)ïåðéàãàúééøåàá  (] ïåðéàå àúééøåàã
 ïéìéáùå ïéçøà>àúééøåàã<ïåðéà ïòéãé [ ïåðéàå 

 åäá ïåëäé àîìò éàäá àúééøåàã éåçøà éòãéã
 àì éàå àîìò éàäî ïå÷ôé ãë àîìò àåääá
 ïéòãé àìå àîìò éàäá àúééøåàá åìãúùà
 ïåòãðé àì àîìò éàäî ïå÷ôé ãë ïéìéáùå ïéçøà

ïéìéáùå ïéçøà ïåðéàá êäéîì ïéãë ïåäá ïéìùëå 
 ïéçøà ïåðéà åàìã ïéðøçà ïéçøàá êäé
 åäá ùðòúàå ïéðéã äîëá äéì ïåøòúéå àúééøåàã

 áéúë äî àúééøåàá ìãúùàã ïàîå) å éìùî
áë ( êçéùú àéä úåöé÷äå êéìò øåîùú êáëùá

 àðéãî êéìò øåöú àúééøåà àøá÷á êáëùá
á÷ ãë úåöé÷äå àîìò àåääã" ïéçåø øòúé ä

àì ïéúîùðå àéä êçéùú àéä ïéãë àééúî àééç
 ïåîå÷éã ïéâá àôåâ ìò àéøåâéðñ àäú] ïéôåâ ïåðéà

>åìãúùàã <åçëúùàã úåàé à÷ãë àúééøåàá 
ïåîå÷éã ïåðéà ïéìàå[ äîë àîìò ééçì àúéîã÷á 

 øîà úàã)á áé ìàéðã ( úîãà éðùéî íéáøå
åâå íìåò ééçì äìà åöé÷é øôò ' ééçì ïåðéà ïéìàå

ñòúàã ïéâá íìåòàúééøåà éäéàã íìåò ééçá å÷:  
אותו , כל אלו שעסקו בתורה, ובא וראה

, ולמה, הגוף יתקיים והתורה תגן עליו
משום שבאותה שעה יעורר הקדוש ברוך 
, הוא רוח אחת שכלולה מארבע רוחות

ואותה רוח הכוללת ארבע רוחות תזדמן 
לכל אותם שעסקו בתורה להחיותם ברוח 

, ואם תאמר. זו בשביל שיתקיים לעולמים
למה , "מארבע רוחות באי הרוח"הרי כתוב 

בא . שהרי כולם מתו כמקודם, לא התקיימו
אותו זמן שהקים הקדוש ברוך הוא , וראה

זמן (אותו , על ידי יחזקאל אותם המתים
אף על גב שהיה מארבע , רוח) העתיד
אלא , לא ירד לקיימם בקיום, רוחות

 להראות שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיות
  ולקיימם ברוח, מתים באותה צורה

 àåää àúééøåàá åìãúùàã ïåðéà ìë éæç àúå
 àîòè éàî äéìò ïéâú àúééøåàå íéé÷úé àôåâ

á÷ øòúé àúòù àéääáã ïéâá" àçåø ãç ä
 ìéìëã àçåø àåääå ïéçåø òáøàî ìéìëã

 ïéçåø òáøàî]ïîãæà) [åðîãæà( ïåðéà ìëì 
àçåø éàäá ïåì àééçàì àúééøåàá åìãúùàã 
áéúë àä àîéú éàå ïéîìòì íéé÷úéã ïéâáà 

)è æì ìà÷æçé ( éàîà çåøä éàá úåçåø òáøàî
 éæç àú ïéîã÷ìîë åúéî åäìë àäã åîéé÷úà àì

á÷ íé÷åàã àðîæ àåää" ïåðéà ìà÷æçéã àãé ìò ä
 àåää àééúî)ðîæààúàã  ( áâ ìò óà àçåø

 úéçð àì àééçåø òáøàî äåäããàîéé÷á ïåì 
 äàæçàì àìà àîåé÷áá÷ ïéîæã" àééçàì ä

                                                           

 ).א"ד(א " לקמן רלה עא
á  àîéé÷ì)ôã"å.( 
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àçåøá ïåì àîéé÷ìå àðååâ àåääá àééúî  
  åò÷/à  

ואף על גב שחזרו . שנכללה בצורה זו
הקדוש , הַעָצמֹות באותה שעה כמו שהיה

ברוך הוא רצה להראות לכל העולם שהוא 
יחיו ", מה כתוב(, עתיד להחיות מתים
על זה אותה רוח , "מתיך נבלתי יקומון

א ועל זה "ס ()שעתידה לרדת בצדיקים
מה , אותה רוח שעתידה לרדת בצדיקים

רוח , מארבע רוחות באי הרוח, כתוב
משום שהקדוש ברוך , )שנכללה בארבע

הוא עתיד לקיים אותם קיום שלם בעולם 
, ואותם שעסקו בתורה בעולם הזה, כראוי

היא עומדת על האדם ונעשית סנגוריה 
, רבי שמעון אמר. לפני הקדוש ברוך הוא

ם דברי תורה וכל אותה תורה כל אות
אותם דברים , שעסק בה האדם בעולם הזה

ואותה תורה עומדים לפני הקדוש ברוך 
והיא מרימה קולות , ואומרת לפניו, הוא

ולאותו זמן היא תשיח ותאמר , ולא שוככת
כפי שהתדבק בה האדם ועסק בה בעולם 

ועל זה הם יקומו בקיום שלם לחיי , הזה
כי ישרים דרכי "לכן ו. כמו שאמרנו, עולם

  ".וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם' ה

áâ ìò óàå àðååâ éàäá ìéìëúàãà åøãäàã 
á÷ äåäã äîë àúòù àéääá ïéîøâ" àòá ä

 àééúî àééçàì ïéîæ åäéàã àîìò ìëì äàæçàì
) áéúë äî)èé åë äéòùé ( éúìáð êéúî åéçé

 ìò ïåîå÷é>àã <)êë( àúçðì ïéîæã àçåø àåää 
öá åäáàé÷éã (]ð" ïéîæã àçåø àåää àã ìòå à

 áéúë äî àé÷éãöá åäá àúçðì)è æì ìà÷æçé (
 úìéìëúàã àçåø çåøä éàåá úåçåø òáøàî

òáøàá[á÷ã ïéâá " àîåé÷ åäì àîéé÷ì ïéîæ ä
 åìãúùàã ïåðéàå úåàé à÷ãë àîìòá íéìù
 øáã äéìò àîéé÷ àéä àîìò éàäá àúééøåàá

á÷ã éî÷ àéøåâéðñ úãéáòúàå ùð" ä ïåòîù éáø
 àéää ìëå àúééøåàã ïéìî ïåðéà ìë øîà
 ïåðéà àîìò éàäá ùð øá äá ìãúùàã àúééøåà

á÷ éî÷ àîéé÷ àúééøåà àéääå ïéìî" úøîàå ä
 àåääìå úëëúùà àìå ïéì÷ úîéøà àéäå äéî÷
 ùð øá ÷áãúàã íåôë àîéúå çéùú éäéà àðîæ
 ïåîå÷é ïåðéà àã ìòå àîìò éàäá ìãúùàå

éçì íéìù àîåé÷á êë ïéâáå ïøîà÷ãë àîìò é
)é ãé òùåä (åäé éëøã íéøùé éë" åëìé íé÷éãöå ä

íá åìùëé íéòùåôå íá:  
ועלי זקן מאד ", רבי חייא פתח ואמר

ושמע את כל אשר יעשון בניו לכל ישראל 
ואת אשר ישכבון את הנשים הצובאות 

וכי יעלה על דעתך ". פתח אהל מועד
ם לכך והרי מקוד, יעשו מעשה זה' שכהני ה

, נאמר ופרשה תורה אותו החטא שלהם
, "'כי נאצו האנשים את מנחת ה"שכתוב 
ומשפט הכהנים מאת העם כל איש "וכתוב 

גם בטרם יקטרון "וכתוב ', וגו" זובח זבח
את החלב ובא נער הכהן ואמר לאיש 

וכתוב ', וגו" הזובח תנה בשר לצלות לכהן
ואמר לו כי עתה תתן ואם לא לקחתי "

ותהי חטאת הנערים "ועל זה , "בחזקה
וכל זה לא היו נוטלים ', וגו" גדולה מאד

אלא מאותם חלקים שהיו לכהנים לאכול 
ועל שהיה הקרבן קליל בעיניהם , מהם

 øîàå çúô àééç éáø)ù"áë á à ( ï÷æ éìòå
 ìàøùé ìëì åéðá ïåùòé øùà úà òîùå ãàî
 çúô úåàáåöä íéùðä úà ïåáëùé øùà úàå

åäé éðäëã êúòã à÷ìñ éëå ãòåî ìäà" ä
 øîúà àðã úîã÷î àäå àã àúãéáò ïåãáòéã
 áéúëã ïåäìã àáåç àåää àúééøåà úùéøôå

)æé íù (ðàä åöàð éëåäé úçðî úà íéù" áéúëå ä
)âé íù ( çáåæ ùéà ìë íòä úà íéðäëä èôùîå

åâå ' áéúëå)åè íù ( áìçä úà ïåøéè÷é íøèá íâ
 øùá äðú çáåæä ùéàì øîàå ïäëä øòð àáå

åâå ïäëì úåìöì ' áéúëå)æè íù ( äúò éë åì øîàå
 àã ìòå ä÷æçá éúç÷ì àì íàå ïúú)æé íù ( éäúå

âå ãàî äìåãâ íéøòðä úàèçå ' ååä àì àã ìëå
 éðäëì åäì ååäã ïé÷ìåç ïåðéàî àìà ïéìèð

                                                           

דרבי יהודה בן בתירא עמד על רגליו ואמר אני מבני בניהם ] ב"ב ע"דרין דף צסנה[ס "ש בש" ומא
וכל השאר . מהם אפשר איזה יחידי סגולה חסידים שהיו בהם נשארו בחיים' ותפילין זה הניח לי אבי אב

מיעוטא ' כ רבי יהודה בן בתירא עושה עיקר מהחסידים שנשארו בחיים הגם שהי"אהדרי גרמין וא
י פינטו בעין יעקב "כן פירש מהר(ב "הרש.  פלוגתיה עושה עיקר מרובם ככלם דאהדרו גרמיןדמיעוטא ובר

 ).א"נ) (ן"מאי (מאדוכלומר דהחלק קטן 
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את אשר ישכבון את "וכאן אמר , נענשו
אלא חס וחלילה שהיו ". הנשים הצובאות
כל שכן באותו מקום , עושים עבירה זו

, ל ויהרגו אותםשלא יקומו כל ישרא, קדוש
אלא משום שהיו מעכבים אותם להיכנס 
למקדש ומוחים בידיהם שלא להיכנס 
, להתפלל תפלה עד שהקרבנות נעשו

משום שהן לא מביאות קרבנות ליטול חלק 
ולכן אותן נשים , ולכן מעכבים אותן, מהם

ועל זה , היו מבקשות מהם להיכנס לשם
, "את אשר ישכבון את הנשים"כתוב 

  .אותן כמו שאמרנושמעכבים 

 åäééðéòá àðáø÷ ìéì÷ äåäã ìòå äéðî ìëéîì
 úà ïåáëùé øùà úà øîà àëäå åùðòúà

ç àìà úåàáåöä íéùðä" àã äøéáò éãáò ååäã å
 ìë ïåîå÷é àìã àåää àùéã÷ àøúàá ïëù ìë
 ïåì éáëòî ååäã ïéâá àìà ïåäì ïåìè÷éå ìàøùé

àìòàì àìòàì àìã ïåäãéá ïàçîå àùã÷îì 
 ïéâá åãéáòúà àéðáøå÷ã ãò àúåìö éìöîì
 åäééðî à÷ìåç ìèéîì ïéðáø÷ ïéúééî àì ïåðéàã
 ååä ïéùð ïåðéà êë ïéâáå ïåì ïéáëòî êë ïéâáå
 úà áéúë àã ìòå ïîú àìòàì åäééðî ïàòá

ïøîà÷ãë ïåì éáëòîã íéùðä úà ïåáëùé øùà:  
חס , "הוישכב את בלה"כדוגמא זו 

אלא משום שעכב , ושלום שהוא שכב עמה
, אותה לשמש עם אביו שימוש של מצוה

ועשה המעשה הזה , וזה הוא בלבול המטה
שבכל מקום ששמוש מצוה , כנגד השכינה

שכינה שורה על אותו מקום , נמצא
ומי שגורם לעכב שמוש של . ונמצאת שם

. גורם שתסתלק שכינה מן העולם, מצוה
 עלית משכבי אביך אז כי"ועל זה כתוב 

וישכב "ומשום זה כתוב ". חללת יצועי עלה
את בלהה פילגש אביו וישמע ישראל ויהיו 

ולא , כולם היו במנין, "בני יעקב שנים עשר
רבי אלעזר . נגרעה מזכות שלהם כלום

למה בתחלה כתוב ישראל ואחר כך , אמר
וישמע ישראל ויהיו בני "שכתוב , יעקב

 כשבא ראובן אלא". יעקב שנים עשר
ומה שנים עשר , אמר, ובלבל אותה מטה

, שבטים היו לאבא לקיום בעולם ולא יותר
אולי אנו , ועכשיו רוצה להוליד בנים

פגומים שהוא רוצה להוליד אחרים כמו 
מיד בלבל אותה מטה והתעכב . מקודם

אותו שמוש כאלו עשה קלון לשכינה 
ועל זה כתוב , ששרתה על אותה מטה

שהרי בשם זה התעלה , "לוישמע ישרא"
שהם שנים עשר , תוך שנים עשר שהתכסו
ויהיו בני יעקב . "נהרות אפרסמון טהורה

אלו שנים עשר שבטים , "שנים עשר
אלו , ומי הם, שהשכינה נתקנה בהם

  שהתורה חזרה ועשתה להם חשבון

 àã àðååâë)áë äì úéùàøá ( úà áëùéå
 ïéâá àìà äîò áëù åäéàã íåìùå ñç ääìá

ëòã àãå äåöîã àùåîù éåáàá àùîùì äì á
 àúðéëù ìéá÷ì ãáòå àñøòã àìåáìá àåä
 äåöîã àùåîùã øúà ìëáã àã àúãéáò
 çëúùàå øúà àåää ìò àéøù àúðéëù çëúùà
 íéøâ äåöîã àùåîù àáëòì íéøâã ïàîå ïîú

 áéúë àã ìòå àîìòî àúðéëù ÷ìúñéã)íù èî 
ã ( äìò éòåöé úììç æà êéáà éáëùî úéìò éë

áå åéáà ùâìô ääìá úà áëùéå áéúë àã ïéâ
 åäìë øùò íéðù á÷òé éðá åéäéå ìàøùé òîùéå
 éáø íåìë ïåäìã àúåëæî òøâ àìå àðééðîá ååä
 ìàøùé àúéîã÷á àîòè éàî øîà øæòìà
 éðá åéäéå ìàøùé òîùéå áéúëã á÷òé øúáìå
 ìáìáå ïáåàø àúà ãë àìà øùò íéðù á÷òé

éèáù øñéøú äîå øîà àñøò àåää äéì ååä ï
 éòá àúùäå øéúé àìå àîìòá àîéé÷ì àáàì
 éòá åäéàã ïéîéâô ïðà àîìéã ïéðá àãìåàì
 àåää ìáìá ãéî ïéîã÷ìîë ïéðøçà àãìåàì
 àðì÷ ãáò åìéàë àùåîù àåää áëòúàå àñøò
 àã ìòå àñøò àåää ìò àéøùã àúðéëù éáâì
 åâ ÷ìúñà àã àîùá àäã ìàøùé òîùéå áéúë

ðéàã ïééñëúàã øñéøú éøäð øñéøú ïå
 ïéìà øùò íéðù á÷òé éðá åéäéå àéëã àðåîñøôà
 ïàîå åäá úð÷úúà àúðéëùã ïéèáù øñéøú
àðáùåç ïåì ãéáòå úøãäà àúééøåàã ïéìà ïåðéà  

  åò÷/á  
כולם , כולם קדושים, כמו מקודם

, ראויים לשכינה להסתכל בקדושת רבונם
לא יבא ראובן , שאילו עשה אותו מעשה

שנטלה ממנו ,  זה נענשועם כל. במנין
ובני "כמו שנאמר , בכורתו ונתנה ליוסף

 éáâì ïééæçúà åäìë ïéùéã÷ åäìë ïéîã÷ìîë
 åìéàã ïåäéøàîã äùåã÷á àìëúñàì àúðéëù
 íòå àðééðîá ïáåàø éúéé àì àãáåò àåää ãáò

úà àã ìë äéðî äéúøåëá ìéèðúàã ùðò
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ראובן בכור ישראל כי הוא הבכור ובחללו 
  ".ליוסף) לבני(יצועי אביו נתנה בכרתו 

 øîà úàã äîë óñåéì áéäéúàå)äã"à ä à ( éðáå
 éòåöé åììçáå øåëáä àåä éë ìàøùé øåëá ïáåàø

óñåéì åúøåëá äðúð åéáà:  
להוא שמיה דאלהא מברך מן ", בא וראה

עלמא ועד עלמא די כל מעבדוהי קשוט 
וארחתיה דין וכל מה דאיהו עביד כלא 

שיהיה שם האל ". [איהו בחכמתא עלאה
שכל מעשיו , מבורך מן העולם ועד העולם

הכל , וכל מה שהוא עושה, אמת ודרכיו דין
בא וראה כמה גורם ]. הוא בחכמה עליונה

מה שהוא ) מי(שהרי כל , מעשה אדם
, נרשם ועומד לפני הקדוש ברוך הוא, עושה

כל אותו , בשעה שנכנס ללאה, שהרי יעקב
חשב שהיא ש, הלילה היה רצונו ולבו ברחל

ומאותו שמוש וטפה ראשונה ומאותו , רחל
שהרי , ובארוהו, רצון התעברה לאה

לא יעלה ראובן , אלמלא שיעקב לא ידע
, ועל זה לא התעלה בשם ידוע, בחשבון

ועם כל זה חזר . אלא שמו סתם ראובן
כמו שאותו רצון ראשון , מעשיו למקומו

שהרי , אותו רצון חזר בה, נעשה ברחל
במקום , ה ליוסף בכור רחלבכורתו חזר

, והכל עולה למקומו, שהרצון היה ברחל
משום שכל מעשי הקדוש ברוך הוא אמת 

  .וזכות

 éæç àú)ë á ìàéðã ( àäìàã äéîù àåäì
 àîìò ãòå àîìò ïî êøáî)ãì ã íù ( ìë éã

 åäéàã äî ìëå ïéã äéúçøàå èåù÷ éäåãáòî
 äîë éæç àú äàìò àúîëçá åäéà àìë ãéáò

ãáåò íéøâ ìë àäã ùð øáã à]éàî [)ïàî ( åäéàã
á÷ã éî÷ àîéé÷å íéùøúà àìë ãéáò" àäã ä

 àåää ìë äàìã äáâì ìàòã àúòùá á÷òé
 ìçøã áéùçã ìçøá äåä äéáìå äéúåòø àéìéì

àùåîù àåääîå éäéàà àåääîå äàîã÷ äôèå 
 àìîìà àäã äåî÷åàå äàì úøáòúà àúåòø
ìòå àðáùåçá ïáåàø ÷éìúñé àì òãé àì á÷òéã 
 íúñ äéîù àìà àòéãé àîùá ÷ìúñà àì àã
 äîë äéøúàì àãáåò øãäà àã ìë íòå ïáåàø
 àåää ìçøá úãéáòúà äàîã÷ àúåòø àåääã
 úøãäà äéúøåëá àäã äá úøãäúà àúåòø
 ìçøá úåä àúåòøã øúà ìçøã àøëåá óñåéì

á÷ã éåãáåò ìëã ïéâá äéøúàá ÷éìñ àìëå" ä
åëæå èåù÷ åäìë:  

אחד את רבי יוסי רבי חזקיה מצא יום 
שהיתה נשמטת חתיכת בשר לתוך להבות 

אמר . והיה עולה קטור העשן למעלה, האש
ִאלו קטור העשן של הקרבן שהיה עולה , לו

, על גבי המזבח היה עולה תמיד כדוגמא זו
וישראל לא היו , לא שורה רוגז בעולם

מי ", פתח רבי יוסי ואמר. גולים מעל הארץ
רות עשן זאת עולה מן המדבר כתימ

מי ". "מקטרת מר ולבונה מכל אבקת רוכל
בזמן שהיו ישראל , בא וראה, "זאת עלה

, השכינה הלכה לפניהם, הולכים במדבר
הלך ' וה"שכתוב , והם הלכו אחריה

áø äåäã éñåé éáøì ãç àîåé äéçëùà äé÷æç é
îèñèéîáàøåðã éøè÷ åâ àðéñôñ â ÷éìñ äåäå 

à àìéòì àðúúã àøåè÷" àððúã àøåè÷ åìà ì
åäã àðáø÷ãå ÷éìñ äåä àçáãî éáâ ìò ÷éìñ 

 àîìòá àæâåø àéøù àì àðååâ éàä éë øéãú
ìâúà àì ìàøùéåé éñåé éáø çúô àòøà ìòî 

 øîàå)å â øéù (ìåò úàæ éî øáãîä ïî ä
úëé ú÷áà ìëî äðåáìå øî úøè÷î ïùò úåøî

 éìæà ååäã àðîæá éæç àú äìåò úàæ éî ìëåø
 éìæà ååä åäðéàå åäééî÷ àìæà àúðéëù àøáãîá

                                                           

י "ש האר"ובודאי אשתמיטתיה כל מ' ל דבעל ושנה שהרי אין אשה מתערבת מטפה א"ל דנ" כתב הרמדא
ש "וכ' קומות בסוד עשיית כלי יסוד הנוקוהוא תימה שהדבר נודע בכמה מ' ל בענין מועכות דבית ר"זצ

' ד דאחר מ"ש בדינה שנהפכה לנקיבה למ"ל דמעשה נסים דוגמת מ"ועי. 'ל לא היה מטפה א"דלדברי הרמד
' י החי אלא לא זכר גם דברי התוס"ואני בעוני אומר דלא די דנעלם הדבר יצא מפי האר(י "בכ”הרמז ע. היה

ז דאתא עלה ממעשה נסים ואין "נעלמו גם מהרמ' ברי התוסש וקרוב לי לומר שד"ו ע"ביבמות דף ע
 ).א"נ) (ן"מאי(להאריך 

á  èéîúùî)ôã"å.( 
י זה עלה העשן " ויוצא מהקדרה שהיה מבשל בו אצל האש ויצא השומן בגחלי רחמים ועט שהיה נשמג

רים ל שהזכיר בקיטור העשן הזה ענין הקיטור עשן של הקרבת הקטרת אשר על ידו מתקש"למעלה ור
. פירוש מפזר בשמים על האש ועולה העשן ביושר עד למעלה למעלה ).א"ד(עליונים ותחתונים כאחד 

 ).א"נ(ב "הרש
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לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך 
ולכן . 'וגו" ולילה בעמוד אש להאיר להם

זכרתי לך חסד נעוריך ' כה אמר ה"כתוב 
. 'וגו" כלולותיך לכתך אחרי במדבראהבת 

. ושכינה היתה הולכת וכל ענני הכבוד עמה
, היו נוסעים, וכשהיתה שכינה נוסעת

ובהעלות הענן מעל האהל ואחרי "ככתוב 
, וכשהיא עולה. 'וגו" כן יסעו בני ישראל

וכל בני העולם , אותו ענן עולה עד למעלה
מי זאת עולה ", רואים ושואלים ואומרים

אותו ענן של ". בר כתימרות עשןמן המד
, ולמה היא עשן. השכינה שנראה עשן

משום שהאש שהדליקו אברהם ויצחק בנו 
וכאשר , היתה אחוזה בה ולא זזה ממנה

היתה עולה ענן , נאחזה אותה האש בתוכה
מקטרת מר ", ועם כל זה). א עשן"נ(

מתקשרת בשני , "מקטרת"מה זה ". ולבונה
ענן , הם לימיןענן של אבר, צדדים אחרים

זה , "מכל אבקת רוכל. "של יצחק לשמאל
משום , זה יוסף הצדיק, דבר אחר. יעקב

למה . שארונו של יוסף היה הולך אליו
. משום שהיה רכיל את אחיו לאביו, "רוכל"

אלא מה חנוני זה , "רוכל"למה , דבר אחר
שקשרי עצי בשמים ואבקות רפואות כולם 

משום , תורההוא קיום ה, כך גם יוסף, בידו
משום שכל מצוות , שהוא קיים אותה

ולכן . התורה קשורות לשמירת ברית קודש
, שכינה קשורה באברהם יצחק ויעקב ויוסף

זהו שכתוב . ודמות אחת להם, כאחד הם
מכל "ולכן ". אלה תולדות יעקב יוסף"

משום שממקום שהנהר , "אבקת רוכל
הכל משקים וכל הפנים , ששופע ויוצא

  .מאירות

 áéúëã äøúáà)àë âé úåîù (åäéå" êìåä ä
 äìéìå êøãä íúåçðì ïðò ãåîòá íîåé íäéðôì

åâå íäì øéàäì ùà ãåîòá ' áéúë êë ïéâáå
)á á äéîøé(åäé øîà äë " ãñç êì éúøëæ ä

 øáãîá éøçà êúëì êéúåìåìë úáäà êéøåòð
åâå 'åä àúðéëùåä äãäá ø÷é éððò åäìëå àìæà 

 áéúëã äîë ïéìèð ååä àìèð àúðéëù äåä ãëå
)æé è øáãîá (åá éøçàå ìäàä ìòî ïðòä úåìòä

åâå ìàøùé éðá åòñé ïë ' àåää à÷ìñ éäéà ãëå
 éðá ìëå àìéòì ãò à÷ìñ àððò ïàîç àîìò

 úåøîéúë øáãîä ïî äìåò úàæ éî éøîàå éìàùå
 éàî ïùò àéæçúà àúðéëùã àððò àåää ïùò
 íäøáà ÷éìãàã àøåðã ïéâá ïùò éäéà àîòè

>å< äðéî éãòà àìå äá ãéçà äåä äéøá ÷çöé
 àåää úãçàúà ãëå]àøåð) [àøåäð( äåä äååâá 

 àððò ÷éìñ>ð"àððú à< øî úøè÷î àã ìë íòå 
éàî äðåáìå ïéøèñ ïéøúá àøè÷úî úøè÷î 

 ÷çöéã àððò àðéîéì íäøáàã àððò ïéðøçà
 øçà øáã á÷òé àã ìëåø ú÷áà ìëî àìàîùì
 ìéæà äåä óñåéã àðåøàã ïéâá ÷éãöä óñåé àã
 äéáâì éåçàì ìéëø äåäã ïéâá ìëåø éàîà äéáâì
 àã éðåðç äî àìà ìëåø éàîà øçà øáã éåáàã

 åäìë éîìåôã é÷áàå éøèñå÷ã éøéè÷äéãéáà éëä 
 íéé÷ åäéàã ïéâá àúééøåàã àîåé÷ åäéà óñåé éîð
 åøéèðá ïøù÷úî àúééøåà éãå÷ô ìëã ïéâá äì
 àøè÷úî àúðéëù àã ìòå àùéã÷ úéøáã
 àð÷åéãå ïåðéà àãçë óñåéå á÷òéå ÷çöé íäøáàá

 àãä åäì àãç àåä áéúëã)á æì úéùàøá ( äìà
 ìëåø ú÷áà ìëî êë ïéâáå óñåé á÷òé úåãìåú

ïéâá àìë àéé÷úùà ÷éôðå ãéâðã àøäðã øúàîã 
ïéôðà ìë åøéäðå:  

כשהיו ישראל בארץ והיו , ובא וראה
כולם היו מתקרבים , מקריבים קרבנות

וכשקרבן נעשה , לקדוש ברוך הוא כראוי
אז היו יודעים , והעשן עולה בדרך ישר

  שעשן המזבח הדליק

 ïéáéø÷î ååäå àòøàá ìàøùé ååä ãë éæç àúå
ìë ïéðáø÷á÷ éáâì ïéáø÷úî ååä åä" à÷ãë ä

 çøàá ÷éìñ àððúå ãéáòúà àðáø÷ ãëå úåàé
÷éìãà àçáãîã àððúã éòãé ååä ïéãë øùéî  

  æò÷/à  
וכל הפנים מאירות , נר שראוי להדלק

ומיום שנחרב בית המקדש . ונרות דולקים
כמו , אין לך יום ויום שאין בו זעם ורוגז

 ïéøéäð ïéôðà ìëå à÷ìãàì àéæçúàã àðéöåá
ïé÷ìã ïéðéöåáåá >å< àùã÷î éá áéøçúàã àîåéî

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד( קשרים של עשבים ואבק מכל מיני רפואות שבעולם הכל בידו א
 ).א"ד( ונרות דולקים הוא רומז אל הארת השפע בעולם ב
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ופרשה , "ואל זועם בכל יום"שנאמר 
וישראל , שמחה מלמעלה ומלמטהה

והם ברשות של עבודות , הולכים בגלות
ואז מתקיים הפסוק שכתוב , זרות אחרות

, וכל זה למה". ועבדת שם אלהים אחרים"
' תחת אשר לא עבדת את ה"משום שכתוב 

מה ". אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל
מחוסר "ושם , "מרב כל"כאן , "מרוב כל"זה 
הקדוש ברוך הוא ויפדה עד שיתעורר ". כל

' ושב ה"כמו שנאמר , אותם מבין העמים
אלהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל 

, "אלהיך שמה' העמים אשר הפיצך ה
אם יהיה נדחך בקצה השמים משם "וכתוב 
  .'וגו" יקבצך

ì úéì äîë àæâåøå åîéòæ äéá úéìã àîåéå àîåé ê
 øîà úàã)áé æ íéìäú ( íåé ìëá íòåæ ìàå

 ïéìæà ìàøùéå àúúîå àìéòî äåãç ùøôúàå
 åùøá ïåðéàå àúåìâá>ã<]ïååòè[ ïéãëå ïéðøçà 

 áéúëã àø÷ íéé÷úà)ãñ çë íéøáã ( íù úãáòå
 áéúëã ïéâá äîì àã ìëå íéøçà íéäìà)æî íù (

à úãáò àì øùà úçúåäé ú"éäìà ä" ê
äçîùáà ìë áåøî éàî ìë áåøî ááì áåèáå 

 íúäå ìë áåøî àëä)æð íù ( ãò ìë øñçá
á÷ øòúéã" úàã äîë àéîîò éðéáî ïåì ÷åøôéå ä

 øîà)â ì íù (åäé áùå"éäìà ä" êúåáù úà ê
 êöéôä øùà íéîòä ìëî êöá÷å áùå êîçøå

åäé"éäìà ä" áéúëå äîù ê)ã íù ( äéäé íà
îùä äö÷á êçãðåâå êöá÷é íùî íé':  

בא ". ואלה תולדות עשו הוא אדום"
בחיי יצחק לא נמנו בני עשו כמו , וראה

שהרי טרם שמת יצחק , שנמנו בני יעקב
ויגוע ", אבל בעשו מה כתוב, הם נמנו

יצחק וימת ויאסף אל עמיו זקן ושבע ימים 
אחריו מה ". ויקברו אתו עשו ויעקב בניו

".  אדוםואלה תולדות עשו הוא", כתוב
משום שאין בחלקו ובירושתו , ולמה

ולכן יעקב ובניו . אלא יעקב ובניו, ובגורלו
הם חלקו של הקדוש ברוך הוא ונכנסים 

אבל עשו שאינו בחלק של צד , בחשבון
, עשה חשבונו אחר שמת יצחק, האמונה

אחרי , בא וראה. ונפרד חלקו למקום אחר
, מה כתוב, שמת יצחק ועשו נפרד לצד שלו

, "מפני יעקב אחיו' קח עשו את נשיו וגווי"
שעבוד מצרים , שהשאיר ליעקב קרן ורווח

, ומכר לו חלקו במערת המכפלה, והארץ
, והלך לו מן הארץ ומן האמונה ומחלקו

בא וראה כמה טוב היה . שהלך לו מהכל
משום שלא נשאר , חלקו של יעקב בכל

עשו עמו ונפרד ממנו והלך לו לחלקו 
יעקב אחוז בירושת אביו ונשאר , ולגורלו

וילך אל ארץ "ועל זה . ובירושת אבותיו
מפני יעקב "מה זה ". מפני יעקב אחיו

שלא רצה חלקו וירושתו וגורל , "אחיו
עליו , אשרי חלקו של יעקב. האמונה שלו

  ".עמו יעקב חבל נחלתו' כי חלק ה"כתוב 

 íåãà àåä åùò úåãìåú äìàå)à åì úéùàøá (
ì ÷çöé ééçá éæç àú äîë åùòã éåðá ïåðîúà à

 ÷çöé úéî àì ãò àäã á÷òéã éåðá ïåðîúàã
 áéúë äî åùòá ìáà ïåðîúà)èë äì íù ( òåâéå

 íéîé òáùå ï÷æ åéîò ìà óñàéå úîéå ÷çöé
 áéúë äî äéøúá åéðá á÷òéå åùò åúà åøá÷éå
 ïéâá àîòè éàî íåãà àåä åùò úåãìåú äìàå
åäéà åàì äéáãòå äéúðñçàáå äé÷ìåçá àäã 

 ïåðéà éåðáå á÷òé êë ïéâáå éåðáå á÷òé àìà
á÷ã äé÷ìåç" åùò ìáà àðáùåçá ïéìàòå ä

 ãéáò àúåðîéäîã øèñáã à÷ìåçá åäéà åàìã
 äé÷ìåç ùøôúàå ÷çöé úéîã øúáì äéðáùåç
 åùòå ÷çöé úéîã øúáì éæç àú àøçà øúàì

 áéúë äî äéøèñì ùøôúà)å åì íù ( åùò ç÷éå
åâå åéùð úà 'éçà á÷òé éðôî á÷òéì äéì ÷áùã å

 äéì ïéáæå àòøàå íéøöîã àãåáòù çåéøå ïø÷
 àòøà ïî äéì ìæàå àúìôëã àúøòî ïî äé÷ìåç
 àú àìëî äéì ìæàã äé÷ìåçîå àúåðîéäî ïîå
 ïéâá àìëá àáè á÷òéã äé÷ìåç äåä äîë éæç
 ìæàå äéðî ùøôúàå äéãäá åùò øàúùà àìã
 ãéçà á÷òé øàúùàå äéáãòìå äé÷ìåçì äéì

 úðñçàá àã ìòå éåúäáà úðñçàáå éåáà)íù (
 á÷òé éðôî éàî åéçà á÷òé éðôî õøà ìà êìéå
 àáãòå äéúðñçàå äé÷ìåç àòá àìã åéçà

                                                                                                                                                                                     

ו בשפע רב וזהו ובטוב לבב רמז התחברות "וד קבהם המצות גורם יחווקי' י עבודת ה" אפשר כי עא
ב ותהיה השפעה רבה ממה שהושפע מלמעלה "ל נעשה לב"הנקרא לב ובמקום ד' יסוד הנקרא טוב עם מ

 ).א"נ) (ן"מאי(' ש הכא מרב כל כו"ל וזהו מרוב כל וז"ביסוד הנקרא כ
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 äéìò á÷òéã äé÷ìåç äàëæ äéìéã àúåðîéäîã
 áéúë)è áì íéøáã (åäé ÷ìç éë" á÷òé åîò ä

åúìçð ìáç:  
ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום "

רבי ייסא . "לפני מלוך מלך לבני ישראל
הנה קטן נתתיך בגוים בזוי ", פתח ואמר
כשעשה הקדוש , בא וראה, "אתה מאד

ברוך הוא את העולם וִחלק את הארץ 
לשבעה תחומי חלקים כנגד שבעים 

והקדוש ברוך הוא ִחלק , ממונים גדולים
כל אחד ואחד כראוי , אותם לשבעים עמים

בהנחל עליון גוים "כמו שנאמר , לו
ומכל ". דם יצב גבולת עמיםבהפרידו בני א

הממונים הגדולים שנמסרו לשאר העמים 
, אין בהם בזוי לפניו כממונה של עשו

משום שהצד של עשו הוא צד , ולמה
וצד הטומאה הוא קלון לפני , הטומאה

הקדוש ברוך הוא מאותן דרגות קטנות 
שבא מהריקנות של , שאחר הריחים

הנה קטן "ועל זה , המידות האדומות
על "שכתוב , "בגוים בזוי אתה מאדנתתיך 

". גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך
ארור אתה מכל "כמו שנאמר , "מאד"

  ".הבהמה ומכל חית השדה

 éðôì íåãà õøàá åëìî øùà íéëìîä äìàå
 ìàøùé éðáì êìî êìî)àì åì úéùàøá(  éáø

 øîàå çúô àñéé)á à äéãáåò ( êéúúð ïè÷ äðä
ç àú ãàî äúà éåæá íéåâáá÷ ãáò ãë éæ" ä

 ìéá÷ì ïéâéìô éîåçú äòáùì àòøà âìôå àîìò
á÷å ïðîî ïéáøáø ïéòáù" ïéòáùì ïåì âéìô ä

 øîà úàã äîë äéì éæç à÷ãë ãçå ãç ìë ïéîò
)ç áì íéøáã ( éðá åãéøôäá íéåâ ïåéìò ìçðäá

 ïðîî ïáøáø åäìëîå íéîò úåìåáâ áöé íãà
 äéî÷ éåæá åäá úéà àì ïéîò øàùì åøñîúàã

îë åùòã àøèñã ïéâá àîòè éàî åùòã àðî
 åäéà àáàñîã àøèñå åäéà àáàñî àøèñ

á÷ éî÷ àðì÷" ä)å( øúáã ïéøéòæ ïéâøã ïåðéàî
àéçéøà ìòå àéúà à÷ é÷îåñ éøèñå÷ã àú÷éøñ 

 ãàî äúà éåæá íéåâá êéúúð ïè÷ äðä àã
]áéúëã) [áéúëå() ãé â úéùàøá ( êìú êðåçâ ìò

ë ãàî êééç éîé ìë ìëàú øôòå øîà úàã äî
)íù (äãùä úéç ìëîå äîäáä ìëî äúà øåøà:  

בדרגות התחתונות יש דרגות , בא וראה
וכל , כולם משונים זה מזה, על דרגות

, הדרגות דבוקים הן וקשורות אלה באלה
ומלכות קשורה , ומלכות נפרדת זה מזה

אחוזים בקשר , זה נכנס וזה עולה, במלכות
שלשה לאותו קשר יש לו מדה אחת ו. אחד

בכל קשר וקשר , קשרים לאותה מדה
ובכל עטרה ועטרה שלטון , עטרה אחת

והתמנה , והתמנה בעיטור שלמעלה, אחת
עד שהתקשרו בו כוכבים , וירד למטה

  כל אחד ואחד נפרד בו כוכב אחד, ומזלות

 ïéâøã ìò ïéâøã úéà ïéàúú ïéâøãá éæç àú
ïéøéèô÷ ïéâøã åäìëå àã ïî àã ïééðùî åäìåëá 

ïéìà ïî àã ùøôúà åëìîå ïéìàá ïéìà ïéøéù÷å 
 ÷éìñ àãå ìééò àã åëìîá øù÷úà åëìîå àã
 àãç àúçùî àøù÷ àåää àãç àøù÷á ïãéçà

úìúå äéìúìú â ìëá àúçùî àéääì ïéøù÷ 
 ãç àøèòå àøèò ìëáå àøèò ãç àøù÷å àøù÷

àøåñô÷ã àðîúàå àìéòìã àøåèòá àðîúàå 
îå àéáëë äéá åøù÷úàã ãò àúúì úéçðå éìæ

ãç äéá ùøôúà ãçå ãç ìë  
  æò÷/á  

וכל הכוכבים הם מזומנים , ומזל אחד
ועל זה כל דרגה . באותן דרגות שלמעלה

. ודרגה מתעטרת במקומות ידועים כראוי

 ïåðéà ïéðéîæ àéáëë ìëå àìæî ãçå àáëë
 àâøãå àâøã ìë àã ìòå àìéòìã ïéâøã ïåðéàá
 ïùøôúî ãëå éæç à÷ãë ïòéãé ïéøúàá øèòúà

                                                           

נרמז בתוקף האדמימות ים שוטרי הדין התוח פםאותן מדרגות השפלים שאחר הרחים ששם ממונימ א
של שוטר ' משם אחיזתם ומלת סריקתא הוא תרגומו של אנשים רקים גוברין סריקין ומלת קוסטרי פי

 ).א"ד(ש לעיל בכמה מקומות "והוא מענין קוסטינר כמ
 ).א"ד( מדרגות דבוקים יחד והוא מענין קיטוף ודיבוק ב

â ôãá ÷çîð"å. 
שלטון אחד והוא מענין קפטירי  ).א"נ) (ב"הרש('  ורומז על מ'תא חדא מדה אחמש'  ורומז על בינה ופיד

 ).א"ד(שלטוני עולם ' דעלמא שפי
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, וכשנפרדות הדרגות נמצא קשר המפסיק
. עד שמתקשרים בצד שנראה להם

והצדדים של דרגות הטומאה שהם בצד 
רכים כולם נפרדים לכמה ד, שמאל

ולכן , ושבילים מצדי הגבורות האדומות
תלויות הגבורות למטה לאלף אלפים 

הנה קטן נתתיך "ועל זה . ורבוא רבבות
  .כמו שאמרנו, "בגוים בזוי אתה מאד

 ïéâøãúà÷úñåôã àøåè÷ çëúùàøù÷úàã ãò å 
 ïåì éæçúàã àøèñá]éâøãã éøèñå) [ àøèñå

éâøã( åäìë àìàîù øèñá ïåðéàã éáàñî 
 ïøåáâ éøèñî ïéìéáùå ïéçøà äîëì ïùøôúî
 ïéôìà óìàì àúúì ïøåáâ ïééìú êë ïéâáå ï÷îåñ
 éåæá íéåâá êéúúð ïè÷ äðä àã ìòå ïááø åáøå

ãàî äúà )á à äéãáåò (ëïøîà÷ã:  
ואלה המלכים אשר מלכו ", בא וראה
בארץ בצד של הדרגה שלו , "בארץ אדום

עשו הוא "שכתוב , שהיא דרגת עשו
וכולם באים מצד של רוח , "אדום

, "לפני מלך מלך לבני ישראל. "הטומאה
משום שאותן דרגות שעומדות בבית 

ולכן אמר יעקב . השערים למטה קודמות
בשביל דרגותיו , "יעבר נא אדני לפני עבדו"

ולכן לפני מלך מלך , הראשונות הן להיכנס
שעד עכשיו לא הגיע זמנה , לבני ישראל

של מלכות השמים לשלוט ולהאחז בבני 
יעבר נא אדני לפני "ולכן אמר , ישראל

אחר , וכשנשלמו דרגות אלו בתחלה". עבדו
כך מתעוררת מלכות השמים לשלוט על 

ל כל שורה בקטן ש, וכששורה, התחתונים
שם "כמו שנאמר , שהוא בנימין, השבטים

ובו שורה ', וגו" בנימין צעיר רודם
אחר כך באה המלכות . להתעורר המלכות

  .במקומה ועומדת עמו שלא תזוז לעולמים

 õøàá åëìî øùà íéëìîä äìàå éæç àú
 íåãà)àì åì úéùàøá(  àâøãã àøèñá õøàá

 íåãà àåä åùò áéúëã åùòã àâøã åäéàã äéìéã
ëå êìî éðôì àáàñî çåøã àøèñî åúà÷ åäì

 éá ïéîéé÷ã ïéâøã ïåðéàã ïéâá ìàøùé éðáì êìî
á÷òé øîà êë ïéâáå éàîã÷ àúúì éòøú)  âì íù

ãé( ïéâá åãáò éðôì éðãà àð øáòé ã äéìéã ïéâøã
 êìî êìî éðôì êë ïéâáå àìòàì ïåðéà ïéàîã÷
 åëìîã àðîæ àèî àì ïòë ãòã ìàøùé éðáì

å äàèìùì àéîù ïéâáå ìàøùé éðáá àãçàúàì
 åîéìù ãëå åãáò éðôì éðãà àð øáòé øîà êë
 àéîù åëìî øòúà øúáì àúéîã÷á ïéâøã ïéìà
 ìëã àøéòæá àøù àøù ãëå éàúú ìò äàèìùì

îéðá åäéàã ïéèáùé øîà úàã äîë ï) íéìäú
çë çñ (åâå íãåø øéòö ïéîéðá íù ' éøàù äéáå

àøòúàìá àúåëìî àúà øúáì àúåëìî 
úàáïéîìòì éãòú àìã äéãäá íéé÷úàå äéø:  

ועתה שמע יעקב ", רבי חייא פתח ואמר
עושך ' עבדי וישראל בחרתי בו כה אמר ה

ויוצרך מבטן יעזרך אל תירא עבדי יעקב 
בא וראה כמה הבטיח ". וישורון בחרתי בו

להם הקדוש ברוך הוא לישראל בכמה 
שהרי , לזכותם לעולם הבא) כדי(מקומות 

קו לכל עם ולשון פרט לא רצה לחל
, ולכן נתן להם תורת אמת. לישראל לבדם

לזכות בה ולדעת דרכי הקדוש ברוך הוא 
שכל מי שזוכה , כדי שיירשו ארץ הקדושה

יש לו חלק לעולם , בארץ הקדושה הזו
ועמך כולם צדיקים "כמו שנאמר , הבא

שלש . והרי נתבאר". לעולם יירשו ארץ
,  ישראלאחר כך, בתחלה יעקב, דרגות כאן

 øîàå çúô àééç éáø)à ãî äéòùé ( äúòå
 øîà äë åá éúøçá ìàøùéå éãáò á÷òé òîù

åäé" éãáò àøéú ìà êøæòé ïèáî êøöåéå êùåò ä
åì çèáà äîë éæç àú åá éúøçá ïåøåùéå á÷òé ï

á÷" øúà äîëá ìàøùéì ä)ïéâá ( åäì éëæîì
ò ìëì äé÷ìåçì éòøúà àì àäã éúàã àîìòì í

 ïåì áäé êë ïéâáå éåãåçìá ìàøùéì øá ïùéìå
 éåçøà òãðîìå äá éëæîì èåù÷ã àúééøåà

á÷ã" éëæã ïàî ìëã àùéã÷ àòøà ïåúøéã ïéâá ä
 àîìòì à÷ìåç äéì úéà àùéã÷ àòøà éàäá

 øîà úàã äîë éúàã)àë ñ íù ( íìë êîòå
 ïéâøã úìú øîúà àäå õøà åùøé íìåòì íé÷éãö

                                                                                                                                                                                     

מי ' של גרעינין שבפרי כענין שכתוב בגיטין בפ'  קשר הגרעין של פרי העליון כי פוסתקא הוא פיא
ל "א ור"ד' עי ).א"ד(ש ורמז כאן אל השתלשלות נטיעות האצילות כנודע "שאחזו אי פוסתקא דנשדור ע

 ).א"נ ()ב"הרש(קישור הפרי היוצא ממדריגות הקדושה 
ג " נקט לאתערא כי היה כמו פקיד לבר ולהכי שאול באחת ועלתה לו כמו שביאר הרב המאירי פב

' ש אתא מלכותא באתריה ומיהו בהא דשאול באחת כו"ה שהיה מיהודה וז"דהוריות באורך לא כן דהע
 ).א"נ) (ן"מאי(ש "הגלגולים על בספר "י זצ"שטה אחרת לרבינו האר
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 øúáìå á÷òé àúéîã÷á àëä øúáìå ìàøùé  .ואחר כך ישורון
ïåøåùé:  

ישראל . יעקב הרי בארוהו, בא וראה
. ואף על גב שדרגות אלו כאחת, כמו כן
אלא , למה נקראו ישראל בשם זה, ישורון

כמו , ישורון, ישראל וישורון הכל אחד
משום שנטל , "ישור על אנשים"שנאמר 

ומשום אותן שתי , שורה לצד זה ולצד זה
ישראל . אלוזהו ישר, שורות נקרא ישורון

ישראל . על שנטל גדולה ותוקף מכל
על אותם חלקים שני צדדים שתי ) ישורון(

וכל . והכל אחד, כמו שאמרנו, שורות
, יעקב עבדי. אותם שמות עולים לאחד

כמו עבד שיש לו מצות , לפעמים הוא עבד
וכן ישראל בחרתי . אדונו ולעשות רצונו

. והכל הוא בסוד עליון, להשרות עליו, בו
וכתוב , "בוראך יעקב ויוצרך ישראל"וב כת

כל הדרגות הללו , "עושך' כה אמר ה"
, ר"יוצ, א"בור, והרי נאמר, עולות לאחד

וכל הדרגות אלה על אלה וכולן , ה"עוש
אשרי חלקם של ישראל שהקדוש . אחד

ברוך הוא רוצה בהם מכל העמים עובדי 
משום שבכולם , עבודת כוכבים ומזלות

ה תעתועים בעת הבל המה מעש"כתוב 
בשעה שהקדוש ברוך הוא , "פקודתם יאבדו

עתיד לבער אותם מן העולם וישאר הוא 
לבדו ביום ' ונשגב ה"כמו שנאמר , לבדו
  ".ההוא

 éëä óåà ìàøùé äåî÷åà àä á÷òé éæç àú
 éàîà ïåøåùé ãç ïåðéà ïéâøãã áâ ìò óàå éîð
 ïåøåùéå ìàøùé àìà àã àîùá ìàøùé ïåø÷à

ïåøåùé ãç àìë øîà úàã äîë )æë âì áåéà (
 àøèñ éàäì äøåù ìéèðã ïéâá íéùðà ìò øåùé
 ïåøåùé éø÷à ïéøåù ïéøú ïåðéà ïéâáå àøèñ éàäìå
 àô÷åúå åáø ìéèðã ìò ìàøùé ìàøùé àåä àãå

 ìàøùé àìëî>ð"ïåøåùé à< ïéøú é÷ìåç ïåðéà ìò 
 ïåðéàå ãç àìëå ïøîà à÷ãë ïéøåù ïéøú ïéøèñ

ãçì é÷ìñ åäìë ïäîù åäéàã ïéðîæ éãáò á÷òé 
 ãáòîìå äéøàîã àãå÷ô äéì úéàã àãáòë ãáò
 äéìò äàøùàì åá éúøçá ìàøùé ïëå äéúåòø

 áéúë åäéà äàìò àæøá àìëå)à âî äéòùé (
 áéúëå ìàøùé êøöåéå á÷òé êàøåá) ãî äéòùé

á (åäé øîà äë" ïé÷ìñ ïéâøã ïéìà ìë êùåò ä
øåá øîúà àäå ãçì"öåé à"ùåò ø" åäìëå ä ïéâøã

 ìàøùéã ïåä÷ìåç äàëæ ãç åäìëå ïéìà ìò ïéìà
á÷ã"åëòò ïéîò ìëî åäá éòøúà ä" ïéâá í

 áéúë åäìëáã)åè é äéîøé ( äùòî äîä ìáä
á÷ã àúòùá åãáàé íúãå÷ô úòá íéòåúòú" ä

 éåãåçìá àåä øàúùéå àîìò ïî ïåì àøòáì ïéîæ
 øîà úàã äîë)àé á äéòùé (åäé áâùðå" åãáì ä

àåää íåéá:  
אל תיראי ", רבי יהודה פתח ואמר

תולעת יעקב מתי ישראל אני עזרתיך נאם 
כל , בא וראה". וגואלך קדוש ישראל' ה

העמים עובדי עבודת כוכבים ומזלות של 
הקדוש ברוך הוא נתן אותם , העולם

, לממונים שליטים ידועים כמו שנאמר
כמו שכתוב , וכולם הולכים אחרי אלהיהם

". ש בשם אלהיוכי כל העמים ילכו אי"
, וכולם שופכים דמים ועורכים קרבות

  ומעורבים, גוזלים שודדים ונואפים

 øîàå çúô äãåäé éáø)ãé àî íù ( éàøéú ìà
åäé íàð êéúøæò éðà ìàøùé éúî á÷òé úòìåú" ä
åëòò ïéîò ìë éæç àú ìàøùé ùåã÷ êìàåâå" í

á÷ àîìòã" äîë ïéòéãé ïéðèìù ïðîîì ïåì áäé ä
à åäìëå øîúàã áéúëã äîë ïåääìà øúá éìæ

)ä ã äëéî ( åéäìà íùá ùéà åëìé íéîòä ìë éë
]åäìëå) [åäéðîå( àáø÷ ïéçéâîå ïéîã ïéãùåà 

éáøòúàå ïéôàðîå ïéçô÷å ïéìæâ  

  çò÷/à  
ומתחזקים בכחם , בכמה מעשים רעים

ולישראל אין תוקף וכח לנצח אותם . להרע
כתולעת הזו שאין לה , פרט בפה שלהם

ובפיה היא שוברת ,  אלא בפיהתוקף וכח
  .ולכן נקראו ישראל תולעת, הכל

 ïåäìéçá åô÷úúàå ùéáì ïéãáåò äîëá
 àìéçå àô÷åú ïåì úéì ìàøùéå àùàáàì
 úéìã àã àúòìåúë ïåäîåôá øá ïåì äàçöðì
 øáúî àîåôáå àîåôá àìà àìéçå àô÷åú äì

úòìåú ìàøùé ïåø÷à àã ìòå àìë:  
 מה ,"אל תיראי תולעת יעקב", עוד

תולעת אין בריה בעולם כמו תולעת המשי 
שממנה יוצאים כל לבושי , הזו שטווים בו

 á÷òé úòìåú éàøéú ìà åú)ãé àî äéòùé (
úéì úòìåú äî) äéì( éàäë àîìòã äéøáì 



úéùàøá 

815 

אחר כך זורעת , לבושי המלכים, כבוד
ומאותו הזרע שנשאר ממנה , זרעים ומתה

כך . והרי היא בקיום, מתקיימת כמו מקודם
שאף על פי , ישראל הם כמו התולעת הזו

יחזרו ויתקיימו בעולם כמו , שמתים
) הנה(כי ) "שכתוב( והרי נאמר .מקודם

כחומר ביד היוצר כן אתם בידי בית 
אלא זהו חומר , "כחומר"מה זה ". ישראל

, שאף על גב שנשבר, של אותה זכוכית
מתי . "ויש לו תקנה כמו מקודם, נתקן

שמשום שישראל , זה עץ החיים" ישראל
לכן יהיו להם חיים , דבוקים בעץ החיים

 בעולם ויהיו ויקומו מן העפר ויתקיימו
, לעם אחד לעבוד את הקדוש ברוך הוא

לעבדו ' לקרא כולם בשם ה"כמו שנאמר 
  ".שכם אחד

éùîã úòìåúà éùåáì ìë é÷ôð äðîã àøèñéñã 
ø÷éá ]éøèñéè) [éøèñéñ( òøæ øúáì ïéëìîã 

úáìå úéîå ïéòøæ äéðî øàúùàã àòøæ àåääî ø
 êë àîåé÷á åäéà àäå ïéîã÷ìîë íéé÷úà
 ïéúîã áâ ìò óàã úòìåú éàäë ïåðéà ìàøùé
 àäå ïéîã÷ìîë àîìòá ïåîéé÷úéå ïåøãäúé

 øîúà)áéúëã) (å çé äéîøé ( ãéá øîçë éë
 øîçë éàî ìàøùé úéá éãéá íúà ïë øöåéä
 áâ ìò óàã úéëåëæ àåääã øîç àåä àã àìà

à øáúàã éúî ïéîã÷ìîë äð÷ú äéì úéàå ï÷úú
 ïåðéà ìàøùéã ïéâáã ééçã àðìéà àã ìàøùé
 ïåäì ïééç àäé êë ïéâá ééçã àðìéàá å÷áãúà
 ãç íòì ïåäéå àîìòá ïåîéé÷úéå àøôòî ïåîå÷éå

á÷ì äéì çìôîì" øîà úàã äîë ä)è â äéðôö (
åäé íùá íìë àø÷ì"ãçà íëù åãáòì ä:  

, לכים בדרךרבי אלעזר ורבי יצחק היו הו
וקם רבי אלעזר , והגיע זמן קריאת שמע

אחר . וקרא קריאת שמע והתפלל תפלתו
שטרם , והרי שנינו, כך אמר לו רבי יצחק

צריך ליטול רשות , שיצא אדם לדרכו
משום , אמר לו. מרבונו ולהתפלל תפלתו

שכשיצאתי לא היה זמן תפלה ולא הגיע 
, עכשיו שהשמש מאירה. זמן קריאת שמע

, אבל עד שלא יצאתי לדרך, תיהתפלל
אבל , ביקשתי בקשה ממנו ונמלכתי בו

שהרי אני עוסק . תפלה זו לא התפללתי
וכאשר הגיע , בתורה מחצות הלילה

עד עכשיו לא היה הזמן להתפלל , הבוקר
משום שאותה שעה של קדרות , תפלה

, השחר נמצאת אשה מדברת עם בעלה
שהיא רוצה ללכת , והם בסוד כאחד

ולכן לא , עם ילדיה שיושבות עמהלמשכנה 
צריך האדם להפסיק דבורם כשמחברים 

ועכשיו . כאחד ולהכניס דבר אחר ביניהם
, הוא זמן התפלה להתפלל, שהאיר השמש
". ייראוך עם שמש"שכתוב , כמו שבארוהו

לשמור אור השמש עמנו , "עם שמש"מהו 

 àçøàá éìæà ååä ÷çöé éáøå øæòìà éáø
 àø÷å øæòìà éáø í÷å òîù úàéø÷ã àðîæ àèîå

÷" ÷çöé éáø äéì øîà øúáì äéúåìö éìöå ù
 éòáà àçøàì ùð øá ÷åôé àì ãòã ïðéðú àäå

îà äéúåìö éìöìå äéøàîî åùø àìèðì äéì ø
 àìå àúåìö ïîæ äåä àì àð÷éôð ãëã ïéâá äéì

÷ã àðîæ àèî"àðéìö øéäð àùîùã àúùä ùâ 
àçøàì àð÷ôð àì ãò ìáàã äéðî àúåòá àðéòá 

 àäã àðéìö àì àã àúåìö ìáà äéá àðëìîàå
 ãëå àéìéì úåâìôî àúééøåàá àðìãúùà àðà
 àúåìö éìöì àðãò äåä àì ïòë ãò àøôö àúà

åøã÷ã àúòù àéääã ïéâá çëúùà àøôöã àú
 àãçë àæøá ïåðéàå äìòáá àéòúùî àúúà
 éáúéã àäúîìåòá àðëùîì êäéîì éäéà àéòáã

ùð øáì äéì éòá àì êë ïéâáå äãäáä ÷ñôîì 
 àøçà äìî àìòàìå àãçë ïøáçúîã åäééìî
 àúåìö ïãò àåä àùîù øéäðã àúùäå åäééðéá

 áéúëã äåî÷åàã äîë äàìöì)ä áò íéìäú (
äî ùîù íò êåàøéé àøåäð àøèðì ùîù íò å

                                                           

 ).א"ד( כתולעת הזה שעושה משי א
 ).א"נ) (ב"הרש(כלי מלת למלכים  ).א"ד( שעושין ממנו מלבושים נכבדים ב
ש השתא דשמשא נהיר צלינא דוקא ומדוקדק כל "ש כותיקין וגמרה עם הנץ החמה וז" פירוש שקרא קג

 ).א"נ) (ן"מאי(ו "ת יחוד קבה"שמשא ת'  יראה מש דהא יראה בהדי שמשא אצטריך הדבר פשוט"הלשון ומ
 ).א"ד( קודם שיצאתי לדרך ד
איה דדוקא רואין ' ש בסמוך בהדי שמשא אצטריך וכו"נ ממ"ל מכאן שטועין המקדימין וכ" כתב הרמדה

ש והשתא דנהיר שמשא הוא עדן צלותא משמע "נ ממ"נוגעת בחבירתה וכ' להקדים תפלה קאמר דאין מ
 ).א"נ(ה אין זה הפסק "ור אבל לומר סליחות וזמירות ובקשות עדדוקא צלותא אס
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, שהרי יראה עם השמש צריך, להאיר לה
הוא לא , איר היוםוכשלא מ. ולא להפרידם

וצריך לחבר אותם , יראה עם השמש
  ".עם שמש"וזהו , כאחד

éãäá äàøé àäã äì àøäðàì ïãäá àùîùã)ä( 
 øéäð àì ãëå ïåì àùøôàì àìå êéøèöà àùîù
 àëéøöå àùîù éãäá äàøé àåä åàì àîîé

ùîù íò àåä àãå àãçë ïåì àøáçì:  
. וכשהגיעו לבית שדה אחד ישבו. הלכו

זקפו עיניהם וראו הר אחד שהיו עולים 
אמר . ד רבי יצחקפח. ברומו בריות משונות

, אמר לו. למה אתה פוחד, לו רבי אלעזר
וראיתי את , ראיתי שההר הזה הוא קשה

ופחדתי שלא , הבריות הללו שהן משונות
מחטאים , מי שפוחד, אמר לו. יצרו לנו

אין אלה , בא וראה. שבידיו יש לו לפחד
  .מאותן בריות קשות שהיו נמצאות בהרים

ìæàåæ åáúé ì÷ç éá ãç åèî ãë  åäééðéò åô÷
îçåå÷ìñ ååäã àøåèì äéì é ïééøá äéîåøá 

 øæòìà éáø äéì øîà ÷çöé éáø ìéçã ïééðùî
 åäéà àøåè éàäã àðéîç äéì øîà úìéçã éàîà
 àðìéçãå ïééðùî ïåðéàã ïééøá ïéìà àðéîçå óé÷ú

à ïì åâøè÷é àìã"ïàî ìà éåàèçî ìéçãã 
 ïéìà åàì éæç àú ìçãîì äéì úéà äéãéáã

øá ïåðéàîàéøåèá ïéçëúùî ååäã ïéôé÷ú ïéé:  
ואלה בני צבעון ואיה וענה ", פתח ואמר

פסוק . 'וגו" הוא ענה אשר מצא את הימים
אין אלה אותם , אבל בא וראה, זה בארוהו

' האימים לפנים ישבו בה וגו"שכתוב בהם 
אבל אלה שאמר . 'וגו" ובני עשו יירשום

, "אשר מצא את הימים במדבר"הכתוב 
אלו היו בריות , ]'חסר י [כתוב ימם

שכאשר גורש קין מעל פני . משונות
הן גרשת אותי היום מעל "ככתוב , האדמה

וישב "וכתוב , "פני האדמה ומפניך אסתר
מבני בניו בצד של . ובארוהו, "בארץ נוד

שהרי , רוחות וסערות ומזיקים ואלה עמדו
נבראו מאותו , כשרצה להתקדש יום השבת

בלי ) מאירות(פפות צד רוחות קיימות מעו
ואלה אינם לא מיום שבת ולא מיום , גוף

ולכן , ונשארו אלו יומיים בהם בספק, ששי
  לא התקיימו לא

åâå äðòå äéàå ïåòáö éðá äìàå øîàå çúô '
)ãë åì úéùàøá (] íéîéä úà àöî øùà äðò àåä

åâå ')íù([  åàì éæç àú ìáà äåî÷åà àø÷ éàä
 åäá áéúëã ïåðéà ïéìà)á íéøáãé  ( íéîéàä

åâå äá åáùé íéðôì 'åâå íåùøéé åùò éðáå ' ìáà
 øáãîá íéîéä úà àöî øùà àø÷ øîà÷ã ïéìà
 äåä ãëã ïééðùî ïééøá ååä ïéìà áéúë íîé

 áéúëãë àòøà éôà ìòî ïé÷ êøúà) ã úéùàøá
ãé ( êéðôîå äîãàä éðô ìòî íåéä éúåà úùøâ ïä

 áéúëå øúñà)æè íù ( äåî÷åàå ãåð õøàá áùéå
îàøèñá éåðá éðáá ïé÷éæîå ïéìåòìòå ïéçåøã 

 àîåé àùã÷úàì àòá ãë àäã åîéé÷ ïéìàå
 ïéîéé÷ ïéçåø àøèñ àåääî ïåøáúà àúáùã

 ïéøéñè)ð"ïéøéäè à (àôåâ àìáâ ïåðéà åàì ïéìàå 
 åøàúùàå äàúéúù àîåéî àìå àúáùã àîåéî
 àì êë ïéâáå à÷ôñá åäá ïéîåé ïéøú ïéìà

àì åîéé÷úà  
  çò÷/á  
והלכו והתפשטו באותו . ה ולא מזהמז

ולא , והתלבשו באותו צד, צד של קין
, ם חסר"ונקראו ימ, התלבשו להתקיים

, שלא התקיימו לא ביום זה ולא ביום זה
ולמדו , והוא מצא אותם, ונראים לבני אדם

והם הולכים , אותו להביא ממזרים לעולם
, בין ההרים ועומדים בגוף פעם אחת ביום

 àåääá åèùôúàå åìæàå éàäî àìå éàäî
 åîéìâúà àìå àøèñ àåääá åîéìâàå ïé÷ã àøèñ

îé ïåø÷àå àîéé÷úàì" àìã øñç í>åîéé÷úà <
)åîéé÷úé( ïåæçúàå àã àîåéá àìå àã àîåéá àì 

 äéì éôìåàå ïåì çëùà åäéàå àùð éðáì
 àéøåè éðéá éìæà ïåðéàå àîìòì ïéøæîî äàúééàì

                                                           

 דאותו נחש היה בדרך נס ומזה נבהל משה ונס ועוד מ"ולק. ל דהכתיב וינס משה מפניו" תמה הרמדא
ל "י זצ"ורבינו האר). י"ז כ"הרמ(ל הוכיחו שחשד ישראל שלא יאמינו בו "ש רז"דגם שם היה ערעור עליו כמ

ג "ר פ"וונות דרוש שביעי של פסח והדברים עתיקים ואולם קשה דמפורש בהדיא בשגלה סודו בספר הכ
 ).א"נ) (ן"מאי(ש והקולות יחדלון "למה נס מפני שחטא בדבריו שאלו לא חטא לא היה נס ע

 ).הערת הזוהר(ב "ויקרא עו ע ב
 ).א"נ) (ב"הרש(ערומות באוצר  ).א"ד( רוחות בלא גוף ג
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âá ïéîéé÷å øúáìå àîåéá àãç àðîæ àôå  .טים ממנוואחר כך מתפש
äéðî éèùôúî:  

שבא , הענה הזה היה ממזר, בא וראה
וזה בא מצד , צבעון על אמו והוליד ממזר

ולכן מצא אותם , רוח הטומאה שנדבק בו
ולמדו אותו כל מיני צד הטומאה בשביל 

וכמה אחרים , אלה הם, ובא וראה. זה
כולם באים מאותו צד , נפרדים אלה מאלה

משום , מדבר ונראים שםוהולכים ב
והוא בית , שהמדבר הוא מקום חרב

כל אדם שהולך בדרכי , ועם כל זה. מושבם
, וירא מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא

אמר רבי . הלכו ונכנסו בהר. לא פוחד מהם
, כדוגמא זו כל אותם הרים חרבים, יצחק

, כך זה, אמר לו. מקום מושב שלהם הוא
כתוב עליהם , הוכל אותם שעוסקים בתור

' ישמרך מכל רע ישמר את נפשך ה' ה"
  ".ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם

 àúàã äåä àøæîî åäéà àã äðò éæç àú
 àúà àãå àøæîî ãéìåàå äéîà ìò ïåòáö
 êë ïéâáå äéá ÷áãúàã àáàñî çåøã àøèñî
 øèñã ïéðéæ ìë äéì éôìåà ååäå ïåì çëùà

 ïåðéà ïéìà éæç àúå àã ïéâá àáàñî äîëå
 àåääî ïééúà åäìë ïéìàî ïéìà ïùøôúî ïéðøçà
 ïéâá ïîú ïåæçúàå àøáãîá éìæàå àøèñ

ã ïåäìã àáúåî éá åäéàå áåøç øúà àøáãî
]ìë íòå) [ìòå( éåçøåàá ìéæàã ùð øá ìë àã 

á÷ã"á÷ì äéì ìéçãå ä" åäééðî éôúñî àì ä
 àã àðååâë ÷çöé éáø øîà àøåèá åìòàå åìæà

åøç ïéøåè ïåðéà ìë ïåäìã àáúåî éá øúà ïéá
à"ìãúùîã ïåðéà ìëå àåä éëä ìé àúééøåàá 

 áéúë åäééìò) àë÷ íéìäúæ (åäé" ìëî êøîùé ä
åäé êùôð úà øîùé òø" êàáå êúàö øîùé ä

íìåò ãòå äúòî:  
הללויה אודה ", פתח רבי אלעזר ואמר

פסוק זה , בכל לבב בסוד ישרים ועדה' ה
כל ימיו דוד המלך , אבל בא וראה, פרשוהו

והיה , היה עוסק בעבודת הקדוש ברוך הוא
קם בחצות הלילה ומשבח ומודה בשירות 
ותשבחות כדי לתקן מקומו במלכות של 

שכאשר מתעורר רוח צפון בחצות . מעלה
היה יודע שהקדוש ברוך הוא , הלילה

באותה שעה מתעורר בגן עדן להשתעשע 
והוא היה קם באותה שעה , עם הצדיקים

ים ותשבחות עד שעולה ומתגבר בשיר
משום שכאשר הקדוש ברוך הוא . השחר

הרי בארנו שהוא וכל , נמצא בגן עדן
, כולם מקשיבים לקולו, הצדיקים שבגן

, "חברים מקשיבים לקולך השמיעני"ככתוב 
אלא חוט של חסד משוך עליו , ולא עוד

' יומם יצוה ה"שכתוב , כמו שנאמר, ביום
אלא , דולא עו". חסדו ובלילה שירה עמי

כולם , שאותם דברי תורה שהוא אומר
, עולים ומתעטרים לפני הקדוש ברוך הוא

ולכן דוד המלך היה עוסק בלילה בעבודת 
  .אדונו

 øîàå øæòìà éáø çúô)à àé÷ íù ( äéåììä
åäé äãåà" éàä äãòå íéøùé ãåñá ááì ìëá ä

 éåîåé ìë àëìî ãåã éæç àú ìáà äåî÷åà àø÷
á÷ã àðçìåôá ìãúùî äåä" úåâìôá í÷ äåäå ä

 ïéâá ïçáùåúå ïéøéùá äãåîå çáùîå àéìéì
 øòúà ãëã àìéòìã åëìîá äéúëåã àð÷úúàì

á÷ã òãé äåä àéìéì úåâìôá ïåôö çåø" àéääá ä
 íò òùòúùàì ïãòã àúðâá øòúé àúòù
 øáâúàå àúòù àéääá í÷ äåä åäéàå àéé÷éãö
 ãëã ïéâá àøôö ÷éìñã ãò ïçáùåúå ïéøéùá

á÷"âá çëúùà ä åäéàã àðîé÷åà àä ïãòã àúð
 äéì÷ì ïéúééö åäìë àúðâáã àéé÷éãö ìëå

 áéúëãë)âé ç øéù ( êìå÷ì íéáéù÷î íéøáç
 êéùî ãñçã àèåçã àìà ãåò àìå éðòéîùä

 áéúëã øîúàã äîë àîîéá äéìò) áî íéìäú
è (åäé äåöé íîåé" àìå éîò äøéù äìéìáå åãñç ä

øîà åäéàã àúééøåàã ïéìî ïåðéàã àìà ãåò 
á÷ éî÷ ïéøèòúîå ïé÷ìñ åäìë" ãåã êë ïéâáå ä

äéøàîã àðçìåôá àéìéìá ìãúùî äåä àëìî:  
בכל אותן שירות , "הללויה", בא וראה

הרי שנינו שלמעלה , ותשבחות שדוד אמר
משום , למה, ובארוהו, מכולם הוא הללויה

מה שם ומה . שכולל השם והשבח כאחד

 ïçáùåúå ïéøéù ïåðéà ìëá äéåììä éæç àú
 àåä ïåäìëî àìéòìã ïðéðú àä ãåã øîà÷ã

÷åàå äéåììä àîù ìéìëã ïéâá àîòè éàî äåî
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אלא זו , השבח מהו, ה"שם זה י. שבח
, ס"הלל בגימטריא ה(ת ישראל שהיא כנס

מתקנת שבח תמיד לקדוש ) י"שהוא אדנ
כמו שנאמר , ברוך הוא ולא שוקטת

אלהים אל דמי לך אל תחרש ואל תשקוט "
משום שסדור השבח היא מסודרת , "אל

ולכן ֵשם ושבח , ומשובחת תמיד אליו
, כמו שבארוהו, "בכל לבב' אודה ה. "כאחד

ום שהם מש, ביצר הטוב וביצר הרע
כמו שנאמר , נמצאים תמיד אצל האדם

" בסוד ישרים. "ובארוהו, "בכל לבבך"
אלו הם ישראל שכל הדרגות , )ועדה(

צדיקים , כהנים ולוים, מתעטרות בהם
כמו שנאמר , "ועדה". "ישרים", וחסידים

והם סוד שהקדוש ברוך , "נצב בעדת אל"
ולכן צריך האדם לשבח . הוא מתעטר בהם

משום שהוא , ך הוא תמידאת הקדוש ברו
ומי שיודע לשבח , רוצה בשירים ותשבחות

הקדוש ברוך , לו להקדוש ברוך הוא כראוי
זהו שכתוב . הוא מקבל תפלתו ומצילו

  .'וגו" אורך ימים', אשגבהו כי ידע שמי וגו"

é àã àîù àçáùå àîù éàî àãçë àçáùå"äà 
äéàã ìàøùé úñðë àã àìà åäéà ïàî àçáùé 

)îéâá ììä 'ä"éðãà àåäù ñ ( àçáù àð÷úî
á÷ì øéãú"øîà úàã äîë úëëúùà àìå äá 

)á âô íù (éäìà" ìàå ùøçú ìà êì éîã ìà í
 úøãñî éäéà àçáùã àøåãñã ïéâá ìà èå÷ùú

áùîå àçáùå àîù êë ïéâáå äéáâì øéãú úç
åäé äãåà àãçë" äåî÷åàã äîë ááì ìëá ä

 éçëúùî ïåðéàã ïéâá òøä øöéáå áåèä øöéá
 øîà úàã äîë ùð øáã äéáâì øéãú) å íéøáã

ä ( íéøùé ãåñá äåî÷åàå êááì ìëá)äãòå ( ïéìà
 éðäë ïøèòúî åäá ïéâøã ìëã ìàøùé ïåðéà

òå íéøùé éãéñçå é÷éãö éàåéìåäãâ úàã äîë 
 øîà)á áô íéìäú ( àæø ïåðéàå ìà úãòá áöð
á÷ã" ùð øá éòá êë ïéâáå åäá øèòúà ä

á÷ì äéì àçáùì" éòøúà åäéàã ïéâá øéãú ä
á÷ì äéì àçáùì òãéã ïàîå ïçáùåúå ïéøéùá" ä

á÷ úåàé à÷ãë" àãä äéì áéæùå äéúåìö ìéá÷ ä
 áéúëã àåä)æè ãé àö íù ( éîù òãé éë åäáâùà

åâå 'øàåâå íéîé ê':  
אתה סתר לי מצר ", פתח רבי יוסי ואמר

אתה סתר ". "תצרני רני פלט תסובבני סלה
זה הקדוש ברוך הוא שהוא סתר ומגן , "לי

והוא מסתתר , לאדם שהולך בדרכי התורה
מצר . "שלא יכולים להרע לו, בצל כנפיו

למעלה יש . מלמעלה ומלמטה, "תצרני
זהו , וומיה. כמו כן למטה, לאדם יריבים

  יצר הרע

 øîàå éñåé éáø çúô)æ áì íù ( éì øúñ äúà
 éì øúñ äúà äìñ éðááåñú èìô éðø éðøöú øöî

á÷ àã"äã ìéæàã ùð øáì ïâîå àøúñ åäéàã 
 éåôãâã àìöá øúúñà åäéàå àúééøåàã éçøàá
 àìéòî éðøöú øöî äéì àùàáàì ïéìëé àìã
 åááã éøàî ùð øáì äéì úéà àìéòì àúúîå

ä óåà àúúìòøä øöé àã åäéà ïàîå éîð éë  
  èò÷/à  

ואלמלא , שהוא צר למעלה וצר למטה
, לא נמצא בעל ריב לאדם בעולם, יצר הרע

רני פלט ". "מצר תצרני"בשביל כך 
היה צריך לכתוב יסובבני ". תסובבני סלה

 øöé àìîìàå àúúì øöå àìéòì øö åäéàã
 àîìòá ùð øáì åááã éøàî çëúùà àì òøä
 äìñ éðááåñú èìô éðø éðøöú øöî êë ïéâá

)æ áì íéìäú ( éàî äéì éòáî äìñ éðááåñé

                                                           

ויותר נכון . ח"ז. ו"ת שהוא יה"תלש שמהללת ומשבחת "ע' הלל היא המו "ל יה"ה הלי פירוש הללוא
ה ובא בסדר "ש מאי שמא דא י"א וז"ונמשכין מוחין דאו' ת ו"י שמשבחת לת"לומר הלל גימטריא אדנ

 ).א"נ) (ן"מאי.(ל"ה ואכמ"ה ויש ליישב דברי מזיהללו
 וכן אתה הנקרא אל כאומר מה אל תתנו דמי לך אלא לעולם תהיה משוררת ומשבחת' ים מה אתה אלב

 ).א"נ(אקוב לא קבה אל 
פינחס דף ' נ מצד היסוד כנזכר בפ"ה שנקרא חסדי דוד א"ל כהני חסד ליואי דין צדיקי יסוד חסידי נו" רג

 ).א"נ(ויצא ' כדאיתא בפ' ת ועדה מצד מ"ג ישרים מצד הת"רי
' וי במפדמלת גד' וי וכופצלא דגדתתר בסש בסמוך ואיהו א"וז' ה דהיינו המ" מפרש אתה דאיהו קבד

 ).א"נ) (ח"ז(
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אלו שירים שיש , מה זה תסובבני, סלה
תסובבני בהם להצילני , בהם דרגות להצלה

זה הוא כסדר והוא גם ופסוק . בדרך
  .מצד זה ומצד זה, למפרע

ïéâøã åäá úéàã ïéøéù ïåðéà ïéìà éðááåñúà 
ì àáæùì åäá éðááåñú äìöäì éàäå àçøàá é

 àñéâ éàäî òøôîì åäéàå àøãñë åäéà àø÷
àñéâ éàäîåá:  

בשירות ותשבחות הללו , בא וראה
שאמר דוד יש בה סודות ודברים עליונים 

משום שכולם נאמרו , בסודות החכמה
שהיה שורה רוח הקודש על , ברוח הקודש

ולכן כולם נאמרו . דוד והיה אומר שירה
, זר ואמרפתח רבי אלע. בסודות החכמה

דחה ". "עזרני' דחה דחיתני לנפול וה"
מה , היה צריך לכתוב דחה דחוני, "דחיתני

אלא זה צד האחר ". דחה דחיתני"זה 
שדוחה את האדם תמיד ורוצה לדחות 
, אותו ולהסטותו מעם הקדוש ברוך הוא
. וזהו יצר הרע שנמצא תמיד אצל האדם

, "דחה דחיתני לנפול"וכנגדו חזר דוד ואמר 
ם שהוא היה משתדל אליו בכל אותן משו

. צרות להסטותו מעם הקדוש ברוך הוא
, "דחה דחיתני לנפל"ועליו אמר דוד 

. שלא נמסרתי לידך, "עזרני' וה", בגיהנם
ועל זה יש לאדם להזהר ממנו כדי שלא 

ואז הקדוש ברוך הוא שומר , ישלוט עליו
אז תלך לבטח "שכתוב , אותו בכל דרכיו

בלכתך לא יצר ", "וףדרכך ורגלך לא תג
וארח "וכתוב , "צעדך ואם תרוץ לא תכשל

צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון 
אשריהם ישראל , אמר רבי יהודה". היום

שהקדוש ברוך הוא שומר אותם בעולם 
ועמך כולם "שכתוב , הזה ובעולם הבא

  ".צדיקים לעולם יירשו ארץ

 ãåã øîà÷ã ïçáùåúå ïéøéù ïéìàá éæç àú
 úéà ïéâá àúîëçã éæøá ïéàìò ïéìîå ïéæø ïåäá

 çåø àøù äåäã åøîàúà àùãå÷ çåøá åäìëã
 êë ïéâáå àúøéù øîà äåäå ãåãã äéìò àùãå÷

ø çúô åøîàúà àúîëçã éæøá åäìë ' øæòìà
 øîàå)íùâé çé÷  (åäéå ìåôðì éðúéçã äçã" ä

 éàî äéì éòáî éðåçã äçã éðúéçã äçã éðøæò
àøèñ àã àìà éðúéçã äçã äéì àééçãã àøçà 

 äéì äàèñàìå äéì àééçãì éòáå øéãú ùð øáì
á÷ íòî"äöé àåä àãå ä" äéáâì çëúùàã ø

 äçã øîàå ãåã øãäà äéìá÷ìå øéãú ùð øáã
 äéáâì ìãúùà äåä åäéàã ïéâá ìåôðì éðúéçã

á÷ íòî äéì äàèñàì ïéú÷ò ïåðéà ìëá" äéìòå ä
åäéå íðäéâá ìåôðì éðúéçã äçã ãåã øîà" ä

ðøæò äéì úéà àã ìòå êãéá àðøñîúà àìã é
 äéìò èåìùé àìã ïéâá äéðî àøäãæàì ùð øáì

á÷å" áéúëã éåçøà ìëá äéì øéèð ïéãë ä) éìùî
âë â ( óåâú àì êìâøå êëøã çèáì êìú æà) íù

áé ã ( àì õåøú íàå êãòö øöé àì êúëìá
 áéúëå ìùëú)çé íù ( äâð øåàë íé÷éãö çøàå

 íåéä ïåëð ãò øåàå êìåä ïéàëæ äãåäé éáø øîà
á÷ã ìàøùé ïåðéà" ïéã àîìòá ïåì øéèð ä

 áéúëã éúàã àîìòáå)àë ñ äéòùé( íìë êîòå 
õøà åùøé íìåòì íé÷éãö:  

  ä êåøá 'ïîàå ïîà íìåòì:  
  áùéå úùøôá÷òé   
וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ "
רבות רעות ", רבי חייא פתח ואמר". כנען

 בא וראה כמה ".'צדיק ומכולם יצילנו ה
מקטרגים יש לו לאדם מן היום שהקדוש 

א "א לאדם נ"ד(ברוך הוא נתן בו נשמה 
שכיון שאדם יוצא , בעולם הזה) להתקיים

מיד מזדמן להשתתף עמו , לאויר העולם

 õøàá åéáà éøåâî õøàá á÷òé áùéå ïòðë
)à æì úéùàøá(  øîàå çúô àééç éáø) íéìäú

ë ãì (åäé åðìéöé íìëîå ÷éãö úåòø úåáø" àú ä
 àîåéî ùð øáì äéì úéà ïéâøè÷î äîë éæç

á÷ã" áäé ä]äéá[ àúîùð )ùð øáì (àîéé÷úàìâ 

                                                                                                                                                                                     

' הו דרגין וכובשירין דאית  ותירץ.  פירוש רנות הפלטה שאני מרנן יסובבוני מכל צד שלא אהיה נזוקא
 ).א"נ(ל שסגולתם להציל תסובבני אתה בהם לשיזבא לי "תסובבני חוזר לאתה שהיא השכינה ר' פי

פ "ומסוגל שלא ישלוט בו מגפה האומר ג'  והמשמעות אופ פירוש נדרש מסופו לראשו ומראשו לסוב
 .זוהר הרקיע'  ועי).א"נ(' ש דאית בהו דרגין להצלה וכו"פ למפרע וז"ישר וג

) ח"ז(ה שולח הנשמה בגוף כדי שייטב את דרכיו ויקרא חי " פירוש כי הרשע בחייו קרוי מת והקבג
 .)א"נ(
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לפתח "שכתוב , כמו שנאמר, יצר הרע
ואז משתתף עמו יצר ', וגו" חטאת רובץ

שהרי הבהמות , ובא וראה שכך הוא. הרע
שומרים את עצמם , ום שנולדיםמי

ובורחים מתוך האש ומכל המקומות 
ואדם מיד בא לזרוק את עצמו , הרעים

, משום שיצר הרע שרוי בתוכו, לתוך האש
, ובארנו. ומיד מסיט אותו לדרך רעה

טוב ילד מסכן וחכם ממלך זקן ,שכתוב 
טוב ". "וכסיל אשר לא ידע להזהר עוד

מימים שהוא ילד , זהו יצר הטוב, "ילד
שהרי משלשה עשר , מועטים עם האדם

ממלך . "כמו שנתבאר, )עמו(שנים ואילך 
זה הוא יצר הרע , "ממלך". "זקן וכסיל

שהוא נקרא מלך ושולט בעולם על בני 
כמו , שהוא זקן ודאי, "זקן וכסיל. "אדם

שכאשר אדם נולד ויוצא לאויר , שבארוהו
  הוא, העולם

 äéãäá àôúúùàì ïîãæà ãéî àîìòã àøéåàì
 áéúëã øîúàã äîë òøä øöé)áæ ã úéùàø (

åâå õáåø úàèç çúôì ' äéãäá óúúùà ïéãëå
 àîåéî éøéòá àäã àåä éëäã éæç àúå òøä øöé
 àøåð åâ ïî ïé÷øòå åäééîøâ éøèð åäìë åãéìéúàã
 àîøàì éúà ãéî ùð øáå ïéùéá ïéøúà ìë ïîå
 ãéîå äéåâá éøàù òøä øöéã ïéâá àøåð åâ äéîøâ
 áéúëã àðîé÷åàå àùéá àçøàì äéì éèñà

)÷âé ã úìä ( ï÷æ êìîî íëçå ïëñî ãìé áåè
 àåä àã ãìé áåè ãåò øäæäì òãé àì øùà ìéñëå
 ùð øáã äéîò ïéøéòæ ïéîåéî ãìé àåäã áåè øöé

 ïéðù øñéìúî àäã]êìéàå[) äéîò ( äîë
øîúàãàêìîî ìéñëå ï÷æ êìîî á øöé àåä àã 

 éðá ìò àîìòá èéìùå êìî éø÷à åäéàã òøä
÷æ åäéàã ìéñëå ï÷æ àùð äåî÷åàã äîë éàãå ï

åäéà àîìòã àøéåàì ÷éôðå ùð øá ãéìéúà ãëã  
  èò÷/á  

מלך זקן "ועל כן הוא , מזדמן עם האדם
לא ". אשר לא ידע להזהר עוד". "וכסיל

משום שהוא , "להזהר"כתוב להזהיר אלא 
, ועליו אמר שלמה עליו השלום, כסיל

שהרי מפסולת , "והכסיל בחושך הולך"
  .ין לו אור לעולמיםוא, החושך הוא בא

 ï÷æ êìî åäéà àã ìòå ùð øáã äéîò ïîãæà
 ãåò øäæäì òãé àì øùà ìéñëå)âé ã úìä÷( 

ìéñë åäéàã ïéâá øäæäì àìà áéúë àì øéäæäìâ 
ò äîìù øîà äéìòå" ä)ãé á úìä÷ ( ìéñëäå

àäã êìåä êùçáã àéúà à÷ êùçã àúéñåñî 
ïéîìòì àøåäð äéì úéìå:  

טוב "כתוב , אהבא ור, רבי שמעון אמר
הרי , "ילד מסכן"מי זה , "ילד מסכן וחכם

טוב "אבל , ונתבאר שהוא יצר טוב, בארוה
, "נער הייתי גם זקנתי"זהו שכתוב , "ילד

שאין לו , "ילד מסכן"וזה הוא נער שהוא 
משום , "נער"ולמה נקרא . מעצמו כלום

, שיש לו חדוש הלבנה שתמיד מתחדשת
. מרנוכמו שא, ותמיד הוא ילד מסכן

ממלך . "משום ששורה בו חכמה, "וחכם"
שהרי , כמו שנאמר, זהו יצר הרע, "זקן

. מיום שהיה לא יצא מטומאתו לעולמים
, שכל דרכיו הם לדרך רעה, "והוא כסיל"

והולך ומסטה את בני האדם ולא יודע 
והוא בא עם אדם בעלילות כדי , להזהר

àú øîà ïåòîù éáø áéúë éæç )âé ã úìä÷ (
 äåî÷åà àä ïëñî ãìé ïàî íëçå ïëñî ãìé áåè
 àåä àãä ãìé áåè ìáà áåè øöé åäéàã øîúàå

 áéúëã)äë æì íéìäú ( àãå éúð÷æ íâ éúééä øòð
 äéîøâî äéì úéìã ïëñî ãìé åäéàã øòð àåä
 åúãç äéì úéàã ïéâá øòð éø÷à éàîàå íåìë

 àøäéñã>ã< øéãú àùãçúî>å<éà øéãú ãìé åä
 äéá àéøù äîëçã ïéâá íëçå ïøîàã äîë ïëñî
 àäã øîúàã äîë òøä øöé àåä àã ï÷æ êìîî
 åäéàå ïéîìòì äéúåáàñî ÷ôð àì äåäã àîåé ïî
 éèñå ìéæàå àùéá çøàì ïåðéà éåçøà ìëã ìéñë

á íò éúà åäéàå àøäãæàì òãé àìå àùð éðáì éð

                                                                                                                                                                                     

  ).ו"לש(ב "פרשת פקודי רסז ע' פ וישלח ועי"לעיל ר א
 ).א"נ) (ן"מאי(' ז לס"מ זקן גימטריא נקבה רמ" אפשר לרמוז ממלך עם הכולל גימטריא סב
 .זוהר הרקיע' עי ג
א מסתת "הבונה לא יש כ' פ) א"ד' עי) (א"ד(חציבה ' הבונה שפי' תת בפסצבות החשך והוא מלשון חמ ד
ח נריס מסוספתא "ובז. וסיתא דחשךשלפנינו מס' ועוד הגי. מסר לסתתשהחצב ' בעלמ'  חוצב כדאמריוואינ
 ).א"נ) (ן"מאי(מרים ש' ופי
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 àùðïéôå÷ñúá à àáè çøàî ïåì äàèñàì ïéâá  .להסטותם מדרך טובה לדרך רעה
á çøàìàùé:  

על זה מקדים עם אדם ביום , בא וראה
שהרי כשבא יצר , כדי שיאמין לו, שנולד
ודומה , לא יכול האדם להאמין לו, הטוב

מי הוא , כדוגמא זו שנינו. עליו כמעמסה
זהו מי שמקדים לטעון דבריו , רשע ערום

כמו , לפני הדיין טרם יבא חבירו בעלי הדין
כדוגמא . 'וגו" צדיק הראשון בריבו"שנאמר 

כמו שנאמר , רשע ערום) א הזה"הוא נ(זו 
והוא מקדים ושורה , "והנחש היה ערום"

, בטרם יבא חבירו לשרות עליו, עם האדם
והנה טוען טענתו , ומשום שהוא מקדים

ֵמַרע , כשבא חברו שהוא יצר הטוב, עמו
, את האדם עמו ולא יכול לזקוף ראשו

כאילו הטעין על כתפו כל המשאות של 
בגלל אותו רשע ערום שהקדים , העולם

וחכמת המסכן ", ועל זה אמר שלמה. עמו
משום שהנה , "בזויה ודבריו אינם נשמעים

כל דיין שמקבל , ועל כן. הקדים אחר
כאילו קבל , מאדם דבר בטרם יבא חבירו
ובא "אלא , עליו תועבה אחרת לאמונה

. וזה הוא דרך של אדם צדיק, "רעהו וחקרו
זה שלא האמין שהרי האדם הצדיק ה

לאותו רשע ערום של יצר הרע בטרם יבא 
ומשום זה בני אדם , חברו שהוא יצר הטוב
אבל אותו צדיק . נכשלים לעולם הבא

כמה רעות סובל בעולם , שפוחד מרבונו
הזה כדי שלא יאמין ולא ישתתף עם אותו 

והקדוש ברוך הוא מציל אותו , יצר הרע
רבות רעות צדיק "זהו שכתוב . מכולם

לא כתוב רבות רעות ". 'מכולם יצילנו הו
משום שהקדוש ברוך , אלא צדיק, לצדיק

ולכן הקדוש ברוך הוא , הוא מרוצה בו
מרוצה באותו האדם ומציל אותו מן הכל 

  .אשרי חלקו. בעולם הזה ובעולם הבא

 àîåéá ùð øá íò íéã÷à àã ìò éæç àú
 øöé éúà ãë àäã äéì ïéîéäéã ïéâá ãéìéúàã

éëé àì áåè äéìò éîãå äéì àðîéäîì ùð øá ì
 íåøò òùø àåä ïàî ïðéðú àã àðååâë àìåèîë
 àðééã éî÷ì éåìî àðòèàì íéã÷àã ïàî àåä àã
 øîà úàã äîë àðéãã éøàî äéøáç éúéé àì ãò

)æé çé éìùî (åâå åáéøá ïåùàøä ÷éãö ' àã àðååâë
 àåä>ð"éàä à< øîà úàã äîë íåøò òùø 

)à â úéùàøá (ò äéä ùçðäå íéã÷à àåäå íåø
 äéøáç éúéé àì ãò ùð øáã äéîò éøùå
 ïéòèà àäå íéã÷à åäéàã ïéâáå äéìò äàøùàì
 áåèä øöé åäéàã äéøáç éúà ãë äéîò äéúðòè
 àô÷æì ìéëé àìå äéãäá ùð øáì äéì ùéàáà
 ïéìåèî ìë äéôúë ìò ïéòèà åìéàë äéùéø
 ìòå äéîò íéã÷àã íåøò òùø àåää ïéâá àîìòã

äîìù øîà àã) æè è úìä÷ ( ïëñîä úîëçå
 íéã÷à àäã ïéâá íéòîùð íðéà åéøáãå äéåæá

ðééã ìë àã ìòå àøçàà ãò äìî ùð øáî ìéá÷ã 
 àøçà àååòè äéìò ìá÷î åìéàë äéøáç éúéé àì

 àìà àúåðîéäîì)íù éìùî ( åø÷çå åäòø àáå
 äàëæ ùð øá àäã äàëæ ùð øáã çøà àåä àãå

íåøò òùø àåääì ïéîéä àìã àåä àã òøä øöéã 
 éðá àã ïéâáå áåè øöé åäéàã äéøáç éúééã ãò
 àåää ìáà éúàã àîìòì ïéìùë ïåðéà àùð
 ìéáñ ïéùéá äîë äéøàîì ìéçã åäéàã äàëæ

 àìã ïéâá àîìò éàäáîéäé àìå ïé àåääá óúúù
á÷å òøä øöé" àåä àãä åäìëî äéì áéæù ä

 áéúëã)ë ãì íéìäú ( íìëîå ÷éãö úåòø úåáø
åäé åðìéöé"äàìà áéúë àì ÷éãöì úåòø úåáø á 

á÷ã ïéâá ÷éãö"á÷ êë ïéâáå äéá éòøúà ä" ä
 éàäá àìëî äéì áéæùå ùð øá àåääá éòøúà

äé÷ìåç äàëæ éúàã àîìòáå àîìò:  
בא וראה כמה רעות עברו עליו על יעקב 
כדי שלא יתדבק באותו היצר הרע ויתרחק 

ולכן סבל כמה עונשים וכמה רעות , מחלקו
לא שלותי ולא ", פתח ואמר. ולא ַשַקט

בא וראה ". שקטתי ולא נחתי ויבא רוגז

 ïéâá á÷òéã äéìò åøáò ïéùéá äîë éæç àú
 äé÷ìåçî ÷çøúéå òøä øöé àåääá ÷áãúé àìã
 àìå ïéùéá äîë ïéùðåò äîë ìéáñ êë ïéâáå

 øîàå çúô èé÷ù)ë â áåéàå ( àìå éúåìù àì

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ ()ב"הרש(כמטולא כמשא כבד ' בולות ופיח בעלילות ותא
א "ו שלא יבואו לזנ יצילםכ מה זה דמסיים ומכול"פ דאי אמר לצדיק משמע שמעיקים לצדיק וא" הב

 ).א"נ) (מ"א(ה מצילו ממנו "ר והקב" ולכבוש היצהלחוםרבות רעות צדיק דמצד עצמו יש לו רעות וצער ל
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, כמה רעות סובלים הצדיקים בעולם הזה
כדי , רעות על רעות כאבים על כאבים

יעקב כמה רעות . לַזכות אותם לעולם הבא
כמו שנאמר , רעות על רעות תמיד, סבל

ולא יכולתי להנצל , בבית לבן" לא שלותי"
מאותו הצער , מעשו" ולא שקטתי. "ממנו

ואחר כך , שציער אותי הממונה ההוא שלו
מן דינה ומן " ולא נחתי. "הפחד של עשו

זה הרוגז והערבוביה של " ויבא רוגז. "שכם
ומתוך אהבתו . יוסף שהוא קשה מן הכל

נכנס , של יעקב אל יוסף שהוא סוד הברית
ואזכור את "כי אחר כך כתוב , למצרים

שם ) א שמש"נ(שתמצא השכינה , "בריתי
  .עמו

æâø àáéå éúçð àìå éúè÷ù  ïéùéá äîë éæç àú
 ïéùéá ìò ïéùéá àîìò éàäá àé÷éãö ïéìáñ

 ïéáàë éúàã àîìòì ïåì éëæîì ïéâá ïéáàë ìò
 äîë øéãú ïéùéá ìò ïéùéá ìéáñ äîë á÷òé
 àðìéëé àìå ïáìã àúéáá éúåìù àì øîà úàã
 àåääî åùòî éúè÷ù àìå äéðî àáæúùàì
 åìéçã øúáìå äéìéã àðîî àåää éì øòöã àøòö
 àã æâø àáéå íëù ïîå äðéã ïî éúçð àìå åùòã

 åäéàã óñåéã àéáåáøòå àæâåø åâî åäìëî àéù÷
 óñåéã éáâì á÷òéã àúåîéçø>åäéàã <)åäéàå( 

 áéúë øúáìã ïéâá íéøöîá ìàò úéøáã àæø
)ä å úåîù ( àçëúùàì éúéøá úà øåëæàå

 àúðéëù>ð"ùîù à<äéãäá ïîú :  
וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ "
  ".כנען

 ïòðë õøàá åéáà éøåâî õøàá á÷òé áùéå
)à æì úéùàøá(  

  ô÷/à  
הצדיק אבד ואין איש ", י יוסי פתחרב

שם על לב ואנשי חסד נאספים באין מבין 
הצדיק ". "כי מפני הרעה נאסף הצדיק

בזמן שהקדוש ברוך הוא משגיח , "אבד
ומזדמן הדין , בעולם ואין העולם כראוי

אז הקדוש ברוך הוא , לשרות על העולם
נוטל את הצדיק שנמצא ביניהם כדי 

ולא ימצא מי , יםשישרה הדין על כל האחר
שהרי כל זמן שהצדיק שורה . שיגן עליהם

. הדין לא יכול לשלוט על העולם, בעולם
ויאמר להשמידם "שכתוב , ממשה, מנין לנו

. 'וגו" לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו
ולכן הקדוש ברוך הוא נוטל את הצדיק 

ואז נפרע , מביניהם ומעלה אותו מן העולם
כי מפני הרעה "ק סוף הפסו. וגובה את שלו
בטרם תבא הרעה לשלוט , "נאסף הצדיק

כי מפני "א "ד. (על העולם נאסף הצדיק
). טרם תשלוט הרעה בעולם, "הרעה נאסף

  .זה יצר הרע, "כי מפני הרעה", דבר אחר

 çúô éñåé éáø)à æð äéòùé ( ïéàå ãáà ÷éãöä
 ïéáî ïéàá íéôñàð ãñç éùðàå áì ìò íù ùéà

ä óñàð äòøä éðôî éë àðîæá ãáà ÷éãöä ÷éãö
á÷ã" à÷ãë àîìò éåä àìå àîìòá çâùà ä

 ïéãë àîìò ìò àééøùì àðéã ïîãæàå úåàé
 åäééðéá çëúùàã äàëæ ìéèð àåä êéøá àùãå÷
 çëúùé àìå ïéðøçà åäìë ìò àðéã éøùéã ïéâá
 éøàù äàëæã àðîæ ìë àäã åäééìò ïéâéã ïàî
 ïìðî àîìò ìò äàèìùì ìéëé àì àðéã àîìòá

ùîî áéúëã ä)âë å÷ íéìäú ( íãéîùäì øîàéå
åâå åéðôì õøôá ãîò åøéçá äùî éìåì ' êë ïéâáå

 ÷éìñå åäééðéáî äàëæì ìéèð àåä êéøá àùãå÷
 äéôåñ äéìéã éáâå òøôúà ïéãëå àîìòî äéì
éúéé àìã ãò ÷éãöä óñàð äòøä éðôî éë àø÷ã 

 ÷éãöä óñàð àîìò ìò äàèìùì äòø éðôî éë
é àì ãò óñàð äòøäàîìòá äòøä èåìù]  øáã

øçà[òøä øöé àã äòøä éðôî éë :  
, יעקב היה שלימות האבות, בא וראה

אבל מתוך , והוא עומד להתקיים בגלות
התעכב הדין שלא ישלוט , שהוא צדיק

שהרי כל ימי יעקב לא שרה הדין , בעולם
וכמו כן בימי . על העולם והרעב התבטל

 כיון שהוא מת(, שהוא דמות אביו, יוסף
, )הדין על העולם(לא שרתה הגלות ) מיד

כיון . משום שהוא הגן עליהם כל ימיו
כמו , מיד שרתה עליהם הגלות, שהוא מת

הבה "וסמוך לו ', וגו" וימת יוסף"שנאמר 

 íéà÷ åäéàå äåä ïäáàã åîéìù á÷òé éæç àú
 áëòúà ÷éãö åäéàã åâî ìáà àúåìâá àîéé÷ì
 á÷òéã éîåé ìë àäã àîìòá àèìù àìã àðéã

 úìèáúà àðôëå àîìò ìò àðéã àøù àì] óåàå
éëä[éã éåîåéá  éåáàã àð÷åéã åäéàã óñå) ïåéë

ãéî úéî åäéàã àøù àîìò ìò àðéã (] àøù àì
àúåìâ[ ïåéë éåîåé ìë åäééìò ïéâà åäéàã ïéâá 

 úàã äîë àúåìâ åäééìò àøù ãéî úî åäéàã
 øîà)å à úåîù (åâå óñåé úîéå ' äéì êéîñå) íù
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וימררו את חייהם "וכתוב ". נתחכמה לו
. 'וגו" בעבודה קשה בחומר ובלבנים

) על(כדוגמא זו בכל מקום ששרוי צדיק 
ילו הקדוש ברוך הוא יגן על בשב, בעולם
הדין לא , וכל זמן שהוא קיים, העולם

  .והנה נתבאר, שורה על העולם

é ( áéúëå åì äîëçúð äáä)ãé íù ( úà åøøîéå
îçá äù÷ äãåáòá íäééçåâå íéðáìáå ø ' àðååâë

 øúà ìëá àã> äàëæ àéøùã)ìò (àîìòá <
)àîìò ìò äàëæ àøùã( êéøá àùãå÷ äéðéâá 

 àðéã íéé÷ åäéàã àðîæ ìëå àîìò ìò ïéâé àåä
øîúà àäå àîìò ìò àéøù àì:  

וישב יעקב בארץ מגורי ", בא וראה
כמו שנאמר , "מגורי אביו"מה זה , "אביו

יה פוחד והיה שכל ימיו ה, "מגור מסביב"
רבי ". וישב יעקב בארץ מגורי אביו. "בפחד

שהתקשר וישב באותו מקום , אלעזר אמר
, דוקא" ארץ מגורי אביו. "שנאחז בחושך

מגורי . "בארץ כנען נקשר המקום למקומו
, "בארץ מגורי אביו. "זה הדין הקשה, "אביו

שהיא הארץ , כמו שנאמר אותו הדין הרפה
בו התיישב יעקב ו, שנאחזה מן הדין הקשה

ואותה ארץ היא האספקלריה (ונאחז בו 
  ).שאינה מאירה

 åéáà éøåâî õøàá á÷òé áùéå éæç àú
)à æì úéùàøá(  øîà úàã äîë åéáà éøåâî éàî
)äë å äéîøé ( ìéçã äåä éåîåé ìëã áéáñî øåâî

 éáø åéáà éøåâî õøàá á÷òé áùéå åìéçãá äåäå
 øúà àåääá áéúéå øù÷úàã øîà øæòìà

ãõøà êùçá ãéçàúàà õøàá à÷ééã åéáà éøåâî 
ïòðëá àã åéáà éøåâî äéøúàá àøúà øù÷úà 

 øîúàã äîë åéáà éøåâî õøàá àéù÷ àðéã
 àéôø àðéã àåää>õøà éäéàã< ïî ãéçàúàã 

 äéá ãéçàúàå á÷òé áùéúà äéáå àéù÷ àðéã
)àøäð àìã àéøì÷ôñà éäéà õøà àéääå:(  

חר א. 'וגו" אלה תולדות יעקב יוסף"
שהתיישב יוסף עם יעקב והזדווג השמש 

ומי . אז התחיל לעשות תולדות, עם הלבנה
. חזר ואמר יוסף, הוא שעושה תולדות

שהרי אותו נהר ששופע ויוצא הוא עושה 
משום שאין מימיו פוסקים , תולדות

והוא עושה תולדות בארץ הזו , לעולמים
שהרי . וממנו יוצאים תולדות לעולם

לא , התקרב ללבנהאף על גב ש, השמש
רק אותה הדרגה שנקראת , עושה פירות

ויוסף הוא הדרגה של יעקב לעשות , צדיק
ולכן כתוב , פירות ולהוציא תולדות לעולם

אלה תולדות ". "אלה תולדות יעקב יוסף"
כל מי שהיה מסתכל בדמות , "יעקב יוסף

בא . היה אומר שזו היא דמות יעקב, יוסף
ב אלה וראה שבכל בני יעקב לא כתו

שדמותו , פרט ליוסף, תולדות יעקב ראובן
". בן שבע עשרה שנה. "דומה לדמות אביו

, רמז לו הקדוש ברוך הוא, אמר רבי אבא
שהנה כשנאבד ממנו יוסף היה בן שבע 

וכל אותם ימים שנשארו , עשרה שנים
היה בוכה על אותם , שלא ראה את יוסף

åâå óñåé á÷òé úåãìåú äìà ')á æì úéùàøá( 
 áùéúàã øúá>á óñåé< àùîù âååãæàå á÷òé

 åäéà ïàîå úåãìåú ãáòîì àøù ïéãë àøäéñá
 àåää àäã óñåé øîàå øãäà úåãìåú ãéáòã
 àìã ïéâá úåãìåú ãéáò åäéà ÷éôðå ãéâðã øäð
 éàäá úåãìåú ãéáò åäéàå ïéîìòì éåîéî ïé÷ñô
 àùîù àäã àîìòì úåãìåú ïé÷ôð äéðîå õøà
øá ïéáéà ãéáò àì àøäéñá áø÷úàã áâ ìò óà 

éãö éø÷àã àâøã àåää" àâøã åäéà óñåéå ÷
á÷òéãâ àîìòì ïéãìåú à÷ôàìå ïéáéà ãáòîì 

 äìà óñåé á÷òé úåãìåú äìà áéúë êë ïéâáå
 ìëúñî äåäã ïàî ìë óñåé á÷òé úåãìåú
 àð÷åéã àåä àãã øîà äåä óñåéã àð÷åéãá
 äìà áéúë àì á÷òé éðá åäìëáã éæç àú á÷òéã

 óñåé øá ïáåàø á÷òé úåãìåú éîã äéð÷åéãã
äðù äøùò òáù ïá éåáàã àð÷åéãì  éáø øîà

 ãë àäã àåä êéøá àùãå÷ äéì æîø àáà
 äåä ïéðù äøùò òáù ïá óñåé äéðî ãéáàúà
 óñåéì äéì àîç àìã åøàúùàã ïéîåé ïåðéà ìëå

                                                           

דהיינו יעקב בארץ המקושרת  'ת עם המ"נתייחד התשושרת בדיני ופחד אביו פירוש קהמ' מדת המ'  פיא
 ).א"נ(ש אתקשר אתרא באתריה "בארץ כנען שהיא ארץ ישראל כנגד הארץ העליונה וז' רי אביו גבוובמג

á øâä úåäâäá ÷çîð ïòðë õøàá"à.  
 ).א"נ(ח "ז. ש אלה תולדות יעקב יוסף שיעקב הוא יוסף" חשבינן חד וז ובריתדגוף ג
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, וכמו שהיה בוכה עליו, שבע עשרה השנים
 ברוך הוא נתן לו שבע עשרה שנים הקדוש

אחרות שהתקיים בארץ מצרים בשמחה 
שבנו יוסף היה . ובכבוד ובשלמות הכל

ואותן שבע עשרה . וכל בניו היו לפניו, מלך
ולכן בן שבע עשרה , שנים היו חיים אצלו

  .שנה הוא היה כשנאבד ממנו

éëá äåäà äåäã äîëå ïéðù äøùò òáù ïåðéà 
 òáù äéì áäé àåä êéøá àùãå÷ äéìò éëá

ïéðøçà ïéðù äøùò íéøöîã àòøàá íéé÷úàã 
 åãçáå äåä óñåé äéøá àìëã åîéìùáå àø÷éá

 ïéðù äøùò òáù ïåðéà ååä äéî÷ éåðá ìëå àëìî
ðù äøùò òáù ïá êë ïéâáå äéáâì ïééç ååäïé äåä 

äéðî ãéáàúà ãë åäéà:  
לכן אנשי לבב ", רבי חייא פתח ואמר

שמעו לי חלילה לאל מרשע ושדי מעול כי 
  פעל

çúô àééç éáø øîàå )é ãì áåéà ( éùðà ïëì
 éë ìåòî éãùå òùøî ìàì äìéìç éì åòîù ááì

ìòô  
  ô÷/á  

בא ". אדם ישלם לו וכארח איש ימצאנו
כשברא הקדוש ברוך הוא את , וראה

ועל הדין , עשה אותו על הדין, העולם
וכל המעשים של העולם הם , התקיים

, עומדים בדין חוץ משל הקדוש ברוך הוא
פרש .  העולם שלא יאבדכדי לקיים את

ואותם הרחמים מעכבים את , עליו רחמים
ועל הרחמים , הדין שלא יכלה את העולם

ואם . מתנהג העולם ומתקיים בשבילם
תאמר שהקדוש ברוך הוא עושה דין באדם 

שכאשר הדין שורה על , הרי נאמר, בלי דין
משום אהבתו של , האדם כשהוא צדיק

, שנתבארכמו , הקדוש ברוך הוא אליו היא
שהרי הקדוש ברוך הוא מרחם עליו 

משבר את הגוף , באהבה לקרב אותו אליו
ואז מתקרב , כדי להשליט את הנשמה

והנשמה , האדם אליו באהבה כראוי
וצריך גוף חלש ונפש . שולטת והגוף נחלש

ואז הוא אהוב של , חזקה שמתגברת בחוזק
, כמו שאמרו החברים, הקדוש ברוך הוא
 הוא לצדיק צער בעולם נותן הקדוש ברוך

וכאשר . הזה כדי לזכות אותו לעולם הבא
הוא שונאו של , הנשמה חלשה וגוף חזק

ולא , שאינו מרוצה בו, הקדוש ברוך הוא
אלא דרכיו , נותן לו צער בעולם הזה

משום , מתוקנות והוא בשלמות יתרה
הקדוש ברוך , שאם עושה צדקה או חסד

לא ו, הוא משלם לו את שכרו בעולם הזה
וזהו שתרגם . יהיה לו חלק בעולם ההוא

 éæç àú åðàéöîé ùéà çøàëå åì íìùé íãà
á÷ àøá ãë"ò ä ìòå àðéã ìò äéì ãáò àîì
íéé÷úà àðéãá ïéîéé÷ ïåðéà àîìòã ïéãáåò ìëå 

á÷ã øá àðéãá" àìå àîìò àîéé÷ì ïéâá ä
 ãéáàúéáëòî éîçø ïåðéàå éîçø äéìò ùéøô 

 âéäðúà éîçø ìòå àîìò éöúùé àìã àðéãì
 êéøá àùãå÷ã àîéú éàå äéðéâá íéé÷úàå àîìò

îúà àä àðéã àìá ùð øáá àðéã ãéáò àåä ø
 äàëæ åäéà ãë ùð øáã äéìò àéøù àðéã ãëã

á÷ã àúåîéçø ïéâá"äéà äéá äå øîúàã äîë 
á÷ àäã" äéì àáø÷ì åîéçøá äéìò íéçø ä

 ïéãëå àúîùð äàèìùì ïéâá àôåâ øáúî äéáâì
 úåàé à÷ãë åîéçøá äéáâì ùð øá áéø÷úà
 àôåâ àéòáå ùìçúà àôåâå àèìù àúîùðå

åôé÷úá ó÷úúàã àôé÷ú àùôðå àùìç ïéãëå 
á÷ã àîéçø åäéà" áäé àééøáç åøîàã äîë ä

á÷" äéì éëæîì ïéâá ïéã àîìòá àøòö ÷éãöì ä
 àôé÷ú àôåâå àùìç àúîùð ãëå éúàã àîìòì

á÷ã äéàðù åäéà" áéäé àì äéá éòøúà àìã ä
 ïð÷úúî éåçøåà àìà àîìò éàäá àøòö äéì

ä÷ãö ãáò éàã ïéâá øéúé åîéìùá àåäåâ åáéè åà 
á÷"éì íìùî ä éåäé àìå àîìò éàäá äéøâà ä

 íâøúã àåä àãå àîìò àåääá ÷ìåç äéì
 ñåì÷ðåà)é æ íéøáã (åâå åéàðåùì íìùîå ' íìùîå

                                                                                                                                                                                     

àìò ) ôãá óñåð"å.( 
 ).א"נ) (ח"ז(ב אלקים " כי כן כל מעשה בראשית נעשה בלב
ן להבריא גופו ולא חס על נפשו לכן השפע שממשיך מלמעלה הוא מן החיצונות ומתעבה י שמכוג

ז "ה משלם שכר מצות הרשע בעוה"בזה ניחא דהקב. י"ז כ"הרמ. רוחניות לחלק נפשוו להצלחת גופו ואין ב
] ל"בחס[ה "ש מז"ז ועמ"ב דכיון דהשפע אין בו רוחניות מוכרח לשלם בעוה"ל לרחם שיהיה לעוה"והו

 ).א"נ) (ן"מאי) (ל"כחמ(
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משלם ', וגו" ומשלם לשונאיו"אונקלוס 
ולכן אותו ). הוא(' לשונאיו טובות שהם וכו

צדיק שנשבר תמיד הוא אהוב של הקדוש 
ולא , והדברים הללו כשבדק. ברוך הוא

  .מצא חטא בידו שנענש עליו

åâå ïåðéàã ïååáè éäåàðùì '>ð" àåäéà< êë ïéâáå 
>àåää <)åäéà( àîéçø åäéà øéãú øáúàã äàëæ 

á÷ã" àáåç çëùà àìå ÷ãá ãë éìî éðäå ä
äéìò ùðòúàã äéãéá:  

, אחד, להסתכל בכמה צדדיםכאן יש 
שהנה ראינו שאין השכינה שורה במקום 

אם אין . אלא במקום שיש בו שמחה, עצוב
, אין שכינה שורה באותו מקום, בו שמחה

ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן "כמו שנאמר 
". רוח אלקים) 'יד ה(המנגן ותהי עליו 

שהרי ודאי ששכינה לא שורה במקום 
שמשום שהיה , מיעקב, מנין לנו. עצוב

כיון . עצוב על יוסף הסתלקה ממנו שכינה
מיד , שבאה לו השמחה על בשורת יוסף

כאן בצדיק הזה ". ותחי רוח יעקב אביהם"
כיון שהוא חלש ונשבר , שנשבר

שהרי הוא , איפה השמחה, במכאובים
שהנה , ואחד. בעצב ואין עמו שמחה בכלל

ראינו כמה אהובים היו צדיקים לפני 
ך הוא ולא נשברו בחלאים ולא הקדוש ברו
למה , ולא נחלש גופם לעולמים, במכאובים

ואלה , שאלה נשברו, לא אלה כאלה
ואם תאמר שהנה . עומדים בגופם כראוי

אלה שעמדו בקיום כראוי משום שהם 
, כמו שבארוהו, צדיקים בני צדיקים הם

, ואלו האחרים צדיקים ולא בני צדיקים
שהנה אביו , הנה ראינו צדיקים בני צדיקים

למה , והוא צדיק, של זה צדיק בן צדיק
אלא . נשבר גופו במכאובים וכל ימיו בצער

שהנה כל מעשי הקדוש ברוך , כאן הוא סוד
כי פעל אדם ישלם לו ", הוא באמת וצדק

מצאנו בספרי ". וכארח איש ימצאנו
אחד , ואצלו סוד אחר, הראשונים סוד אחד

ה שהרי יש לפעמים שהלבנ, שהוא שנים
בחיסרון ושורה בדין ואין השמש נמצאת 

ובכל זמן ובכל שעה יש לה להוציא , אצלה
, נשמות לבני אדם כמו שלקטה בראשונה

ומוציאה אותם כעת בזמן שהיא עומדת 
יהיה , ומי שלוקח אותה באותו זמן. בדין

ונשבר , והעוני הולך אליו, תמיד בחיסרון
בין חייב בין , תמיד בדין כל ימי האדם

רק שתפלה מבטלת את כל גזרי , זכאי

äã ãç ïéøèñ äîëá àìëúñàì úéà àëä à
 àìà åáéöò øúàá àéøù àì àúðéëùã ïðéîç
 àì äéá úéì äåãç éà äåãç äéá úéàã øúàá
 øîà úàã äîë øúà àåääá àúðéëù àéøù

)î"åè â á ( ïâðîä ïâðë äéäå ïâðî éì åç÷ äúòå
 åéìò éäúåíéäìà çåøà àì éàãå àúðéëù àäã 

 äåäã ïéâáã á÷òéî ïìðî åáéöò øúàá àéøù
 ú÷ìúñà óñåéã äéìò áéöò ïåéë äéðî àúðéëù

 ãéî óñåéã äøåùáã äåãç äéì àúàã) úéùàøá
æë äî ( äàëæ éàäá àëä íäéáà á÷òé çåø éçúå

 ïà ïéáåàëîá øáúàå àùìç åäéàã ïåéë øáúàã
 äåãç äéîò úéìå åáéöòá åäéà àäã äåãç àåä
 àé÷éãö ååä ïéîéçø äîë ïðéîç àäã ãçå ììë
àìå ïéòøîá åøáúà àìå àåä êéøá àùãå÷ éî÷ 
 ïéîìòì ïåäìã àôåâ ùìçúà àìå ïéáåàëîá
 éîéé÷ ïéìàå åøáúà ïéìàã ïéìàë ïéìà åàì éàîà

àå úåàé à÷ãë åäééôåâá" åîéé÷ã ïéìà àäã ú
 éðá é÷éãö ïåðéàã ïéâá úåàé à÷ãë àîåé÷á
 é÷éãö ïéðøçà ïéìàå äåî÷åàã äîë åäðéà é÷éãö
 é÷éãö éðá é÷éãö ïðéîç à÷ àä é÷éãö éðá åàìå

 éåáà àäã äàëæ åäéàå äàëæ øá äàëæ ïéãã
 àøòöá éåîåé ìëå ïéáåàëîá äéôåâ øáúà éàîà

á÷ã éåãáåò ìë àäã åäéà àæø àëä àìà" ä
 åëæå èåù÷á)é ãì áåéà ( åì íìùé íãà ìòåô éë

 éàîã÷ éøôñá àðçëùà åðàéöîé ùéà çøàëå
 ïéøú åäéàã ãç àøçà àæø äéáâìå àãç àæø

ïéðîæ úéà àäãáéâôá éäéà àøäéñã  àéøùå åî
 àðîæ ìëáå äáâ çëúùà àì àùîùå àðéãá

äì úéà àúòù ìëáåâ éðáá ïéúîùð à÷ôàì 
àúéîã÷á àè÷ìã äîë àùðã ïåì ú÷éôàå 

 ïàî éàä àðéãá àîéé÷ éäéàã àðîæá àúùä
 àúåòøâá øéãú éåäéì àðîæ àåääá äì èé÷ðã

                                                           

à ÷åñôä ïåùì :åäé ãé"ä. 
שיעות מהשמש שנפגמה מצד מעשה הרע שבתחתונים שמתקלקלים הצנורות המתפ' היינו מדת המ ב

 ).א"נ(ש ושריא בדינא "אל הירח ומתמלאת מדין הגבורה וז
 ).א"נ(ל אלף נולדים ואלף מתים "שבכל יום ארז ג
 ).א"נ(ש בקדמיתא "והר וזזב' ח כנ"יב'  המת ירצה שהנשמות מתעכבות בפנימיוד
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ואותו הזמן . ויכול לסלקם בתפלה, הדינים
ואותו , שאותה הדרגה עומדת בשלמות

אז אותה , נהר ששופע ויוצא משתמש בה
, הנשמה שיצאה ונדבקה בו באותו האדם

בבנים , בעושר, אותו האדם מושלם בכל
  והכל משום. ובשלמות הגוף

 ìë àðéãá øéãú øáúàå äéáâì àìæà àúåðëñîå
ïéá àáééç ïéá ùð øáã éåîåéäàëæ à àúåìöã øá 

 àåääå àúåìöá à÷ìñì ìéëéå ïéðéã éøæâ ìë ìéèá
 øäð àåääå åîéìùá àâøã àåää àîéé÷ã àðîæ
 àúîùð àåää ïéãë äá ùîúùà ÷éôðå ãéâðã
 øá àåää ùð øá àåääá äéá ú÷áãúàå ú÷ôðã
 åîéìùá ïéðáá àøúåòá àìëá íéìúùà ùð

ïéâá àìëå àôåâã  
  àô÷/à  

 ומתחבר אותו המזל ששופע ויוצא
באותה הדרגה להשתלם בו ולהתברך 

 ועל כן .תלוי במזלהכל  ועל כן ,ממנו
לא תלויים  , חיים ומזונות, בנים,שנינו

 שהרי בזכות אינו אלא .בזכות אלא במזל
 כל לכןו. עד שמתמלאת ומאירה מן המזל

 והם צדיקי ,אותם שנשברו בעולם הזה
נשברים בעולם הזה ונדונים  כולם ,אמת
 משום שאותה הנפש גרמה ,מהל .בדין
 ועל כן חס עליהם הקדוש ברוך הוא ,להם

  .לעולם הבא

 àåääá øáçúàå ÷éôðå ãéâðã àìæî àåää
 àã ìòå äéðî àëøáúàìå äéá àîìúùàì àâøã
 ééç éðá ïðéðú àã ìòå àúìî àéìú àìæîá àìë

éðåæîåá àìæîá àìà àúìî àéìú àúåëæá åàì 
à åäéà åàì àúåëæá àäã àúìî àéìú ãò àì

 ïåðéà ìë êë ïéâáå àìæî ïî øéäðúàå àéìîúàã
 åäìë èåù÷ éàëæ ïåðéàå àîìò éàäá åøáúàã
 àîòè éàî àðéãá åðãúàå àîìò éàäá åøáúà
 ñééç àã ìòå åäì àîøâ àùôð àéääã ïéâá

á÷ åäééìò"éúàã àîìòì ä:  
כל מה שעושה הקדוש , רבי אלעזר אמר
ש כדי לטהר אותה הנפ, ברוך הוא הוא בדין

ולכן כל מעשיו (, להביא אותה לעולם הבא
א משום שכל "של הקדוש ברוך הוא נ

, הם בדין ואמת) מעשי הקדוש ברוך הוא
וכדי להעביר ממנו אותה זוהמא שקבלה 

ועל כן נשבר אותו הגוף , בעולם הזה
ולכן הקדוש ברוך הוא , ונטהרת הנפש

עושה לאותו הצדיק שיסבול יסורים 
ויתנקה מן הכל , ומכאובים בעולם הזה

צדיק ' ה"ועל כן כתוב . ויזכה לחיי עולם
  .והנה נתבאר, ודאי, "יבחן

á÷ ãéáòã äî ìë øîà øæòìà éáø" àðéãá ä
 äì äàúééàì àùôð àéääì äàëãì ïéâá åäéà

 éúàã àîìòì)á÷ êë ïéâáå"éåãáåò ìë ä (]ð" à
á÷ã éåãáåò ìëã ïéâá"ä[ èåù÷å àðéãá ïåðéà 

åää äéðî àøáòàì ïéâáå éàäá úìéá÷ã àîäåæ à
 úàéëãúàå àôåâ àåää øáúà àã ìòå àîìò

á÷ êë ïéâáå àùôð" äàëæ àåääì ãéáò ä
 é÷ðúéå àîìò éàäá ïéáåàëîå ïéøåñé ìåáñéã

 áéúë àã ìòå àîìò ééçì äëæéå àìëî) íéìäú
ä àé (åäé"øîúà àäå éàãå ïçáé ÷éãö ä:  

אך אל הפרוכת לא ", רבי שמעון פתח
א יגש כי מום בו ולא יבא ואל המזבח ל

אך ". "מקדשו' יחלל את מקדשי כי אני ה
באותה , בא וראה, "אל הפרוכת לא יבא

מוציא , שעה שאותו הנהר ששופע ויוצא
כולם , כל אותן הנשמות והנקבה מתעברת

לפני תואר , עומדים בפנים בבית לפנים

 çúô ïåòîù éáø)âë àë àø÷éå ( ìà êà
 åá íåî éë ùâé àì çáæîä ìàå àáé àì úëøôä

åäé éðà éë éùã÷î úà ììçé àìå" êà åùã÷î ä
 àúòù àéääá éæç àú àáé àì úëøôä ìà
 ïéúîùð ïåðéà ìë ÷éôà ÷éôðå ãéâðã øäð àåääã

úøáòúàå àèøå÷á åâì ïéîéé÷ åäìë àá÷åð 

                                                                                                                                                                                     

יופגמו לעולם כ העשירו ואם יצאו בעת פגימו "ע וכיוצא שהיו עניים ואח"ת הרי הלל ור" כלומר ואא
י תפלתם בטלו כל גזרי דינין "א דראוים היו שיופגמו לעולם אבל ע"זואם בעת שלימו יושלמו לעולם ל

 ).א"נ(ח "ז. ויכולין לסלקא
  ).ג"א ה ע"כללים ח(כלומר הוא מכבשי דרחמנא ובהנהגה של צדיק ורע לו  ב
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וכשהלבנה נפגמת באותו צד של . הבית
, וצאותאז כל אותן נשמות שי, הנחש הרע

, אף על גב שכולן טהורות וכולן קדושות
בכל אותם מקומות , הואיל ויצאו בפגם

כולם נשברו ונפגמו , שהגיעו אותן הנשמות
ואלו הם , צער וכמה כאבים] מיני[בכמה 

א נשמות של מקומות "נשמות ומקומות נ(
שהקדוש ברוך הוא רוצה בהם ) של פגם

ואף על גב שהנשמות , אחר שנשברו
סוד הדבר שורים . ולא בשמחהבעצבות 

והנשמה , הגוף נפגם, כדוגמא שלמעלה
. ודאי כדוגמת זה, בפנים כדוגמא שלמעלה

ולכן אלו הם שצריכות להתחדש 
והיה "ועל אלו כתוב . בהתחדשות הלבנה

מדי חודש בחדשו ומדי שבת בשבתו יבא 
כל בשר ". 'כל בשר להשתחות לפני אמר ה

ים וצריכ. שאלו יתחדשו בכל, ודאי
ואלו הם . להתחדש בהתחדשות הלבנה

פגומים באותו , בשותפות אחת עם הלבנה
, ולכן היא תמיד שורה בתוכם, הפגם שלה

ואת "כמו שנאמר , שאינה עוזבת אותם
לנשברי ' קרוב ה"וכתוב , "דכא ושפל רוח

לאותם שסובלים אותו הפגם עם , "לב
ועל זה . הם קרובים לה תמיד, הלבנה

באותם החיים , "םלהחיות לב נדכאי"
, שבאים לה להתחדש יהיה להם חלקם

ואלו . אותם שסובלים עמה יתחדשו עמה
, של אהבה הם. נקראים יסורים של אהבה

, של אהבה אותם, ולא מאותו האדם
שנפגם האור של האהבה הקטנה שנדחית 

לכן אלה הם חברים . מאהבה רבה
אשרי חלקם בעולם הזה . משתתפים עמה

זכו לזה להיות חברים שהם , ובעולם הבא
  .'וגו" למען אחי ורעי"עליהם כתוב , עמה

åâìãà àåääá íéâôúà àøäéñ ãëå àèøå÷ åèéñá 
 ïéúîùð ïåðéà ìë ïéãë àùéá àéåçã àøèñ
 ïéùéã÷ åäìëå ïééëã åäìëã áâ ìò óà ïé÷ôðã
 ïåðéà åèîã éøúà ïåðéà ìëá åîéâôá å÷ôðå ìéàåä
 ïéøòö äîëá åîéâôúàå åøáúà åäìë ïéúîùð

 ïåðéà ïéìàå ïéáàë äîëá) ïéúîùðåïéøúà (>ð" à
åîéâôã ïéøúàã ïéúîùð<á÷ åäá éòøúàã " ä

 åáéöòá ïéúîùðã áâ ìò óàå åøáúàã øúáì
 àìéòìã àðååâë ïééøù äìîã àæø ïååãçá àìå

íéâôúà àôåâá àìéòìã àðååâë åâì àúîùðå 
àãåéâ ïééòáã ïåðéà ïéìà êë ïéâáå àãã àðååâë 

àøäéñã àúåúãçá éúåúãçìã áéúë ïéìà ìòå 
)åë åñ äéòùé ( úáù éãîå åùãçá ùãç éãî äéäå

 øîà éðôì úåçúùäì øùá ìë àáé åúáùá
åäé" àìëá ïåúãçúé ïéìàã éàãå øùá ìë ä

 ïéìàå àøäéñã àúåúãçá éúåúãçì ïééòáå
ïåðéàä àåääá ïéîéâô àøäéñá àãç àúåôúåùá 

 øéãú åäééååâá àéøù éäéà êë ïéâáå äìéã åîéâô
øîà úàã äîë ïåì à÷áù àìã) åè æð íù ( úàå

 áéúëå çåø ìôùå àëã)èé ãì íéìäú ( áåø÷
åäé" àøäéñ íò éìáñã ïåðéàì áì éøáùðì ä

 àã ìòå øéãú äì ïéáéø÷ ïåðéà åîéâô àåää
 äì ïééúàã íééç ïåðéàá íéàëãð áì úåéçäì
 äîò éìáñã ïåðéà ïåä÷ìåç ïåì àäé àúãçúàì
 ìù äáäà ìù ïéøåñé ïåø÷à ïéìàå äîò ïåúãçúé

äáäà äéðî åàìå ïåðéà ]àåääã) [àåääî( ùð øá 
 íâôúàã ïåðéà äáäà ìù]àøåäð) [äéøåäð( ìù 

áø äáäàî àéçãúàã àèåæ äáäàà )å( êë ïéâá
 íéøáç ïåðéà ïéìàî äàëæ äãäá íéôúåù

 åëæ ïåðéàã éúàã àîìòáå ïéã àîìòá ïåä÷ìåç
 áéúë åäééìò äãäá íéøáç éåäîì éàäì) íù

ç áë÷ (âå éòøå éçà ïòîìå'å:  

                                                                                                                                                                                     

. ל תוך יסוד ועטרה לפנים"ר[ כולם עומדים לפניו במלבוש וכסוי שלפנים בתואר הבית הפנימי א
ומלת קורטא פירוש בית כי כן תרגומו של הממלאים בתיהם . ושם הנשמות יושבות בהיכל המלך] ב"הרש

 ).א"ד(כסף די מליין קורטייהו סימא 
  .יהל אור' עי ב

â  àãå)ôã"å.( 
 ונפלו הרי הם חלקי השכינה שנאבדו ממנו, ן"הרי הוא עליית ניצוצי הקדושה שהם מהמלכויות דב ד

 ).ד"א כח ע"ביאורים ח(בעולם התהו 
 ).א"ד( תקונים קד ה
ב אתוון "יווג אדברה לשון ראוה מדברת שלום יסוד בך כזי הצדיקים יש " וסיים אדברה שלום בך ועו

 ).א"נ) (ן"מאי(א "וגם רומז לז



úéùàøá 

828 

הנה ישכיל עבדי ירום ", פתח ואמר
אשרי חלקם של ". ונשא וגבה מאד

הצדיקים שהקדוש ברוך הוא גלה להם 
הפסוק , בא וראה. דרכי התורה ללכת בהם

" הנה ישכיל עבדי", הזה הוא סוד עליון
כשברא הקדוש , אבל בא וראה. ובארוה

עשה את הלבנה , ברוך הוא את העולם
אין לה מעצמה שהרי , והקטין את אורה

האירה , ומשום שהקטינה את עצמה, כלום
. בגלל השמש ובחוזק האורות העליונים

ישראל היו , ובזמן שהיה בית המקדש קיים
עוסקים בקרבנות ועולות ועבודות שהיו 
עושים הכהנים ולוים וישראלים כדי לקשר 

ולאחר שנחרב בית . קשרים ולהאיר אורות
וארה והלבנה לא ה, נחשך האור, המקדש

  והשמש, מן השמש

 øîàå çúô)âé áð äéòùé ( éãáò ìéëùé äðä
 àéé÷éãöã ïåä÷ìåç äàëæ ãàî äáâå àùðå íåøé

á÷ã" àú åäá êäîì àúééøåàã éçøà ïåì éìâ ä
 éãáò ìéëùé äðä åäéà äàìò àæø àø÷ éàä éæç

á÷ àøá ãë éæç àú ìáà äåî÷åàå" ãáò àîìò ä
 äì>ì< úéì àäã àäøåäð äì øòæàå àøäéñ äì

íåìë äîøâîà àøäðúà äîøâ úøéòæàã ïéâáå 
 àðîæáå ïéàìò ïéøåäðã àô÷åúáå àùîù ïéâá
 éìãúùî ååä ìàøùé íéé÷ àùã÷î éá äåäã

÷áå éðäë ïéãáò ååäã ïéðçìåôå ïååìòå ïéðáø
 àøäðàìå ïéøù÷ àøù÷ì ïéâá éìàøùéå éàåéìå
 êùçúà àùã÷î éá áøçúàã øúáìå ïéøåäð

 úøéäðúà àì àøäéñå àøåäðàùîùå àùîù ïî  

  àô÷/á  
ואין לך יום , הסתלק ממנה ולא האירה

כמו , שלא שולטים בו קללות וצער וכאבים
ובאותו זמן שהגיע זמן הלבנה . שנתבאר

". הנה ישכיל עבדי", מה כתוב, להאיר
זהו , "הנה ישכיל עבדי"נאמר על הלבנה 

שמתעוררת " הנה ישכיל. "סוד האמונה
יח ריח ובא כמי שהר, התעוררות שלמעלה
מצד האור " ירום. "להתעורר ולהסתכל

כמו שנאמר " ירום. "העליון של כל האורות
מהצד של " ונשא". "ולכן ירום לרחמכם"

" מאד. "מהצד של יצחק" וגבה. "אברהם
והכל , ואף על גב שבארוהו. מצדו של יעקב

ובאותו זמן יעורר . אחד בסוד של החכמה
להאיר הקדוש ברוך הוא התעוררות עליונה 

והיה אור "כמו שנאמר , ללבנה כראוי
הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה 

ולכן תתוסף ". שבעתים כאור שבעת הימים
ולכן יתעוררו אז כל אותם , לה רוח עליונה

, "עבדי"וזהו , המתים שהם בתוך העפר
כמו שנאמר , הסוד שמפתחות רבונו בידו

ויאמר ) "וכמו שנאמר" אל עבדו זקן ביתו("
, זו הלבנה כמו שנאמר, "הם אל עבדואבר

זקן . "ן שהוא עבד שליח רבונו"מטטרו
". נער הייתי גם זקנתי"כמו שנאמר , "ביתו

משום שכל , "המושל בכל אשר לו"
  .ירוק ולבן ואדום, הצבעים נראים בו

 àîåé êì úéìå àøäðúà àìå äðî ÷ìúñà
 äîë ïéáàëå ïéøòöå ïéèååì äéá àèìù àìã

îæ àåääáå øîúàã àøäéñã àðîæ éèîã àð
 áéúë äî àøäðúàì)âé áð äéòùé ( ìéëùé äðä
àøäéñã äéìò éãáòá éãáò ìéëùé äðä øîúà 

 øòúàã ìéëùé äðä àúåðîéäîã àæø àåä àã
 àìéòì àúåøòúà>ïàîë <)äîë( àçéø çøàã 

 àøèñî íåøé àìëúñàìå àøòúàì éúàå
 øîà úàã äîë íåøé ïéøåäð ìëã äàìò àøåäðã

)çé ì äéòùé( àøèñî àùðå íëîçøì íåøé ïëìå 
 àøèñî ãàî ÷çöéã àøèñî äáâå íäøáàã
 àæøá ãç àìëå äåî÷åàã áâ ìò óàå á÷òéã

á÷ øòúé àðîæ àåääáå àúîëçã" àúåøòúà ä
 äîë úåàé à÷ãë àøäéñì äì àøäðàì äàìò

 øîà úàã)åë íù ( øåàë äðáìä øåà äéäå
 úòáù øåàë íéúòáù äéäé äîçä øåàå äîçä

éâáå íéîéä ï]êë[ )ã( ïéâáå äàìò çåø äá óñåúé
 àøôò åâ ïåðéàã àéúéî ïåðéà ìë ïéãë ïåøòúé êë
 äéãéá äéøàîã ïçúôîã àæø éãáò àåä àãå

 øîà úàã äîë)á ãë úéùàøá) ( ï÷æ åãáò ìà
øîà úàã äîëå åúéá ( åãáò ìà íäøáà øîàéå

åøèèî øîúàã äîë àøäéñ àã" ãáò åäéàã ï
äîë åúéá ï÷æ äéøàîã àçéìù øîà úàã 

)äë æì íéìäú ( ìëá ìùåîä éúð÷æ íâ éúééä øòð

                                                           

 . שלא היה אור במלכות שבו, ג שזהו דוגמת העקודים"י ג ע"א ס"בבהגר' עי א
 .ה"א דברינו בשם הדע" קפא עלעיל' עי ב
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åøé äéá ïåæçúà ïéðååâ ìëã ïéâá åì øùà"ååçå ÷" ø
îåñå"÷:  

. זהו הצדיק, "שים נא ידך תחת ירכי"
שהרי אז העבד , סוד הדבר קיום העולם

הזה ממונה בסוד עליון להחיות את שוכני 
ויעשה שליח ברוח של מעלה , העפר

והנשמות למקומן לאותם להשיב הרוחות 
שהתבלו ונרקבו תחת ) שנכלו(גופים 

". אלהי השמים' ואשביעך בה. "העפר
להתלבש , "ואשביעך"מה זה , "ואשביעך"

שהם סוד , בסוד של שבעה אורות עליונים
, "אשר לא תקח אשה. "השלמות העליונה

זהו הגוף שתחת העפר שיש לו קיום 
שכל אותם שנקברו בה , להקים מהעפר

הם יתעוררו , ו להקבר בארץ ישראלוזכ
יחיו "שכתוב , כמו שבארנו, בראשונה

אלו המתים של ארץ , בראשונה, "מתיך
אותם המתים של , "נבלתי יקומון. "ישראל

ועל זה לאותם גופים של . שאר הארצות
ולא לגופות שאר , ישראל שנקברו שם

העמים עובדי עבודה זרה שהארץ נטמאה 
". קח אשה לבניאשר לא ת", ועל כן. מהם

שכל נשמות העולם , "לבני"מה זה 
אותם , שיוצאות מאותו נהר ששופע ויוצא

אשר לא "ועל זה , בנים לקדוש ברוך הוא
, זו הנשמה" לבני", זה הגוף" תקח אשה

אלו גופות של עמים " מבנות הכנעני"
עובדי עבודה זרה שעתיד הקדוש ברוך הוא 

כמו שנאמר , לנער אותם מהארץ הקדושה
כמי שמנער טלית , "וינערו רשעים ממנה"

  . מהזוהמא שלה

 éëøé úçú êãé àð íéù)á ãë úéùàøá ( àã
 ïéãë àäã àîìòã àîåé÷ äìîã àæø ÷éãö àåä
 éøééãì ïåì àééçàì äàìò àæøá àðîî ãáò éàä

ìù ãéáòúéå àøôòå àáúàìå àìéòìã àçåøá àç
ðå ïéçåø éôåâ ïåðéàì åäééøúàì ïéúîù)åìëúàã (

>åìáúàã< êòéáùàå àøôò úåçú åá÷øúàå 
åäéá" íéîùä éäìà ä)â íù ( éàî êòéáùàå

 ïéàìò ïéøåäð òáùã àæøá àùáìúàì êòéáùàå
 äùà ç÷ú àì øùà äàìò åîéìùã àæø ïåðéàã

)íù ( äéì úéàã àøôò úåçúã àôåâ àåä àã
àøôòî àî÷àì àîåé÷à åøá÷úàã ïåðéà ìëã 

 ïåðéà ìàøùéã àòøàá àøá÷úàì åëæå äá
åøòúé áéúëã àðîé÷åàã äîë àúéîã÷á ï

)èé åë äéòùé ( ïéúî ïéìà àúéîã÷á êéúî åéçé
 øàùã ïéúî ïåðéà ïåîå÷é éúìáð ìàøùéã àòøàã
 ìàøùéã ïåäéôåâ ïåðéàì àã ìòå ïàòøà

òò ïéîò øàùã éôåâì àìå ïîú åøá÷úàã" æ
àáàúñàã ç÷ú àì øùà àã ìòå åäééðéî àòøà 

ìòã ïéúîùð ìëã éðáì éàî éðáì äùà àî
 ïéðá ïåðéà ÷éôðå ãéâðã øäð àåääî é÷ôðã

á÷ì" àôåâ àã äùà ç÷ú àì øùà àã ìòå ä
éðáìá éðòðëä úåðáî àúîùð àã ) ãë úéùàøá

â (òò ïéîòã ïéôåâ ïéìà"á÷ ïéîæã æ" ïåì àøòðì ä
 øîà úàã äîë àùéã÷ àòøàî)âé çì áåéà (

 àúéìè øòðîã ïàîë äðîî íéòùø åøòðéå
äìéã àîäåæî:  

, "ארצי". "ארצי ואל מולדתי תלךכי אל "
זו הארץ הקדושה שהיא ראשונה לכל שאר 

כי אל "ועל זה . (כמו שנתבאר, הארצות
זו הארץ הקדושה שהיא שלו בין כל , "ארצי

שאר הארצות שחלק אותם לממונים 
כי אל ארצי ואל "ועל זה , )אחרים
מה זה , "אל ארצי"כיון שאמר ". מולדתי

כמו " ארציאל "אלא ". ואל מולדתי"
אלו הם , ואל מולדתי) "מה זה. (שנאמר
  .ישראל

 êìú éúãìåî ìàå éöøà ìà éë) ãë úéùàøá
ã (äéàã àùéã÷ àòøà àéä àã éöøàé äàîã÷ 

 øîúàã äîë ïéòøà øàù ìëì) ìà éë àã ìòå
 ìë ïéá äéìéã åäéàã àùéã÷ àòøà àã éöøà

ïéðøçà ïðîîì ïåì âéìôã ïéòøà øàù ( éë àã ìòå
å éöøà ìà åäî éöøà ìà øîàã ïåéë éúãìåî ìà

 øîúàã äîë éöøà ìà àìà éúãìåî ìàå)åäî (
ìàøùé ïåðéà ïéìà éúãìåî ìàå:  

áéúë äî éæç àú)é ãë úéùàøá ( ãáòä ç÷éå כמו , "ויקח העבד", בא וראה מה כתוב

                                                           

. י העצם הנקרא לוז כנודע"ג דאינו אלא מלא תרווד רקב קראו אשה דאית ליה קיומא ע"אע'  פיא
 ).א"נ(ח "ז. היש המעט שהוא העצם לוז כנזכר' ואפשר דמפרש אשה לשון ישות ופי

רב הקדוש ה מוך לאורות בסוד בנים אתם כמו שביאר באורךס פירוש דאור מחצב הנשמות הוא ב
 ).א"נ) (ן"מאי(ל "ו זצ"מהרח
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אלו הם עשר , "עשרה גמלים. "שנתבאר
דרגות שהעבד הזה שולט עליהם כדוגמא 

שהם באותו , "מגמלי אדוניו. "שלמעלה
 והעבד הזה ,כמו שנתבאר, צבע ממש

, "וכל טוב אדניו בידו. "שולט ונתקן בהם
כל אותו טוב הרוחות העליונים שיוצאים 

וכל . "מתוך אותם אורות ומאורות עליונים
אותו השמוש של השמש , "טוב אדוניו

ויקם וילך אל ארם . "שנמשכה בה בלבנה
זהו המקום של הארץ הקדושה , "נהרים

. ששם בכתה רחל כשחרב בית המקדש
, "ברך הגמלים מחוץ לעיר אל באר המיםוי"

להתחזק כחה בחזקה כראוי טרם תכנס 
מה ". לעת ערב. "להקים את אותם הגופים

  זה ערב שבת, "לעת ערב"זה 

 äøùò ïåðéà ïéìà íéìîâ äøùò øîúàã äîë
ïéâøãà àìéòìã àðååâë åäééìò àèìù ãáò éàäã 

éðãà éìîâî äîë ùîî àðååâ àåääë ïåðéàã å
 áåè ìëå åäá ï÷úúàå àèìù ãáò éàäå øîúàã
 é÷ôðã ïéàìò ïéçåø åáéè àåää ìë åãéá åéðãà
 åéðåãà áåè ìëå ïéàìò ïéðéöåáå ïéøåäð ïåðéà åâî
 àøäéñá äá àëùîúàã àùîùã àùåîù àåää

 íéøäð íøà ìà êìéå í÷éå)íù ( àòøàã øúà àã
úëáã àùéã÷á ãë ìçø ïîú  àùã÷î éá áéøç

íéîä øàá ìà øéòì õåçî íéìîâä êøáéå)  íù
àé( úåàé à÷ãë àäô÷åúá àäìéç àô÷úúàì 

 áøò úòì ïéôåâ ïåðéàì ïåì àî÷àì ìåòéú àì ãò
)íù (úáù áøò àã áøò úòì éàî  

  áô÷/à  
לעת . "שהוא הזמן של האלף הששי

, "ולעבודתו עדי ערב"כמו שנאמר , "ערב
לעת צאת ". "בכי ינטו צללי ער"וכתוב 
שבאותו זמן עתידים לקום , "השאבת
בראשונה מכל שאר בני העולם , ולהחיות

, )ושואבים(אותם ששואבים מימי התורה 
, כדי שיתעסקו לשאוב ממימי התורה

, והם יצאו בראשונה, והתחזקו בעץ החיים
, שעץ החיים גרם להם שיקומו בראשונה

, "ובנות אנשי העיר יוצאות. "כמו שנתבאר
וארץ "כמו שנאמר , "יוצאות" זה מה

שעתידה הארץ לפלוט , "רפאים תפיל
ועל כך , ממנה כל הרוחות שהם בתוכה

ליטול , "לשאוב מים". "יוצאות"כתוב 
נשמה ולקבלה כראוי מתוקנת ממקומה 

  .כראוי

 äîë áøò úòì äàúéúù óìàã àðîæ åäéàã
 øîà úàã)âë ã÷ íéìäú ( áøò éãò åúãåáòìå

 áéúëå) å äéîøéã ( úàö úòì áøò éììö åèðé éë
 úåáàåùä)àé ãë úéùàøá ( ïéðéîæ àðîæ àåääã

 àîìò éðá øàù ìëî àúéîã÷á àééçàìå í÷éîì
 àúééøåàã éåîéî éáàùã ïåðéà)åïéáàù ( ïéâá

 àáàùì å÷ñòúàãî åô÷úúàå àúééøåàã éîéî
 àðìéàã àúéîã÷á ïå÷ôé ïåðéàå ééçã àðìéàá

 àúéîã÷á ïåîå÷éã ïåì àîøâ ééçã øîúàã äîë
 úåàöåé øéòä éùðà úåðáå)âé ãë úéùàøá ( éàî
 øîà úàã äîë úåàöåé)èé åë äéòùé ( õøàå

 ìë äðî èìôîì àòøà àðéîæã ìéôú íéàôø
éçåø áéúë àã ìòå äååâá ïåðéàã ï) ãë úéùàøá

âé ( àìá÷ìå àúîùð àìèðì íéî áåàùì úåàöåé
éæç à÷ãë äøúàî àð÷úî úåàé à÷ãë äì:  

אשר אמר אליה הטי נא והיה הנערה "
שכל , משום שהרי נתבאר, "כדך ואשתה

אותן נשמות של העולם שהתקיימו בעולם 
הזה והשתדלו לדעת את רבונם בסוד 

היא עולה ומתקיימת , החכמה העליונה
בדרגה עליונה על כל אותם שלא נדבקו 

וזו . והם מתקיימים בראשונה, ולא ידעו
, השאלה שעמד אותו העבד לדעת ולשאול
. במה התעסקה אותה הנשמה בעולם הזה

 êãë àð éèä äéìà øîåà øùà äøòðä äéäå
äúùàåâ )ãé íù ( ïåðéà ìëã øîúà àäã ïéâá

åîéé÷úàã àîìòã ïéúîùð àîìò éàäá 
 àúîëçã àæøá ïåäéøàîì òãðîì åìãúùàå
 ìò äàìò àâøãá úîéé÷úàå ú÷ìñ éäéà äàìò
 ïåîéé÷úà ïåðéàå åòãé àìå å÷áãúà àìã ïåðéà ìë
 ãáò àåää íéà÷ã àúìàù àåä àãå àúéîã÷á
 àúîùð àéää ú÷ñòúà äîá ìàùîìå òãðîì

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(הרי עשר ' ק כלול מג"היכלות דיצירה כי היכל קה'  פירוש זא
. ק"רון שהוא חורבן בהמחנ מסיפיה דקרא אל עיר נחור מלשון "א. ש הבכיה"הרים ענ פירוש מדקאמר ב

 ).א"נ) (מ"א(גם כתיב קול ברמה נשמע . םרבגימטריא א' רחל עם האותיו' אפ. ח"ז
 ).א"נ(ד זיל תהי אקנקניה " עג
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אתה צריך , "ואמרה אלי גם אתה שתה"
ואחריך , לשתות ולהיות משקה בראשונה

משום שכל אותם , "וגם לגמליך אשקה"
אף על גב שִנְשִקים , שאר המרכבות
כולם נשקים מעבודת , מהמדרגה הזו

, הצדיקים שיודעים עבודת רבונם כראוי
כל דרגה ודרגה שהצדיקים יודעים לַסֶּפק ל

ודאי ". וגם לגמליך אשקה"ועל זה . כראוי
ודאי , לבן אדני' היא האשה אשר הוכיח ה

) א בהתעוררות של התפלה שלי"ס(ההיא 
הוא הגוף שהזדמן לאותה הנשמה 

  .העליונה

äúù äúà íâ éìà äøîàå àîìò éàäáà ) íù
ãî (å éúùîì éòá úðà àúéîã÷á àé÷ùúàì

 êøúáååä÷ùà êéìîâì íâ) ãé íù( ìëã ïéâá 
 éàäî ïéé÷ùúàã áâ ìò óà ïéëéúø øàù ïåðéà
 éòãéã àéé÷éãöã àðçìåôî ïéé÷ùúà åäìë àâøã
 éòãé àéé÷éãöã úåàé à÷ãë ïåäéøàîã àðçìåô
 àã ìòå úåàé à÷ãë àâøãå àâøã ìëì à÷ôñì
 çéëåä øùà äùàä àéä éàãå ä÷ùà êéìîâì íâå

äéå" éðåãà ïáì ä)ãî íù (ää éàãåå à>ð" à
éìéã àúåìöã àúåøòúàá< ïîãæàã àôåâ åäéà 

äàìò àúîùð àéääì:  
שהנה נתבאר שתשוקת הזכר , בא וראה

ותשוקת הנקבה לזכר , לנקבה עושה נשמה
ונכללים זה , עולה ומתערב עמה שלמעלה

ולכן היא האשה זהו . עם זה ועושה נשמה
לאותו רצון של שהוא מוכנים , הגוף ודאי

ואותם הגופים . הנשמה שיצאה מן הזכר
. כמו שאמרנו, עתידים להתעורר בראשונה

יקומו כל האחרים , ולאחר שאלו יקומו
, ויתקיימו בקיום שלם, שבשאר הארצות

ויתחדש , ויתחדשו בהתחדשות הלבנה
ואז כתוב באותו הזמן , העולם כמו מקודם

הנה ישכיל "ולכן ". במעשיו' ישמח ה"
להחזיר הנשמות כל אחת ואחת , "דיעב

מהצד , "ירום ונשא וגבה מאד. "למקומה
כמו , של כל אותן הדרגות העליונות

  .שאמרנו

 àøåëãã àúáåàéúã øîúà àäã éæç àú
 àá÷åðã àúáåàéúå àúîùð ãéáò àá÷åð éáâì
 àìéòìã äãäá áøòúàå à÷ìñ àøåëã éáâì
 àéä êë ïéâáå àúîùð ãéáòå àãá àã ìéìëúàå

 äùàäàôåâ àåä àãá àåääì àðéîæ åäéàã éàãå 
 ïéôåâ ïåðéàå àøåëã ïî à÷ôðã àúîùðã àúåòø
 øúáìå ïøîà÷ãë àúéîã÷á àøòúàì ïéðéîæ
 ïàòøà øàùáã ïéðøçà ìë ïåîå÷é ïåîå÷é ïéìàã
 àúåúãçá ïåúãçúéå íéìù àîåé÷á ïåîéé÷úéå

ïéãëå ïéîã÷ìîë àîìò ùãçúéå àøäéñãâ áéúë 
 àðîæ àåääá)ì ã÷ íéìäúà (åäé çîùé" ä

 êë ïéâáå åéùòîá)âé áð äéòùé ( ìéëùé äðä
äéøúàì ãçå ãç ìë ïéúîùð àøãäàì éãáòã 

 ïéâøã ïåðéà ìëã àøèñî ãàî äáâå àùðå íåøé
ïøîà÷ãë ïéàìò:  

כאשר שממו עליך רבים כן משחת "
, בא וראה". מאיש מראהו ותארו מבני אדם

שהנה נאמר שכאשר נחרב בית המקדש 
ה לתוך ארצות נכריות והשכינה גלת

הן אראלים צעקו ", מה כתוב, ביניהם
כולם בכו , "חוצה מלאכי שלום מר יבכיון

וכל זה על , על זה וקשרו בכיה וֶאֶבל
וכמו שהיא . השכינה שגלתה ממקומה

כמו כן בעלה לא , משתנית מכמו שהיתה
שכתוב , מאיר אורו והשתנה מכמו שהיה

 ïë íéáø êéìò åîîù øùàë ùéàî úçùî
 íãà éðáî åøàúå åäàøî)ãé íù ( àäã éæç àú

 àúðéëùå àùã÷î éá áøçúà ãëã øîúà
 áéúë äî åäééðéá ïéàøëåð ïàòøà åâá éìâúà

)æ âì íù ( íåìù éëàìî äöåç å÷òö íìàøà ïä
 àìáàå äéëá åøéù÷å àã ìò åëá åäìë ïåéëáé øî
 äîëå äøúàî àééìâúàã àúðéëùã äìò àã ìëå

úéðúùî éäéàã àì äìòá éëä óåà úåäã äîëî 

                                                                                                                                                                                     

א זה הוא שותה מהשפעה העליונה כשנשפעה לעולמות " משיבי דעסק בסודי התורה ואומר לו שמטא
 ).א"נ(ט ואחריו כל מחנות המלאכים ימשוכו "והראש מט

' וה' ע ב"ח אבי"ע' ועי. מתכנסים בה ומתגלמים בה, שכן כל אורות אבא נכנסים אליה. כלומר דאבא ב
 ).ד"א קה ע"כללים ח(ר "גוף לגבי ג' כי היא בבחי, בינה נקרא גופהש

כ והכל גלוי לפניו אבל לעתיד לבוא שיחיו "ו אחפסד שהמעשים עד עתה לא היה בהם שמחה לפי שנג
 ).א"נ(' לעולם אז ישמח וכו

ופו ישיב נשמתו אל ג' אתריה מי שעוסק בתול כלומר ישכיל ויתבונן לאהדרא נשמתין כל חד וחד ד
 ).א"נ) (ח"ז(שעסק עמו בתורה ומי שלא עסק בתורה ישוב נשמתו בגופו ממש שלא עסק 
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כן "ועל זה כתוב , "חושך השמש בצאתו"
כן ", דבר אחר". משחת מאיש מראהו

מהעבד הזה , "משחת מאיש מראהו
דבר . שהשתנה דיוקנו וצבעו מכמו שהיה

כמו , "כן משחת מאיש מראהו", אחר
אלביש שמים קדרות ושק אשים "שנאמר 
שהרי מיום שנחרב בית המקדש , "כסותם

, וסוד הדבר, לא עמדו השמים באורם
צאים הברכות לא שורות אלא במקום שנמ

זכר "ובארוהו כמו שנאמר . זכר ונקבה
משחת "ולכן , "ונקבה בראם ויברך אותם

". הצדיק אבד"וזהו ככתוב ". מאיש מראהו
שאין , "אבד"לא כתוב אבוד או נאבד אלא 

שורות ברכות אלא במקום שנמצאים זכר 
משום שהרי . כמו שנתבאר, ונקבה יחד

  באותו זמן לא נמצא

 áéúëã äåäã äîëî éðúùàå äéøåäð øéäð) âé íù
é ( áéúë àã ìòå åúàöá ùîùä êùç)ãé áð íù (

 úçùî ïë øçà øáã åäàøî ùéàî úçùî ïë
 äéð÷åéã éðúùàã ãáò éàäî åäàøî ùéàî
 ùéàî úçùî ïë øçà øáã äåäã äîëî äéðååâå

 øîà úàã äîë åäàøî)â ð íù (íéîù ùéáìà 
 áøçúàã àîåéî àäã íúåñë íéùà ÷ùå úåøã÷
 àæøå ïåäìã àøåäðá íéîù åîéé÷ àì àùã÷î éá
 åçëúùàã øúàá àìà ïééøù àì ïàëøá äìîã

 øîà úàã äîë äåî÷åàå àá÷åðå øëã) úéùàøá
á ä ( êë ïéâáå íúåà êøáéå íàøá äá÷ðå øëæ

 áéúëã äîë àåä àãå åäàøî ùéàî úçùî
)à æð äéòùé (åáà ãáà ÷éãöä àì ãáàð åà ã

 øúàá àìà ïàëøá ïééøù àìã ãáà àìà øîàð
 ïéâá øîúàã äîë àãçë àá÷åðå øëã åçëúùàã

ãäààçëúùà àì àðîæ àåääá   
  áô÷/á  

ואז כל אותן נשמות , הזכר עמה
לכולן היה שינוי מכמו שהיו , שיוצאות

כמו , בזמן שהשמש מתחבר בלבנה
', וגו" אלה תולדות יעקב יוסף", שנתבאר

  .ארונתב

 é÷ôðã ïéúîùð ïåðéà ìë ïéãëå äãäá àøåëã
 àùîùã àðîæá ååäã äîëî àéåðù åäì éåä åäìë
 àã ìòå øîúàã äîë àøäéñá øáçúà

)á æì úéùàøá( åâå óñåé á÷òé úåãìåú äìà '
øîúàå:  

משום שאין נפרדים , "והוא נער"
כמו שהיא . צדיק וצדק הם יחד, לעולמים

נקרא גם כך הוא , נקראת בשם של הזכר
והוא נער את בני "שכתוב , בשם שלה

בכולם עומדת , "בלהה ואת בני זלפה
לחדש אותם כראוי ולהשתעשע להם 

, שכל הענפים וכל העלים, בשמחה שלו
אלה תולדות . "כולם מתברכים בשמחתו

שכל דמותו של , כמו שנתבאר, "יעקב יוסף
וכל מה שארע לזה ארע , יעקב היתה ביוסף

וזהו הסוד של .  יחדושניהם הולכים, לזה
משום , ששניהם הולכים יחד, ו"האות ו

  .שהם סוד אחד ודמות אחת

øòð àåäå )íù ( ïéîìòì ïéùøôúî àìã ïéâá
éãö"ãöå ÷"ïåðéà àãçë ÷á éäéàã äîë 

 åäéà éø÷úà éîð éëä àøåëãã àîùá úàéø÷úà
 ääìá éðá úà øòð àåäå áéúëã äìéã àîùá

ì àúãçì àîéé÷ åäìëá äôìæ éðá úàå à÷ãë ïå
 åäìëã äéìéã äåãçá ïåì àòùòúùàìå úåàé

 åäìë ïéìò åäìëå ïéôðòà äéìéã äåãçá ïéëøáú
 ìëã øîúàã äîë óñåé á÷òé úåãìåú äìà
 òøéàã äî ìëå óñåéá äéá äåä á÷òéã àð÷åéã
 àåä àãå éìæà àãçë åäééååøúå éàäì òøéà éàäì

å úàã àæø"åâ ïåðéàã ïéâá àãçë åäééååøú éìæàã 
ãç àæøàãç àð÷åéãå à:  

                                                                                                                                                                                     

à  àã)ôã"å.( 
והוא בסוד , עטרה שבו' ועל ידי זה נעשו לבחי, כלילת יסוד במלכות תלוי בגילוי דאור דעת עילאה ב

  ).ג"ב סט ע"ביאורים ח(צדיק וצדק 
י תרוייהו לש דאז"ת וז"רברבא ת' זעירא קשירה עם ו' אחרת רמז ליסוד שהיא ו' אפיק ו'  דכשאומר וג
ג וכן היסוד מכריע "ת מכריע בין ח"אחרת עמו והטעם דאינון רזא חדא שת' בלתי שיזכיר ו' א להזכיר ו"שא

ז "פ כן תקיש בפעולותיהם שהם דומים זל"ל דף ק"ל וכנז"ה וכמו שבדיוקנן דומים זה לזה כמשז"בין נו
 ).א"נ) (ח"ז(כנזכר 
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הרי פרשוה , "ויבא יוסף את דבתם רעה"
שהיה אומר לאביו עליהם שהיו אוכלים 

ויבא יוסף . "אבר מבעלי חיים כשהם חיים
וכי במנין הזה היו אותם , "את דבתם רעה

איך היו מזלזלים בהם בני , בני השפחות
ואיך היו אוכלים איבר מן החי והיו , לאה

הרי צוה על בני ש, עוברים על מצות רבונם
אך בשר בנפשו "כמו שנאמר , נח מצוה זו

והם היו אוכלים אותם , "דמו לא תאכלו
אלא יוסף היה . ועוברים על מצות רבונם

את ", רבי יהודה אמר. ועל זה נענש, אומר
שנתנו עיניהם , כמו שבארוהו, "דבתם רעה

להניק את , וזהו דבתם רעה, בבנות הארץ
א אף "ד(, ושותכל אותן הדרגות שאינן קד

  .שבאות מצד הטומאה) על גב

 äòø íúáã úà óñåé àáéå)íù ( äåî÷åà àä
 éåáàì øîà äåäã>ìòåé <)åéìò(à éìëà ååäã 

 úà óñåé àáéå ïééç ïåðéà ãë ïééç éìòáî àôééù
 éðá ïåðéà ååä àðééðîá àä éëå äòø íúáã
 ååä êéäå äàì éðá ïåäá ïéìæìæî ååä êéä úåçôù

ä ïî øáà ïéìëà àãå÷ô ìò ïéøáò ååäå éç
 äîë àã àãå÷ô çð éðá ìò ãé÷ô àäã ïåäéøàîã

 øîà úàã)íùã è  ( àì åîã åùôðá øùá êà
 àãå÷ô ìò ïéøáòå äéì éìëà ååä ïåðéàå åìëàú

øîà÷ äåä óñåé àìà ïåäéøàîãá àã ìòå 
 äîë äòø íúáã úà øîà äãåäé éáø ùðòúà
 àåä àãå àòøà úåðáá åäééðéò éáäéã äåî÷åàã

ã ïéùéã÷ àìã ïéâøã ïåðéà ìëì à÷ðéì äòø íúá
)áâ ìò óà (àáàñî àøèñî ïééúàã:  

וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן "
רבי ". זקונים הוא לו ועשה לו כתונת פסים

לך עמי בא בחדריך ", אלעזר פתח ואמר
וסגור דלתך בעדך חבי כמעט רגע עד יעבור 

 בא וראה כמה, "לך עמי בא בחדריך". "זעם
, הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל

ובשביל אהבתם שאוהב אותם על כל 
, העמים עובדי עבודת כוכבים ומזלות

הזהיר אותם ורוצה לשמור אותם בכל מה 
שלש פעמים יש , בא וראה. שהם עושים

וכשבא אותו , ביום שהדין שורה בעולם
צריך האדם להזהר ולהשמר שלא , הזמן

, ם ידועיםוהם זמני, יפגע בו אותו הדין
, משום שהרי כשעולה הבוקר, והרי בארוה

אברהם מתעורר בעולם ואוחז את הדין 
ובתחילת שלש השעות , לקשר אותו עמו

הראשונות נוסע הדין ממקומו להתעורר בו 
עד שמתעוררת תפלת המנחה , ביעקב

ומתעורר הדין , שמחזירה את הדין למקומו
שהרי אז , שלמטה להתקשר בדין של מעלה

, עוד. וצריך להזהר, דין עם דיןנקשר 
כשהדין מתעורר בעולם והמות נמצא 

, האדם צריך לא ללכת יחידי בשוק, בעיר
אלא צריך לסגור , והרי בארנו את הדברים

כמו שבארוהו , את עצמו שלא יצא החוצה
בנח שסגר את עצמו בתיבה שלא ימצא 

, "לך עמי בחדריך"ועל זה . לפני המשחית

 íéðå÷æ ïá éë åéðá ìëî óñåé úà áäà ìàøùéå
 íéñô úðúë åì äùòå åì àåä)â æì íù ( éáø

 øîàå çúô øæòìà)ë åë äéòùé ( àá éîò êì
 èòîë éáç êãòá êúìã øåâñå êéøãçá ãò òâø

 äîë éæç àú êéøãçá àá éîò êì íòæ øåáòé
á÷" ïåäìã àúåîéçø ïéâáå ìàøùéì ïåì íéçø ä

åëòò ïéîò ìë ìò ïåì íéçøã" éòáå ïåì øäæà í
 éæç àú ïéãáò ïåðéàã äî ìëá ïåì àøèðì>úìú< 

 éúà ãëå àîìòá àéøù àðéãã àîåéá úéà ïéðîæ
 àøäãæàì ùð øáì äéì éòáî àðîæ àåää

ã àøîúñàìå òâôé àì]äéá[ )á( àðéã àåää
 ãë àäã ïéâá äåî÷åà àäå ïòéãé ïéðîæ ïåðéàå
 äéì ãéçàå àîìòá øòúà íäøáà àøôö ÷éìñ

ì àðéãì úìúã àúåøéùáå äéãäá äéì àøù÷
òù äéá àøòúàì äéøúàî àðéã ìéèð àúééî÷ é

 àðéã øãäàã äçðîã àúåìö øòúàã ãò á÷òéá
 àøù÷úàì àúúìã àðéã øòúàå äéøúàì

àðéãá àðéãá àðéã øù÷úà ïéãë àäã àìéòìã 
àøäãæàì éòáåâ àîìòá øòúà àðéã ãë åú 

 ùð øáì äéì éòáéì àì àúîá çëúùà àúåîå
 àìà éìî àðîé÷åà àäå à÷åùá éàãéçé êäéîì
 äîë øáì ÷åôé àìã äéîøâ àøâñàì éòá
 àìã àúåáéúá äéîøâ øâñàã çðá äåî÷åàã

                                                           

à  åäééìò)ôã"å.( 
ש ויבא יוסף את דבתם ולא "ה והמפרשים ביארו וז" פירוש לא ששקר אמר אלא שכך סבר וכבר השלב

 ).א"נ) (ן"מאי(ל "ויוצא את דבתם כמשז
 ).הערת הזוהר(ב ” לעיל סח עג
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שלא , "ר דלתך בעדךוסגו"סגור את עצמך 
חבי כמעט רגע עד . "יתראה לפני המשחית

שאחר שעובר הדין אין רשות , "יעבור זעם
  .למשחית להשחית

 àá éîò êì àã ìòå àìáçî éî÷ çëúùé
 êéøãçá àìã êãòá êúìã øåâñå êîøâ øâñà

 øåáòé ãò òâø èòîë éáç àìáçîã äéî÷ éæçúé
 àìáçîì åùø äéì úéì àðéã øáòàã øúáã íòæ

àìáçì:  
שהקדוש ברוך הוא בשביל , בא וראה

האהבה שהוא אוהב את ישראל וקרב 
כל שאר העמים עובדי כוכבים , אותם אליו

משום שהם , ומזלות שונאים את ישראל
, ובא וראה. וישראל קרוביםמרוחקים 

משום האהבה שאהב יעקב את יוסף יותר 
מה , אף על גב שכולם היו לו אחים, מאחיו
כל שכן , "ויתנכלו אתו להמיתו", כתוב

העמים עובדי עבודת כוכבים ומזלות 
בא וראה כמה גרמה לו אותה . לישראל

שגרם לו שהגלה , אהבה שאהב אותו יותר
  רם להם גלותוג, וגלה אביו עמו, מאביו

á÷ã éæç àú" íéçø åäéàã àúåîéçø ïéâá ä
 ïéîò øàù ìë äéáâì ïåì áéø÷å ìàøùéì ïåì

åëò" ïé÷çøúî ïåðéàã ïéâá ìàøùéì ïåì ïéàðù í
 íéçøã àúåîéçø ïéâá éæç àúå ïéáéø÷ ìàøùéå
 ååä åäìëã áâ ìò óà éåçàî øéúé óñåéì á÷òé

 áéúë äî ïéçà äéì)çé æì úéùàøá ( åìëðúéå
úåàåëòò ïéîò ïëù ìë åúéîäì å" àú ìàøùéì í

ää äéì íéøâ äîë éæçàé äéì íéçøã àúåîéçø 
 éåáà éìâúàå éåáàî éìâúàã äéì íøâã øéúé

àúåìâ åäì íøâå äéãäá  

  âô÷/à  
ואף על פי . ולשכינה שגלתה ביניהם

שבשביל כתונת , ובארוהו, שנגזרה הגזרה
ויראו ", מה כתוב, הפסים שעשה לו יותר

  ."אחיו

 áâ ìò óàå åäééðéá àéìâúàã àúðéëùìå
 íéñô úðúë ïéâáã äåî÷åàå äøæâ úøéæâúàã

 áéúë äî øéúé äéì ãáòã)ã æì úéùàøá ( åàøéå
åéçà:  

רבי חייא פתח . 'וגו" ויחלום יוסף חלום"
ויאמר שמעו נא דברי אם יהיה ", ואמר

במראה אליו אתודע בחלום ' נביאכם ה
 לדרגות בא וראה כמה דרגות". אדבר בו

כולם עומדים זה , עשה הקדוש ברוך הוא
וכולן , זו למעלה מזו, דרגה על דרגה, על זה

אלו מימין , יונקות אלו מאלו כראוי להם
וכולם ממונות אלו על אלו , ואלו משמאל

, כל נביאי העולם, בא וראה. הכל כראוי
כולם יונקים מצד אחד מתוך שתי דרגות 

ות בתוך ואותן הדרגות היו נרא, ידועות
שכתוב , האספקלריה שאינה מאירה

, "המראה"מה היא ". במראה אליו אתודע"
המראה שכל ) שמראה(כמו שנאמר 

וזוהי האספקלריה , הצבעים נראים בתוכה
זהו , "בחלום אדבר בו. "שאינה מאירה

והיא , כמו שבארוהו, אחד מששים בנבואה
, הדרגה הששית מאותה הדרגה של נבואה

בריאל שממונה על והיא הדרגה של ג
  .והרי נתבאר, החלום

åâå íåìç óñåé íåìçéå ')ä íù ( çúô àééç éáø
 øîàå)å áé øáãîá ( íà éøáã àð åòîù øîàéå

åäé íëàéáð äéäé" íåìçá òãåúà åéìà äàøîá ä
á÷ ãáò ïéâøãì ïéâøã äîë éæç àú åá øáãà" ä

 àã àâøã ìò àâøã àã ìò àã éîéé÷ åäìëå
ðé åäìëå àã ïî àìéòì à÷ãë ïéìà ïî ïéìà ïé÷

 åäìëå àìàîùî ïéìàå àðéîéî ïéìà ïåì éæç
 éæç àú úåàé à÷ãë àìë ïéìà ìò ïéìà ïðîúà
 åâî àãç àøèñî é÷ðé åäìë àîìòã éàéáð ìë
 åâá ïééæçúà ååä ïéâøã ïåðéàå ïòéãé ïéâøã ïéøú

àéøì÷ôñàäàøäð àìã à åéìà äàøîá áéúëã 
 øîúàã äîë äàøî àåä ïàî òãåúà)øîãäà (

ðååâ ìëã åæéçé àéä àãå äååâá ïééæçúà ï
àéøì÷ôñàä àã åá øáãà íåìçá àøäð àìã 

 åäéàå äåî÷åàã äîë äàåáðá ïéúùî ãç àåä
åäéàå äàåáðã àâøã àåääî äàúéúù àâøãá 

øîúà àäå àîìç ìò àðîîã ìàéøáâã àâøã:  
בא מן , כל חלום שהוא כראוי, בא וראה
שלא ועל כן אין לך חלום , הדרגה הזו

 éàäî úåàé à÷ãë åäéàã àîìç ìë éæç àú

                                                           

  .'נקודות פרק ה' עי א
 ).א"נ) (ב"הרש(ש "ע' ט ב" קמ.)הערת הזוהר(א ” קצו עב
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. כמו שבארנו, יתערבו בו דברים כוזבים
ואין לך , ולכן מהם אמת ומהם כוזבים

ומשום . חלום שאין בו מצד זה ומצד זה
כל , שיש בחלום הכל כמו שאמרנו

החלומות שבעולם הולכים אחר פתרון 
ויהי כאשר פתר לנו "ובארוהו שכתוב . הפה

משום שיש בחלום כזב , למה". כן היה
ולכן החלום , ולט על הכלוהדיבור ש, ואמת

משום , רבי יהודה אמר. צריך פתרון טוב
, שכל חלום הוא מהמדרגה שלמטה

ולכן כל חלום הולך , והדיבור שולט עליו
  .אחר הפתרון

 àìã àîìç êì úéì àã ìòå àéúà à÷ àâøã
 àðîé÷åàã äîë ïéáéãë ïéìî äéîò ïåáøòúé

î êë ïéâáå êì úéìå ïáéãë åäééðîå èåù÷ åäééð
 àñéâ éàäîå àñéâ éàäî äéá úéà àìã àîìç
 ïéîìç ìë ïøîàãë àìë àîìçá äéá úéàã ïéâáå

àîåôã àøùô øúá ïéìæà àîìòãà äåî÷åàå 
 áéúëã)âé àî úéùàøá ( ïë åðì øúô øùàë éäéå

 åáéãë àîìçá äéá úéàã ïéâá àîòè éàî äéä
éâáå àìë ìò àèìù äìîå èåù÷å àîìç éòá êë ï

 àîìç ìëã ïéâá øîà äãåäé éáø àáè àøùô
 äéìò àèìù øåáãå åäéà àúúìã àâøãîå ïéâá

àøùô øúá àìæà àîìç ìë êë:  
בחלום חזיון לילה בנפול ", פתח ואמר

תרדמה על אנשים בתנומות עלי משכב אז 
בא ". יגלה אוזן אנשים ובמוסרם יחתום

הוא צריך , כשעולה אדם למטתו, וראה
, מליך עליו מלכות שמים בראשונהלה

, ואחר כך יאמר פסוק אחד של רחמים
משום שהנה כאשר אדם , ובארוהו החברים

הנה נשמתו יוצאת ממנו , יושן על מטתו
כל אחד ואחד , והולכת ומשוטטת למעלה

מה . כמו שנתבאר, וכך עולה, כפי דרכו
כשבני אדם , "בחלום חזיון לילה", כתוב

והנשמה יוצאת שוכבים במטתם ישנים 
בתנומות עלי משכב אז "זהו שכתוב , מהם

ואז הקדוש ברוך הוא ". יגלה אוזן אנשים
באותה הדרגה שעומדת על , מודיע לנשמה

אותם הדברים שעתידים לבא על , החלום
או אותם דברים כפי אותם , העולם

משום שאדם נוטל דרך , ההרהורים של לבו
משום שהנה לא . של תוכחות העולם

ים לאדם בעוד שהוא עומד בכח מודיע
אלא , כמו שאמרנו) א של הרוח"נ(הגוף 

, והנשמה לאדם, מלאך מודיע לנשמה
כשהנשמות , ואותו החלום הוא מלמעלה

יוצאות מן הגופים ועולות כל אחת ואחת 
וכמה דרגות על דרגות בסוד . כפי דרכה

, ובא וראה. כולן בסוד החכמה, החלום
, ה אחתהמראה דרג, החלום דרגה אחת
וכולם דרגות לדרגות , הנבואה דרגה אחת

  .אלה על אלה

 øîàå çúô)åè âì áåéà -æè  ( ïåéæç íåìçá
 éìò úåîåðúá íéùðà ìò äîãøú ìåôðá äìéì
 àú íåúçé íøñåîáå íéùðà ïæà äìâé æà áëùî
 àëìîàì äéì éòáî äéñøòì ùð øá ÷éìñ ãë éæç
 àîéé øúáìå àúéîã÷á àéîùã àúåëìî äéìò

åñô ãç àäã ïéâá àééøáç äåî÷åàå éîçøã à÷
 à÷ôð äéúîùð àä äéñøò ìò íéàð ùð øá ãë
 íåôë ãçå ãç ìë àìéòì àéèùå àìæàå äéðî
 áéúë äî øîúàã äîë ú÷éìñ éëäå äéçøà
 åäééñøòá éáëù àùð éðá ãë äìéì ïåéæç íåìçá

ää åäééðî ú÷ôð àúîùðå ïéîééð" éìò úåîåðúá ã
éãëå íéùðà ïæà äìâé æà áëùîá÷ ï" äì òãåà ä

 ïåðéà àîìç ìò àîéé÷ã àâøã àåääá àúîùðì
 ïéìî ïåðéà åà àîìò ìò éúéîì ïéðéîæã ïéìî
 ìéèð ùð øáã ïéâá äéáéìã ïéøåäøä ïåðéà íåôë

àîìòã éçëåúã àçøàá ïéòãåî àì àäã ïéâá 
 àôåâã àô÷åúá íéà÷ åäéàã ãåòá ùð øáì äéì

>ð"àçåøã à< òãåà àëàìî àìà ïøîà÷ãë 
úîùðì åäéà àîìç àåääå ùð øáì àúîùðå à

 ãç ìë ïé÷ìñå éôåâî ïé÷ôð ïéúîùð ãë àìéòìî
 àæøá ïéâøã ìò ïéâøã äîëå äéçøà íåôë ãçå
 íåìç éæç àúå àúîëçã àæøá åäìë àîìçã
 àãç àâøã äàåáð àãç àâøã äàøî àãç àâøã

ïéìà ìò ïéìà ïéâøãì ïéâøã åäìëåâ:  

                                                                                                                                                                                     

 .זוהר הרקיע' עי א
ליה הרהוריו ומחשבותיו כדי שיקח תוכחה להיות חושב ומהרהר בדברים טובים ' מודיעי' ל לפי"ר ב

 ).א"נ) (ח"ז(
  .זוהר הרקיע' עי ג
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יפו ויחלום יוסף חלום ויגד לאחיו ויוס"
מכאן ". עוד שנא אותו על חלומותיו

שהאדם צריך לומר את חלומו רק לאותו 
הוא גורם , ואם לא, האדם שאוהב אותו

, שאם אותו החלום מתהפך לצבע אחר. לו
שיוסף אמר , בא וראה. הוא גורם לסלקו
ועל כן גרמו לו לסלק , את החלום לאחיו

. את חלומו עשרים ושתים שנים שהתעכב
ויוספו "שכתוב , מנין לנו, רבי יוסי אמר
שגרמו , "שנא אתו"מה זה ". עוד שנא אתו

ויאמר אליהם ", מה כתוב. לו בזה קטרוגים
  שמעו נא החלום הזה

 ãåò åôéñåéå åéçàì ãâéå íåìç óñåé íåìçéå
 åéúåîåìç ìò åúåà àðù)ä æì úéùàøá ( àëäî

 øá äéîìç øîéîì ùð øáì äéì éòáî àìã
 äéì íéçøã ùð øá àåääì íéøâ åäéà åàì éàå

 àøçà àðååâì êôäúî àîìç àåää éàã äéì
 øîà åäéà óñåéã éæç àú à÷ìñì íéøâ åäéà
 äéîìç à÷ìñì äéì åîøâ àã ìòå éäåçàì àîìç
 ïìðî øîà éñåé éáø áëòúàã ïéðù ïéøùòå ïéøú

áéúëã) ä íù(à àðù éàî åúåà àðù ãåò åôéñåéå 
 áéúë äî àãá ïéâåøè÷ äéì åîøâã åúåà) íùå (

äæä íåìçä àð åòîù íäéìà øîàéå  
  âô÷/á  

, שרצה מהם שישמעו לו, "אשר חלמתי
שאלמלא , והוא הודיע להם אותו החלום

. כך התקיים, הם שהפכו אותו לצבע אחר
המלוך תמלוך עלינו ", והם השיבו ואמרו

מיד אמרו לו את , "אם משול תמשול בנו
ויוספו עוד "ולכן , וגזרו גזרה, פשר החלום

  ".א אותושנ

 äéì ïåòîùéã åäééðî àòáã éúîìç øùà
 ïåðéà àìîìàã àîìç àåää åäì òãåà åäéàå

)ã( ïåðéàå íéé÷úà éëä àøçà àðååâì äéì åëôäà
 ìåùî íà åðéìò êåìîú êåìîä åøîàå åáéúà

 åðá ìåùîú)ç æì úéùàøá ( äéì åøîà ãéî
äøæâ åøæâå àîìçã àøùôá ãåò åôéñåéå êë ïéâáå 

åúåà àðù:  
י חייא ורבי יוסי היו מצויים לפני רבי רב

חלום , הנה שנינו, אמר רבי חייא. שמעון
אם , שלא נפתר כמו אגרת שלא נקראה

או שלא , משום שהתקיים והוא לא ידע
, התקיים ולא נודע, אמר לו. התקיים כלל

והוא לא , שהרי אותו החלום כח תלוי עליו
נודע ולא ידוע אם התקיים ואם לא 

ן לך דבר בעולם שטרם שבא ואי. התקיים
, לעולם שאינו תלוי בחלום או על ידי כרוז

שהרי נאמר שכל דבר ודבר בטרם יבא 
ומשם , לעולם מכריזים עליו ברקיע

והכל , מתפשט בעולם וניתן על ידי הכרוז
אלהים דבר ' כי לא יעשה ה"משום שכתוב 

בזמן , "כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים
אף על , ואם לא. לםשנביאים נמצאים בעו

חכמים עדיפים , גב שנבואה לא שורה
, ואם לא, ניתן בחלום, ואם לא, מנביאים

והרי , הדברים נמצאים בצפורי השמים
  .בארוה

 éáøã äéî÷ éçéëù ååä éñåé éáøå àééç éáø
 àìã àîìç ïðéðú àä àééç éáø øîà ïåòîù
 ïéâá éà àéø÷úî àìã àúøâàë øùôúà

 òãé àì åäéàå íéé÷úàã ììë íéé÷úà àìã åà
 àîìç àåää àäã òãééúà àìå íéé÷úà äéì øîà

 àì åäéàå äéìò àéìú àìéç>òãéúà òéãé àìå <
)òãé( äìî êì úéìå íéé÷úà àì éà íéé÷úà éà 

 àééìú éäéà åàìã àîìòì éúéé àì ãòã àîìòá
 ìëã øîúà àäã àæåøëã àãé ìò åà àîìçá
 äéìò éæøëî àîìòì éúéé àì ãò äìîå äìî

÷øá àãé ìò áéäéúàå àîìòá èùôúà ïîúîå òé
 áéúëã ïéâá àìëå àæåøëã)æ â ñåîò ( àì éë

åäé äùòé"éäìà ä" ìà åãåñ äìâ íà éë øáã í
 åçëúùà íéàéáðã àðîæá íéàéáðä åéãáò
 àéøù àì äàåáðã áâ ìò óà åàì éàå àîìòá
 àîìçá áéäéúà àì éàå íéàéáðî éôéãò éîéëç

î éçëúùî àéîù éøôöá åàì éàåìé àäå 

                                                           

ש אותו דגרמו ליה קטגורין "ומ. מ"א. ב שנים" אפשר דבמלת ויוסיפו רמז כי בשנאתם נתוספו לו כא
ה שנאה תעורר "וזש. ז קטרגו עליו למעלה"עישהיו אומרים עליו דברי שנאה שאין מעשיו כהוגן וכיוצא ו

 ).א"נ) (ן"מאי(מדנים למעלה קטגורין ומזל האחר לוחם עם הקטיגור וזהו מדנים למעלה 
נתעכב ' המלוך תמלוך וגו כ ויוסיפו עוד שנא אותו ולפי שאמרו בלשון תמיה"ו וגזרו שימלך ובגר שפתב

יו פירוש על דבריו שאמר בלשון תחנונים שמעו נא הו דמסיים על חלומותיו ועל דברזב שנים ואפשר ד"כ
 ).א"נ(החלום ולקח לבם שפתרו לטוב ונתחרטו 
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äåî÷åà:  
וילכו אחיו לרעות את צאן אביהם "

היה צריך לכתוב , רבי שמעון אמר". בשכם
ת נקוד "מה זה א, לרעות צאן אביהם

שהיא שרויה , לרבות שכינה עמהם, מעליו
שהרי יוסף , משום שהם היו עשרה, עמהם

, ובנימין הוא קטן בבית, לא היה עמהם
השכינה , וכשהלכו. ולכן הם היו עשרה

ולכן . ועל כן נקוד מלמעלה, היתה ביניהם
השתתפו כולם עם , בזמן שמכרו את יוסף

ושיתפו אותה עמהם כשעשו , השכינה
לא שרתה , ועד שהתגלה דבר יוסף, שבועה

ואם תאמר שהשכינה לא . שכינה על יעקב
ששם "שכתוב , בא וראה, נמצאה עמהם

עלו שבטים שבטי יה עדות לישראל 
, ם צדיקים וחסידיםכול, "'להודות לשם ה

הם קיום למעלה , הקיום של כל העולם
  .ולמטה

 íëùá íäéáà ïàö úà úåòøì åéçà åëìéå
)áé æì úéùàøá ( ïàö úåòøì øîà ïåòîù éáø

à éàî äéì éòáî íäéáà" àìéòìî ãå÷ð ú
 àééøù ïåäîò éäéàã àúðéëù ïåäîò äàâñàì
 ïåäîò äåä àì óñåé àäã äøùò ååä ïåðéàã ïéâá

îéðáåé ïåäéà ååä ïåðéà êë ïéâáå àúéáá øéòæ 
 àã ìòå åäééðéá àúðéëù úåä åìæà ãëå äøùò
 óñåéì äéì åðéáæã àðîæá êë ïéâáå àìéòìî ãå÷ð
 äì åôéúùàå àúðéëù éãäá åäìë åôúúùà

åäééãäáà äìî àééìâúàã ãòå äàîåà åãéáò ãë 
 àîéú éàå á÷òéã äéìò àúðéëù àéøù àì óñåéã

îò úçëúùà àì àúðéëùã áéúëã éæç àú ïåä
)ã áë÷ íéìäú ( äé éèáù íéèáù åìò íùù

åäé íùì úåãåäì ìàøùéì úåãò" é÷éãö åäìë ä
éãéñçåá àìéòì ïåðéà àîåé÷ àîìò ìëã àîåé÷ 
àúúå:  

שמחתי באומרים לי בית ", פתח ואמר
שדוד , את הפסוק הזה בארוהו". נלך' ה

כמו שנאמר , היה עם לבו לבנות הבית
" 'ד אבי לבנות בית לשם הויהי עם לבב דו"

רק אתה לא ", ואחר כך מה כתוב. 'וגו
תבנה הבית כי אם בנך היוצא מחלציך הוא 

וכל ישראל היו יודעים ". יבנה הבית לשמי
והיו אומרים מתי ימות דוד ויקום , את זה

ואז עומדות , שלמה בנו ויבנה את הבית
אז נעלה , היו רגלינו בשעריך ירושלים

אף על גב , ועם כל זה. תונקריב שם קרבנו
אזי , שהיו אומרים מתי ימות הזקן הזה
שהיו , שמחתי ושמחה היתה לי בשביל בני

אומרים שבני יקום תחתי לגמור את 
אז התחיל לשבח . המצוה לבנות את הבית

ירושלים הבנויה כעיר ", אותה ואמר
הקדוש ברוך , שנינו". שחברה לה יחדיו

א הוא עשה את ירושלים למטה כדוגמ
שכתוב , כנגד זו) זו(וזו מתוקנת , שלמעלה

 øîàå çúô)à íù ( úéá éì íéøîåàá éúçîù
åäé" äéáì íò äåä ãåãã äåî÷åà àø÷ éàä êìð ä

 øîà úàã äîë àúéá éðáîì)î"æé ç à ( íò éäéå
åäé íùì úéá úåðáì éáà ãåã ááì" äî øúáìå ä

 áéúë)èé íù (äðáú àì äúà ÷øâ êðá íà éë 
äðáé àåä êéöìçî àöåéäúà éîùì úéáä  ìëå 

åä ìàøùéäøîà ååäå àã éòãé å ãåã úåîé éúîéà 
 ïéãëå àúéá äðáéå äéøá äîìù íå÷éå) íéìäú

á áë÷ ( íìùåøé êéøòùá åðéìâø åéä úåãîåò
 ìò óà àã ìë íòå ïéðáø÷ ïîú áéø÷ðå ÷ñéð ïéãë

øîà ååäã áâå ïéãë àã àáñ úåîé éúîéà 
éì äåä äåãçå éúçîùã éøîà ååäã éøá ïéâá 

 íå÷é éøáã àúéá éðáîì àãå÷ô øîâîì éúåçú
øîàå äì çáùå éøù ïéãë) â íù( íìùåøé 

 àùãå÷ ãáò ïðú åãçé äì äøáçù øéòë äéåðáä
 àãå àìéòìã àðååâë àúúì íìùåøé àåä êéøá

                                                           

פיכך נשתתפה השכינה הואיל לפ שהיו עשרה זולת השכינה ו" מכאן משמע שהשתתפו לשכינה אעא
יו ה' סלח האדון דבתחילילדבר הזה . מ"א. 'ל במדרש להשתתפות השכינה לי"והם היו עשרה וזה שלא כדרז

ל "ר' מנא דזבינו וכוזכ ב"ש ובג"וזב "ה ע"ל וכן הוא בפירוש לקמן דף קפ"כ הלך ראובן כמשז"עשרה ואח
 ).א"נ) (ן"מאי(ולא היה ראובן ואז שתפו לשכינה 

ה לקיים "ירת הקבזא שהיה ג" כלומר שלא תקשה היאך נצטרפה השכינה לעושי עולה במכירת יוסף לזב
 ).א"נ) (מ"א(ב "ו נאבדים מעוה"ואלמלא זה היו ח' רים וכוהעולמות כדי שיצטרפו בגלות מצ

âúéáä ) ôãá óñåð"å.( 
ת "ל ור"שבע ומורה שלא חטא כמשז ת בני והעיקר שהוא שלמה שילדה בת"נלך ר'  ויש לרמוז בית הד

 ).א"נ) (ן"מאי (הירושלים הבנויה כעיר שחברה לה יחדיו גימטריא שלמ
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שעתיד , "הבנויה". "'מכון לשבתך פעלת ה"
הקדוש ברוך הוא להוריד את ירושלים 

שחוברה ". "הבנויה"ולכן , שלמעלה כראוי
היה , "שחוברה. "והרי בארוה, "לה יחדיו

אלא שהתחברה האם , צריך להיות שחברו
ם שש"ונאמר . ובארוהו, עם הבת ונהיו יחד

אלו הם קיום של העולם , "עלו שבטים
ואל תאמר . ותיקון של העולם התחתון

אלא אפילו של , שהעולם התחתון לבדו
שבטי יה עדות "שכתוב , העולם העליון

משום שהם , דוקא לישראל, "לישראל
, והכל, עדות הם למעלה, הקיום למטה

להודות לשם הקדוש , "'להודות לשם ה"
להודות "תוב שכ, ברוך הוא לכל הצדדים

  ".'לשם ה

 àð÷úúî)àã ( áéúëã àã ìá÷ì)æé åè úåîù (
åäé úìòô êúáùì ïåëî"á÷ ïéîæã äéåðáä ä" ä

 íìùåøéì äì àúçðì]ã[àé à÷ãë àìéòì ïéâáå úå
 äåî÷åà àäå åãçé äì äøáçù äéåðáä êë
 úøáçúàã àìà äéì éòáî åøáçù äøáçù
 íùù øîúàå äåî÷åàå àãçë ååäå àúøáá àîà

 íéèáù åìò)ã áë÷ íéìäú ( àîåé÷ ïåðéà ïéìà
 àîìòã àðå÷úå àîìòã>äàúú< àîéú àìå 

 àîìòã åìéôà àìà éåãåçìá äàúú àîìòã
 áéúëã äàìò)íù (ì úåãò äé éèáù ìàøùé

 àúúì àîåé÷ ïåðéàã ïéâá à÷ééã ìàøùéì
åäé íùì úåãåäì àìëå àìéòì ïåðéà àúåãäñ" ä

á÷ã äéîù äàãåàì" áéúëã ïéøèñ ìëì ä)íù (
åäé íùì úåãåäì"ä:  

וימצאהו איש והנה תועה בשדה "
  ".וישאלהו האיש לאמר מה תבקש

 åäìàùéå äãùá äòåú äðäå ùéà åäàöîéå
 ù÷áú äî øîàì ùéàä)éùàøáåè æì ú(  

  ãô÷/à  
ויאמר ישראל אל ", מה כתוב למעלה

יוסף הלוא אחיך רועים בשכם לכה 
וכי יעקב השלם שהיה ". ואשלחך אליהם

והיה יודע שכל , אוהב את יוסף מכל בניו
למה שלח אותו , אחיו היו שונאים אותו

שהיה , אלא הוא לא חשד עליהם. אליהם
, יודע שכולם היו צדיקים ולא חשד אותם

לא הקדוש ברוך הוא גרם את כל זה כדי א
מצאנו . לקיים את הגזרה שגזר בין הבתרים

שבני יעקב הללו היו , בספרי הקדמונים
, צריכים לשלוט עליו בטרם ירד למצרים

שאילו ירד למצרים והם לא היו שולטים 
אז ַיְכלּו המצרים לשלוט על , בו בראשונה

והתקיים ביוסף שנמכר , ישראל לעולמים
ואף על גב שיוסף . והם שלטו עליו, לעבד

היה אחר כך מלך והמצרים היו עבדים 
בא . נמצאו ישראל ששלטו על כולם, שלו

כל זמן , וראה שיוסף הוא הברית העליונה
השכינה מתקיימת עם , שמתקיים הברית

, כיון שהסתלק יוסף. ישראל בשלום כראוי
אז הברית , מן העולם, הברית העליונה
והנה .  יצאו כולם לגלותוהשכינה וישראל

ויקם מלך חדש על מצרים ,בארנו שכתוב 

 àìéòì áéúë äî)âé æì úéùàøá ( øîàéå
 äëì íëùá íéòåø êéçà àìä óñåé ìà ìàøùé
 íéçø äåäã àîéìù á÷òé éëå íäéìà êçìùàå

ìëã òãé äåäå éåðá ìëî óñåéì äéì ååä éåçà 
ù åäéà àìà åäééáâì äéì øãù éàîà äéì ïéàð

 àìå ïéàëæ ååä åäìëã òãé äåäã åäééìò ãéùç àì
á÷ íéøâ àìà ïåì ãéùç" àîéé÷ì ïéâá àã ìë ä

 éàîã÷ éøôñá àðçëùà íéøúáä ïéá øæâã äøæâ
ìò äàèìùì á÷òé éðá ïéìà ïééòáãäé àì ãò 

 ïåðéàå íéøöîì úåçé àåä åìéàã íéøöîì úåçé
ì äàèìùì éàøöî éìëé àúéîã÷á äéá åèìù à

 óñåéá äéá àîéé÷úàå ìàøùéã åäééìò ïéîìòì
éåìò åèìù ïåðéàå àãáòì ïáãæàãà áâ ìò óàå 

 øúáì àëìî äåä óñåéãå äéì ïéãáò ååä éàøöî
 óñåéã éæç àú åäìë ìò åèìùã ìàøùé åçëúùà
 úéøá íéé÷úàã àðîæ ìë äàìò úéøá åäéàã

äééãäá íéé÷úà àúðéëù íìùá ìàøùéã å
 äàìò úéøá óñåé ÷ìúñàã ïåéë úåàé à÷ãë

úéøá ïéãë àîìòîá åäìë ìàøùéå àúðéëù 

                                                           

ו אלי שכולם "ה שני הגלות רד"כ רד"ים לאדון לכל מצרים ואש יוסף לאביו שמני אלק" אפשר שזא
) ן"מאי(י אחיו "והעיקר שאחיו שלטו עליו לא יוכל לומר לאביו ובפרט ע. כ אל תעמוד בגלות"עבדים לי וא

 ).א"נ(
למטה בסוד הגלות ודריש מלך חדש על מצרים שהוא הגלות לפי '  פירוש שנסתלק היסוד ונשארה המב

 ).א"נ) (ח"ז(ש שפע הדעת "כמו והאדם ידע ע' ת שהיא המ"סוד לאשלא ידע יוסף י
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והכל היה מעם , "אשר לא ידע את יוסף
  .הקדוש ברוך הוא כראוי

 áéúëã àðîé÷åà àäå å÷ôð àúåìâá)ç à úåîù (
 óñåé úà òãé àì øùà íéøöî ìò ùãç êìî í÷éå

á÷ íòî äåä àìëå"úåàé à÷ãë ä:  
. זה גבריאל" וימצאהו איש", בא וראה

, "אהו אישוימצ"כתוב כאן , ופרשוהו
והאיש גבריאל אשר ראיתי "וכתוב שם 

, תועה בכל" והנה תעה". "בחזון בתחלה
שבטח על אחיו שהיה מבקש את האחוה 

, ובקש אותם ולא מצא, שלהם ולא מצא
וישאלהו האיש ", ועל זה. ועל כן תועה בכל
ויאמר את אחי אנכי ", "לאמר מה תבקש

. 'וגו" ויאמר האיש נסעו מזה"', וגו" מבקש
מי יתנך כאח לי יונק שדי ", רבי יהודה פתח

". אמי אמצאך בחוץ אשקך גם לא יבוזו לי
אבל את , את הפסוק הזה בארו החברים

הפסוק הזה אמרה כנסת ישראל למלך 
כיוסף , "מי יתנך כאח לי", שהשלום שלו

ועתה אל תיראו אנכי "שאמר , על אחיו
נתן להם מזון ". אכלכל אתכם ואת טפכם

". מי יתנך כאח לי"לכן , רעבוזן אותם ב
אל , זה יוסף, "מי יתנך כאח לי", דבר אחר
יונק . "שנאחז עמה ונדבק עמה, השכינה

. שהרי אז אחוה ושלימה עמהם, "שדי אמי
בתוך הגלות שהיא בארץ , "אמצאך בחוץ"

. כדי להדביק רוח עם רוח, "אשקך. "אחרת
אף על גב שאני נמצאת , "גם לא יבוזו לי"

אף על גב , בא וראה שיוסף. בארץ אחרת
שאחיו לא היו לו כמו אחים כשנפל 

הוא היה להם כמו אח כשנפלו , בידיהם
וינחם אותם "והרי פרשוה שכתוב , בידו

  .על לבם, בכל הוא דבר" וידבר על לבם

 ùéà åäàöîéå éæç àú)åè æì úéùàøá ( àã
àéøáâ" ùéà åäàöîéå àëä áéúë äåî÷åàå ì

 íúä áéúëå)àë è ìàéðã ( øùà ìàéøáâ ùéàäå
 äòåú àìëá äòåú äðäå äìçúá ïåæçá éúéàø
 àìå ïåäìã äåçà òáúî äåäã éåçà ìò çèáàã
 äòåú àã ìòå çëùà àìå åäì òáúå çëùà

 àã ìòå àìëá) åè æì úéùàøá-æè  ( åäìàùéå
 éëðà éçà úà øîàéå ù÷áú äî øîàì ùéàä

åâå ù÷áî 'åâå äæî åòñð ùéàä øîàéå ')æé íù (
äé éáø çúô äãå)à ç øéù ( ÷ðåé éì çàë êðúé éî

 éì åæåáé àì íâ ê÷ùà õåçá êàöîà éîà éãù
 úñðë àø÷ éàä ìáà àéøáç äåî÷åà àø÷ éàä
 êðúé éî äéìéã àîìùã àëìîì åøîà ìàøùé

 øîàã éåçà ìò óñåéë éì çàë)àë ð úéùàøá (
 íëôè úàå íëúà ìëìëà éëðà åàøéú ìà äúòå

ôëá åäì ïæå àðåæî ïåì áäé êðúé éî êë ïéâá àð
 óñåé àã éì çàë êðúé éî øçà øáã éì çàë
 äãäá ÷áãúàå äîò ãçàúàã àúðéëùã äáâì
 åäééãäá åîéìùå äåçà ïéãë àäã éîà éãù ÷ðåé
 àøçà àòøàá éäéàã àúåìâ åâ õåçá êàöîà
 åæåáé àì íâ àçåøá àçåø à÷áãúàì ïéâá ê÷ùà
 óñåéã éæç àú àøçà àòøàá àðàã áâ ìò óà éì

óàåä àì éåçàã áâ ìò å ìôð ãë ïéçàë äéì 
 àäå äéãéá åìôð ãë àçàë ïåì äåä åäéà åäééãéá

 áéúëã äåî÷åà)íù ( íáì ìò øáãéå íúåà íçðéå
åäééáì ìò øáã àìëá:  

ויאמרו איש אל ", ובא וראה מה כתוב
זה שמעון ולוי שהם היו ודאי אחים , "אחיו
ולכן , משום שבאו מצד הדין הקשה, בכל

כמו שנאמר , הוא רוגז של הרג בעולםרגזם 
בא ". ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה"

יש . יש רוגז ויש רוגז, וראה את סוד הדבר
ונקרא , רוגז שהוא מבורך ממעלה וממטה

ברוך אברם "שכתוב , כמו שנתבאר, ברוך
. והרי פרשוה, "לאל עליון קנה שמים וארץ

כמו , ויש רוגז מקולל למעלה ומטה
ארור "שכתוב , נקרא ארורש, שנתבאר

". אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה
ועל הסוד הזה יש שני ". ארור אפם כי עז"

ונתתה את הברכה על הר "שכתוב , הרים
כנגד שתי , "גרזים ואת הקללה על הר עיבל

 áéúë äî éæç àúå)èé æì íù ( ùéà åøîàéå
 éàãå ïéçà ååä ïåðéàã éåìå ïåòîù àã åéçà ìà
 ïéâáå àéù÷ àðéãã àøèñî åúà à÷ã ïéâá àìëá
 àîìòá àìè÷ã àæâåø åäéà ïåäìã àæâåø êë

äîë øîà úàã )ä èî íù ( æò éë íôà øåøà
 àæâåø úéà äìîã àæø éæç àú äúù÷ éë íúøáòå
 àìéòî àëøáî åäéàã àæâåø úéà àæâåø úéàå

 áéúëã øîúàã äîë êåøá éø÷àå àúúîå) íù
èé ãé ( õøàå íéîù äðå÷ ïåéìò ìàì íøáà êåøá

 àìéòì àéèìúà éäéàã àæâåø úéàå äåî÷åà àäå
à éø÷àã øîúàã äîë àúúå áéúëã øåø) â íù

ãé ( äãùä úéç ìëîå äîäáä ìëî äúà øåøà
 æò éë íôà øåøà)æ èî íù ( úéà àã àæø ìòå
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ועל כן זה נקרא ארור וזה . הדרגות הללו
ושמעון ולוי הם מצד הדין . נקרא ברוך

החזק יוצא רוגז ומצד הדין הקשה , הקשה
מצד הדין הקשה יוצא , ובא וראה. שמקולל

אחד שהתברך ואחד , רוגז לשני צדדים
  .שהתקלל

 áéúëã ïéøåè ïéøú)èë àé íéøáã ( úà úúðå
 ìáéò øä ìò äìì÷ä úàå íéæéøâ øä ìò äëøáä
 øåøà éø÷à àã àã ìòå ïéâøã ïéøú ïéìà ìéá÷ì

ðéãã àøèñî ïåðéà éåìå ïåòîùå êåøá éø÷à àãå à
 ú÷ôð àôé÷ú àéù÷ àðéãã àøèñ ïîå àéù÷
 àéù÷ àðéãã àøèñî éæç àúå àéèìúàã àæâåø
 ãçå êøáúàã ãç ïéøèñ ïéøúì àæâåø é÷ôð

àéèìúàã  
  ãô÷/á  

כדוגמא זו מהצד . אחד ברוך ואחד ארור
אחד מבורך , של יצחק יצאו שני בנים

זה נפרד . ואחד שהתקלל למעלה ולמטה
יורו בארץ זה ד. לצדו וזה נפרד לצדו

שכתוב , וזה דיורו בהר שעיר, הקדושה
זה מקומו ". איש יודע ציד איש שדה"

וזה יושב , חרבה ושממה, במקום של מדבר
ולכן שתי דרגות . והכל כמו שצריך, אוהלים

מזה . זה לצדו וזה לצדו, ברוך וארור, הן
יוצאות כל הברכות של העולמות למעלה 

ה וכל ולמטה וכל הטוב וכל האור וכל גאול
ומזה יוצאות כל הקללות וכל חרב , הצלה

וכל דם וכל שממה וכל הרעות וכל 
  .הטומאה של העולם

 àøèñî àã àðååâë øåøà ãçå êåøá ãç
 àéèìúàã ãçå êøåáî ãç ïéðá ïéøú å÷ôð ÷çöéã
 ùøôúà àãå äéøèñì ùøôúà àã àúúå àìéòì

 àùéã÷ àòøàá äéøåéã àã äéøèñìå äéøåéã àã
úëã øéòùã àøåèá áé)æë äë úéùàøá ( ùéà

 äãù ùéà ãéö òãåé]äéøúà àã[ )øúàá( 
 àìëå íéìäà áùåé àãå äîîùå àáøçå àøáãîã
 êåøá ïåðéà ïéâøã ïéøú êë ïéâáå êéøèöàã àðåâë
 ìë ïé÷ôð éàäî äéøèñì àãå äéøèñì àã øåøàå
 åøéäð ìëå åáéè ìëå àúúå àìéòì ïéîìòã ïàëøá

é÷ôð éàäîå àúåáæù ìëå ï÷øåô ìëå ïéèååì ìë ï
îîù ìëå àîã ìëå àáøç ìëåà ìëå ïéùéá ìëå 

àîìòã åáàñî:  
ארחץ בנקיון ", רבי שמעון פתח ואמר

הפסוק הזה ". 'כפי ואסובבה את מזבחך ה
, אבל בא וראה כאן את סוד הדבר. בארוהו

שהרי אין לך אדם בעולם שאינו טועם את 
ורוח הטומאה שורה על , טעם המות בלילה

משום שהנשמה הקדושה , מהל. אותו הגוף
ועל , מסתלקת מן האדם ויוצאת ממנו

, שהנשמה הקדושה יוצאת ומסתלקת ממנו
שורה רוח של טומאה על אותו הגוף 

עוברת , כשהנשמה חוזרת לגוף. ונטמא
והרי נתבאר שבידי האדם . אותה הזוהמא

ועל כן אל יעביר , נשארת זוהמת הטומאה
מאה משום שאותה רוח הטו, ידו על עיניו

וכשנוטל ידיו , שורה עליו עד שנוטל אותם
ואיך צריך . אז מתקדש ונקרא קדוש, כראוי

צריך כלי אחד למטה וכלי אחד , להתקדש
, כדי שיתקדש מאותו שלמעלה, מלמעלה

åòîù éáø øîàå çúô ï)å åë íéìäú ( õçøà
åäé êçáæî úà äááåñàå éôë ïåé÷ðá" àø÷ éàä ä

 úéì àäã àëä äìîã àæø éæç àú ìáà äåî÷åà
 àúåîã àîòè íéòè àìã àîìòá ùð øá êì
 éàî àôåâ àåää ìò àéøù àáàñî çåøå àéìéìá

äéðî ú÷ìúñà àùéã÷ àúîùðã ïéâá àîòèà 
 àùéã÷ àúîùðã ìòå äéðî ú÷ôðå ùð øáã
 ìò àáàñî àçåø àéøù äéðî ú÷ìúñàå ú÷ôð
 úøãäúà àúîùð ãëå áàúñàå àôåâ àåää
 éåãéã øîúà àäå àîäåæ àåää øáòúà àôåâì
 àã ìòå åäá øàúùà åáàñîã àîäåæ ùð øáã

éåãé øáòé àìá àáàñî çåø àåääã ïéâá éåðéò ìò 
 éåãé ìéèð ãëå ïåì ìéèðã ãò éåìò àéøù] à÷ãë

éæç[÷ éø÷àå ùã÷úà ïéãë  éòá êéäå ùåã

                                                           

 הראש כי אור המקיף נתעלה למעלה והפנימי יצא ונשאר הרשימו מקיף להמוחין מתעלים ביום ע'  פיא
 ).א"נ(י " כז"הרמ. אבל בלילה יוצאת הפנימית ומסתלקת למעלה

ל "ז וז"ש הרמ"וכן נראה ממ' ט ב" לעיל קסמור וקציעה דמבחוץ יכול ליגע ועיין' ש ה" מכאן סתירה למב
ה לחוטם ולאזן כנזכר בגמרא אלא דזה רגיל כשפיקח עיניו שממשמש בעיניו ולכן יזהר שיעשה בבגד "ה
 ).א"נ) (ן"מאי(כ "ע
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ואותו שלמטה שיושב בזוהמא שטומאה 
וזה להתקדש , וזה הכלי לקבל טומאה. בו

וצריך לא לשפוך . זה ברוך וזה ארור. ממנו
שאיש , ת אותם מים של הזוהמא בביתא

שהרי בהם מתכנסים , לא יתקרב אליהם
ויכול לקבל נזק מאותם המים , הצד שלהם

ולא יברך עד שיעבור הזוהמא . הטמאים
ולכן בטרם יקדש האדם את . ובארנו, מידו

, כיון שהתקדש. נקרא טמא, ידיו בבוקר
ולכן אל יטול אלא מיד . נקרא טהור

והזה הטהור "כתוב ש, שנטהרה בראשונה
. זה נקרא טהור וזה נקרא טמא. על הטמא

זה , לכן כלי אחד למעלה וכלי אחד למטה
ואסור לעשות דבר עם . קדוש וזה טמא

אלא צריך לשפוך אותם , אותם המים
ולא , במקום שאנשים לא עוברים עליהם

שהרי כיון שנשפכו , ילין אותם בבית
רוח הטומאה נמצאת שם ויכולה , בארץ

ואם חפר להם מדרון תחת הארץ . יקלהז
ולא יתן אותם לנשים . יפה, שלא יראו

, מכשפות שיוכלו להרע בהם לבני אדם
והקדוש , משום שאותם המים שהתקללו

ברוך הוא רוצה לטהר את ישראל שיהיו 
וזרקתי עליכם מים "שכתוב , קדושים

טהורים וטהרתם מכל טמאותיכם ומכל 
  ".גלוליכם אטהר אתכם

 àìéòìî éìë ãçå àúúì éìë ãç éòá àùã÷úàì
>ïéâá< àúúìã àåääå àìéòìã àåääî ùã÷úéã 

 áéúéã>á< àìá÷ì éìë àãå äéá åáàñîã àîäåæ
 äéðî àùã÷úàì àãå åáàñî)å( àãå êåøá àã

 ïåì àãùåàì àîäåæã ïééî ïåðéà ïééòá àìå øåøà
 åäá àäã ùð øá åäá áø÷é àìã àúéáá

øèñ éùðëúî ïåäìã àå ïåðéàî à÷æð àìá÷ì ìéëé
 àì éåãé ïî àîäåæ øáòúéã ãòå ïéáàñî ïééî
 ùã÷é àì ãò ùð øá êë ïéâáå àðîé÷åàå êøáé
 éø÷à ùã÷úàã ïåéë àîè éø÷à àøôöá éåãé
 éëãàã àãé ïî àìà ìåèé àì êë ïéâáå øåäè

 áéúëã àúéîã÷á)èé èé øáãîá ( øåäèä äæäå
éø÷à àãå øåäè éø÷à àã àîèä ìò ïéâá àîè 

 àùéã÷ àã àúúì éìë ãçå àìéòì éìë ãç êë
 åäá ãáòîì øéñà ïééî ïåðéàîå àáàñî àãå
 àì àùð éðáã øúàá ïåì àãùåàì éòá àìà éãéî

ïåì úéáé àìå åäééìò ïéøáòà ïåéë àäã àúéáá 
 ïîú çëúùà àáàñî àçåø àòøàá ïãùåúàã

ïåøãî ïåì øôç éàå à÷æðì ìéëéåá àòøà úåçú 
 ïåæçúé àìã àéùøç éùðì ïåì áéäé àìå øéôù

 ïééî ïåðéàã ïéâá àùð éðáì åäá àùàáàì ïéìëéã
á÷å ïééèìúàã" ìàøùéì ïåì äàëãì éòá ä

 áéúëã ïéùéã÷ éåäîìå)äë åì ìà÷æçé ( éú÷øæå
 íëéúåàîè ìëî íúøäèå íéøåäè íéî íëéìò

íëúà øäèà íëéìåìâ ìëîå:  
ויקחהו וישלכו אותו הבורה והבור ריק "

תורת ", רבי יהודה פתח ואמר". מיםאין בו 
מי שמבטל דברי ". (תמימה משיבת נפש' ה

כמה יש ). תורה כאלו החריב עולם שלם
שכל מי שעוסק , לבני אדם לעסוק בתורה

יהיו לו חיים בעולם הזה ובעולם , בתורה
ואפילו מי . הבא וזוכה בשני עולמות

, שעוסק בתורה ולא עוסק בה לשמה כראוי
ואין דנים ,  בעולם הזהזוכה לשכר טוב

אורך "כתוב , ובא וראה. אותו בעולם ההוא
אורך ", "ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד

שיש , באותו שעוסק בתורה לשמה" ימים
לו אורך ימים בעולם ההוא שבו אריכות 

 åá ïéà ÷ø øåáäå äøåáä åúåà åëéìùéå åäç÷éå
 íéî)ãë æì úéùàøá ( øîàå çúô äãåäé éáø

)ç èé íéìäú (åäé úøåú" ùôð úáéùî äîéîú ä
)]ð"à [ áéøç åìàë àúééøåàã éìéî ìéèáã ïàî

íéìù àîìò ( àùð éðáì ïåì úéà äîë
 ìãúùàã ïàî ìëã àúééøåàá àìãúùàì

àúééøåàáíééç äéì éåäì â àîìòáå ïéã àîìòá 
 ìãúùàã ïàî åìéôàå ïéîìò ïéøúá éëæå éúàã
 úåàé à÷ãë äîùì äá ìãúùé àìå àúééøåàá

éã àìå ïéã àîìòá áè øâàì éëæð àåääá äéì ïðé
 áéúë éæç àúå àîìò)æè â éìùî ( íéîé êøà

                                                                                                                                                                                     

כ יברך וילמוד וכן "וכשקם באשמורת ואינו יכול לשפכם צריך לכסותם ואח ).א"ד( לא ילינם בבית א
 ).א"נ) (ן"מאי(קבלתי 

ל שיפוע שאין דבר יוכל לעמוד שם במקום אחד אלא יורד ונופל " ואם חפר חפירה שהוא מדרון רב
 ).א"ד(ממנו למטה 

ז גורמת לו חיין ושתשיב "משיבת נפש פירוש התורה שעסק בה בעוה' כו' הפסוק דתורת ה'  היינו פיג
 ).א"נ) (ח"ז(ב "נפשו אליו לעוה
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שם , ואותם הימים הם ודאי ימים, הימים
הוא הבטחה הקדושה שלמעלה שבוטח 

להתחזק , רהאדם בעולם הזה לעסוק בתו
  .בעולם ההוא

 àåääá íéîé êøà ãåáëå øùò äìàîùá äðéîéá
úéàã äîùì àúééøåàá ìãúùàã íéîé êøà äéì 

 ïéîåé ïåðéàå ïéîåéã àëøåà äéáã àîìò àåääá
ïéîåé ïåðéààåðöçø åäéà ïîú éàãå áùåã÷ã à 

 àîìò éàäá ùð øá õéçøúàã àìéòìã
àîìò àåääá àô÷úúàì àúééøåàá àìãúùàì  

  äô÷/à  
יש לו שכר טוב , "בשמאלה עושר וכבוד"

וכל מי שעוסק בתורה . ושלוה בעולם הזה
התורה ,  מן העולם הזהכשיוצא, לשמה

הולכת לפניו ומכריזה לפניו ומגינה עליו 
כששוכב הגוף . שלא יקרבו אליו בעלי הדין

כשהנשמה . היא שומרת אותו, בקבר
היא , הולכת להסתלק לשוב למקומה

וכמה שערים . הולכת לפני הנשמה ההיא
נשברים מלפני התורה עד שנכנסת 

ועומדת על האדם עד שיתעורר , למקומה
והיא , מן שיקומו המתים של העולםבז

זהו שכתוב . מלמדת עליו סנגוריה
בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור "

בהתהלכך ". "עליך והקיצות היא תשיחך
בשכבך . "כמו שנתבאר, "תנחה אותך
, בשעה ששוכב הגוף בקבר, "תשמור עליך

ואז , שהרי אז בזמן ההוא נדון הגוף בקבר
 היא והקיצות. "התורה מגינה עליו

בזמן שיתעוררו , כמו שנתבאר, "תשיחך
" היא תשיחך", המתים של העולם מן העפר

היא ", רבי אלעזר אמר. להיות עליך סנגור
משום שאף ". היא תשיחך"מה זה , "תשיחך

התורה לא , על גב שעכשיו יקומו מהעפר
שהרי אז ידעו את כל אותה , תשתכח מהם

. התורה שעזבו כשהסתלקו מן העולם הזה
ותכנס , ותה התורה שמורה מאותו זמןוא

. והיא תדבר במעיהם, למעיהם כמו מקודם
וכל הדברים נתקנים יותר מכמו שהיו 

שהרי כל אותם הדברים שהוא , בראשונה
לא יכול להשיג אותם כראוי והוא עסק 

כולם נכנסים למעיו , בהם ולא נדבק בהם
זהו שכתוב . והתורה תדבר בו, מתוקנים

, רבי יהודה אמר". יחךוהקיצות היא תש"
כדוגמא זו כל מי שעוסק בתורה בעולם 

 úéà äåìùå áè øâà ãåáëå øùåò äìàîùá
 àúééøåàá ìãúùéã ïàî ìëå àîìò éàäá äéì

äîùìâ àìæà àúééøåà àîìò éàäî ÷éôð ãë 
 ïåáø÷é àìã äéìò úðéâàå äéî÷ úæøëàå äéî÷

øàî äéãäá àøá÷á àôåâ áéëù ãë àðéãã ïåäé
 à÷ìúñàì àìæà àúîùð ãë äéì úøèð àéä
 àúîùð àéääã äî÷ àìæà éäéà äøúàì áúéîì
 ãò àúééøåàã äî÷î åøáúà ïéòøú äîëå
 ãò ùð øáã äéìò àîéé÷å äúëåãì úìàòã
 éäéàå àîìòã àééúî ïåîå÷éã àðîæá øòúéã

>àôìî<äéìò àøåâéðñ ãää " ã)áë å éìùî (
 êëìäúäá êéìò øåîùú êáëùá êúåà äçðú

 êúåà äçðú êëìäúäá êçéùú àéä úåöé÷äå
 àúòùá êéìò øåîùú êáëùá øîúàã äîë
 àðîæ àåääá ïéãë àäã àøá÷á àôåâ áéëùã
 äéìò úðéâà àúééøåà ïéãëå àøá÷á àôåâ ïãúà
 àðîæá øîúàã äîë êçéùú àéä úåöé÷äå
 éåäîì êçéùú àéä àøôò ïî àîìò éúî ïåøòúéã

éøåâéðñ éàî êçéùú àéä øîà øæòìà éáø êìò à
 ïåîå÷é àúùäã áâ ìò óàã ïéâá êçéùú àéä
 ïéãë àäã ïåäðî éùðúé àì àúééøåà àøôòî
 å÷ìúñà ãë å÷áùã àúééøåà àéää ìë ïåòãðé
 àðîæ àåääî àøéèð àúééøåà àéää àîìò éàäî
 ììîú éäéàå ïéîã÷ìîë åäééòîá ìåòéúå

îëî øéúé ïð÷úúî ïéìî ìëå åäééòîá ååäã ä
 ìéëé àì åäéàã ïéìî ïåðéà ìë àäã àúéîã÷á
 àìå åäá ìãúùà åäéàå úåàé à÷ãë ïåì à÷áãàì
 ïð÷úúî éåòîá ïéìàò åäìë åäá ÷áãúà

ää äéá ììîú àúééøåàå" àéä úåöé÷äå ã

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ) (מ"א(ב "ב שמחוייב לחיות הרבה כי אורך ימים לעוהג שעוסק בתורה הרבה לא יחשו"ל אע" רא
 ).א"ד( הבטחה ב
ל גלה צדקתו סוד "י זצ"ורבינו האר. ח"ז. זהו לשמה' להוי' ת אד"מלכות בת' בו' לחבר ה' ל לשם ה" רג

 ).א"נ) (ן"מאי(כנודע ' לאה בכל ספירותיה בכונת ה' תורה לשמה לתקן פ
 ).א"נ) (ב"הרש( פירוש מלמדת עליו זכות ד
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והנה , זוכה לעסוק בה לעולם הבא, הזה
  .נתבאר

êçéùúà ïàî ìë àã àðååâë øîà äãåäé éáø 
 àìãúùàì éëæ àîìò éàäá àúééøåàá ìãúùàã

øîúà àäå éúàã àîìòì äá:  
אותו האיש שלא זוכה לעסוק , בא וראה

, בעולם הזה בתורה והוא הולך בחשכה
נוטלים אותו , כשיוצא מן העולם הזה

, ומכניסים אותו לגיהנם למקום התחתון
שנקרא בור שאון , שלא יהיה מרחם עליו

ויעלני מבור שאון "כמו שנאמר , טיט היון
". מטיט היון ויקם על סלע רגלי כונן אשורי

, ותו שלא עסק בתורה בעולם הזהולכן א
, מה כתוב, ומתטנף בטינופות של העולם

זה הוא , "ויקחהו וישלכו אותו הבורה"
המקום שדנים את אותם שלא , הגיהנם

כמו שהוא היה , "והבור ריק. "עסקו בתורה
ובא . משום שלא היה בו מים, למה, ריק

שהרי , וראה כמה הוא העונש של התורה
 הקדושה אלא לא גלו ישראל מהארץ

, משום שהסתלקו מן התורה ונעזבו ממנה
מי האיש החכם ויבן את זאת "זהו שכתוב 

על ' ויאמר ה' על מה אבדה הארץ וגו' וגו
מכאן , רבי יוסי אמר. 'וגו" עזבם את תורתי

לכן הכל עומד ". לכן גלה עמי מבלי דעת"
והעולם לא מתקיים , על קיום התורה

ם העולמות שהיא קיו, בקיומו אלא בתורה
אם לא בריתי יומם "שכתוב , מעלה ומטה

  ".ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי

 àìãúùàì éëæ àìã ùð øá àåää éæç àú
 ãë àëåùçá ìéæà åäéàå àúééøåàá àîìò éàäá
 íðäéâì äéì ïéìàòå äéì ïéìèð àîìò éàäî ÷éôð
 øåá éø÷àã äéìò íçøî àäé àìã äàúú øúà

ïåàùáîà úàã äîë ïåéä èéè  ø)â î íéìäú (
 éìâø òìñ ìò í÷éå ïåéä èéèî ïåàù øåáî éðìòéå
 ìãúùà àìã àåää êë ïéâáå éøåùà ïðåë
 àîìò éôåðèá óðèúàå àîìò éàäá àúééøåàá

 áéúë äî)ãë æì úéùàøá( åúåà åëéìùéå åäç÷éå 
 ïåðéàì åäì ïéðééãã øúà íðäéâ àåä àã äøåáä
 åäéàã äîë ÷ø øåáäå àúééøåàá åìãúùà àìã

ä àúå íéî äéá äåä àìã ïéâá àîòè éàî ÷ø äå
 åìâúà àì àäã àúééøåàã àùðåò àåä äîë éæç
 å÷ìúñàã ïéâá àìà àùéã÷ àòøàî ìàøùé

ää äðéî å÷áúùàå àúééøåàî" ã)àé è äéîøé (
åâå úàæ úà ïáéå íëçä ùéàä éî ' äãáà äî ìò

åâå õøàä 'åäé øîàéå"åâå éúøåú úà íáæò ìò ä '
ëäî øîà éñåé éáø à)âé ä äéòùé ( éîò äìâ ïëì

 àîåé÷ ìò àîéé÷ àìë êë ïéâá úòã éìáî
 àìà äéîåé÷á íéé÷úà àì àîìòå àúééøåàã
 àúúå àìéò ïéîìòã àîåé÷ åäéàã àúééøåàá

 áéúëã)äë âì äéîøé ( äìéìå íîåé éúéøá àì íà
éúîù àì õøàå íéîù úå÷ç:  

רמז על , "ויקחהו וישליכו אותו הבורה"
המקום שלא , ך המצריםשזרקו אותו לתו

, רבי יצחק אמר. נמצא בו סוד האמונה כלל
למה כתוב , אם נחשים ועקרבים היו בו

למען הציל אותו מידם להשיבו "בראובן 
וכי לא חשש ראובן לזה שהנה , "אל אביו

ואיך , אותם נחשים ועקרבים יזיקו אותו
למען הציל "וכתוב , אמר להשיבו אל אביו

ן שהנזק נמצא אלא שראה ראוב". אותו
משום שידע כמה הם שונאים , בידי אחיו

טוב , אמר ראובן. אותו ורצונם להרוג אותו
להפיל אותו לתוך בור הנחשים והעקרבים 
. ולא ימסר בידי שונאיו שלא מרחמים עליו

יפיל אדם עצמו לאש או לבור , מכאן אמרו

å ìò æîø äøåáä åúåà åëéìùéå åäç÷é
 çëúùà àìã øúà éàøöî åâì äéì åàéîøàã
 ïéùçð éà øîà ÷çöé éáø ììë àúåðîéäîã àæø

 ïáåàøá áéúë éàîà äéá ååä ïéáø÷òå) úéùàøá
áë æì ( åéáà ìà åáéùäì íãéî åúåà ìéöä ïòîì

 ïéùçð ïåðéà àäã éàäì ïáåàø ùééç àì éëå
îà êéàå äéì ïå÷æðé ïéáø÷òå åéáà ìà åáéùäì ø

 à÷æðã ïáåàø àîç àìà åúåà ìéöä ïòîì áéúëå
 ïéàðù äîë òãéã ïéâá éåçàã åäééãéá çëúùà
 áè ïáåàø øîà äéì àìè÷ì ïåäìã àúåòøå äéì
 àìå ïéáø÷òå ïéùçðã àáåâ åâì äéì ìôðîì
 ïàëî äéìò éîçøî àìã éåàðùã àãéá øñîúé

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ) (מ"א(ל תשיח אותך שתוכל לשיח בתורה מה שלא יכלת מקדם " רא
ש "פת'  ועי).א"ד(ות התמורות שמביא שם בפרדס בשער היכלי התמורות היכלפקודי רסג ב'  עיין בפב

 .ה שכן המה זה הפך זה"א סתימא"מח' הוא בגימ" בור שאון"א פרק יג שזה "שער א
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של נחשים ועקרבים ולא ימסר בידי 
  שמעטים הם שיכולים(שונאיו 

àáåâì åà àùàì äéîøâ ùð øá ìéôé åøîàà 
éùçðã éåàðùã àãéá øñîúé àìå ïéáø÷òå ï

)]ð"à [éìëéã ïåðéà ïéøéòæã  
  äô÷/á  

למען הציל אותו "ולכן אמר , להנצל
משום שכאן מקום הנחשים "). מידם

הקדוש ברוך , אם הוא צדיק, והעקרבים
ולפעמים שזכות אבות , הוא ירחיש לו נס

אבל כיון , מסייעים לאדם וינצל מהם
ם הם שיכולים מעטי, שנמסר בידי שונאיו

למען הציל אותו "ולכן אמר . להנצל
ולא כתוב למען , דוקא" מידם", "מידם

, אלא אמר ראובן. הציל אותו ולא יותר
ולכן . ימות, ואם ימות בבור, ינצל מידם

  ".וישמע ראובן ויצילהו מידם"כתוב 

 øîà êë ïéâáå àáæúùàì)áë æì úéùàøá (
íãéî åúåà ìéöä ïòîì ( àëäã ïéâá> øúà

íéáø÷òå íéùçðã <)á÷"ä( à÷éãö åäéà éà 
>á÷"ä< ïäáàã åëæã ïéðîæìå àñéð äéì ùéçøé 

 ïåéë ìáà åäééðî áéæúùéå ùð øáì äéì ïéòééñî
 ïéìëéã ïåðéà ïéøéòæ éåàðùã àãéá øñîúéã
 íãéî åúåà ìéöä ïòîì øîà êë ïéâáå àáæúùàì
 àì åúå åúåà ìéöä ïòîì áéúë àìå à÷ééã íãéî

ïáåàø øîà àìà úåîé éàå åäééãé ïî áéæúùé 
 áéúë êë ïéâáå úåîé àáåâá)àë íù ( òîùéå

íãéî åäìéöéå ïáåàø:  
, בא וראה כמה היא חסידותו של ראובן

שמשום שידע ששמעון ולוי השותפות 
, והחכמה והחברות שלהם הם קשים

א "ס(, שכאשר התחברו בשכם הרגו כל זכר
אלא , לא די להם, )וזה שהרגו כל זכר

ים נשים וטף וכסף וזהב וכל שנוטל
. הבהמות וכל כלי יקר וכל מי שנמצא בעיר

אלא שאפילו כל מה שבשדה , ולא די בזה
ואת אשר בעיר ואת אשר "שכתוב , נטלו

ומה הקריה הגדולה , אמר". בשדה לקחו
אלמלא הילד הזה יפול , כזו לא ניצל מהם

לא ישאירו ממנו חתיכת בשר , בידיהם
שלא , וב להנצל מהםועל כן אמר ט, בעולם

ישאירו ממנו שארית בעולם ולא יראה 
, וכאן אם ימות. ממנו אבא כלום לעולמים

וישאר כל גופו שלם ואשיב , לא יכולים לו
למען הציל "ועל כן , אותו לאבא שלם

אף על גב , "אותו מידם להשיבו אל אביו
ולא , "הילד איננו"ולכן אמר . שימות שם

אפילו , "יננוא"אלא אמר , אמר איננו חי
  .מת

 òãéã ïéâáã ïáåàøã äéúåãéñç äîë éæç àú
 àúåøáçå àúåîéëçå àúåôúåù éåìå ïåòîùã
 ìë åìè÷ íëùá åøáçúà ãëã ïåðéà àéù÷ ïåäìã

 àøåëã)>ð"à <àøåëã ìë åìè÷ã àäå ( ïåì éã àì
 éøéòá ìëå àáäãå àôñëå óèå ïéùð ïéìèðã àìà
àìå àúø÷á çëúùàã ïàî ìëå ø÷éã éðàî ìëå 

 ìë åìéôàã àìà àã ìë éã>äî <)ïàî( àì÷çáã 
 áéúëã åìèð)çë ãì úéùàøá ( øéòá øùà úàå

 àúáø àúø÷ äîå øîà åç÷ì äãùá øùà úàå
 àã àéáø àìîìà ïåäðî áéæúùà àì éàä éë

àöîåà äéðî ïåøàùé àì åäééãéá ìåôéá àîìòá 
ì áè øîà àã ìòåàùúáæà ïåøàùé àìã åäééðî 

å àîìòá àúåøàúùà äéðî äéðî àáà éîçé àì
 äéì ïéìëé àì úåîé éà àëäå ïéîìòì íåìë

 íéìù äéôåâ ìë øàúùéå]éúééàå) [éúééå(â äéì 
 íãéî åúåà ìéöä ïòîì àã ìòå íéìù àáàì
 ïéâáå íúä úåîéã áâ ìò óà åéáà ìà åáéùäì

øîà êë) ì æì íù( åððéà øîà àìå åððéà ãìéä 
úî åìéôà åððéà øîà àìà éç:  

שהוא בחכמה היה , שעשהבא וראה מה 
" לא נכנו נפש"שכתוב , משתף עצמו עמהם

והוא לא היה שם , ולא כתוב לא תכוהו

 éàî éæç àú>ã< äåä àúîëçá åäéàã ãáò
 áéúëã åäééãäá äéîøâ óéúù)àë íù ( åðëð àì

 ãë ïîú äåä àì åäéàå åäåëú àì áéúë àìå ùôð

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד( לבור א
 ).א"נ ()ב"הרש(שר חי בלי בישול  חתיכת בב

âáéúàå ) ôã"å.( 
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שהרי כולם שמשו את , כשנמכר יוסף
ואותו , כל אחד ואחד יום אחד, אביהם

ועל כן רצה שבאותו , היום היה של ראובן
, היום שהיה השמוש שלו לא יאבד יוסף

 והנה אין וישב ראובן אל הבור"ולכן כתוב 
והנה אין ", "יוסף בבור ויקרע את בגדיו

וישב "מיד , מת) חי או(אפילו , דוקא" יוסף
ואפילו ראובן ". אל אחיו ויאמר הילד איננו

והרי . לא ידע מאותה המכירה של יוסף
ועל כן , בארוהו שהשכינה השתתפה עמהם

, לא ידע ראובן מהמכירה ההיא של יוסף
ן שיוסף ולא התגלתה לו עד אותו הזמ

  .התגלה לאחיו

ïåäåáàì éùîùî åäìë àäã óñåé ïáãæàà ãç ìë 
 àã ìòå äåä ïáåàøã àîåé àåääå ãç àîåé ãçå
àì äéìéã àùåîù äåäã àîåé àåääáã àòá 

 áéúë êë ïéâáå óñåé ãéáàúé)èë íù ( áùéå
 úà òø÷éå øåáá óñåé ïéà äðäå øåáä ìà ïáåàø

 åìéôà à÷ééã óñåé ïéà äðäå åéãâá)åà éç ( úéî
 ãéî)ì íù ( åððéà ãìéä øîàéå åéçà ìà áùéå

 àäå óñåéã àðéáæ àåääî òãé àì ïáåàø åìéôàå
 òãé àì àã ìòå àúðéëù åäá óéúúùàã äåî÷åà

î ïáåàø äéì àééìâúà àìå óñåéã àðéáæ àåää
éäåçàì óñåé éìâúàã àðîæ àåää ãò:  

בא וראה כמה גרם לראובן משום שהוא 
יחי ", מה כתוב. עסק להחיות את יוסף

אף , שהרי משום זה', וגו" ראובן ואל ימות
על גב שידע שנלקחה בכורתו ממנו ונתנה 

והתפלל משה , עסק להחיות אותו, ליוסף
והתקיים , "אובן ואל ימותיחי ר", ואמר

, משום זה, למה. בעולם הזה ובעולם הבא
. ומשום שעשה תשובה מהמעשה ההוא

הקדוש ברוך הוא , שכל מי שעושה תשובה
בא . מקיים אותו בעולם הזה ובעולם הבא

" ויקחו את כתונת יוסף", וראה מה כתוב
שמשום שדם השעיר , הרי בארוהו', וגו

אף על , ראהאבל בא ו. דומה לדם של אדם
הקדוש ברוך הוא , גב שהדבר בא כראוי

. מדקדק עם הצדיקים אפילו כחוט השערה
משום , במה, יעקב עשה מעשה כראוי

שהוא צד הדין , שהקריב לאביו שעיר
משום שהוא הקריב , ועם כל זה, הקשה

, שעיר והכחיש את אביו שהוא הצד שלו
נענש בשעיר האחר הזה שהקריבו לו בניו 

ואת עורות גדיי "בו כתוב . את הדם שלו
העזים הלבישה על ידיו ועל חלקת 

, "ויטבלו את הכתונת בדם", לכן, "צואריו
והכל זה . הקריבו לו כתונת להכחיש אותו

ויחרד יצחק "הוא גרם שכתוב . כנגד זה
לכן גרמו לו שחרד , "חרדה גדולה עד מאד
הכר נא "שכתוב , חרדה בזמן ההוא

  ".הכתונת בנך היא אם לא

 åäéàã ïéâá ïáåàøì äéì íéøâ äîë éæç àú
 áéúë äî óñåéì äéì àééçàì ìãúùà) âì íéøáã

å (åâå úåîé ìàå ïáåàø éçé ' ìò óà àã ïéâá àäã
 áéäéúàå äéðî äéúåøéëá ìé÷úùàã òãéã áâ

 äéì àééçàì ìãúùà óñåéìå éçé øîàå äùî éìö
 íéé÷úàå ïéã àîìòá íéé÷úàå úåîé ìàå ïáåàø

î éúàã àîìòá ãáòã ïéâáå àã ïéâá àîòè éà
 äáåùú ãéáòã ïàî ìëã àãáåò àåääî äáåùú

á÷" àú éúàã àîìòáå ïéã àîìòá äéì íéé÷ ä
 áéúë äî éæç)àì æì úéùàøá ( úðúë úà åç÷éå

åâå óñåé ' àéîã øéòùã àîãã ïéâáã äåî÷åà àä
 äìîã áâ ìò óà éæç àú ìáà ùð øáã àîãì

á÷ éæç à÷ãë àéúà"ãöá åäá ÷ã÷ãî ä àéé÷é
 à÷ãë àãáåò ãáò á÷òé äøòùä èåçë åìéôà
 øéòù éåáà éáâì áéø÷àã ïéâá éàîá úåàé

 àã ìë íòå àéù÷ àðéãã àøèñ åäéàã]ïéâá[ 
 áéø÷à åäéàã]øéòù[ åäéàã éåáàì äéì ùéçëàå 

 àøçà øéòù éàäá ùðòúà äéìéã àøèñ
 áéúë åäéàá äéìéã àîã éåðá äéì åáéø÷àã)íù 

æè æë (ééãâ úåøåò úàå åéãé ìò äùéáìä íéæòä 
 êë ïéâá åéøàåö ú÷ìç ìòå)àì æì íù ( åìáèéå

 àùçëàì àúðåúë äéì åáéø÷à íãá úðúëä úà
 áéúëã íéøâ åäéà àã ìá÷ì àã àìëå äéì) íù

âì æë ( ïéâá ãàî ãò äìåãâ äãøç ÷çöé ãøçéå
 áéúëã àðîæ àåääá äãøç ãøçã äéì åîøâ êë

)áì æì íù (íà àéä êðá úðúëä àð øëä àì   
  åô÷/à  

) áéúë äéá øîà àééç éáø)àë æë úéùàøá האתה זה בני "כתוב בו , רבי חייא אמר

                                                                                                                                                                                     

ז "ת דף קס"ז דכשהלכו לשכם נטלו רשות דקצת ימים יהיו כלם ביחד כשלח יוסף והרב יפ"ל לפ" צא
 ).א"נ) (ן"מאי(ל "י נדחקו ואכמ"והרב נח
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הכתונת בנך היא ", לו כתוב, "עשו אם לא
ולכן הקדוש ברוך הוא מדקדק עם , "אם לא

רבי אבא . הצדיקים בכל מה שהם עושים
כיון שכל , )א אמר רבי אבא"נ(, אמר

ודאי , השבטים ראו אותו הצער של אביהם
ו אותו התנחמו ונתנו עצמם על יוסף שיפד

כיון שראו שלא , אלמלא ימצאו אותו
חזרו אל יהודה והעבירו אותו , יכולים

, משום שהוא היה מלך עליהם, מעליהם
מה , העבירוהו מעליהם)א וכיון ש"ואז ס(

. 'וגו" ויהי בעת ההיא וירד יהודה", כתוב
' וירעם בשמים ה", רבי יהודה פתח ואמר

, הבא ורא". ועליון יתן קולו ברד וגחלי אש
, כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם
, התקין לו שבעה עמודים על מה שעומד
, וכל העמודים עומדים בעמוד אחד יחידי

חכמות בנתה ביתה "והרי פרשוה שכתוב 
וכל אלה הם , "חצבה עמודיה שבעה

צדיק "עומדים בדרגה אחת מהם שנקראת 
נברא , וכשנברא העולם". יסוד עולם

,  העולם ותקונומאותו המקום שהוא תיקון
שהוא נקודה אחת של העולם והאמצע של 

מזמור לאסף "שכתוב , ציון, ומי הוא, הכל
דבר ויקרא ארץ ממזרח ' אל אלהים ה

, מציון, ומאיזה מקום". שמש עד מבואו
, "מציון מכלל יופי אלהים הופיע"שכתוב 

מאותו המקום שהוא צד תיקון של 
וכעת ישראל . (האמונה השלמה כראוי

, קו בו בסודות המצוות של התורההחזי
משום שכל יום ויום מחזיק אדם בציצית 

וציון החוזק והנקודה של , )שמתעטף בה
ומהמקום ההוא נתקן כל , כל העולם

  .ומתוכו נזון כל העולם, העולם ונעשה

 áéúë äéì àì íà åùò éðá äæ äúàä)áì æì íù (
ä êðá úðúëäá÷ êë ïéâáå àì íà àé" ÷ã÷ãî ä

 àáà éáø ïéãáò ïåðéàã äî ìëá àé÷éãöá åäá
 øîà>ð"à à"àáà ø< ïéèáù åäìë åîçã ïåéë 

 åîçðúà ïåäåáàã àøòö àåääå éàãå]å[ åáéäé
 óñåéã äéìò åäééîøâ]ïåãôéã) [ïåãôéå( äéì 

ëé àìã åîçã ïåéë äéì ïåçëùé àìîìàé åøãäà åì
 äéì åøáòàå äãåäéã äéáâì åäéàã ïéâá åäééìòî

 åäééìò àëìî äåä)åäåøáòà ïéãëå( >ð" ïåéëå à
åäåøáòàã< áéúë äî åäééìòî )à çì íù ( éäéå

äãåäé ãøéå àéää úòáàåâå  ' çúô äãåäé éáø
 øîàå)ãé çé íéìäú (åäé íéîùá íòøéå" ïåéìòå ä

á÷ àøá ãë éæç àú ùà éìçâå ãøá åìå÷ ïúé" ä
ïéëîñ äòáù äéì ïé÷úà àîìòáò  àîéé÷ã äî ì

 àäå éàãéçé àëîñ ãçá éîéé÷ ïéëîñ åäìëå
 áéúëã äåî÷åà)à è éìùî ( äúéá äúðá úåîëç

 éîéé÷ ïåðéà åäìë ïéìàå äòáù äéãåîò äáöç
 éø÷àã åäééðî àâøã ãçá)äë é íù (÷éãöâ ãåñé 

 éøáúà øúà àåääî éøáúà ãë àîìòå íìåò
àîìòã àìåìëù åäéàãã ãç åäéàã éåðå÷úå 

îìòã àãå÷ð ïåéö åäéà ïàîå àìëã àúéòöîàå à
 áéúëã)à ð íéìäú (à óñàì øåîæî"éäìà ì" í

åäé"çøæîî õøà àø÷éå øáã ää åàåáî ãò ùîù 
 áéúëã ïåéöî øúà ïàîå)á íù ( éôåé ììëî ïåéöî

éäìà" àøèñ åäéàã øúà àåääî òéôåä í
 úåàé à÷ãë àúîéìù àúåðîéäîã àìåìëùã

)ìàøùé àúùäååôã éæøá äéá åô÷úúà  éãå÷
 ùð øá ó÷úúà àîåéå àîåé ìëã ïéâá àúééøåà

äéá óèòúàã úéöéöá( æ ìëã äãå÷ðå åôé÷ú ïåéöå 
 àîìò ìë ììëúùà øúà àåääîå àîìò

ïæúà àîìò ìë äéåâîå ãéáòúàå:  
ועליון יתן ' וירעם בשמים ה", ובא וראה

, "'וירעם בשמים ה"כיון שאמר ', וגו" קולו
א "ס(נה ה". ועליון יתן קולו"למה כתוב 

ç àúååäé íéîùá íòøéå éæ" åìå÷ ïúé ïåéìòå ä
åâå ')ãé çé íù (åäé íéîùá íòøéå øîàã ïåéë" ä

                                                                                                                                                                                     

  .זוהר הרקיע' עי א
 ).א"ד( עמודים ב
זהר אחרי מות ' ועי. העולם התחתון בעליוןועניינו לחבר את כל , דהיינו הקו היורד מעולם לעולם ג

  ).ד"א לו ע"ה ח"דע(א "קמג ע
 ).א"ד( יסוד העולם ד
 ).ב"א פד ע"ביאורים ח" (מזרח"יסוד נקרא  ה
 ).הערת הזוהר(א כי שם מקומו ”קמא ע' עי ו

æ ò àî÷ óãá àåä äæ øâñåî ìù åîå÷îù ïééöî úîà êøã"à. 
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) עולם(כאן סוד האמונה על מה ) אלא
שאמרנו שציון היא תיקון והיופי של 

משום ששתי , והעולם נזון ממנו, העולם
זה , הם ציון וירושלים, והן אחת, דרגות הן

מכאן דין , ושניהם אחד, דין וזה רחמים
מלמעלה למעלה יוצא קול . ומכאן רחמים

, לאחר שאותו הקול יוצא ונשמע. שנשמע
ודרכי הדין והרחמים , ז יוצאים הדיניםא

, "'וירעם בשמים ה", יוצאים ונפרדים משם
אף על גב , "ועליון", זה בית הדין ברחמים

כיון שהקול ההוא , שאינו נמצא ואינו נודע
זהו . דין ורחמים, אז נמצא הכל, יוצא

, כיון שיתן קולו". ועליון יתן קולו"שכתוב 
, בא וראה. מים ואש, "ברד וגחלי אש"אז 

ותעמוד ", מה כתוב, בשעה שנולד יהודה
משום שזה הוא היסוד הרביעי , "מלדת

, מאותם הארבעה שהם המרכבה העליונה
מה , עמוד אחד מאותם ארבעה העמודים

ויהי בעת ההיא וירד יהודה מאת ", כתוב בו
משום , למה. שהיה מלך עליהם, "אחיו

  .כמו שאמרנו, שהורידו את יוסף למצרים

 àä åìå÷ ïúé ïåéìòå áéúë éàîà>ð"àìà à< àëä 
 àúåðîéäîã àæø)äî ìòå( >ð"àîìò à< àðéîàã 

 äéðî àîìòå àîìòã åøéôùå àìåìëù åäéà ïåéöã
 ïåéö ïåðéà ãç ïåðéàå ïåðéà ïéâøã ïéøúã ïéâá ïæúà
 àëäî ãç åäééåøúå éîçø àãå àðéã àã íìùåøéå
 ìå÷ à÷ôð àìéòì àìéòî éîçø àëäîå àðéã
 òîúùàå à÷ôð ìå÷ àåääã øúáì òîúùàã
 ïùøôúîå ïé÷ôð éîçøå àðéãã éçøàå ïéðéã é÷ôð

åäé íéîùá íòøéå ïîúî" éîçøá àðéã éá àã ä
 ïåéë òãééúà àìå çëúùà àìã áâ ìò óà ïåéìòå

éãë ÷éôð ìå÷ àåääã éîçøå àðéã àìë çëúùà ï
ää" ãøá ïéãë åìå÷ ïúéã ïåéë åìå÷ ïúé ïåéìòå ã

 ãéìéúàã àúòùá éæç àú àùàå àéî ùà éìçâå
 áéúë äî äãåäé)äì èë úéùàøá ( ãåîòúå

 ïåðéàî äàòéáø àãåñé àåä àãã ïéâá úãìî
 ïåðéàî ãç àëîñ äàìò àëéúø ïåðéàã òáøà

 àéää úòá éäéå äéá áéúë äî ïéëîñ òáøà ãøéå
 àîòè éàî åäééìò àëìî äåäã åéçà úàî äãåäé

ïøîà÷ãë íéøöîì äéì åúçð óñåéã ïéâá:  
וכי , "וירא שם יהודה בת איש כנעני"

. אלא הנה פרשוהו החברים, כנעני היה
שלשה ". ותהר ותלד בן ויקרא את שמו ער"

, ולא נשאר מהם רק אחד, בנים היו ליהודה
סי ורבי רבי אלעזר ורבי יו. וזה הוא שלה

אמר רבי יוסי לרבי . חייא היו הולכים בדרך
, בראשון, למה כתוב בבני יהודה, אלעזר

ובשני האחרים , "ויקרא את שמו ער"
ותקרא את ", "ותקרא את שמו אונן", כתוב

הפרשה הזו , בא וראה, אמר לו". שמו שלה
וירד . "והכל הוא כראוי, היא סוד עליון

לבנה שהנה נכסתה ה, "יהודה מאת אחיו
וירדה מהדרגה של תיקון לתוך דרגה 

כמו שנאמר , שהתחבר בה הנחש, אחרת
ותהר ". "ויט עד איש עדולמי ושמו חירה"

והוא רע , "ותלד בן ויקרא את שמו ער
ולכן , שבא מצד היצר הרע, והכל אחד

ולא כתוב ויקרא , "ויקרא את שמו"כתוב 
  .שמו

 éðòðë ùéà úá äãåäé íù àøéå)á çì íù (
ë éëå øäúå àééøáç äåî÷åà àä àìà äåä éðòð

 øò åîù úà àø÷éå ïá ãìúå)â íù ( ååä ïéðá úìú
 àãå ãç øá åäééðî åøàúùà àìå äãåäéì äéì

äìù àåäà ååä àééç éáøå éñåé éáøå øæòìà éáø 
 éàîà øæòìà éáøì éñåé éáø øîà àçøàá éìæà
 åîù úà àø÷éå äàîã÷á äãåäéã éåðáá áéúë

 ïéðøçà ïéøúáå øò áéúë) ã íù-ä  ( úà àø÷úå
à äìù åîù úà àø÷úå ïðåà åîù" éàä éæç àú ì

 éæç à÷ãë åäéà àìëå åäéà äàìò àæø àúùøô
)à íù ( àéñëúà àäã åéçà úàî äãåäé ãøéå

 àøçåà àâøã åâì àð÷úã àâøãî úúçðå àøäéñ
äá øáçúàãá øîà úàã äîë àéåç )íù ( ãò èéå

 äøéç åîùå éîìãò ùéà)â íù (úå øäúå ïá ãì
 àéúàã ãç àìëå òø åäéàå øò åîù úà àø÷éå
 úà àø÷éå áéúë êë ïéâáå òøä øöéã àøèñî

åîù àø÷éå áéúë àìå åîùâ  

                                                           

ל שגם בזה הורד יהודה שפסקה אשתו מלדת " במדרש ור אמר ודא הוא שלה שפירושו פסקת כדאיתאא
 ).א"נ) (ח"ז(

) מ"א(חרה אף ' מ ושמו חירה מרמז ל" לרמוז על איש דמים סם" דו" אפשר רומז עדולמי אותיות עליב
 ).א"נ(

 ).א"ד(וף בראשית וריש נח מזה סל ב" עג
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  åô÷/á  
שהקדוש , "ויקרא שמו"ביעקב כתוב 

לרבות " את"וכאן , ברוך הוא קרא לו יעקב
וזה , שזוהמת הטומאה נולד, דרגה אחרת

אחר כך לא . והכל אחד, רע, הוא ער
ם המקום עד שבא שלה שהיה התבס

ויהי ער בכור ", מה כתוב. העיקר של כולם
וכתוב , "רע"כתוב כאן ". 'יהודה רע בעיני ה

רע , "כי יצר לב האדם רע מנעוריו"שם 
ולכן , שופך זרע על הארץ, ששופך דמים

ויאמר ", מה כתוב אחריו". 'וימתהו ה"
  .'וגו" יהודה לאונן בא אל אשת אחיך

 áéúë á÷òéá)øáåë äë úéùà ( åîù àø÷éå
á÷ã" àâøã äàâñàì úà àëäå á÷òé äéì àø÷ ä

 øò àåä àãå ãéìéúà àáàñîã àîäåæã àøçà
 ãò àøúà íñáúà àì øúáì ãç àìëå òø

 áéúë äî åäìëã àø÷ò äåäã äìù àúàã)íù 
æ çì (åäé éðéòá òø äãåäé øëá øò éäéå" áéúë ä

 íúä áéúëå òø àëä)íùàé ç  ( áì øöé éë
òø íãàäïéîã ãéùåàã òø åéøåòðî à ìò àòøæ 

 êë ïéâáå àòøà)íùæ çì ( åäé åäúéîéå" äî ä
 äéøúá áéúë)ç íù ( ìà àá ïðåàì äãåäé øîàéå
åâå êéçà úùà':  

" ויאמר יהודה לאונן בא אל אשת אחיך"
העירותי ", רבי שמעון פתח ואמר. 'וגו

מצפון ויאת ממזרח שמש יקרא בשמי ויבא 
בא ".  יוצר ירמס טיטסגנים כמו חמר וכמו

וראה כמה בני אדם הם טפשים שאין 
יודעים ואין מסתכלים לדעת דברי הקדוש 

ואין , שהנה כולם ישנים, ברוך הוא
בא . ושינה בנקבי עיניהם, מתעוררים

הקדוש ברוך הוא עשה את האדם , וראה
ואין , הכל הוא בחכמה, כדוגמא שלמעלה

לך אבר ואבר באדם שאינו עומד בחכמה 
שהרי כיון שנתקן כל הגוף באיבריו , יונהעל

) התחזק(הקדוש ברוך הוא השתתף , כראוי
עמו והכניס בו נשמה קדושה כדי ללמד 
את האדם ללכת בדרכי התורה ולשמור 

ומשום . (כדי שאדם יתקן כראוי, מצוותיו
צריך , שיש בו נשמה קדושה) א ובעוד"זה נ

לאדם להגדיל את דמות המלך העליון 
שהרי אותו הנהר ששופע , וד זהוס. בעולם

ועל זה , ויוצא לא פוסקים מימיו לעולמים
צריך לאדם שלא יפסיק את הנהר והמקור 

ר רמז לברית קודש "נה. (שלו בעולם הזה
שהוא דוגמא של אותו , שחתום בבשרו

ק "ר הסוד של צדיק שמתחבר עם צד"הנה
לכן צריך אדם למטה להתחבר . יחד למעלה

די שיתחזק באותו כ, עם אשתו בקדושה
וכל זמן שאדם לא יצליח בעולם ). העולם

א ועל כן צריך לאדם שלא יפסיק "ס(, הזה
ואם , את הנהר והמקור שלו בעולם הזה

הקדוש ברוך הוא עוקר אותו ונוטע , )לא
  .אותו בכמה פעמים כמו מקודם

åâå êéçà úùà ìà àá ïðåàì äãåäé øîàéå '
)íù(  øîàå çúô ïåòîù éáø)î äéòùéäë à (

 éîùá àø÷é ùîù çøæîî úàéå ïåôöî éúåøéòä
 àú èéè ñîøé øöåé åîëå øîç åîë íéðâñ àáéå
 àìå ïéòãé àìã ïéùôè àùð éðá ïåðéà äîë éæç

á÷ã éåçøà òãðîì ïéìëúñî" ïéîééð åäìë àäã ä
á÷ éæç àú ïåäéøåçá àúðéù éøòúî àìã" ãáò ä

 åäéà àìë àìéòìã àðååâë ùð øáì äéì
úéìã àúîëçá àìã ùð øáá àôééùå àôééù êì 

 ìë ï÷úúàã ïåéë àäã äàìò àúîëçá àîéé÷
á÷ úåàé à÷ãë éåôééùá àôåâ" óúúùà ä>ð" à

ó÷úúà< àùéã÷ àúîùð äéá ìéòàå äéãäá 
 éåçøàá êäîì ùð øáì äéì àôìåàì ïéâá
 ùð øá ï÷úúéã ïéâá éåãå÷ô øèéîìå àúééøåàã

úåàé à÷ãë) ïéâáå (>ð"ãåòáå à< äéá úéàã 
ùð äàâñàì ùð øáì äéì éòáî àùéã÷ àúî

 àäã àã àæøå àîìòá äàìò àëìîã àð÷åéã
 ïéîìòì éåîéî ï÷ñô àì ÷éôðå ãéâðã øäð àåää
 àøäð ÷éñôé àìã ùð øáì äéì éòáî àã ìòå

 àîìò éàäá äéìéã àøå÷îå)á]ð"à [äð" æîø ø
 àîâåã åäéàã äéøùáá íéúçã àùéã÷ àîéé÷ì

äð àåääã"á øáçúàã ÷éãöã àæø øãö" àãçë ÷
 àøáçúàì àúúì ùð øá éòá êë ïéâá àìéòì

ã ïéâá äùåã÷á äéúúàáà àåääá äéá ó÷úú
àîìò ( àîìò éàäá çìöé àì ùð øáã àðîæ ìëå

>ð" ÷éñôé àìã ùð øáì äéì éòáî àã ìòå à
àì éàå àîìò éàäá äéìéã àøå÷îå àøäð<á÷ " ä

                                                           

àãéùåà ) ôãá óñåð"å.( 
 ).הערת הזוהר(גליון  ב
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ïéîã÷ìîë ïéðîæ äîëá äéì òèðå äéì ø÷ò:  
העירותי מצפון ", בא וראה מה כתוב

זו ההתעוררות של הזווג , "העירותי". "ויאת
שהיא התעוררות , של האדם בעולם הזה

זו היא הנשמה , "ויאת. "מצד הצפון
והקדוש ברוך , הקדושה שבאה מלמעלה

באה לעולם , הוא שולח אותה מלמעלה
. כמו שאמרנו, הזה ונכנסת לתוך בני אדם

ר זה המקום של אותו הנה, "ממזרח שמש"
שמשם יוצאת הנשמה , ששופע ויוצא

אלו הם , )כמו חמר" (ויבא סגנים. "ומאירה
אותה ) בתוך(חיילות העולם שבאים משום 

כמו , "כמו חומר. "התעוררות של הנשמות
שהרי משום זה . שמתעורר אדם בגוף

הקדוש ברוך הוא עושה זווגים ומטיל 
ונמצאת חברות למעלה , נשמות בעולם

) א יהיה"ס(הכל הוא והמקור של , ולמטה
ולכן הקדוש ברוך הוא עשה את . ברוך

ולא יפסיק את , כדי שיעסוק בדרכיו, האדם
וכל מי שמפסיק . מקורו ומעיינו לעולמים

כביכול כאילו , מלמטה ומיבש אותו(מקורו 
אזלו מים מני ים "אז , גורם להפסק למעלה

והואיל ובן אדם הוקם ". ונהר יחרב ויבש
מי שמקורו ימיש , להלמטה כדוגמא שלמע

כמו זה שלא רצה לישא , מלעשות פירות
אלו , או שנשא אותה ועסק ולא יכל, אשה

) או אותו(, ששני הפכים הם זה מזה
אין לו תקנה , שימיש מעשות פירות

משום , "מעוות לא יוכל לתקון. "לעולם
שלא רצה לישא אשה ולעסוק בפריה 

, ואותו שעסק ונשא אשה ולא יכל. ורביה
שהוא אחיו , מתקן בגואלו שקרוב לוזה 

כשיוצא מן ). של אותו שמת בלי בנים
אותו האיש לא נכנס לפרגוד , העולם הזה

ונשמתו לא (, ולא נוטל חלק בעולם ההוא
ונגזרת , נכללת במקום שכל הנשמות נכללו

ונכרתה הנפש "זהו שכתוב , דמותו משם
הואיל וכך הוא בורא לו ". ההיא מלפני

  א גואלהקדוש ברוך הו

 áéúë äî éæç àú)äë àî äéòùé ( éúåøéòä
 øáã àâååæã àúåøòúà àã éúåøéòä úàéå ïåôöî
 ïåôöã àøèñî àúåøòúà åäéàã àîìò éàäá ùð
 àìéòìî àéúàã àùéã÷ àúîùð àéä àã úàéå

á÷å" àîìò éàäá àéúà àìéòìî äì øãùî ä
 àã ùîù çøæîî ïøîà÷ãë àùð éðá åâá úìàòå

 ãéâðã øäð àåääã øúà÷éôðåà ú÷ôð ïîúîã 
 íéðâñ àáéå úøéäðúàå àúîùð)øîç åîë ( ïéìà

ïéìéç ïåðéà ) ïéâá ïééúàã àîìòã>ð"åâá à< 
àúåøòúà àåää( åîë ïéúîùðã ]çåøî) [øîç( 

 àã ïéâá àäã àôåâá ùð øá øòúàã àðååâë
á÷" àîìòá ïéúîùð ìéèàå ïéâååæ ãéáò ä

 àìëã àøå÷îå àúúå àìéòì çëúùà àúåøáçå
 àåä>ð"àäé à<á÷ êë ïéâáå êåøá " äéì ãáò ä

 ÷éñôé àìå éåçøàá àìãúùàì ïéâá ùð øáì
äéìéã àòåáîå äéøå÷îá ÷éñôã ïàî ìëå ïéîìòì 

 äéøå÷î)]ð"à [ åìàë ìåëéáë äéì ùáéîå àúúî
 ïéãë àìéòì à÷ñôúàì äéì íéøâ)àé ãé áåéà (

 ùð øáå ìéàåäå ùáéå áøçé øäðå íé éðî íéî åìæà
àîâåãë àúúì í÷úà äéøå÷îã ïàî àìéòìã 

éîì àòá àìã ïéã ïåâë ïéøéô ãáòìî ùéîéú á
 åìà ìéëé àìå ìãúùàã äì áéñð åà àúúéà

 àãî àã ïåðéà ïéëôä ïéøúã)åà( >ð"àåää à< 
 íìåòì äð÷ú äéì úéì ïéøéô ãáòîìî ùéîéã

)åè à úìä÷ ( àìã ïéâá ïå÷úì ìëåé àì úååòî
 äéáøå äéøôá àìãúùàìå àúúéà áñéîì àòá

äå àã ìéëé àìå àúúéà áñðå ìãúùàã àåä
äé÷éøôá ï÷úúîâ àåääå éåçà àåäã äéì áéø÷ã 

ïéðá àìá úéîã ( øá àåää àîìò éàäî ÷éôð ãë
 àåääá ÷ìåç ìéèð àìå àãåâøôá ìàò àì ùð

 àîìò)]ð"à [ ìëã øúàá úìéìëúà àì äéúîùðå
ää ïîúî äéð÷åéã øæâúàå åìéìëúà ïéúîùð" ã

)â áë àø÷éå (ðä äúøëðå ìéàåä éðôìî àéää ùô
á÷ äéì àøá àåä ïéãëå"÷éøô ä  

  æô÷/à  

                                                           

 .)א"ד(ב ” לעיל יב עא
ש "י דכל זווג לש"י מביא מזהר כ"ם גאלנטי הזקן כ" פירוש אף בזמן שאינו מוליד כי בתשובה למהריב

ד ומכאן נראה דאזהרת "ה מי ילד לי את אלה עכ"ע ולעתיד לבוא נקבצו אליו וזש"גנבראים בנים והם ב
 ).א"נ) (ן"מאי(ק "למנוע בחול הוא בכל זמן במניקה וזקנה שמוליד בכח כמובן ודו

 ).א"ד(ב ”י תצא רפב עכ' פ' חיו וע  בגואל שלו שהואג
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וזה אחיו . שיגאלנו מיד המשחיתים
כי ישבו אחים "שנאמר , שקרוב אליו

בא אל אשת אחיך ויבם "וכתוב ', וגו" יחדיו
משום שנשמתו לא נכנסת ', וגו" אותה

אלא היא עומדת , לפני הקדוש ברוך הוא
לם הזה משום שלא זכה להאיר בעו, בחוץ

ילך , מי שלא זוכה במקום הזה. בגוף ההוא
כדוגמא זו עץ . למקום אחר ויזכה בו
שיכה אותו ויעלה , שדולק ואורו לא עולה

כי "שכתוב , עץ הוא אדם. בו אור ויאיר
שהאדם , רוצה לומר". האדם עץ השדה

כשהוא בעולם הזה והולך ותאב ואוכל 
. ושותה ומזדווג עם אשה ולא זוכה לבנים

, כלומר,  עץ שדולק ואורו לא עולהזהו
נשמתו לא זוכה באותו הגוף להיות 

  ).אלא היא בחשכה, מוארת

 áéø÷ã éåçà àãå ïéìáçîã àãéî äéì ÷åøôéã
 øîàðù äéì)ä äë íéøáã ( åéãçé íéçà åáùé éë

åâå ' áéúëå) çì úéùàøáç ( êéçà úùà ìà àá
åâå äúåà íáéå ' äéî÷ úìàò àì äéúîùðã ïéâá

á÷"àìà ä äëæ àìã ïéâá øáì àîéé÷ àéä 
 àìã ïàî àôåâ àåääá àîìò éàäá àøäðàì
 äéá éëæéå àøçà øúàì êäé øúà éàäá äëæ
 ïåùèáé ÷éìñ àì àøåäðå ÷éìãã àòà àã àðååâë

äéìà íãà àåä àòà øéäðéå äéá àøåäð ÷ìñéå 
 áéúëã)íéøáãèé ë  (ø äãùä õò íãàä éë" ì

áéàúå ìæàå àîìò éàäá åäéà ãë ùð øá ìéëàå 
 àåä àã ïéðáì éëæ àìå àúúéàá âååãæàå éúùå
 äéúîùð øîåìë ÷éìñ àì àøåäðå ÷éìãã àòà
 éäéà àìà àøäðúàì àôåâ àåääá úàëæ àì

àëåùçá:(  
לא תהו בראה לשבת "כתוב , בא וראה

לכן עשה הקדוש ברוך הוא את , "יצרה
והקדוש ברוך , כמו שאמרנו, האדם כראוי

בא וראה מה . הוא עושה חסד עם העולם
ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה ", כתוב

סוד הנשמה שבאה להתקן כמו , "קטורה
, בא וראה באותו הגוף מה כתוב. מקודם

חפץ דכאו החלי אם תשים אשם נפשו ' וה"
". בידו יצלח' יראה זרע יאריך ימים וחפץ ה

, יש להתבונן בפסוק הזה, "חפץ דכאו' וה"
, "שםאם תשים א. "כדי שיטהר, למה חפץ

מה זה , היה צריך לכתוב אם ישים אשם
. אלא על הנשמה חוזר הדבר". אם תשים"

, אם הנשמה ההיא רוצה להתקן כראוי
משום שאותה הנשמה הולכת , יראה זרע

ומשוטטת ומזומנת להיכנס לאותו הזרע 
ואז , שהתעסק בה האדם בפריה ורביה

בידו ", זו התורה, "'וחפץ ה", יאריך ימים
  ".יצלח

æç àú áéúë é)çé äî äéòùé ( äàøá åäú àì
á÷ã äøöé úáùì" ùð øáì äéì ãáò àã ïéâá ä

 úåàé à÷ãë>ïøîàãë<á÷å " íò åáéè ãáò ä
 áéúë äî éæç àú àîìò)à äë úéùàøá ( óñåéå

 àúîùðã àæø äøåè÷ äîùå äùà ç÷éå íäøáà
 àôåâ àåää éæç àú ïéîã÷ìîë àð÷úúàì úúà

 áéúë äî)é âð äéòùé (åäéå" õôç ä éìçä åàëã
 íéîé êéøàé òøæ äàøé åùôð íùà íéùú íà

åäé õôçå"åäéå çìöé åãéá ä" éàä åàëã õôç ä
 ïéâá õôç éàîà äéá àìëúñàì úéà àø÷
 éòáî íùà íéùé íà íùà íéùú íà éëãúéã
 äìî øãäà àúîùðì àìà íéùú íà éàî äéì
 úåàé à÷ãë àð÷úúàì àéòá àúîùð àéää éà

àúîùð àéääã ïéâá òøæ äàøé úèàùå úìæà 
 äá ÷ñòúàã òøæ àåääá àìòàì àðéîæ éäéàå
 õôçå íéîé êéøàé ïéãëå äéáøå äéøôá ùð øá

åäé"çìöà äéãéá àúééøåà àã äá:  
אף על גב שאדם עוסק , בא וראה

אם מקורו ומעיינו , בתורה יומם ולילה
אין לו מקום להיכנס , עומד בו לחינם

אם לא , והרי נאמר שבאר המים. לפרגוד

 ìãúùà ùð øáã áâ ìò óà éæç àú
 äéòåáîå äéøå÷îå àéìéìå àîîé àúééøåàá
 àìòàì øúà äéì úéì àðâîì äéá àîéé÷

àãåâøôìâà àéîã àøéáã øîúà àäå  àåää é
                                                           

 ).א"ד(ב ”הב שלח לך קסו עלי זה יתחיל העץ להעלות "עץ ההוא ועב יהיו מכים בו א
ל "ק דבבא קמא א"ש בסוף פ"ק דברכות דחזקיה אף שהיה צדיק גמור ולמד ולימד כמ" וכן מבואר בפב

ל טעם והטעם פשוט דהנמנע גורם "ר אף שהי"בפוב על שלא עסק "ז ולא תחיה בעוה"כי מת אתה בעוה
ה שסמך "ש חזקיה המע"ו ומה בצע בתורה ומצות והוי כנוטע בגן ובידו גרזן לעקור נטוע וז"פירוד ח

 ).א"נ) (ן"מאי(ק "ה ומה שלא נשא סבר דפטור מטעם בניו ודו"ה שכוון ליחד קוב"ה לתפל"גאול
 ).א"ד( לכנס למחיצה של עולם הבא ג
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, אינה באר, ס בה אותו המקור והמעייןנכנ
, והם סוד אחד, שהבאר והמקור הם יחד

שוא לכם משכימי קום "כתוב . ובארנו
מאחרי שבת אוכלי לחם העצבים כן יתן 

בא וראה כמה הם חביבים ". לידידו שנא
שבכל דבר ודבר של תורה יש , דברי התורה

והרי נאמר , בו סודות עליונים קדושים
רוך הוא נתן התורה שכאשר הקדוש ב

את כל הגנזים העליונים , לישראל
, בתורה) וכולם(הקדושים כולם נתן להם 

וכולם נתנו לישראל בשעה שקבלו התורה 
  .בסיני

 øàá åäéà åàì äéá ìàò àì àòåáîå àøå÷î
 åäéà àãç àæøå ïåðéà àãçë àøå÷îå àøéáã

 áéúë àðîé÷åàå)á æë÷ íéìäú ( íëì àåù
 íéáöòä íçì éìëåà úáù éøçàî íå÷ éîéëùî
 ïåðéà ïéáéáç äîë éæç àú äðù åãéãéì ïúé ïë

éøåàã éìî úéà àúééøåàã äìîå äìî ìëã àúé
áéùéã÷ ïéàìò ïéæø ä áäé ãëã øîúà àäå ï

á÷" ïéùéã÷ ïéàìò ïéæéðâ ìë ìàøùéì àúééøåà ä
 åäì áäé åäìë)>ð"à <åäìëå ( åäìëå àúééøåàá

 àúééøåà åìéá÷ã àúòùá ìàøùéì åäì åáéäéúà
éðéñá:  

אלו , "שוא לכם משכימי קום", בא וראה
שאינם זכר ונקבה , הם היחידים שנמצאים

ו כמ, ומקדימים בבוקר לעבודתם, כראוי
ואין קץ לכל ' יש אחד ואין שני וגו"שנאמר 

, מאחרים המנוחה, "מאחרי שבת". "עמלו
משום שהאשה , "כי בו שבת"כמו שנאמר 

אוכלי לחם . "היא ודאי נחת אצל האדם
שכאשר ". לחם העצבים"מה זה , "העצבים

אוכל , אותו הלחם שאוכל, לאדם יש בנים
וזה שאין לו . אותו בשמחה וברצון הלב

 אותו לחם שאוכל הוא לחם של ,בנים
. ואלו הם אוכלי לחם העצבים ודאי, עצב

". יתן לידידו"מה זה , "כן יתן לידידו שינה"
שהקדוש ברוך הוא , זהו שמקורו מבורך

כמו שנאמר , נותן לו שינה בעולם ההוא
משום שיש לו חלק , "ושכבת וערבה שנתך"

כדי שאותו האיש ישכב ויהנה , בעולם הבא
יש אחד ואין . " ההוא כראויבעולם הבא

זהו אדם שהוא יחידי , "יש אחד"', וגו" שני
אלא שהוא בלי , לא יחידי כראוי, בעולם

, "גם בן. "שאין עמו סמך, "ואין שני. "זווג
, "ואח. "שיקים שמו בישראל לא השאיר

, "ואין קץ לכל עמלו. "שיביא אותו לתקון
גם . "שמקדים יום ולילה, שהוא עמל תמיד

ואין לו לב להתבונן , " לא תשבע עושרעינו
  למי אני עמל ומחסר את נפשי, ולומר

 íå÷ éîéëùî íëì àåù éæç àú)íù ( ïéìà
 àá÷åðå øëã ïåðéà åàìã åçëúùàã íéãéçé ïåðéà
 äîë åäéúãéáòì àøôöá ïîã÷àå úåàé à÷ãë

 øîà úàã)ç ã úìä÷ (åâå éðù ïéàå ãçà ùé ' ïéàå
éøçàî úáù éøçàî åìîò ìëì õ÷ äîë àçééð ï

 øîà úàã)â á úéùàøá ( ïéâá úáù åá éë
 éàãå äéáâì àçééð éäéà ùð øá éáâì àúúàã
 øá ãëã íéáöòä íçì éàî íéáöòä íçì éìëåà
 äéì ìéëà ìéëàã àîäð àåää ïéðá äéì úéà ùð
 ïéðá äéì úéìã àåääå àáìã àúåòøáå äåãçá
 ïéìàå åáéöòã àîäð åäéà ìéëàã àîäð àåää

éìëåà ïåðéà åãéãéì ïúé ïë éàãå íéáöòä íçì 
 êøáî äéøå÷îã àåä àã åãéãéì ïúé éàî äðù

á÷ã" úàã äîë àîìò àåääá äðéù äéì áäé ä
 øîà)ãë â éìùî ( ïéâá êúðù äáøòå úáëùå

 øá àåääã ïéâá éúàã àîìòá à÷ìåç äéì úéàã
 à÷ãë éúàã àîìò àåääá éðäúéå áéëù ùð

åâå éðù ïéàå ãçà ùé úåàé 'ã ãçà ùé øá àåä à
 à÷ãë éàãéçé åàì àîìòá éàãéçé åäéàã ùð
 úéìã éðù ïéàå àâååæ àìá åäéàã àìà úåàé
 àì ìàøùéá äéîù íé÷åéã ïá íâ êîñ äéîò
 ìëì õ÷ ïéàå àðå÷úì äéì äàúééàì çàå ÷áù
 íâ àéìéìå àîîé íéã÷àã øéãú ìîò åäéàã åìîò
 àçâùàì àáì äéì úéìå øùò òáùú àì åðéò

 éðà éîì øîéîìåéùôð úà øñçîå ìîò  
  æô÷/á  

ואם תאמר שכדי שיאכל וישתה . מטובה
, לא כך, יותר ויעשה משתה בכל יום תמיד

אלא ודאי . שהרי הנפש אינה נהנית ממנו
הוא מחסר את נפשו מטוב של האור של 

, משום שזוהי נפש חסרה, העולם הבא
בא וראה כמה חס . שלא הושלמה כראוי

 øéúé äúùéå ìåëééã ïéâáã àîéú éàå äáåèî
 àäã éëä åàì øéãú àîåé ìëá àéúùî ãáòéå
 øñçî åäéà éàãå àìà äéðî éðäúà àì àùôð
 àãã ïéâá éúàã àîìòã àøåäðã åáéèî äéùôðì
 úåàé à÷ãë úîéìúùà àìã àøñç àùôð àéä
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משום שרוצה , הקדוש ברוך הוא על מעשיו
כמו , שיתקן ולא יאבד מאותו העולם הבא

  .שאמרנו

äîë éæç àúá÷ ñç " éòá à÷ã ïéâá éåãáåò ìò ä
>ï÷úúéã <)ï÷úúàã( àîìò àåääî ãéáàúé àìå 

ïøîà÷ãë éúàã:  
זה שהוא צדיק שלם , רבי חייא שאל

ועוסק בתורה ימים ולילות וכל מעשיו 
לשמו של הקדוש ברוך הוא ולא זכה לבנים 

או , כמו שעסק בהם ולא זכה, בעולם הזה
אמר . מה הם לעולם הבא, שהיו לו ומתו

מעשיו והתורה ההיא מגינים , לו רבי יוסי
עליהם , אמר רבי יצחק. עליו לעולם ההוא

כמו רבי יוחנן (ועל אותם צדיקי האמת 
וכמו רבי חזקיה שהוא , שהיו לו בנים ומתו

לסריסים ' כה אמר ה"עליהם כתוב , )עקר
אשר ישמרו את שבתותי ובחרו באשר 

מה כתוב ". חפצתי ומחזיקים בבריתי
ונתתי להם בביתי ובחומתי יד ", ואחרי

ושם טוב מבנים ומבנות שם עולם אתן לו 
משום שלאלה יש חלק , "אשר לא יכרת

נאה הוא , אמר לו רבי יוסי. לעולם הבא
  .ויפה

 àîéìù äàëæ åäéàã éàä àòá àééç éáø
 éåãáåò ìëå éìéìå éîåé àúééøåàá ìãúùàå

á÷ã àîùì"ëæ àìå äïà àîìò éàäá ïéðáì 
>ïåâë <)ïéâá( ååäã åà äëæ àìå åäá ìãúùàã 

à éúàã àîìòì ïåðéà äî åúéîå äéì" éñåé éáø ì
 àåääì äéìò ïðéâî à÷ àúééøåà àéääå éåãáåò
 éàëæ ïåðéà ìòå åäééìò ÷çöé éáø øîà àîìò

 èåù÷)]ð"à [ åúéîå ïéðá äéì ååäã ïðçåé éáø ïåâë
ø÷ò åäéàã äé÷æç éáø ïåâëå(à  áéúë åäééìò

)ã åð äéòùé (åäé øîà äë" øùà íéñéøñì ä
 éúöôç øùàá åøçáå éúåúáù úà åøîùé

 äéøúá áéúë äî éúéøáá íé÷éæçîå)ä íù (
 íéðáî áåè íùå ãé éúåîåçáå éúéáá íäì éúúðå
 ïéâá úøëé àì øùà åì ïúà íìåò íù úåðáîå

à éúàã àîìòì à÷ìåç ïåì úéà ïéìàã" éáø ì
øéôùå àåä úåàé éñåé:  

 שהיו בו כל אלה צדיק שלם, בא וראה
והנה יורש , ומת בלי בנים, והושלם כראוי

האם אשתו צריכה , מקומו בעולם ההוא
, אם תאמר שצריכה להתייבם. יבום או לא

שהרי ירש את מקומו בעולם , הרי זה לשוא
משום , אלא ודאי צריכה ליבום. ההוא

שאיננו יודעים אם היה שלם במעשיו ואם 
,  בשואואם היא מתייבמת זה אינו. לא

משום שיש מקום לקדוש ברוך הוא לאיש 
הזה שהיה בעולם ומת בלי בנים וגואל לא 

כיון שהצדיק השלם הזה . היה לו בעולם
והוא ירש את , מת ואשתו מתייבמת

ובין , בא האיש ההוא ומשתלם כאן, מקומו
כך ובין כך הקדוש ברוך הוא מזמין לו 
מקום לעולם עד שימות הצדיק השלם הזה 

כי בעיר ", פתח ואמר. שתלם בעולםוהוא י
וזהו . 'וגו" מקלטו ישב עד מות הכהן הגדול

, בנים מזומנים לצדיקים במיתתם, ששנינו
ולכן כל . בחייהם לא זכו ובמיתתם זכו

מעשיו של הקדוש ברוך הוא כולם אמת 

 äéá ïéìà ìë ååäã íéìù äàëæ éæç àú
 à÷ àäå ïéðá àìá úéîå úåàé à÷ãë íéìúùàå
 àéòá äéúúà àîìò àåääá äéúëåã úéøé
 àä éîåáéì éòáìã àîéú éà àì åà éîåáéì
 àåääá úéøé à÷ äéøúà àäã åäéà àéð÷éøá

é àìã ïéâá éîåáéì àéòá éàãå àìà àîìò ïðéòã
 úîáééúà éà àéäå åàì éà éåãáåòá íéìù äåä éà

àéð÷éøá äåä àìáá÷ì äéì úéà øúàã ïéâá " ä
 ïéðá àìá úéîå àîìòá äåä ùð øá àäã

à÷åøôåâ éàä úéîã ïåéë àîìòá äéì éåä àì 
åäéàå úîáééúà äéúúàå íéìù äàëæã äéøúà 

 êë ïéáå àëä íéìúùàå ùð øá àåää àúà úéøé
á÷ êë ïéáå"øúà ä úåîééã ãò àîìòì äéì ïéîæ 

 çúô àîìòá åäéà íéìúùéå íéìù äàëæ éàä
 øîàå)çë äì øáãîá ( ãò áùé åèì÷î øéòá éë

åâå ìåãâä ïäëä úåî ' ïéðéîæ ïéðá ïðéðúã àåä àãå

                                                           

 ).א"ד(דרשות ולא מזוהר הוא  לשון מא
ל תועלת היבום של אשת הצדיק הוא לאיש אחר שמת בלא בנים "ר. הר הואומז) ב"הרש( מדרש רות ב

ה הנשמה "ה וטרם שמת הצדיק ההוא מסתיר הקבזולא נתיבמה אשתו אז אותה נשמה מתתקנת ביבום 
 ).א"נ(ההיא במקום מיוחד שלא ישלטו בה וכדמסיק 

 ##*ופורקא  ג
 ).א"נ) (מ"א( ליבם את אשתו רק כדי שיושלם ההוא אתר צ"ל הצדיק כבר ירש מקומו הראוי לו וא" רד
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טובים . "וחיים על הכל) וחס(, וזכות
השנים מן האחד אשר יש להם שכר טוב 

 שעוסקים בעולם הזה אלו הם, בעמלם
, שאותם בנים שהשאירו, להוליד בנים

, בגללם יש להם שכר טוב בעולם הזה
ובגללם יורשים אבותיהם חלק בעולם 

הקדוש ברוך , בא וראה. ובארוהו, ההוא
, אם הצליחו, הוא נוטע אילנות בעולם הזה

עוקר אותם ושותל אותם , לא הצליחו, יפה
הקדוש ולכן כל דרכי , אפילו כמה פעמים

  .ברוך הוא הן לטוב ולתקן את העולם

 åëæ àì ïåäééçá ïåäúúéîá àé÷éãöì ïåðéà
á÷ã éåãáåò ìë êë ïéâáå åëæ ïåäúúéîáå" åäìë ä

íééçå åëæå èåù÷à àìë ìò  ïî íéðùä íéáåè
 íìîòá áåè øëù íäì ùé øùà ãçàä) ã úìä÷

è ( àãìåàì àîìò éàäá ïé÷ñòúîã ïåðéà ïéìà
 øâà ïåì úéà ïåäéðéâá å÷áùã ïéðá ïåðéàã ïéðá
 ïåäìã ïäáà ïéúøé åäééðéâáå àîìò àåääá áè

á÷ éæç àú äåî÷åàå àîìò àåääá à÷ìåç" ä
 àì úåàé åçìöà éà àîìò éàäá ïéðìéà òèð

ìöà ïéðîæ äîë åìéôà ïåì ìúùå ïåì ø÷òà åç
á÷ã éåçøà ìë êë ïéâáå" àð÷úàìå áèì åäìë ä

àîìò:  
שהרי ". בא אל אשת אחיך ויבם אותה"

, יהודה וכל השבטים היו יודעים את זה
משום שאותו , ועיקר הדבר והקם זרע

הזרע צריך לתקן את הדבר ולגלם גלם 
זהו , לתקון שלא יפרד הזרע משרשו כראוי

וכשנתקן ". ואדם על עפר ישוב"כתוב ש
אלו משתבחים בעולם , אחר כך כראוי

משום שהקדוש ברוך הוא רוצה , ההוא
ושבח אני את המתים "ולכן כתוב , בהם

מן החיים אשר המה "דוקא , "שכבר מתו
כמו שנאמר ". עדנה"מה זה ". חיים עדנה

ישוב "וכתוב , "אחרי בלותי היתה לי עדנה"
וב משניהם את אשר עדן וט. "לימי עלומיו

אשר לא ) שלא שב לימי עלומיו(, לא היה
ראה את המעשה הרע אשר נעשה תחת 

וטוב משניהם את אשר עדן לא ". "השמש
ולא צריך , שלא שב לימי עלומיו, "היה

משום , ולא סובל חטאים ראשונים, להתקן
  שהקדוש ברוך הוא

 äúåà íáéå êéçà úùà ìà àá) çì úéùàøá
ç (äãåäé àäã àø÷òå àã éòãé ååä ïéèáù åäìëå 

 êéøèöà òøæ àåääã ïéâá òøæ í÷äå àúìîã
 àìã àðå÷úì àîìåâ íìâîìå äìî àð÷úúàì

ää úåàé à÷ãë äéùøùî àòæâ ùøôúé" ã) áåéà
åè ãì (÷úúî ãëå áåùé øôò ìò íãàåð øúáì ï

 ïéâá àîìò àåääá ïéçáúùî ïéìà úåàé à÷ãë
á÷ã" áéúë êë ïéâáå åäá éòøúà ä)ìä÷á ã ú (

 ïî à÷éã åúî øáëù íéúîä úà éðà çáùå
 øùà íééçä>äîä <)íä( íééç >äðãò< éàî 

 øîà úàã äîë äðãò)áé çé úéùàøá ( éøçà
 áéúëå äðãò éì äúéä éúåìá)äë âì áåéà ( áåùé

 äéä àì ïãò øùà úà íäéðùî áåèå åéîåìò éîéì
)]ð"à [åéîåìò éîéì áù àìã ( úà äàø àì øùà

 øùà òøä äùòîä áåèå ùîùä úçú äùòð
 éîéì áù àìã äéä àì ïãò øùà úà íäéðùî
 ïéáåç ìéáñ àìå àð÷úúàì êéøèöà àìå åéîåìò

á÷ã ïéâá éàîã÷"ä  
  çô÷/à  א/קפח

קן בעולם ההוא ונתן לו מקום מת
ובכן ראיתי " ,בא וראה מה כתוב. כראוי

 משום , כמו שנאמר,' וגו"ריםורשעים קב
א רוצה שהקדוש ברוך הוא עושה חסד ול

 וכל . אלא כמו שנתבאר,לכלות את העולם
דרכיו כולם אמת וזכות להיטיב להם 

 אשרי חלקם של ,בעולם הזה ובעולם הבא
 ,הצדיקים שהם הולכים בדרך האמת

  ".צדיקים יירשו ארץ"עליהם כתוב 

 à÷ãë àîìò àåääá àð÷úî øúà äéì áäé
 áéúë äî éæç àú úåàé)é ç úìä÷ ( éúéàø ïëáå

åá÷ íéòùø íéø]åâå'[á÷ã ïéâá øîúàã äîë " ä
 äîë àìà àîìò äàöùì àòá àìå åáéè ãéáò

 åëæå èåù÷ åäìë éåçøà ìëå øîúàã> àáèåàì
éúàã àîìòáå àîìò éàäá åäì< ïåä÷ìåç äàëæ 

é÷éãöãé áéúë åäééìò èåù÷ çøàá éìæà ïåðéàã à
)èë æì íéìäú (õøà åùøéé íé÷éãö] åâå'[:  

                                                                                                                                                                                     

à) ñ"ñééçå à( –ôã "å. 
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מת גם אשר עשה וי' וירע בעיני ה"
בבוקר זרע את " , רבי חייא פתח".תווא

 בא וראה .' וגו"זרעך ולערב אל תנח ידך
כמה ראוי לאדם להזהר מחטאיו ולהזהר 

 משום ,במעשיו לפני הקדוש ברוך הוא
שכמה שלוחים וכמה ממונים הם בעולם 
שהם הולכים ומשוטטים ורואים את מעשי 

 ,)ח עליהם"ז(בני האדם ומעידים עליו 
 בכל אותם ,ובא וראה. בים בספרוהכל כתו

 ,החטאים שנטמא בהם האדם בעולם הזה
זהו חטא שנטמא בו אדם יותר בעולם הזה 

 שוא מי ששופך זרעו ל,ובעולם הבא
 ,ומוציא זרע לחנם ביד או ברגל ונטמא בו

כי לא אל חפץ רשע אתה לא "כמו שנאמר 
צה ולא יבגלל זה לא נכנס למח". יגורך רע
 כמו ,ל עתיק יומיןאר פניו שורואה ת
 וכתוב ,"לא יגורך רע" כתוב כאן ,שלמדנו

 ולכן ,"'ויהי ער בכור יהודה רע בעיני ה"
 אשרי חלקו של ".ידיכם דמים מלאו"כתוב 

האיש שירא מרבונו ויהיה שמור מדרך 
  .ק ביראת רבונוו ויטהר עצמו לעס,רעה

åäé éðéòá òøéå" åúåà íâ úîéå äùò øùà ä
) çì úéùàøáé ( éáø çúô àééç)å àé úìä÷ (

åâå êãé çðú ìà áøòìå êòøæ úà òøæ ø÷áá ' àú
 éåáåçî àøäãæàì ùð øáì äéì éæçúà äîë éæç

á÷ éî÷ éåãáåòá àøäãæàìå" ïçéìù äîëã ïéâá ä
 ïðîî äîëå>ïåðéà<ùå ïéìæà ïåðéàã àîìòá éé ïéè

 éåìò ïéãäñå àùð éðáã ïåäéãáåò ïàîçå)ð"à 
åäééìò (ïéáéúë àøôñá àìëå ïåðéà ìëá éæç àúå 

 àã àîìò éàäá ùð øá åäá áàúñàã ïéáåç
ùð øá äéá áàúñàã àáåç åäéàà éàäá øéúé 

 äéòøæ ãéùåàã ïàî éúàã àîìòáå àîìò
 àìâøá åà àãéá àðâîì àòøæ ÷éôàå àéð÷éøá

 øîà úàã äîë äéá áàúñàå)ä ä íéìäú ( éë
 àì àã ïéâá òø êøåâé àì äúà òùø õôç ìà àì

àãåâøôì ìàò ïéîåé ÷éúò éôà øáñ éîç àìå 
 áéúëå òø êøåâé àì àëä áéúë ïðéðúã äîë

)æ çì úéùàøá ( éðéòá òø äãåäé øåëá øò éäéå
åäé" ä>ïéâáå <)éðéâáå( áéúë êë )åè à äéòùé (

 ìéçãã ùð øáã äé÷ìåç äàëæ åàìî íéîã íëéãé
 äéîøâ éëãéå àùéá çøåàî øéèð àäéå äéøàîì

äéøàîã åìéçãá àìãúùàì:  
 ,"בבוקר זרע את זרעך" ,בא וראה

 זהו בזמן ,"בבוקר" .הפסוק הזה בארוהו
 אז ,נעוריו] ימיב[שאדם עומד בכחו ויהיה 

 , להוליד בנים עם אשה שראויה לועסוקי
שהרי אז ". בבוקר זרע את זרעך"שכתוב 

כחצים ביד גבור " כמו שנאמר ,הוא הזמן
 משום שיכול ללמד אותם ,"כן בני הנעורים

 ויהיה לו שכר טוב ,הקדוש ברוך הואדרכי 
אשרי הגבר אשר " שכתוב ,לעולם הבא

מלא את אשפתו מהם לא יבושו כי ידברו 
 בעולם "לא יבושו" ".את אויבים בשער

 בזמן שבעלי הדין יבואו לקטרג ,ההוא
 שאין לך שכר טוב בעולם ההוא כמו ,עליו

ההוא שמלמד את בנו יראת רבונו בדרכי 
  .התורה

áá éæç àú êòøæ úà òøæ ø÷)å àé úìä÷ ( éàä
 ùð øáã àðîæá àåä àã ø÷áá äåî÷åà àø÷
 ìãúùà ïéãë åîéìåòá àäéå äéìéçá íéé÷úà
 ø÷áá áéúëã äéì àéæçã àúúéàá ïéðá àãìåàì
 úàã äîë åäéà àðîæ ïéãë àäã êòøæ úà òøæ

 øîà)ã æë÷ íéìäú ( éðá ïë øåáâ ãéá íéöçë
çøà åäì óìéîì ìéëéã ïéâá íéøåòðäá÷ã éå" ä

 áéúëã éúàã àîìòì àáè àøâà äéì àäéå) íù
ä ( àì íäî åúôùà úà àìî øùà øáâä éøùà

 åùåáé àì øòùá íéáéåà úà åøáãé éë åùáé
 ïåúéé àðéãã ïåäéøàîã àðîæá àîìò àåääá
 àåääá àáè àøâà êì úéìã éåìò àâøè÷ì
 äéøîã åìéçã äéøáì äéì óéìåàã àåääë àîìò

àúééøåàã éåçøàá:  
 שכתוב ,אמר באברהםנ וראה מה בא

כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת "
לעשות צדקה ' ביתו אחריו ושמרו דרך ה

מת לו י ועל כן אותה הזכות קי,ומשפט
ולכן . בעולם ההוא אצל כל בעלי הדין

 áéúëã íäøáàá øîà äî éæç àú) úéùàøá
èé çé (úàå åéðá úà äåöé øùà ïòîì åéúòãé éë 

åäé êøã åøîùå åéøçà åúéá" ä÷ãö úåùòì ä
 àåääá äéì àîéé÷ åëæ àåää àã ìòå èôùîå

                                                           

ט שזה "ד ועוד לקמן דף רי"ע ש"ז ג"כ הוי ע"וא' ז וכו"ש בנדה דחייב מיתה ושופך דמים וכאלו עע" כמא
 ).א"נ(כ ודאי אסתאב יתיר "ד שהורג בניו א"יותר מש
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ולערב אל תנח " ".בבוקר זרע את זרעך"
 שהוא הזמן , אפילו בימי הזקנה,"ידך

 ,י ליכבר עסקתי וַדלא יאמר ( .שאדם זקן
 וכעת שאני זקן ,או כבר עסקתי ואיני יכול

אל תנח " , מה כתוב) ועם כל זה.איני רוצה
 , למה. לא יניח מלהוליד בעולם הזה".ידך

 .משום שלא תדע איזה יכשר הזה או זה
 כדי שיעמדו בשבילו ,"לפני האלהים"

' הנה נחלת ה" כתוב זהועל . בעולם ההוא
 הצד של העולם ,נשמות זהו צרור ה,"בנים
 ולנחלה הזו מי מזכה את האדם .הבא

 אותם . הבנים,'להיכנס לאותה נחלת ה
 ועל כן ,'הבנים מזכים אותו לנחלת ה

למד ואשרי אותו האיש שמזכה אותם 
  .אותם דרכי התורה כמו שנתבאר

 ø÷áá êë ïéâáå àðéãã ïåäéøàî ìë éáâì àîìò
 éîåéá åìéôà êãé çðú ìà áøòìå êòøæ úà òøæ

 ùð øá áéñã àðîæ åäéàã äð÷æã)]ð"à [ àîéé àì
 àìå úéìãúùà øáë åà éì éãå úéìãúùà øáë

ðàã àúùäå àðìéëé ìë íò éòá àðà úéì áéñ à
àã ( áéúë äî)å àé úìä÷ ( àì êãé çðú ìà

 ïéâá àîòè éàî àîìò éàäá àãìåàìî ÷åáùé
éäìàä éðôì äæ åà äæä øùëé äæéà òãú àìã" í

 áéúë àã ìòå àîìò àåääá äéðéâá ïåîå÷éã ïéâá
)â æë÷ íéìäú (åäé úìçð äðä" àøåøö àã íéðá ä

 éàäìå éúàã àîìòã àøèñ àúîùðã ïàî äìçð
åäé úìçð àåääá àìòàì ùð øáì äéì éëæ" ä

åäé úìçðì äéì ïàëæ ïéðá ïåðéà íéðá" àã ìòå ä
 ïåì éëæã ùð øá àåää äàëæå éåçøà ïåì óéìåé

øîúàã äîë àúééøåàã:  
 בא .' וגו,ותסר בגדי אלמנותה מעליה"

 וכי תעלה על , תמר היתה בת כהן,וראה
 ,דעתך שהיא הלכה כדי לזנות עם חמיה

 אלא היא .שהרי צניעות נמצאה בה תמיד
 שהרי , ובחכמה עשתה את זה,היתה צדקת

 אלא ,היא לא הפקירה את עצמה אליו
 ,משום שידעה ידיעה ובחכמה התבוננה

 חסד )עמו(ועל כן היא באה אליו לעשות 
 ועסקה )בפרהסיא( ועל זה באה ,ואמת

 משום שהיא ידעה ,בא וראה. בעסק הזה
 הקדוש ברוך הוא , זהידיעה ועסקה בעסק

עשה שם סיוע במעשה ההוא ומיד 
   והכל היה ,התעברה

åâå äéìòî äúåðîìà éãâá øñúå ') úéùàøá
ãé çì (ïäë úá øîú éæç àúà úåä ]éëå[ à÷ìñ 

 àäã äåîç íò äàðæàì ïéâá àìæà éäéàã êúòã
 éäéà àìà øéãú äá úçëúùà àúåòéðö éäéà

ì éäéà àäã éàä úãáò äîëçáå úåä ú÷ãö à
 úòãé äòéãéã ïéâá àìà äéáâì äîøâ úø÷ôà
 äéáâì úúà éäéà àã ìòå úìëúñà àúîëçå

 ãáòîì)äéîò(á úúà àã ìòå èåù÷å åáéè 
)úìãúùàå äéãäìà÷ñòì  (]à÷ñòá úìãúùàå [

 úìãúùàå äòéãé úòãé éäéàã ïéâá éæç àú àã
á÷ àã à÷ñòá" àåääá ïîú àòåéñ ãáò ä

äåä àìëå ãéî úøáòúàå àãáåò  
  çô÷/á  ב/קפח
 למה הקדוש ברוך , ואם תאמר.ממנו

 ,הוא לא הביא אותם בנים מאשה אחרת
כה למעשה י אלא ודאי שהיא הצר.למה מזו

  .הזה ולא אשה אחרת

á÷ éúééà àì éàîà àîéú éàå äéðî" ïåðéà ä
 éàãå àìà àã ïî éàîà àøçåà àúúàî ïéðá

àøçà àúúà àìå àã àãáåòì àëéøèöà éäéà:  

מהן נבנה הזרע של שתי נשים היו ש
 ובאו מהן דוד המלך ושלמה המלך ,יהודה

 ושתי הנשים הללו זו .ומלך המשיח
 תמר ורות שמתו בעליהן , זודוגמתכ

תמר .  והן עסקו למעשה הזה,בראשונה
 שהוא יותר קרוב לבניו ,עסקה אצל חמיה

כי " שכתוב , למה היא עסקה אצלו.שמתו

 äãåäéã àòøæ éðáúà åäééðîã ååä ïéùð ïéøú
 àëìîå àëìî äîìùå àëìî ãåã åäééðî åúàå
 øîú àãã àðååâë àã ïéùð ïéøú ïéìàå àçéùî

úåøå åìãúùà ïåðéàå àúéîã÷á åäééìòá åúéîã 
 åäéàã äåîç éáâì úìãúùà øîú àã àãáåòì
 éäéà àîòè éàî åúéîã éåðáì øéúé áéø÷

                                                           

הרים על העריות ונתחייבה ז מונ"בל ד"ת והרי שומרת יבם היתה ואינה במיתה וי"וא. ל שם בתו שא
 ).א"נ) (ח"ז(נ ואמר תמות בשריפה כדין בת כהן "כב' מית
 וגם פן ימות שלה וישאר ןל כדי שיצאו ממנו מלך המשיח גם כדי לתקן שני נשמות של ער ואונ" רב
  ).א"נ) (מ"א(דה בלא בן יהו
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ראתה כי גדל שלה והיא לא נתנה לו 
 ומשום זה עסקה במעשה הזה ,"לאשה

 ואחר כך עסקה ,רות מת בעלה. אצל חמיה
ותגל " שכתוב ,במעשה הזה אצל בעז

 ואחר כך , ועסקה עמו,"תיו ותשכבומרגל
 למה לא , ואם תאמר.הולידה את עובד

 אלא ודאי היא ,יצא עובד מאשה אחרת
 אלו ם ומשתי.צרכה ולא אשה אחרתוה

תיהן עשו  וש,נבנה ונתקן זרעו של יהודה
לעשות חסד עם אותם המתים ו ,בכשרות

וזהו כמו . לתקן את העולם לאחר מכן
ושבח אני את המתים שכבר "שנאמר 

 לא היה , שהרי כשהיו חיים בהתחלה,"מתו
 ).ח ואחר כך היה בהם שבח"ז(בהם שבח 

ושתיהן עסקו לעשות חסד ואמת עם 
ע י והקדוש ברוך הוא סי,אותם המתים
 אשרי מי .ל היה כראוי והכ,באותו המעשה

 כמו שנאמר ,שעוסק בתורה יומם ולילה
ר ווהגית בו יומם ולילה למען תשמ"

לעשות ככל הכתוב בו כי אז תצליח את 
  .' וגו"ךידרכ

 áéúëã äéáâì úìãúùà)ãé çì úéùàøá ( éë
 äùàì åì äðúð àì àéäå äìù ìãâ éë äúàø

ìãúùà àã ïéâáå>ú< äåîç éáâì àã àãáåòá 
ã àãáåòá úìãúùà øúáìå äìòá úéî úåø à

 áéúëã æòáã äéáâì)æ â úåø ( åéúåìâøî ìâúå
 äéì úãéìåà øúáìå äéãäá úìãúùàå áëùúå
 àúúàî ãáåò ÷éôð àì éàîà àîéú éàå ãáåòì
 àúúà àìå úëéøèöà àéä éàãå àìà àøçà
 àòøæ ììëúùàå éðáúà ïéìà ïéøúîå àøçà

 åãáò úåøùëá åäééååøúå äãåäéãå åáéè ãáòîì
ò àð÷úúàì àééúéî ïåðéà íò àãå øúáì àîì

 øîúàã äîë àåä)á ã úìä÷ ( úà éðà çáùå
 àúéîã÷á ïééç ååä ãë àäã åúî øáëù íéúîä

 àçáù åäá äåä àì>ð"à åäá äåä øúáìå 
àçáù< èåù÷å åáéè ãáòîì åìãúùà åäééååøúå 

á÷å àééúéî ïåðà íò" àìëå àãáåò àåääá òééñ ä
 ìãúùàã ïàî åäéà äàëæ úåàé à÷ãë äåä

 àîîé àúééøåàá øîà úàã äîë àéìéìå) òùåäé
ç à ( úåùòì øåîùú ïòîì äìéìå íîåé åá úéâäå

åâå êéëøã úà çéìöú æà éë åá áåúëä ìëë':  
 "ויוסף הורד מצרימה ויקנהו פוטיפר"
ויכר יהודה " ,מה כתוב למעלה( .'וגו

 ,' וגו"הכר נא" הוא אמר לאביו ".ויאמר
והנה תאומים " וכתוב ".ויכר יהודה"ועל כן 

דם לכן אחים ו תאומים היו מק,"טנהבב
 אלא , לא כך נשמע, רבי חזקיה אמר.היו

 לכן , אמר רבי אבא.בנים אחרים נולדו
 בא וראה .א האבדה שנאבדהועסקה למצ

ויהי כמשיב ידו והנה יצא אחיו " ,מה כתוב
 רמז כאן ".ותאמר מה פרצת עליך פרץ

 ,התפרצות ראשונה שפרץ זה שמת עליו
 התפרצות ,"צת עליךפר"ממשמע שכתוב 

 ולכן ,בגלל שהצטרכת להטריח לאדונך
מות עובדי והתפרצות תעשה בשאר א

ויקרא " ועל זה ,עבודת כוכבים ומזלות
 ולאחר שכל מעשה של יהודה ".שמו פרץ

 והוא גרם לו ,נאמר שיהודה מכר לו ליוסף
 שאם יהודה היה אומר נחזיר אותו ,לכל זה

åâå øôéèåô åäð÷éå äîéøöî ãøåä óñåéå' 
)à èì úéùàøá()  ìéòì áéúë äî)åë çì íù (

 àð øëä éåáà éáâì øîà åäéà øîàéå äãåäé øëéå
åâå'à áéúëå äãåäé øëéå àã ìòå )æë íù ( äðäå

ååä ïéîåàú äðèáá íéîåàúá ïéçà àðã úîã÷î 
éðá àìà éëä òîúùà åàì øîà äé÷æç éáø ååä ï

à åãéìéúà ïéðøçà" úìãúùà êë ïéâá àáà ø
 áéúë äî éæç àú ãéáàúàã àãáåà àçëùàì

)èë íù ( øîàúå åéçà àöé äðäå åãé áéùîë éäéå
 äàîã÷ àúåöéøô àëä æîø õøô êéìò úöøô äî

 áéúëã òîùî äéìò úéîã àåää õéøôã)íù (
 àçøèàì úëéøèöàã ïéâá àúåöéøô êéìò úöøô

 àúåöéøô êë ïéâáå êøîì ïéîò øàùá ãéáòú
åëòò" ìëã øúáìå õøô åîù àø÷éå àã ìòå í

                                                           

 ).א"נ) (ב"הרש(יה לו גריס "והרח. א"ד' עי ).א"ד(ק "ג מהרמ" כל זה לא
' ן רבתי הוא עם מספר ד"ק הוא גם אונן ועוד אונן בנו" במחש וזר"ן רי" שמילוי ער הוא כמנין פרץ עייב

ביאור דבריו כי פרץ וזרח היו גלגול ער ואונן ). י"בכ”הרמז ע(ת "ש ח"ן רי"וי זרח דילא וכן מי"אותיות תשס
' ישב מה ששאל הרתובזה י. ן"ח ושם הביא מליצת הרמב"מהרלנ כ בתשובת"הר וכוהז' נראה מלוכמו ש

ה "ובהא ניחא דהם הם פרץ וזרח וזש. ש"ה בפסקים וכתבים למה הוזכרו ער ואונן בפרשה פינחס ע"ת
'  פירבתי' בנ”ש הרמז ע"ומ. וימת ער ואונן ויהיו בני יהודה שאחר מיתתם ויהיו בני יהודה ודוק היטב

 ).א"נ) (ן"מאי.(ק"ש ודו"ן ת"ן שהנו"ק זע"ב דאי"בא
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ועל זה  , היו עושים לו אחיו כך,לאבינו
 .הורידו אותו אחיו משלטונו שעליהם

 חזר ,לה מאחיו ובא עליו כל זהיולבסוף שג
 מה זה ")ויוסף הורד מצרימה"ואמר 

 שהסכים הקדוש ברוך הוא לאותו ,"הורד"
] עליו[המעשה לקיים את הגזרה שלו שגזר 

ידוע תדע כי גר יהיה " שכתוב ,בין הבתרים
החטא  לצד ,"ויקנהו פוטיפר" .' וגו"זרעך

  .קנה אותו

 éàä ìëì äéì íéøâ åäéàå óñåéì äéì ïéáæ]éàã [
)éàå( ååä àðåáàì äéì øãäð øîà äåä äãåäé 

 éåçà äéì ïéãáò>éëä<äéì åúçð àã ìòå à éåçà 
 éåçàî éìâúàã øúáì åäééìòã àúåðèìùî

àã ìë äéìò àúàå ãøåä óñåéå øîàå øãäà 
äîéøöî (á÷ íëúñàã ãøåä éàî" àåääá ä

 íéøúáä ïéá øæâã äéìéã äøæâ àîéé÷ì àãáåò
 áéúëã)íùâé åè  ( êòøæ äéäé øâ éë òãú òåãé

åâå 'äéì äð÷ äàèç øèñì øôéèåô åäð÷éåá:  
האמר לחרס ולא יזרח " ,פתח ואמר

 שבעה , בא וראה".םוובעד כוכבים יחת
 ,דוש ברוך הוא ברקיעכוכבים עשה הק

ובכל רקיע ורקיע יש כמה שמשים ממונים 
משום שאין . לשמושו של הקדוש ברוך הוא

נה שאין לו עבודה ומש או ממלך ַש
 ועומדים כל אחד ואחד ,מוש לאדונויוש

 וכל אחד ,מוש שנתמנה בויעל אותו הש
מהם שמשמשים , יודע עבודתו לשמש

בשליחות רבונם ומפקדים בעולם על כל 
 , ומהם שמשבחים אותו,מעשי בני האדם

 ואף על גב . מפקדים על השירה)הרי(והם 
 אין לך כל חיל ,שהם מפקדים על זה

בשמים וכוכבים ומזלות שכולם לא 
שהרי . משבחים את הקדוש ברוך הוא

 אז נפרדים שלשה ,בשעה שנכנס הלילה
 ובכל ,צדדי מחנות לשלשת צדדי העולם

 וכולם ,בותצד וצד אלף אלפים ורבוא רב
  ממונים על 

 øîàå çúô)æ è áåéà ( çøæé àìå ñøçì øîåàä
 ãáò àéáëë äòáù éæç àú íåúçé íéáëåë ãòáå

á÷" äîë äéá úéà àòé÷øå àòé÷ø ìëå àòé÷øá ä
á÷ì äéì àùîùì ïéðîî ïéùîù" êì úéìã ïéâá ä

 àùåîùå àðçìåô äéì úéìã àðîî åà àùîù
ùåîù àåää ìò ãçå ãç ìë éîéé÷å äéøàîì à

 àùîùì äéúãéáò òãé ãç ìëå äéá àã÷ôúàã
 ïã÷ôúàå ïåäéøîã àúåçéìùá éùîùî ïåäðî

àùð éðáã ïåäéãáåò ìë ìò àîìòáâ à÷ã ïåäðîå 
 ïåðéàå äéì ïéçáùî)àä (àúøéù ìò ïã÷ôúàã 

 ìë êì úéì éàäá ïã÷ôúà ïåðéàã áâ ìò óàå
 ïçáùî àì åäìëã éìæîå ïéáëëå àééîùá àìéç

á÷ì äéì"àúòùá àäã ä ïéãë àéìéì ìàòã 
 àîìò éøèñ úìúì ïééøùî ïéøèñ úìú ïùøôúà
 ïááø àåáøå ïéôìà óìà àøèñå àøèñ ìëáå

ìò ïðîî åäìëå  
  èô÷/à  א/קפט

 וחיה קדושה ,שלשה מחנות הם. השירה
 וכולם ,נה עליהם ועומדת עליהםואחת ממ

 עד שבא ,משבחים את הקדוש ברוך הוא
 כל אותם שבצד ,קרו כשבא הב.קרוהב

 כולם ,רום וכל הכוכבים שמאיריםד
 ,משבחים ואומרים שירה לקדוש ברוך הוא

קר ויריעו וכבי בוברן יחד כ"כמו שנאמר 
 ,"קרוכבי בוברן יחד כ" ".כל בני אלהים

 àúåéç ãçå ïåðéà ïééøùî úìú àúøéù
 à÷ åäìëå åäééìò àîéé÷å åäééìò àðîî àùéã÷

á÷ì äéì ïçáùî" éúà ãë àøôö éúàã ãò ä
 éøäðã àéáëë ìëå íåøã øèñáã ïåðéà ìë àøôö

á÷ì àúøéù éøîàå ïçáùî åäìë" úàã äîë ä
 øîà)æ çì áåéà ( ìë åòéøéå ø÷á éáëë ãçé ïøá

                                                                                                                                                                                     

 ראיתי כתוב כי מה שכתוב ביהודה והיה בכזיב בלדתה אותו מה שלא נאמר בראשונים להודיע שעד א
דוהו אחיו לפיכך לא היו לו בנים כהוגן וגרם העון ומתו אבל כשנולד שלה הלך נעכשיו היה עומד בנדויו ש
ב אמרו וירד "מ' ר פ"בש ).א"ד( קיום התירוהו מנדויו והתירוהו ולפיכך היה לשללכזיב לפייס את אחיו שי

ת גימטריא נדוי "ת ויהי בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיו ר"ש ואפשר לרמוז ר"יהודה שנדוהו אחיו ע
 ).א"נ) (ן"מאי(ק "ודו

 ).א"נ) (ב"הרש(ר ולכך נעשה סריס ונקרא פוטיפרע כי שמו פוטיפ ).א"ד( קנאו לעבירה למשכב זכור ב
ב "ה ח"דע(בהיכלות ' הם ממונים על כל שכר ועונש שבעולם הנשמות וכן בכל הנהגת עולם הזה עי ג

 ).ב"כט ע
והוא , הרי הוא החיות והשפע לכל העולמות' י ממשיכים גילוי של אור יחודו ית"שע, ענין השיר הוא ד

 ).ב"ב כט ע"ה ח"דע(עבודת המלאכים התלויה בישראל 
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 כמו שנאמר ,אלו הכוכבים שבצד דרום
ויריעו כל בני " ".וישכם אברהם בבוקר"

 אלו הם שבצד שמאל שנכללו ,"אלהים
לוקחים  וישראל ,קרו הבואז מאיר. בימין

 ,שירה ומשבחים לקדוש ברוך הוא ביום
שלש פעמים ביום כנגד שלש פעמים של 

 עד , ועומדים אלה כנגד אלה.הלילה
שמתעלה כבודו של הקדוש ברוך הוא ביום 

 והקדוש ברוך הוא מתעלה ,ובלילה כראוי
אותה החיה הקדושה ו. בשש הללו

 עומדת על ישראל ,שעומדת עליהם למעלה
 , מה כתוב בה.למטה כדי לתקן הכל כראוי

ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק "
 אלו אותם ,"ותתן טרף לביתה" ".תיהולנער

 אלו ,"וחק לנערתיה" .המחנות שלמעלה
 ולכן כבודו של .המחנות של ישראל למטה

 ,הקדוש ברוך הוא מתעלה מכל הצדדים
 )הוא( הכל היה , ועל כן,ממעלה וממטה

  .ותו והכל הוא ברצונועומד ברש

 éðáéäìà" àéáëë ïéìà ø÷á éáëë ãçé ïøá í
 øîà úàã äîë íåøã øèñáã)æë èé úéùàøá (

éäìà éðá ìë åòéøéå ø÷áá íäøáà íëùéå" í
àìàîù øèñáã ïåðéà ïéìàà àðéîéá åìéìëúàã 

 ïçáùîå àúøéù éìèð ìàøùéå øéäð àøôö ïéãëå
á÷ì äéì" ìá÷ì àîîéá ïéðîæ úìú àîîéá ä

ìà ïéîéé÷å àéìéìã ïéðîæ úìú ãò ïéìà ìéá÷ì ïé
 àø÷é ÷ìúñéã>ã<á÷" à÷ãë àéìéìáå àîîéá ä

á÷å úåàé" àåää ïéìà úéùá åäá ÷ìúñà ä
 àìéòì åäééìò àîéé÷ã àùéã÷ àúåéç)å( àîéé÷

 à÷ãë àìë àð÷úàì ïéâá àúúì ìàøùé ìò
 áéúë äî úåàé>äá<) åè àì éìùî ( ãåòá í÷úå

 ïúúå äéúåøòðì ÷çå äúéáì óøè ïúúå äìéì
äúéáì óøè ÷çå àìéòìã ïééøéùî ïåðéà ïéìà 

 êë ïéâáå àúúì ìàøùéã ïééøùî ïéìà äéúåøòðì
á÷ã àø÷é" àúúîå àìéòî ïéøèñ ìëî ÷ìúñà ä

 äåä àìë àã ìòå>ð"àåä à< àîéé÷ äéúåùøá 
äéúåòøá åäéà àìëå:  

 רבי שמעון ,"האמר לחרס ולא יזרח"
 אלו ,"ובעד כוכבים יחתם" . זה יוסף,אמר

ואחד עשר כוכבים "בהם  שכתוב ,הם אחיו
 ,"האמר לחרס" , דבר אחר".ימשתחוים ל

ולא " .זה יעקב בשעה שאמרו לו הכר נא
 . בשעה שהסתלקה ממנו השכינה,"יזרח

 משום בניו נחתם ,"םוובעד כוכבים יחת"
חשך והכוכבים נ השמש ,ונסתם האור שלו

 ובא . משום שיוסף נפרד מאביו,לא האירו
 המעשה של  מאותו היום של אותו,וראה
 ונשאר ,ש המטהישמת נפרד יעקב מ,יוסף

  .ל עד אותו היום שהתבשר בשורת יוסףֵבַא

 çøæé àìå ñøçì øîåàä)æ è áåéà ( ïåòîù éáø
 ïåðéà ïéìà íåúçé íéáëåë ãòáå óñåé àã øîà

 åäá áéúëã éåçà)è æì úéùàøá ( øùò ãçàå
 ñøçì øîåàä øçà øáã éì íéåçúùî íéáëåë

àã àúòùá á÷òé àã åì åøî)áì íù ( àð øëä
 äéðî àúðéëù ú÷ìúñàã àúòùá çøæé àìå
 íéúñàå íúçúà éåðá ïéâá íåúçé íéáëë ãòáå
 åøéäð àì àéáëëå êùçúà àùîù äéìéã àøåäð

éåáàî ùøôúà óñåéã ïéâáá àåääî éæç àúå 
 á÷òé ùøôúà óñåéã àãáåò àåääã àîåé
 àåää ãò àìáà øàúùàå àñøòã àùåîùî

åùá øùáúàã àîåéóñåéã äø:  
את יוסף ויהי איש מצליח ויהי ' ויהי ה"

אהב ' כי ה" , רבי יוסי פתח.'בבית אדניו וגו
משפט ולא יעזוב את חסידיו לעולם 

 . הפסוק הזה בארוהו באברהם".נשמרו
.  והרי נתבאר, כתוב חסידו,"את חסידיו"

 , בכל מקום שהצדיקים הולכים,בא וראה
וזב הקדוש ברוך הוא שומר אותם ולא ע

גם כי אלך בגיא צלמות " דוד אמר .אותם
לא אירא רע כי אתה עמדי שבטך 

åäé éäéå" éäéå óñåé úà ä éäéå çéìöî ùéà
åâå åéðåãà úéáá ')á èì íù ( çúô éñåé éáø

)çë æì íéìäú (ä éë ' úà áåæòé àìå èôùî áäåà
 äåî÷åà àø÷ éàä åøîùð íìåòì åéãéñç

 íäøáàá>åéãéñç úà< øîúà àäå áéúë åãéñç 
á÷ éìæà àé÷éãöã øúà ìëá éæç àú" ïåì øéèð ä

 øîà ãåã ïåì ÷éáù àìå)ã âë íù ( êìà éë íâ

                                                                                                                                                                                     

פ ברן יחד ככבי חסד אז מתחברים להם ריעים בני "ר דמפרש ויריעו מלשון רעים אהובים וה אפשא
 ).א"נ(טר שמאלא סהאלקים דב

תום מקורו שלא נזדווג ובעד ככבים בשביל מה שעשו הככבים שהם השבטים ח הוא פירוש אחר יב
 ).א"נ) (ח"ז(ק שלא יהא נגד ונפיק "יתתום מבועו ואות ב
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 בכל מקום שהצדיקים .' וגו"ומשענתך
 השכינה הולכת עמהם ולא עוזבת ,הולכים
יוסף הלך בגיא צלמות והורידו . אותם

 זהו , השכינה היתה עמו,אותו למצרים
 ומשום ששכינה ".את יוסף' ויהי ה"שכתוב 

 מה שהיה עושה היה  בכל,היתה עמו
 שאפילו מה שהיה בידו והיה .מצליח בידו

 היה ,ת אחרצורהמבקש אותו אדונו ב
מתהפך בידו לאותה הצורה שרצון אדונו 

ניו כי ווירא אד" כמו שנאמר ,היה רוצה בה
מצליח ' אתו וכל אשר הוא עשה ה' ה

  ".אתו' כי ה" , ודאי"מצליח בידו" ,"בידו

âá êèáù éãîò äúà éë òø àøéà àì úåîìö àé
åâå êúðòùîå ' àúðéëù éìæà àé÷éãöã øúà ìëá

 àéâá ìæà óñåé ïåì ÷éáù àìå ïåäîò àìæà
äéîò úåä àúðéëù íéøöîì äéì åúçðå úåîìöà 

ää" ã)á èì úéùàøá (åäé éäéå" ïéâáå óñåé úà ä
 äåä ãéáò äåäã äî ìëá àúðéëù äéîò úåäã

 åìéôàã äéãéá çìöî äåäå äéãéá äåäã éàî
 êôäúî äåä àøçà àðååâá äéøàî äéì òáú
 éòø äåä äéøàîã àúåòøã àðååâ àåääì äéãéá

 øîà úàã äîë äéá)â íù (åäé éë åéðåãà àøéå" ä
åäé äùåò àåä øùà ìëå åúà" åãéá çéìöî ä

åäé éë éàãå åãéá çéìöî"åúà ä:  
אתו לא '  וידע אדניו כי ה,בא וראה

 שהרי בעינו היה ,"א אדניוויר" אלא ,כתוב
רואה מעשה נסים בכל יום שהקדוש ברוך 

את בית ' ויברך ה" ועל כן ,הוא עושה בידו
 הקדוש ברוך הוא ".המצרי בגלל יוסף
 ובגללם הוא שומר את ,שומר את הצדיקים

 שהרי הרשעים מתברכים משום ,הרשעים
את ' ויברך ה" כתוב דוגמא זו כ.הצדיקים
 בעבור ארון )תיהג( "םובד אדובית ע

 ,הצדיקיםבגלל אחרים מתברכים . האלהים
 , בזכותם)א להנצל"ס(והם לא יכלו להזון 

 , יוסף התברך אדונו בגללו.והרי פרשוה
נצל ממנו בזכותו ולצאת יוהוא לא יכל לה

ואחר כך הכניס אותו לבית . רותילח
ענו בכבל רגלו ברזל " כמו שנאמר ,הרוהס

קדוש ברוך  עד שלאחר מכן ה,"באה נפשו
רות והשליט אותו על יהוא הוציא אותו לח

ולא יעזוב את " ולכן כתוב .כל ארץ מצרים
  חסידיו לעולם 

åäé éë åéðãà òãéå éæç àú" áéúë àì åúà ä
 àãáåò éîç äåä éåðéòá àäã åéðãà àøéå àìà

á÷ã àîåé ìëá ïéñðã" àã ìòå äéãéá ãéáò ä
)ä íù (åäé êøáéå"åé ììâá éøöîä úéá úà ä óñ

á÷" ïåì øèð ïåäéðéâáå àé÷éãöì ïåì øéèð ä
 ïåäéðéâá ïéëøáúî àéòéùø àäã àéòéùøì

 áéúë àã àðååâë àé÷éãöã)ù"àé å á ( êøáéå
åäé" ïåøà øåáòá éúâä íåãà ãáåò úéá úà ä

éäìàä"éðøçà àé÷éãö í>ï< åäééðéâá ïéëøáúî 
àðæúàì éìëé àì ïåðéàåá >ð"àáæúùàì à< 

äåî÷åà àäå åäééúåëæá äéøàî êøáúà óñåé 
 äéðî äéúåëæá àáæúùàì ìéëé àì åäéàå äéðéâá
 øäñä úéáá äéì ìéòà øúáìå åøéçì à÷ôðìå

 øîà úàã äîë)çé ä÷ íéìäú ( åìâø ìáëá åðò
á÷ øúáìã ãò åùôð äàá ìæøá" äéì ÷éôà ä

 êë ïéâáå íéøöîã àòøà ìë ìò äéèìùå åøéçì
 áéúë)çë æì íù (íìåòì åéãéñç úà áåæòé àìå  

  èô÷/á  ב/קפט
 והקדוש . ונתבאר, כתוב חסידו,"נשמרו

ברוך הוא מגן על הצדיקים בעולם הזה 
וישמחו כל חוסי בך " שכתוב ,ובעולם הבא

הבי ולעולם ירננו ותסך עלימו ויעלצו בך א
  ".שמך

á÷å øîúàå áéúë åãéñç åøîùð" ïéâà ä
 éúàã àîìòáå ïéã àîìòá àé÷éãöã åäééìò

 áéúëã)áé ä íéìäú ( êá éñåç ìë åçîùéå
êîù éáäåà êá åöìòéå åîéìò êñúå åððøé íìåòìâ   

  
åéðãà úùà àùúå äìàä íéøáãä øçà éäéå ויהי אחר הדברים האלה ותשא אשת "

                                                                                                                                                                                     

ל כי מצרימה "ר דוד חניליוו ז" עיר וקדיש במהלוסף הורד מצרימה ורמז הרב המקובפ וי"ל ע" וכמשזא
 ).א"נ) (ן"מאי(ד ואפשר שזה שאמר הכתוב הבאים מצרימה את יעקב "גימטריא שכינה עכ

 ).א"נ) (ח"ז('  דוסא כל העולם ניזון בשביל חנינא בני וכוןברבי חנינא ב ש" כמב
 ?פסקא חדשה##* ג
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 רבי חייא פתח ".אדניו את עיניה אל יוסף
מלאכיו גבורי כח עושי ' ברכו ה" ,ואמר

 בא וראה כמה ".ע בקול דברוודברו לשמ
שמר מחטאיו וללכת בדרך יצריך האדם לה

יסיט אותו היצר הרע  כדי שלא ,קנתומת
 כמו , שהוא מקטרג לו כל יום ויום,ההוא

 ,ומשום שהוא מקטרג לו תמיד. שנאמר
צריך האדם להתגבר עליו ולהתעלות עליו 

 שצריך להיות גובר עליו ,במקום חזק
 משום ,ולהשתתף במקום של גבורה

 אז הוא בצד ,שכאשר אדם גובר עליו
 ומשום שאותו .הגבורה ונדבק בו להתגבר

 צריך האדם להיות תקיף ,צר הרע תקיףי
 , עליוובני האדם הללו שמתגברים. ממנו

 , שימצא מין עם מינו,נקראים גבורי כח
 ,ואלו הם מלאכיו של הקדוש ברוך הוא

 , להתגבר עליו,שבאים מצד הגבורה הקשה
 ,"מלאכיו' ברכו ה" ".גבורי כח עושי דברו"

מר ו וש)בוריוג(כמו יוסף שנקרא צדיק 
רבי אלעזר . דש הרשומה בתוכווהקברית 

 , מה זה,"ויהי אחר הדברים האלה" ,אמר
 , מקום זה שיצר הרע מקטרג,הרי פרשוה

 משום ,"אחר הדברים"של שהוא הדרגה 
 שהיה יוסף ,שיוסף נתן לו מקום לקטרג

מסלסל בשערו ומתקן את עצמו ומקשט 
 , אז נתן מקום ליצר הרע לקטרג,אותו

 ,תאבל עליומשהוא  ומה אביו ,שאמר
 אז ,ויוסף מקשט את עצמו ומסלסל בשערו

  .עליוהתגרה בו הדב וקטרג 

 óñåé ìà äéðéò úà)æ èì úéùàøá ( àééç éáø
 øîàå çúô)éìäúë â÷ í (åäé åëøá" åéëàìî ä

 éæç àú åøáã ìå÷á òåîùì åøáã éùåò çë éøåáâ
úñàì ùð øáì äéì êéøèöà äîë éåáåçî àøî

 äéì éèñé àìã ïéâá àð÷úúî çøàá êäéîìå
 àîåé ìë äéì àâøè÷î åäéàã òøä øöé àåää
 äéì àâøè÷î åäéàã ïéâáå øîúàã äîë àîåéå
 à÷ìúñàìå äéìò àô÷úúàì ùð øá éòá øéãú
 äéìò øáâ éåäîì éòáã åôé÷ú øúàá äéìò
 ùð øá ãëã ïéâá äøåáâã øúàá àôúúùàìå

ñá åäéà ïéãë äéìò ó÷úà ÷áãúàå äøåáâ øè
 éòá óé÷ú òøä øöé àåääã ïéâáå àô÷úúàì äéá
 àùð éðá ïéìàå äéðéî óé÷ú àäéã ùð øá
 àçëúùàì çë éøåáâ ïåø÷à äéìò åô÷úúàã

á÷ã åéëàìî ïåðéà ïéìàå äéðéæ íò àðéæ" ïééúàã ä
 éøåáâ äéìò àô÷úúàì àéù÷ äøåáâã àøèñî

åäé åëøá åøáã éùåò çë" éø÷àã óñåéë åéëàìî ä
ö ÷éã)>ð"à <øåáâå( àùéã÷ úéøá øèðå 

 øçà éäéå øîà øæòìà éáø äéåâá íéùøúàã
 àã øúà äåî÷åà àä àéä éàî äìàä íéøáãä
 íéøáãä øçà àâøã åäéàã âøè÷î òøä øöéã
 óñåé äåäã àâøè÷ì àúëåã äéì áäé óñåéã ïéâá
 ïéãë äéì èéù÷å äéîøâ ïé÷úàå äéøòùá ìñìñî

àâøè÷ì òøä øöéì àúëåã áéäéúà äîå øîàã 
 äéîøâ èéù÷î óñåéå äéìò ìáàúî åäéàã éåáà
 âéøè÷å àáåã äéá éøâúà ïéãë äéøòùá ìñìñîå

äéì:  
 , בא וראה".ויהי אחר הדברים האלה"

 בעולם תבונןבזמן שהקדוש ברוך הוא מ
 מה ,לדון אותו ומוצא רשעים בעולם

ועצר את השמים ולא יהיה מטר " ,כתוב
אז  ו,"והאדמה לא תתן את יבולה

 שהרי משום חטאי בני ".ואבדתם מהרה"
נעצרים ולא נוהגים וארץ האדם השמים 

 אותם שלא ,ובא וראה. בחקותיהם כראוי
 גורמים ,דש הזוושומרים את ברית הק

 ,התפרדות בין ישראל לאביהם שבשמים
וסרתם ועבדתם אלהים "משום שכתוב 

ועצר " וכתוב ,"אחרים והשתחויתם להם
 שזהו כמו ,"טראת השמים ולא יהיה מ

 שמשקר באות ,וה לאלוה אחרושמשתח
וכאשר הברית . הברית הקדושה הזו

 אז הקדוש ,הקדושה נשמרת בעולם כראוי
ברוך הוא נותן ברכות למעלה להריק 

גשם נדבות תניף " כמו שנאמר ,בעולם

äìàä íéøáãä øçà éäéå àðîæá éæç àú 
á÷ã" çëùàå äéúé ïãéîì àîìòá äéá çâùà ä

 áéúë äî àîìòá ïéáééç)æé àé íéøáã ( úà øöòå
 úà ïúú àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîùä
 ïéáåç ïéâá àäã äøäî íúãáàå ïéãëå äìåáé
 éâäð àìå åøöòúà àòøàå àéîù àùð éðáã

éøèð àìã ïåðéà éæç àúå úåàé à÷ãë ïåäéñåîðï 
é÷ éàäì ìàøùé ïéá åùéøô éîøâ àùãå÷ã àîé

 áéúëã ïéâá àéîùáã ïåäåáàì)æè íù ( íúøñå
 áéúëå íäì íúéåçúùäå íéøçà íéäìà íúãáòå
 åäéà éàäã øèî äéäé àìå íéîùä úà øöòå
 úà éàäá ø÷ùîã àøçà àäìàì ãéâñã ïàîë
 øéèðúà àùéã÷ àîéé÷ ãëå àùéã÷ àîéé÷

á÷ ïéãë úåàé à÷ãë àîìòá" ïàëøá áéäé ä
àì àìéòìú øîà úàã äîë àîìòá à÷ø
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גשם " ".אלהים נחלתך ונלאה אתה כוננתה
 כשמתרצה הקדוש , זהו גשמי רצון,"נדבות

 עם כנסת ישראל ורוצה להריק ברוך הוא
נחלתך ונלאה אתה " אזי ,לה ברכות

 שהם , הם ישראל,"נחלתך". "כוננתה
 כמו שנאמר ,נחלתו של הקדוש ברוך הוא

 זו כנסת ,"ונלאה" ".יעקב חבל נחלתו"
 שהיא , שהיא נלאה בארץ אחרת,ישראל

 וכשאותו . ואז היא נלאה,צמאה לשתות
ועל ". נתהאתה כונ" אז ,תןיגשם של רצון נ

כן שמים וארץ וכל צבאם כולם עומדים 
אם לא בריתי " שכתוב ,על הקיום הזה

 ".קות שמים וארץ לא שמתיויומם ולילה ח
 ולכן . והרי פרשוה,ולכן צריך להזהר בזה

 ,"אר ויפה מראהוויהי יוסף יפה ת"כתוב 
ותשא אשת אדניו את עיניה "ואחריו כתוב 

  ".אל יוסף

)é çñ íéìäú (éäìà óéðú úåáãð íùâ" êúìçð í
 íùâ àã úåáãð íùâ äúððåë äúà äàìðå

àúåòøãàá÷ éòøúà ãë " éòáå ìàøùé úñðëá ä
 äúà äàìðå êúìçð ïéãë ïàëøá äì à÷øàì
 äéúðñçà ïåðéàã ìàøùé ïåðéà êúìçð äúððåë

á÷ã" øîà úàã äîë ä)è áì íéøáã (á÷òé ìáç 
 äàìð éäéàã ìàøùé úñðë àã äàìðå åúìçð
 éäéà ïéãëå éúùîì àéçö éäéàã àøçà àòøàá

 ãëå äàìðéàåäá ïéãë áéäéúà àúåòøã íùâ 
 äúððåë äúà>ìòå <)ìëå( ìëå àòøàå àéîù àã 

îéé÷ åäìë ïåäéìéçé áéúëã àã àîåé÷ ìò ) äéîøé
äë âì ( íéîù úå÷ç äìéìå íîåé éúéøá àì íà

éúîù àì õøàå êë ïéâáå >éòá <)àòá( àøäãæàì 
 áéúë êë ïéâáå äåî÷åà àäå àãá) èì úéùàøá

å ( áéúë äéøúáå äàøî äôéå øàú äôé óñåé éäéå
)æ íù (óñåé ìà äéðéò úà åéðãà úùà àùúå:  

 רבי ".ויהי כדברה אל יוסף יום יום"
 "לשמרך מאשת רע" ,אלעזר פתח ואמר

שיודעים את ההם  אשרי הצדיקים .'וגו
 משום ,כי הקדוש ברוך הוא ללכת בהםדר

 שכל מי ,שהם עוסקים בתורה יומם ולילה
 נוחל שני ,שעוסק בתורה ימים ולילות

   העולם העליון והעולם,עולמות

 íåé íåé óñåé ìà äøáãë éäéå)é èì úéùàøá (
 øîàå çúô øæòìà éáø)ãë å éìùî ( êøîùì

åâå òø úùàî ' éåçøà éòãéã àé÷éãö ïåðéà ïéàëæ
á÷ã" éìãúùî ïåðéàã ïéâá åäá ìæéîì ä

 ìãúùàã ïàî ìëã éìéìå àîîé àúééøåàá
 àîìò ïéîìò ïéøú ïéñçà éìéìå éîåé àúééøåàá

àìéòìãàîìòå   
  ö÷/à  א/קצ

 אף על , נוחל את העולם הזה.התחתון
 ויורש .סק בה לשמהוגב שאין האדם ע

סק בה האדם ו כשע,העולם העליון ההוא
  .לשמה

ò éàä ïéñçà äàúú àìã áâ ìò óà àîì
 àîìò àåää ïéñçàå äîùì ùð øá äá ÷ñòúà

äîùì ùð øá äá ÷ñòúà ãë äàìò:  

אורך ימים בימינה " ,בא וראה מה כתוב
אורך ימים " ".בשמאלה עושר וכבוד

רך של ו א, מי שהולך לימין התורה,"בימינה
 שזוכה שם לכבוד ,חיים הוא לעולם הבא

 ,כלהתורה שהוא כבוד וכתר להתעטר על ה
 .שכתר התורה הוא בעולם ההוא

 שאף , בעולם הזה,"בשמאלה עושר וכבוד"
 זוכה בעולם ,סק בה לשמהועל גב שאינו ע

 כאשר ,שהרי רבי חייא. הזה לעושר וכבוד
 עד , קרא בתורה,בא משם לארץ ישראל

 וכשהיו ,שהיו פניו מאירים כמו השמש

 áéúë äî éæç àú)æè â éìùî ( íéîé êøà
 äðéîéá íéîé êøà ãåáëå øùò äìàîùá äðéîéá
 åäéà ïééçã àëøà àúééøåàã àðéîéì ìéæàã ïàî
 åäéàã àúééøåàã àø÷éì ïîú éëæã éúàã àîìòì
 àøúëã àìë ìò àøèòúàì àøúëå àø÷é

àîùá åäéà àîìò àåääá àúééøåàã øùò äì
 äá ÷ñòúà àìã áâ ìò óàã àîìò éàäá ãåáëå
 éáø àäã àø÷éå àøúåòá àîìò éàäá éëæ äîùì

íúäî àúà ãë àééçâ àø÷ ìàøùéã àòøàì 
 ãëå àùîùë ïéøéäð éåôðà ååäã ãò àúééøåàá

                                                           

פ "ן ויחוד פב" מס"י וז"ון ובחשק כשיהיו צדיקים ובמעשיהם הטובים מתתקנת בהם כל היחוד ברצ" רא
 ).א"נ) (ן"מאי(פ "ש צדיקיא אנפי שכינתא אינון כי בהם הזיווג פב"וז). ח"ז(ש דא גשם דרעותא "וז
á  àåää)ôã"å.( 

 ).א"ד(בל ב כשבא מג
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 ,עומדים לפניו כל אותם שעסקו בתורה
 וזה לא ,סק בתורה לשמהו זה ע,היה אומר

 והיה מתפלל על אותו .סק לשמהוע
 שכך יהיה תמיד ויזכה ,סק לשמהושע

סק ו ומתפלל על אותו שלא ע.לעולם הבא
ק בה לשמה ויזכה לחיי ו שיבא לעס,לשמה
יום אחד ראה תלמיד אחד שהיה . עולם

 ודאי , אמר.ותעוסק בתורה ופניו מוריק
 ,פניו אחז אותו ל.רה הוא זהימהרהר בעב

והמשיך עליו דברי תורה עד שהתיישבה 
ם על  מאותו היום והלאה ֹש.רוחו בתוכו

 אותם ההרהורים יף אחרורוחו שלא ירד
אמר רבי .  בתורה לשמהעסוקהרעים וי

 כשאדם רואה שבאים אליו הרהורים ,יוסי
 אמר . ואז יעברו ממנו,ק בתורהו יעס,רעים

 כשאותו הצד הרע בא לפתות ,רבי אלעזר
 ויפרד ,ך אותו לתורהי ימש,האדםאת 
  .ממנו

 äåä àúééøåàá ïàòìã ïåðéà ìë äéî÷ ïéîéé÷ ååä
 àì àãå äîùì àúééøåàá ìãúùà àã øîà

ö äåäå äîùì ìãúùà ÷ñòúàã àåää ìò éì
 éìöå éúàã àîìòì éëæéå øéãú éëä éåäéìã äîùì
 éúééã äîùì äá ÷ñòúà àìã àåää ìò
 ãç àîåé àîìò ééçì éëæéå äîùì äá à÷ñòúàì
 éåôðàå àúééøåàá éòì äåäã ãéîìú ãç àîç
 àðã åäéà äàèçá øäøäî éàãå øîà ï÷éøî

äéìò êéùîàå äéî÷ì äéì ãéçàà ïéìîá 
úàã ãò àúééøåàã àåää ïî äéåâá äéçåø áùéé

 øúá óåãøé àìã äéçåø ìò éåù äàìäìå àîåé
 äîùì àúééøåàá ìãúùéå ïéùéá ïéøåäøä ïåðéà
 ïéùéá ïéøåäøäã ùð øá éîç ãë éñåé éáø øîà
 ïåøáòúé ïéãëå àúééøåàá ÷ñòúé äéáâì ïééúà
 àùéá àøèñ àåää ãë øæòìà éáø øîà äéðî

éì êéùî àäé ùð øáì äéì éúôîì éúà éáâì ä
å àúééøåàúäéðî ùøôú:  

 שכאשר הצד , שהנה שנינו,בא וראה
הרע הזה עומד לפני הקדוש ברוך הוא 
 ,להשטין על העולם משום מעשים רעים

 ונותן ,הקדוש ברוך הוא חס על העולם
 ולא יוכל ,עצה לבני אדם להנצל ממנו

 ומה היא .לשלוט עליהם ולא על מעשיהם
 מנין .ממנו ונצולים ,ק בתורהו לעס,העצה

כי נר מצוה ותורה אור ודרך " שכתוב ,לנו
 , מה כתוב אחריו".חיים תוכחות מוסר

". לשמרך מאשת רע מחלוקת לשון נכריה"
 שעומד תמיד , הצד האחר.מאהוזהו צד הט

לפני הקדוש ברוך הוא להשטין על חטאי 
 ועומד תמיד להשטין למטה ,בני האדם
יר  עומד תמיד למעלה כדי להזכ.לבני אדם

חטאי בני האדם ולהשטין להם על 
 כמו , ומשום שנתנו ברשותו,מעשיהם

וכן עומד עליהם להשטין . שעשה לו לאיוב
ולהזכיר חטאיהם בכל מה שעשו באותן 
הפעמים שהקדוש ברוך הוא עומד עליהם 

 אזי עומד להשטין להם ולהזכיר ,בדין
 והקדוש ברוך הוא חס על ישראל ,חטאיהם

 , ובמה,ל ממנוונותן להם עצה להנצ
 וביום , ביום של ראש השנה,בשופר

הכפורים בשעיר המשתלח שנותנים לו כדי 

 àùéá àøèñ éàä ãëã ïðéðú àäã éæç àú
éî÷ àîéé÷>ä<á÷ã " ïéâá àîìò ìò äàèñàì ä

á÷ ïéùéá ïéãáåò" àèéò áéäéå àîìò ìò ñç ä
æúùàì àùð éðáì äàèìùì ìéëé àìå äéðî àá

 àèéò åäéà éàîå ïåäéãáåò ìò àìå ïåäéìò
áæúùàå àúééøåàá àìãúùàìà ïìðî äéðî 

 áéúëã)âë å íù ( êøãå øåà äøåúå äåöî øð éë
 äéøúá áéúë äî øñåî úåçëåú íééç)ãë íù (

 àåä àãå äéøëð ïåùì ú÷ìçî òø úùàî êøîùì
 øéãú àîéé÷ éäéàã àøçà àøèñ àáàñî àøèñ

÷á÷ éî" àùð éðáã ïåäéáåç ìò äàèñàì ä
 àîéé÷ àùð éðáì àúúì äàèñàì øéãú àîéé÷å
 àùð éðáã ïåäéáåç àøëãàì ïéâá àìéòì øéãú

ã ïéâá ïåäéãáåò ìò ïåì äàèñàìåà åáéäéú
 àîéé÷ ïëå áåéàì äéì ãáòã äîë äéúåùøá
 äî ìëá ïåäéáåç àøëãàìå äàèñàì åäééìò

á÷ã ïéðîæ ïåðéàá åãáòã"àîéé÷ ä àðéãá åäééìò 
 ïåäéáåç àøëãàìå ïåì äàèñàì íéà÷ ïéãë

á÷å" àèéò ïåì áäéå ìàøùéã åäééìò ñç ä
 ùàøã àîåéá øôåùá äîáå äéðî àáæúùàì

                                                                                                                                                                                     

 והיתה מתבלבלת ודבר על לבו עד שעלו הרהורים הרעים על שכלו ששם משכן הנפש'  לביה גרסינן פיא
אמר ואתיישב רוחיה בגויה כי קעם שיח דנוומה נעים ). ח"ז(שנעקרו ממנו הרהורים ואתיישב רוחיה בגויה 

ק "ורה הסיע עצמו מהרהורים שהיו בשכלו ששם משכן הנפש ודותי ה"י האור מתקן הרוח וממילא ע"ע
 ).א"נ) (ן"מאי(
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 ,ק באותו החלק שלוו ולעס,ד מהםילהפר
  .והרי בארוה

 ïéáäéã çìúùîä øéòùá éøåôëã àîåéáå äðùä
 àåääá àìãúùàìå åäééðî àùøôúàì ïéâá äéì

äåî÷åà àäå äé÷ìåç:  
רדות מות ורגליה י" ,בא וראה מה כתוב

 ובסוד האמונה מה ".כוושאול צעדיה יתמ
עם וכל נתיבתיה ודרכיה דרכי נ" ,כתוב
 , ואלו הם דרכי ושבילי התורה".שלום

 והכל , זה שלום וזה מות.והכל אחד
אשרי חלקם של ישראל . הפוכים זה מזה

 ונותן ,שדבקים בקדוש ברוך הוא כראוי
להם עצה להנצל מכל הצדדים האחרים 

ם קדוש לנחלתו  ַע משום שהם,של העולם
 . ועל כן נותן להם עצה בכל,וחלקו

  .אשריהם בעולם הזה ובעולם הבא

 áéúë äî éæç àú)ä ä íù ( úåãøåé äéìâø
 àúåðîéäîã àæøáå åëåîúé äéãòö ìåàù úåî

 áéúë äî)æé â íù ( ìëå íòåð éëøã äéëøã
 ïéìéáùå ïéçøà ïåðéà ïéìàå íåìù äéúåáéúð

íåìù éàä ãç àìëå àúééøåàã àìëå úåî éàäå 
ôäé ïåðéàã ìàøùéã ïåä÷ìåç äàëæ àã ïî àã ïë

á÷á äéá ïé÷áãúî" àèéò ïåì áéäéå éæç à÷ãë ä
 ïéâá àîìòã ïéðøçà ïéøèñ ìëî àáæúùàì
 àã ìòå äé÷ìåçå äéúðñçàì àùéã÷ àîò ïåðéàã
 ïéã àîìòá ïåðéà ïéàëæ àìëá àèéò ïåì áéäé

éúàã àîìòáå:  
רד  כשהצד הרע הזה יו,בא וראה

ומשוטט בעולם ורואה את מעשי בני 
 ,האדם שהם כולם סוטים דרכיהם בעולם

 ואלמלא ,ומשטין עליהםלמעלה עולה 
 הם ,שהקדוש ברוך הוא חס על מעשי ידיו

ויהי " ,מה כתוב. לא היו נשארים בעולם
   "כדברה" ".כדברה אל יוסף יום יום

 èàùå úçð àùéá àøèñ éàä ãë éæç àú
 ïéãáåò éîçå àîìòá åäìë ïåðéàã àùð éðáã

 ïåì ïéèñàå àìéòì ÷éìñ àîìòá åäééçøà ïéàèñ
á÷ã àìîìàå" àì éåãé éãáåò ìò ñééç ä

 áéúë äî àîìòá ïåøàúùé)é èì úéùàøá ( éäéå
äøáãë íåé íåé óñåé ìà äøáãë  

  ö÷/á  ב/קצ
 ואומר , בכל יום ויוםסטיןשעולה ומ

 כמה רעות כמה ,לפני הקדוש ברוך הוא
 ,מה כתוב. די לכלות בני אדם כ,מלשינות

 ".ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה"
 משום שהוא חס על ,"ולא שמע אליה"

 , מהו לשכב אצלה,"לשכב אצלה" .העולם
 ,כדי לקחת שלטון לשלוט על העולם
. והשלטון לא שולט עד שנתנת לו רשות

 כמו שנאמר ,"לשכב אצלה" ,דבר אחר
יות לה" ".ולאיש אשר ישכב עם טמאה"

 , לתת לה גדלות וברכות וסיוע,"עמה
 לא נשאר ,שאלמלא היה לה סיוע מלמעלה

 אבל משום שהקדוש ,בעולם אפילו אחד
 נשאר העולם ,ברוך הוא חס על העולם

  .בקיומו

 éî÷ øîàå àîåéå àîåé ìëá éèàñå à÷ìñã
á÷" äàöéùì ïéâá ïéøåèìã äîë ïéùéá äîë ä

 áéúë äî àîìò éðá)é èì úéùàøá ( àìå òîù
 äéìà òîù àìå äîò úåéäì äìöà áëùì äéìà
 åäî äìöà áëùì àîìò ìò ñééç åäéàã ïéâá

äìöà áëùìà ìò äàèìùì åðèìù àáñðì ïéâá 
 åùø äéì áéäéúàã ãò àèìù àì åðèìùå àîìò

 äìöà áëùì øçà øáãøîà úàã àîë)  àø÷éå
âì åè ( äîò úåéäì äàîè íò áëùé øùà ùéàìå

ñå ïàëøáå åáø äì áäéîì àúòéé]àìîìàã [
)åàìîìà( àòåéñ ]äì äåä) [äéì äåäã( àìéòìî 

á÷ã ïéâá ìáà ãç åìéôà àîìòá øàúùà àì" ä
äéîåé÷á àîìò øàúùà àîìò ìò ñééç:  

 אבל , הכל הוא דרך אחת,רבי אבא אמר
יצר הרע הוא שהולך ומפתה את בני האדם 
כדי להסטות את דרכיהם ולהדבק בהם 

 מסטה את .ת ועת ובכל ע,בכל יום ויום
האדם מדרך האמת כדי לדחותו מדרך 

àãç àçøà åäéà àìë øîà àáà éáøá ìáà 
 àùð éðáì ïåì éúôîå ìéæà à÷ã àåä òøä øöé
 ìëá åäá à÷áãúàìå åäééçøà äàèñàì ïéâá
 ùð øáì äéì éèñ ïãéòå ïãéò ìëáå àîåéå àîåé

                                                           

ל שישכב עמה בממשלה כדי להחריב העולם "יליה קראתיך שרמלת אצלה מלשון ומאצ'  אפשר שפיא
 ).א"נ(לא נתן לה הממשלה הזאת עד שנוטלת רשות ו

 .זוהר הרקיע' עי ב
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אשריו מי . ך אותו לגיהנםו למש,החיים
 )אשרי מי שעושה שומר( ,שעושה ושומר

 היינו מה .דרכיו ושביליו כדי שלא ידבק בו
ויהי כדברה אל יוסף יום יום ולא "שכתוב 

 שהיא אומרת לו )במה( כמו ,"שמע אליה
 ,ע יצר הר, שהרי רוח הטומאה.בכל יום

 ,מפתה את האדם בכל יום לשכב אצלה
 להיות ,דון שםיות ני ולה,בתוך הגיהנם

 ,אותו הצדב כשאדם נדבק ,בא וראה. עמה
 ונטמא עמה בעולם הזה ,נמשך אחריה

 צד , בא וראה.ונטמא עמה בעולם האחר
 ככתוב ,כלךומלול ומאה הזה הוא מנווהט

 ובו נדון מי . צואה ממש,"צא תאמר לו"
 ובו נדונים אותם ,מהתורהשמסטה דרכו 

הרשעים של העולם שאין להם אמונה 
ויהי כהיום " ,מה כתוב. בקדוש ברוך הוא

הזה ויבא הביתה לעשות מלאכתו ואין 
ויהי כהיום " ".איש מאנשי הבית שם בבית

 היום שיצר הרע שולט בעולם ויורד ,"הזה
 היום שבא אדם , מתי.להשטין לבני האדם

ק ו או לעס,לשוב בתשובה על חטאיו
 ואז יורד ,בתורה ולעשות מצוות התורה

  .באותו הזמן כדי להשטין לבני האדם

 àééçãì ïéâá èåù÷ã àçøàî ééçã àçøàî äéì
 äàëæ íðäéâì äéì àëùîàì>åäéà< ãéáòã ïàî 

 øéèðå>ð"øéèð ãéáò éàî äàëæ à< éåçøà 
 áéúëã åðééä äéá ÷áãúé àìã ïéâá éåìéáùå

)é èì úéùàøá ( íåé íåé óñåé ìà äøáãë éäéå
 äîë äéìà òîù àìå>ð"äîá à< úøîà éäéàã 

 åäéà òøä øöé àáàñî çåø àäã àîåé ìëá äéì
ì éúôî åâ äìöà áëùì àîåé ìëá ùð øáì äé

 øá ãë éæç àú äîò úåéäì ïîú àðãúàìå íðäéâ
àøèñ àåääá ÷áãúà ùðà äøúáà êùîúà 

 äîò áàúñàå àîìò éàäá äîò áàúñàå
 àáàñî àøèñ éàä éæç àú àøçà àîìòá

 áéúëãë åäéà àëåìëì åäéà àìååðî) ì äéòùé
áë ( ïàî ïãúà äéáå ùîî äàåö åì øîàú àö

à éèñàã ïåðéà åðãúà äéáå àúééøåà ïî éåçø
á÷á àúåðîéäî ïåì úéìã àîìòã ïéáééç" äî ä

 áéúë)àé èì úéùàøá ( àáéå äæä íåéäë éäéå
 úéáä éùðàî ùéà ïéàå åúëàìî úåùòì äúéáä
 òøä øöéã àîåé äæä íåéäë éäéå úéáá íù
 àùð éðáì äàèñàì àúçðå àîìòá àèìù

úáåéúá àáúàì ùð øá éúàã àîåé éúîéà ìò à
 éãå÷ô ãáòîìå àúééøåàá àìãúùàì åà éåáåç
 ïéâá àúçð àðîæ àåääá ïéãëå àúééøåàã

àîìò éðáì äàèñàì:  
 כדי ,"ויבא הביתה לעשות מלאכתו"
 ,ק בתורה ולעשות מצוות התורהולעס

 .שהיא מלאכתו של האדם בעולם הזה
וכיון שעבודת האדם בעולם הזה היא 

 צריךהאדם  ,עבודת הקדוש ברוך הוא
להיות תקיף כאריה בכל צדדיו כדי שלא 
ישלוט עליו הצד האחר ולא יוכל לפתות 

 אין גבר ,"ואין איש" , מה כתוב.אותו
ד לפני היצר הרע וילחם בו קרב ושיעמ
 כיון שרואה ,מה דרכו של יצר הרע. כראוי

 ,תוישאין האדם עומד כנגדו ויוצא לקרב א
 ".ותתפשהו בבגדו לאמר שכבה עמי"מיד 

 משום שכאשר יצר ,"שהו בבגדוותתפ"
 מתקן אותו ומקשט ,הרע שולט על האדם

 זהו שכתוב . מסלסל בשערו,לו את לבושו
 הדבק ,"ותתפשהו בבגדו לאמר שכבה עמי"

 åúëàìî úåùòì äúéáä àáéå)íù ( ïéâá
 àúééøåàã éãå÷ô ãáòîìå àúééøåàá àìãúùàì
 ïåéëå àîìò éàäá ùð øáã åúëàìî åäéàã
 àúãéáò àåä àîìò éàäá ùð øáã àúãéáòã

á÷ã" àéøàë àôé÷ú éåäîì ùð øáì äéì éòá ä
åìùé àìã ïéâá éåøèñ ìëá àøçà àøèñ éåìò è

 áéúë äî äéì éúôîì ìéëé àìå)íù ( ùéà ïéàå
 äéá çâéå òøä øöéã äéìá÷ì íå÷éã øáâ úéì
 ïåéë òøä øöéã äéçøåà éàî úåàé à÷ãë àáø÷
 äéá àçâàìå äéìá÷ì íéà÷ ùð øá úéìã éîçã

 ãéî àáø÷)áé íù ( øîàì åãâáá åäùôúúå
 èéìù ãëã ïéâá åãâáá åäùôúúå éîò äáëù

òøä øöé äéì èéù÷å äéì ïé÷úà ùð øáã äéìò 

                                                                                                                                                                                     

א מסתאבות נפשות רשעים מ שכמו שבצד הקדושה נשמות הצדיקים מזדווגים עם השכינה כן בתהוא
 קשורה עמו ככלב וכמו שהראה ל"ש רז"וז). י"בכ”הרמז ע(והיא ממש לשכב אצלה להיות עמה כמשמעו 

ז להיות עמה שיהיה לו הויה עמה "ש לשכב אצלה עי"ל במופת לאותו שבא על שפחה וא"י זצ"רבינו האר
 ).א"נ) (ן"מאי(ל "תדיר ולאסתאבא בתהומא ר
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 מתגבר כנגדו ונלחם ,מי שהוא צדיק. עמי
ב בגדו בידה וינס וויעז" , מה כתוב.בו קרב

 יעזוב אותו ויתגבר כנגדו ".ויצא החוצה
 ויברח ממנו כדי להנצל ) קרבוילחם בו(

  . ולא ישלוט עליו,ממנו

ää äéøòùá ìñìñî éåùåáì" åãâáá åäùôúúå ã
 äàëæ åäéàã ïàî éîò ÷áãúà éîò äáëù øîàì
 áéúë äî àáø÷ äéá çâàå äéìá÷ì ó÷úúà

)íù ( ÷åáùé äöåçä àöéå ñðéå äãéá åãâá áåæòéå
 äéìá÷ì ó÷úúéå äéì>ð"àáø÷ äéá çâàå à< 

éðî àáæúùàì ïéâá äéðî ÷åøòéå èåìùé àìå ä
éåìò:  

ההם  עתידים הצדיקים ,אמר רבי יצחק
 ויתמהו ,לראות את יצר הרע כמו הר גדול

 איך יכלנו להכניע את ההר הגדול ,ויאמרו
 ועתידים הרשעים לראות את .העליון הזה

 ,היצר הרע דקיק כמו חוט של שערה
 איך לא יכלנו להכניע את ,ויתמהו ויאמרו

יבכו ואלו  אלו .חוט השערה כזה דקיק
 והקדוש ברוך הוא יבער אותו מן .יבכו

 ולא ישלוט ,העולם וישחט אותו לעיניהם
 כמו , ויראו הצדיקים וישמחו,עוד בעולם

אך צדיקים יודו לשמך ישבו "שנאמר 
  ".ישרים את פניך

 éîçîì àé÷éãö ïåðéà ïéðéîæ ÷çöé éáø øîà
 ïåøîééå ïåäîúéå àáøáø àøåè ãçë òøä øöéì

 àðìéëé êéà ïéãä àáøáø àøåèì äéì àéôëàì
 òøä øöéì äéì éîçîì àéòéùø ïéðéîæå äàìò
 àì êéä ïåøîééå ïåäîúéå àøòùã àèåçë ÷é÷ã
 ïéìà ÷é÷ã àãë àøòùã àèåçì àéôëàì àðìéëé

á÷å ïåëáé ïéìàå ïåëáé"àîìòî äéì øòáé äà 
 àîìòá ãåò èåìùé àìå åäééðéòì äéì ñåëéå

ãë ïåãçéå àé÷éãö ïåîçéå" à)ìäúãé î÷ íé ( êà
 êéðô úà íéøùé åáùé êîùì åãåé íé÷éãö  

  àö÷/à  א/קצא
ויהי אחר הדברים האלה חטאו משקה "

הישאג " , רבי יהודה פתח.' וגו"מלך מצרים
אריה ביער וטרף אין לו היתן כפיר קולו 

הישאג אריה " ".ממעונתו בלתי אם לכד
 תבונןבא וראה כמה יש לאנשים לה". ביער

 שכל מי שעוסק ,ברוך הואבעבודת הקדוש 
 פחדו ,בתורה ובעבודת הקדוש ברוך הוא

 שהרי כשברא הקדוש .ויראתו הם על הכל
 עשה את כל הבריות ,ברוך הוא את העולם

של העולם כל אחד ואחד בדמותו כראוי 
 ואחר כך ברא את האדם בדמות ,לו

 והשליט אותו על כולם בדמות ,עליונה
 כל ,שכל זמן שאדם עומד בעולם. הזו

אותם הבריות של העולם זוקפים ראשם 
 אז ,ומסתכלים בדמות העליונה של האדם

 כמו שנאמר ,כולם פוחדים וזעים מלפניו
ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ "

 , והדברים הללו.' וגו"ועל כל עוף השמים

÷ùî åàèç äìàä íéøáãä øçà éäéå êìî ä
åâå íéøöî ')à î úéùàøá ( çúô äãåäé éáø

)ã â ñåîò ( ïúéä åì ïéà óøèå øòéá äéøà âàùéä
 äéøà âàùéä ãëì íà éúìá åúðåòîî åìå÷ øéôë
 àçâùàì àùð éðáì ïåì úéà äîë éæç àú øòéá

á÷ã àðçìåôá" àúééøåàá ìãúùàã ïàî ìëã ä
á÷ã àðçìåôáå"äá ìò àåä äéúîéàå äéúìçã 
 ãë àäã àìëá÷ àøá" ïééøá ìë ãáò àîìò ä

 äéì éæç à÷ãë äéð÷åéãá ãçå ãç ìë àîìòã
 äàìò àð÷åéãá ùð øáì äéì àøá øúáìå
 øáã àðîæ ìëã àã àð÷åéãá åäìë ìò äéèìùå
 ïéô÷æ àîìòã ïééøá ïåðéà ìë àîìòá íéà÷ ùð
 ïéãë ùð øáã äàìò àð÷åéãá ïìëúñîå àùéø

ãë äéî÷î ïéòæå ïéìçã åäìë"àâ)  è úéùàøáá (
 ìë ìòå õøàä úéç ìë ìò äéäé íëúçå íëàøåîå

åâå íéîùä óåò ' äéá ïàîçå ïìëúñî ãë éìî éðäå

                                                           

ה ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ צד "ל יוצא ממנו צד האדמימות והמרירות שבו ויתמתק וזש" רא
והאריך הרב גופיה בקול בוכים בסוד זה באשר הוא ). ח"ז(צד מזרח '  רוח מזרחית שפיהטומאה שבו כמו

 ).א"נ) (ן"מאי(ה "ש דף צ"ל נתקן ע"ס הולך אך א"ס
' י מעשה מתקן הנפש בחי"פירוש ע). ח"ז( תרתי בעינן תורה ומעשה כי היכי דיהא דחלתיה על כלא ב

יצירה ולכך בעינן ' עשיה איך יתקן רוח ובחי' הנפש ובחייצירה ואם לא יתקן ' י התורה הרוח בחי"העשיה ע
 ).א"נ) (מאין(ל "יראת חטאו קודמת לחכמתו ולא המדרש עיקר אלא המעשה וכיוצא ואכמ

 ).א"נ(' ד שהוא דבר השוה לכל נפש אינו אלא כד מסתכלין כו" הגם שהכתיב סתם וסג
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 , הדמות הזו,כשמסתכלים ורואים אותו
  . והנשמה בו

äéá àúîùðå àð÷åéã éàä äéáà:  

 אף על גב שאין בו ,אמר רבי אלעזר
 הצדיקים לא משתנים מכמו ,נשמה

 וכשאדם לא ,שהיתה דמותם בהתחלה
 הדמות הקדושה הזו ,הולך בדרכי התורה

ת הבר ועוף השמים ו ואז חי,מתחלפת לו
 משום שהדמות ,יכולים לשלוט עליו

הקדושה הזו התחלפה לו התחלפה לו 
 הקדוש ,ובא וראה. הדמות הזו של בן אדם

ברוך הוא מחליף המעשים שלמעלה ומטה 
 ושימצא ,כדי להחזיר הדברים למקומם

 הדמות של דניאל .רצונו בכל מעשי העולם
 ,ב האריותולא השתנתה כשהפילו אותו לג

 הנה , אם כך, אמר רבי חזקיה.ולכן נצול
אלהי שלח מלאכיה וסגר פום "כתוב 

אלהי שלח את [ ".אריותא ולא חבלוני
מלאכו וסגר את פי האריות ולא חבלו 

 משמע שמשום המלאך שסגר את ].אותי
 , משום זה לא נזוק,אמר לו.  לא נזוק,פיהם

שהרי אותה דמות האדם הצדיק היא 
 הפה וקושר  שסוגר את,המלאך ממש

 ולכן ,ר אותו שלא יזיקו לוואותם לשמ
 אותו שכל הדמויות ,"יהאלהי שלח מלאכ"

 והוא החזיק בי את ,שבעולם חקוקות בו
 וסגר את , ולא יכלו לשלוט בי,דמותי
.  ועל זה שלח ודאי את מלאכו.פיהם

 אותו שכל הדמויות חקוקות ,והמלאך הזה
  הוא,"ידין בגוים מלא גויות" שכתוב ,בו

 ועל ,שלא משתנה לפניו כל דמויות העולם
ר דרכיו ושביליו כדי וכן צריך האדם לשמ

 ויתקיים בדמות של ,שלא יחטא לפני רבונו
  .אדם

øæòìà éáø øîàá åàì àúîùðã áâ ìò óà 
 ïåäð÷åéã äåäã äîëî ïééðúùî àì àé÷éãö äéá
 éåçøàá ìéæà àì ùð øá ãëå àúéîã÷á

çúà àùéã÷ àð÷åéã éàä àúééøåàã äéì óì
 äàèìùì ïéìëé àéîùã àôåòå àøá úåéç ïéãëå
 àùéã÷ àð÷åéã éàä äéì óìçúàã ïéâá äéìò

á÷ éæç àúå ùð øáã àð÷åéã éàä äéì óìçúà" ä
 ïéìî àøãäàì ïéâá àúúå àìéòìã ïéãáåò óìçà
 éãáåò ìëá äéúåòø àçëúùàìå åäééøúàì
 äéì åìéôà ãë äéð÷åéã éðúùà àì ìàéðã àîìòã

úåéøàã àáåâáà áéæúùà êë ïéâáå à" äé÷æç ø
 áéúë àä éëä éà)âë å ìàéðã ( çìù éäìà

 òîùî éðåìáç àìå àúåéøà íåô øâñå äéëàìî
à ìáçúà àì åäééîåôì øâñàã àëàìî ïéâáã" ì

 ùð øáã äéð÷åéã àåää àäã ìáçúà àì àã ïéâá
 ïåì øéù÷å àîåô øéâñã ùîî àëàìî åäéà äàëæ

ïéâáå äéì ïåìáçé àìã äéì àøèðì éäìà êë 
 àîìòã ïéð÷åéã ìëã àåää äéëàìî çìù
 åìéëé àìå éá éð÷åéã óé÷úà åäéàå äéá ï÷÷çúî
 äéëàìî çìù àã ìòå åäééîåô øâñå éá äàèìùì

 àëàìî éàäå éàãå>àåää< ïéð÷åéã ìëã 
 áéúëã äéá ï÷÷çúî)å é÷ íéìäú ( íéåâá ïéãé

ðúùà àìã åäéà úåéåâ àìîå ïéð÷åéã ìë äéî÷ 
àã ìòå àîìòã àøîúñàì ùð øáì äéì éòáî 

 éøàîã äéî÷ àèçé àìã ïéâá éåìéáùå éåçøà
íãàã àð÷åéãá íéé÷úéå:  

 יחזקאל שמר את פיו ,בא וראה
ולא בא בפי " שכתוב ,ממאכלות אסורים

 מה כתוב . זכה ונקרא בן אדם,"בשר פגול
וישם דניאל על לבו אשר לא " ,בדניאל

 זכה ,"יתגאל בפת בג המלך וביין משתיו
 משום שכל .וא והתקיים בדמות של אדםה

 כולם מפחדים מלפני דמותו ,דברי העולם
 והוא ,לט על כולםו שהוא ש,של אדם

 משום זה ,אמר רבי יוסי. המלך על הכל
צריך לאדם להשמר מחטאיו ולא יסטה 

 ועם כל זה צריך לאדם ,לימין ולשמאל
 שהרי ,ק בחטאיו בכל יום ויוםולבד

 éøåñéàã éìëàîî äéîåô øèð ìà÷æçé éæç àú
 áéúëã)ãé ã ìà÷æçé ( ìåâô øùá éôá àá àìå

 äéá áéúë äî ìàéðã íãà ïá éø÷àå äëæ) ìàéðã
ç à ( úôá ìàâúé àì øùà åáì ìò ìàéðã íùéå

 íéé÷úàå àåä äëæ åéúùî ïééáå êìîä âá
ë àîìòã ïéìî ìëã ïéâá íãàã äéð÷åéãá åäì

 ìò àèéìù åäéàã íãàã àð÷åéã éî÷î ïéìçã
à àìë ìò àëìî åäéàå åäìë" àã ïéâá éñåé ø

 ùð øáì äéì êéøèöà>àøîúñàì <)àøîèñàì( 
 àã ìë íòå àìàîùìå àðéîéì éèñé àìå éåáåçî

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(ל אינו נשמר " שמי שזכה לנשמה יזכה לשמירה מעולה ואא
וף צדיק סז דיוקנהון לא אשתני דסוף "ג שלא זכה לנשמה אלא לנפש ורוח עכ"ק ואמר דאע" פליג אתב
 ).א"נ) (ח"ז(הוא 
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 עדים עומדים  שני,כשאדם עומד ממטתו
] כאשר. [לפניו והולכים עמו כל היום

 אותם העדים אומרים ,האדם רוצה לקום
עיניך לנוכח יביטו " ,לו בשעה שפותח עיניו
 קם ומסדר רגליו ".ועפעפיך יישירו נגדך

פלס " , אותם העדים אומרים לו,ללכת
 כשהולך האדם , ועל כן.' וגו"מעגל רגלך

בכל יום .  צריך להשמר מחטאיו,בכל יום
ק ו ולבדסתכל צריך לה, כשבא הלילה,ויום

בכל מה שעשה כל היום ההוא כדי שישוב 
 כדי שישוב לפני ,מהם ויסתכל בהם תמיד

 ,"וחטאתי נגדי תמיד" כמו שנאמר ,רבונו
  .כדי שישוב מהם

 בזמן שישראל היו בארץ ,ובא וראה
 כמו , לא נמצא בידיהם חטא,הקדושה

ות שהיו  משום שאותם הקרבנ,שבארוהו
  מקריבים בכל יום

 àîåé ìëá éåáåçá ÷ãáîì ùð øáì äéì éòá
 ïéãäñ ïéøú äéñøòî íéà÷ ùð øá ãë àäã àîåéå

ìæàå äéî÷ ïéîéé÷ ùð øá éòá àîåé ìë äéãäá é
 çúôàã àúòùá äéì ïéøîà éãäñ ïåðéà í÷éîì

 éåðéò)äë ã éìùî ( êéôòôòå åèéáé çëðì êéðéò
 ïéãäñ ïåðéà êäîì éåìâø ïé÷úàå í÷ êãâð åøéùéé

 äéì ïéøîà)åë íù (åâå êìâø ìâòî ñìô ' àã ìòå
 àøîúñàì äéì éòá àîåé ìëá ùð øá ìéæà ãë

îåéå àîåé ìëá éåáåçî éòá àéìéì éúà ãë à
 àåää ìë ãáòã äî ìëá ÷ãáîìå àìëúñàì
 ïéâá øéãú åäá ìëúñéå åäééðî áåúééã ïéâá àîåé

ãë äéøàî éî÷ áåúééã" à)ä àð íéìäú ( éúàèçå
 àðîæá éæç àúå åäééðî áåúééã ïéâá ãéîú éãâð
 çëúùà àì àùéã÷ àòøàá ìàøùé ååäã

áø÷ ïåðéàã ïéâá äåî÷åàã äîë àáåç åäééãéá ïéð
àîåé ìëá ïéáø÷î ååäã  

  àö÷/á  ב/קצא
 עכשיו שישראל גלו .היו מכפרים עליהם

 התורה ,מן הארץ ואין מי שמכפר עליהם
 משום , עליהםיםומעשים כשרים מכפר
 ומי שאינו מסתכל .שהשכינה עמהם בגלות

 גורם לשכינה ,בדרכי הקדוש ברוך הוא
ישפילנה " כמו שנאמר ,כנע בתוך העפרילה

 וכן ,אמר רבי יצחק. ' וגו"ד ארץישפילה ע
 גורם ,מי שעוסק בתורה ובמעשים כשרים

 .לכנסת ישראל להרים ראש בתוך הגלות
אשרי חלקם של אותם שעוסקים בתורה 

 גלגל הקדוש ברוך ,בא וראה. ימים ולילות
הוא גלגולים בעולם כדי להרים את ראש 

 שהרי כדי שיוסף ירים את ראשו ,הצדיקים
 הרגיז את , צדיק לפניובעולם על שנמצא
חטאו " כמו שנאמר ,האדון על עבדיו

ניהם ופה לאדומשקה מלך מצרים והא
 והכל כדי להרים את ראשו ,"למלך מצרים

 על ידי החלום , ובא וראה.של יוסף הצדיק
 ועל ידי החלום התגדל על ,נכנע מעם אחיו

  . והתגדל על כל העולם,אחיו

øùé ïåìâúàã àúùä åäééìò éøôëî ååä ìà
 àéä àúééøåà åäééìò øôëîã ïàî úéìå àòøàî
 àúðéëùã ïéâá ïøùëã ïéãáåòå åäééìò àøôëî
 éåçøàá ìëúñî àì åäéàã ïàîå àúåìâá ïåäîò

á÷ã" àøôò åâá àéôëúàì àúðéëùì íéøâ ä
ãë" à)ä åë äéòùé ( õøà ãò äìéôùé äðìéôùé
åâå 'à" àúééøåàá ìãúùàã ïàî ïëå ÷çöé ø

íéøâ ïøùëã ïéãáåòáå ìàøùé úñðëì äì 
 ïåðéàã ïåäé÷ìåç äàëæ àúåìâ åâá àùéø àîøàì
 ìâìâ éæç àú éìéìå àîîé àúééøåàá éìãúùîã

á÷" àùéø àîøàì ïéâá àîìòá ïéìåâìâ ä
 àîìòá äéùéø óñåé íéøéã ïéâá àäã àéé÷éãöã
 éåãáò ìò àðåáø æéâøà äéî÷ äàëæ çëúùàã ìò

ãë" à)à î úéùàøá ( íéøöî êìî ä÷ùî åàèç
àäå ïéâá àìëå íéøöî êìîì íäéðåãàì äôå

 àãé ìò éæç àúå äàëæ óñåéã àùéø àîøàì
 àîìçã àãé ìòå éåçà íòî àééôëúà àîìçã

éáøúàààîìò ìë ìò éáøúàå éåçà ìò :  
מו וויחלמו חלום שניהם איש חל"

 בא וראה .' וגו"בלילה אחד איש כפתרון
שהנה נאמר שכל החלומות הולכים אחרי 

 , פתר להם את החלום כאשר יוסף.הפה

 ãçà äìéìá åîåìç ùéà íäéðù íåìç åîìçéå
åâå ïåøúôë ùéà ')ä íù ( øîúà àäã éæç àú

àîåô øúá ïéìæà ïéîìç ìëãá åäì øùô ãë óñåé 
 éàäìå àáè àøùéô éàäì øùô éàîà àîìç

                                                           

 ).א"ד( נתגדל א
 ).א"ד( אחר פתרון הפה ב
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 . פתרון טוב ולזה פתרון רערלמה לזה פת
 ומשום ,אלא אותם החלומות היו על יוסף

 לכן פתר להם ,שידע הדבר על עקרו ושרשו
 לכל אחד ואחד פתר ,החלום כמו שצריך

מה . להם פתרון להחזיר הדבר על מקומו
ויאמר אליהם יוסף הלוא לאלהים " ,כתוב
 משום שכך ,מה ל".נים ספרו נא ליופתר

 להפקיד את ,ר החלוםוצריך לו לפת
 משום ששם ,הפתרון לקדוש ברוך הוא

בא .  ובו עומד הפתרון,הוא הקיום של הכל
 הרי נאמר שדרגת החלום למטה ,וראה
 משום שהרי , והיא הדרגה הששית,היא

 עד הדרגה הזו ,ממקום הנבואה היא שורה
 ועולה הפתרון , שש דרגות הן,של החלום

 החלום הוא . החלום לדרגה אחרתמדרגת
 , והפתרון עומד עליהם,הדרגה שלמטה

דבר עומד ה ועל כן ,והפתרון עומד בדבור
 ".הלוא לאלהים פתרנים" שכתוב ,רודבב
  . ודאי"הלוא לאלהים"

åä óñåéã äéìò ïéîìç ïåðéà àìà àùéá àøùéôå 
 äìéã àùøùå àø÷ò ìò äìî òãéã ïéâáåå ïéâá

 ãçå ãç ìëì êéøèöàã äîë åäì àîìç øùô êë
 äî äéøúà ìò äìî àøãäàì àøùéô ïåäì øùô

 áéúë)ç íù (éäìàì àìä óñåé íäéìà øîàéå" í
åøúôéì àð åøôñ íéðà éëäã ïéâá àîòè éàî 

á÷ì àøùéô àã÷ôì àîìç øùôîì äéì éòáî" ä
 àîéé÷ äéáå àìëã àîåé÷ åäéà ïîúã ïéâá
 àîìçã àâøãã øîúà àä éæç àú àøùéô
 àäã ïéâá äàúéúù àâøã åäéàå åäéà àúúì
 àîìçã àâøã éàä ãò àéøù äàåáðã øúàî
 àâøãî àøùéô à÷ìñå ïåðéà ïéâøã àúéù

 àîìçã àâøã åäéà àîìç àøçà àâøãì
 àîéé÷ àøùéôå åäééìò àîéé÷ àøùéôå àúúìã
 àìä áéúëã äìî àîéé÷ øåáãá àã ìòå øåáãá

éäìàì"éäìàì àìä íéðåøúô í"éàãå í:  
ויספר שר " ,בא וראה מה כתוב

 רבי .' וגו"המשקים את חלומו ליוסף
עברם ואליהו בויהי " ,אלעזר פתח ואמר

שה לך בטרם אמר אל אלישע שאל מה אע
אלקח מעמך ויאמר אלישע ויהי נא פי 

 תבונן כאן יש לה".שנים ברוחך אלי
 ואליהו אמר אל ,הפסוק הזה הוא תמיההו

 וכי זה עומד ,"שאל מה אעשה לך"אלישע 
 והרי הוא ברשותו של הקדוש ,ברשותו

 , שאלישע גם כן היה יודע, ועוד.ברוך הוא
 ".ויהי נא פי שנים ברוחך אלי"למה אמר 
 מי שאוחז בשמים וארץ וכל ,אלא ודאי
 ודאי , איך זה לא יהיו ברשותו,העולמות

 הקדוש ברוך הוא ,שאליהו ושאר הצדיקים
רצון " שכתוב ,עושה תמיד את רצונם

 וכל שכן שאותה רוח הקודש ".יראיו יעשה
 שהיה ,שעליו הוריש לאלישע הצדיק

 הקדוש ברוך הוא אמר והרי ,השמש שלו
בן שפט מאבל מחולה ואת אלישע "לו 

 ועל כן היה ,"תמשח לנביא תחתיך
  .לאלישע לרשת אותו

 áéúë äî éæç àú)è íù ( íé÷ùîä øù øôñéå
åâå óñåéì åîåìç úà ' øîàå çúô øæòìà éáø

)î"è á á ( éäéåáíøáòá òùéìà ìà øîà åäéìàå 
 øîàéå êîòî ç÷ìà íøèá êì äùòà äî ìàù

àëä éìà êçåøá íéðù éô àð éäéå òùéìà úéà 
àìëúñàìâ å øîà åäéìàå åäéà àäååú àø÷ éàä

 äéúåùøá éëå êì äùòà äî ìàù òùéìà ìà
á÷ã äéúåùøá àäå àîéé÷" òùéìàã åúå åäéà ä

 àð éäéå øîà àîòè éàî òãé äåä åäéà éîð éëä
 ãéçàã ïàî éàãå àìà éìà êçåøá íéðù éô

àòøàå àéîùáã àäé àì êéä àîìò ìëå 
å åäéìà éàãå àã äéúåùøá øàù>íé÷éãö <

)àé÷éãö(á÷ " øéãú àéé÷éãöã ïåäúåòø ãéáò ä
 áéúëã)èé äî÷ íéìäú ( ìëå äùòé åéàøé ïåöø

 äéì úéøé äéìò éã àùéã÷ àçåø àåääã ïëù
 äéìéã àùîù äåäã òùéìàã à÷éãöìåá÷ àä" ä

 äéì øîà)î"æé èé à ( ìáàî èôù ïá òùéìà úàå
 äéì äåä àã ìòå êéúçú àéáðì çùîú äìåçî

éìàìäéì àúøéì òù:  
                                                                                                                                                                                     

ס כל " מכאן דקודם שיפתור חלום יאמר הלא לאלקים פתרונים שהשכינה תקיים הפתרון הטוב וזא
שהיא ' ש על אתריה פירוש להחזיר החלום על מקומו דהיינו המ"וז' ינו המהחלומות הולכין אחר הפה דהי

 ).א"נ) (ח"ז(' הב' מקום הפתרון והוא פי
 ?כעברם##* ב
 ).א"ד( כאן יש לעיין ג
ל בגימטריא "י כ"דריש כי כל על יסוד שמחבר שמים וארץ וכן כ הר כי כל בשמים ובארץוש בז"כמ'  פיד

 ).א"נ(כ שמים וארץ "ן שלו מחבר ג"ה וצדיק יסוד עולם כי במ"ד עולם כמשיסו' יסוד וכן הצדיק למטה נק
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פי שנים " מה זה ,"פי שנים ברוחך"
 וכי יעלה על דעתך שעל אחד ,"ברוחך אלי
 ומה שלא היה ברשותו איך ,בקש שנים
 אלא הוא לא בקש רוח על כל .בקש ממנו
 , כך בקש ממנו)הוא( אלא ,אחד שנים

 )אחד ( שיעשה,באותה הרוח שהיתה לו
מה . שתי הנהגות בעולם באותה הרוח

ויאמר הקשית לשאול אם תראה " ,כתוב
תי לקח מאתך יהי לך כן ואם אין לא וא

 אלא אמר ".תיואם תראה א" למה ".יהיה
קר הרוח י אם תוכל לעמוד על ע,לו

 יהיה לך ,שהשארתי לך בשעה שאלקח ממך
קר של הרוח י שהרי כל אותו הע,כזה

 , כאשר יראה את אליהו, בוסתכלבשעה שי
  .תהיה דבקות בו כראוי

ù éôêçåøá íéðà éìà êçåøá íéðù éô éàî 
 éëå>êúòã à÷ìñãçã < ]ìòãç [ )ããç( ïéøú 

 ìàù êéä äéúåùøá äåä àìã äîå ìéàù]îäéð[ 
 çåø ìéàù àì åäéà àìà]ìò[ àìà ïéøú ãç 

)åäéàìàù  (]äéðéî ìàù éëä[åääá  àçåø à
 ãéáòéã äéì äåäã)ãç ( àîìòá ïéñåîð ïéøú

 áéúë äî àçåø àåääá)î" á áé ( úéù÷ä øîàéå
äé êúàî ç÷ì éúåà äàøú íà ìåàùìà ïë êì 

 éúåà äàøú íà àîòè éàî äéäé àì ïéà íàå
 àø÷ò ìò í÷éîì ìåëéú íà äéì øîà àìà
 êðéî àðáéñðúàã àúòùá êì àð÷áùã àçåøã
 àçåøã àø÷ò àåää ìë àäã ïéãë êì àäé
 éåäé åäéìàì äéì éîç ãë äéá ìëúñéã àúòùá

úåàé à÷ãë äéá àúå÷éáã   
  áö÷/à  א/קצב

 במה שלומד תבונן מי שמ,בא וראה
 יכול ,מרבו ורואה אותו באותה החכמה

 , בא וראה.להתוסף יותר באותה הרוח
שהרי יוסף בכל מה שעשה היה רואה ברוח 
. של החכמה את אותה הדמות של אביו

ונוספה , עוזר לוהיה זה  ולכן ,תבונןהיה מו
בשעה . לו רוח אחרת באור יותר עליון

 ,"והנה גפן לפני"שאמר לו אותו הרשע 
 שלא היה יודע על מה יבא ,הזדעזע יוסף

 ,"םיובגפן שלשה שריג" כיון שאמר .הדבר
 ,לו הארה פהמיד התעוררה רוחו ונוס

 ואז האירה רוחו ,והסתכל בדמות אביו
ובגפן שלשה " ,מה כתוב. וידע את הדבר

ורה של  הנה ודאי בֹש, אמר יוסף,"םישריג
 משום שהגפן , למה.מות היאשמחה בשל

 והתבשר יוסף .הזו נראית על כנסת ישראל
 אלו הם ,"םיובגפן שלשה שריג" .על זה

שלש דרגות עליונות שיוצאות מן הגפן 
רחת ווהיא כפ. " כהנים לוים וישראלים,הזו

 שהרי בגללם עולה כנסת ,"עלתה נצה
 .ישראל ומתברכת מעם המלך העליון

הם  אלו ,"תיה ענביםוהבשילו אשכל"
 שהם כמו ענבים ,הצדיקים של העולם

הבשילו " , דבר אחר.שלים כראויומב
מר ו זהו היין המש,"תיה ענביםואשכל

 עד כאן .בענביו מששת ימי בראשית

 óéìåàã äîá ìëúñàã ïàî éàä éæç àú
 ìéëé àúîëç àåääá äéì éîçå äéáøî
 óñåé àäã éæç àú øéúé àçåø àåääá àôñåúàì

åä ãéáò åäéàã äî ìëáä àúîëçã àçåøá éîç 
 äåä êë ïéâáå ìëúñî äåä éåáàã àð÷åéã àåääì
 àøçà àçåø äéì àôñåúàå àúìî äéì àòééúñî

ì øîàã àúòùá øéúé äàìò åøéäðá àåää äé
òùø) è î úéùàøá( óñåé òæòãæà éðôì ïôâ äðäå 

øîàã ïåéë äìî éúéú äî ìò òãé äåä àìã)  íù
é( äéçåø øòúà ãéî íéâéøù äùìù ïôâáå 

 ïéãë éåáàã àð÷åéãá ìëúñàå åøéäðá óñåúàå
 äùìù ïôâáå áéúë äî äìî òãéå äéçåø øéäðúà
 äåãçã äøåùá éàãå àä óñåé øîà íéâéøù

åäéà åîéìùá ìò ïôâ éàäã ïéâá àîòè éàî 
 éàäá óñåé øùáúàå äéì éæçúà ìàøùé úñðë
 ïéâøã àúìú ïåðéà ïéìà íéâéøù äùìù ïôâáå

éàìòï éìàøùéå éàåéì éðäë ïôâ éàäî é÷ôðã 
äöð äúìò úçøåôë àéäå) íù(ïåäéðéâá àäã á 

 àëìî íòî úëøáúàå ìàøùé úñðë à÷ìñ
 ïåðéà ïéìà íéáðò äéúåìëùà åìéùáä äàìò
 à÷ãë íéìùåáî íéáðòë ïåðéàã àîìòã àé÷éãö
 àã íéáðò äéúåìëùà åìéùáä øçà øáã éæç

                                                           

àéìà  –ôãá óñåð "å. 
' מ בסוד הקרבנות שהיו בו ג" פירוש מצד נשמותיהם שעל ידם מתייחדת בבעלה ומה גם בזמן בהב

קרא מדריגות הללו כהנים לוים וישראלים שכל אחד מעורר מדתו למעלה וגורמים היחוד העליון ולכן נ
 ).א"נ) (ח"ז(בות המדרגות רקרבן התק
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 מכאן והלאה החלום ,התבשר יוסף בחלומו
 משום שיש לו ,]של שק המשקים [הוא שלו
 "ואקח את הענבים" . ולאחרים,חלומות

  .שהוא לו לעצמו

 úéùàøá éîé úùùî åäééáðòá øéèðúàã ïéé àåä
 äàìäìå ïàëî äéîìçá óñåé øùáúà àëä ãò
 äéì ïéîìç úéàã ïéâá äéìéã åäéà àîìç

 ïéðøçàìå)àé íù ( äéì åäéàã íéáðòä úà ç÷àå
äéîøâì:  

 ,ה ענבים לבנים בחלום מי שרוא,שנינו
 משום , למה. לא, שחורים,סימן יפה לו

 אותם ,שהוא הסוד של שתי דרגות ידועות
 וזה הוא לא , זה הוא טוב.שחורים ולבנים

 , וכל הענבים תלויים בסוד האמונה.טוב
 . הן לטוב הן לרע,ועל כן נפרדים בחכמה

 ואלו השגחה של ,אלו צריכים רחמים
אדם הראשון של אשתו  ,בא וראה. רחמים

סחטה לו ענבים וגרמה לו מות ולכל 
 , נח בא לענבים הללו.ישראל ולכל העולם

וישת מן היין " , מה כתוב.ולא נשמר כראוי
 בני אהרן .א" בה,"וישכר ויתגל בתוך אהלה

 והקריבו קרבן באותו היין ,שתו יין מהם
מו יענב" ולכן כתוב . והרי נתבאר,ומתו

 משום ,"ת למוורות מרולוש אשכאענבי ר
ראה ענבים . שאותם הענבים גרמו את זה

 שמעלים נחת ,שהם טובים באותו הכרם
 ועל זה יוסף . בדרגות שלמות כראויחיור

את קר ופתר י בעתבונןידע את הדבר וה
 משום שהתבשר באותו ,ריווהחלום על ב
 ולכן פתר הפתרון לטוב וכך ,החלום כראוי

  .התקיים

ïðéðúàéáðò éîçã ïàî éàä  àîìçá ïéøååç ï
 åäéàã ïéâá àîòè éàî àì éîëåà åì äôé ïîéñ
 éàä éøååçå éîëåà ïåðéà ïòéãé ïéâøã ïéøúã àæø
 àæøá ïéáðò åäìëå áè àìã åäéà éàäå áè åäéà
 àúîëçá ïùøôúî àã ìòå ïééìú àúåðîéäîã
 ïéìàå éîçø ïéëéøö ïéìà ùéáì ïä áèì ïä
äéúúðà ïåùàøä íãà éæç àú éîçøã àúåçâùà 

éøâå ïéáðò äéì àèçñí ìàøùé ìëìå àúåî äéì 
 øèðúà àìå ïéáðò éðäì àúà çð àîìò ìëìå

 áéúë äî úåàé à÷ãë)íùàë è  ( ïééä ïî úùéå
äá äìäà êåúá ìâúéå øëùéå"àá åúù ïøäà éðá 

 àøîç àåääá àðáø÷ åáéø÷å åäééðî àøîç
 áéúë êë ïéâáå øîúà àäå åúéîå)áì áì íéøáã (

ùàø éáðò åîéáðò ïéâá åîì úåøåøî úåìëùà 
 ïéáè ïåðéàã ïéáðò àîç éàä åîøâ ïéáðò ïåðéàã

øå àçééð ïé÷ìñ à÷ã íøë àåääáé ïéâøãá àç
 äìî òãé óñåé àã ìòå úåàé à÷ãë ïéîéìù
 ïéâá äééøåá ìò àîìç øùôå àø÷òá ìëúñàå
 êë ïéâáå úåàé à÷ãë àîìç àåääá øùáúàã

éëä íéé÷úàå áèì àøùô øùô:  
פים כי טוב פתר וירא שר האו"מה כתוב 

ויאמר אל יוסף אף אני בחלומי והנה 
 , בא וראה.רי על ראשיושלשה סלי ח

 שכל מעשיהם כולם ,ארורים הם הרשעים
 , וכל אותם הדברים שהם אומרים,לרע

 ,כיון שפתח את פיו באף. כולם לרע ולהרע
 , וידע שכל דבריו הם להרע,מיד פחד יוסף

נה שלשה סלי וה" .ורה של רע בפיוובֹש
 אז ידע יוסף שהתבשר על ".רי על ראשיוח

 שיגלו , וישראל בגלות,חרבן בית המקדש
ובסל " ,ראה מה כתוב. מן הארץ הקדושה

פה והעליון מכל מאכל פרעה מעשה א
 ".תם מן הסל מעל ראשיוכל אווהעוף א

אלו הם שאר העמים שמתכנסים על 
ישראל והורגים אותם ומחריבים ביתם 

 áéúë äî)æè î úéùàøá ( íéôåàä øù àøéå
ìçá éðà óà óñåé ìà øîàéå øúô áåè éë éîå

 ïéøåøà éæç àú éùàø ìò éøç éìñ äùìù äðäå
 ìëå ùéáì ïåäìë ïåäéãáåò ìëã àéòéùø ïåðéà
 àùàáàìå ùéáì åäìë ïéøîà ïåðéàã ïéìî ïåðéà
 ìëã òãéå óñåé ìéçã ãéî óàá äéîåô çúôã ïåéë
 äéîåôá ùéáã äøåùáå àùàáàì ïåðéà éåìî
 óñåé òãé ïéãë éùàø ìò éøç éìñ äùìù äðäå

ìò øùáúàã ìàøùéå àùã÷î éáã åáéøç 
 áéúë äî éîç àùéã÷ àòøàî ïåìâúéã àúåìâá

)æé íù ( äùòî äòøô ìëàî ìëî ïåéìòä ìñáå
 éùàø ìòî ìñä ïî íúåà ìëåà óåòäå äôåà
 ìàøùéã åäééìò éùðëúîã ïéîò øàù ïåðéà ïéìà

                                                           

ב לא חילקו בין חיורי לאוכמי רק אמרו הרואה ענבים ישכים ויאמר כענבים במדבר ”הרואה נו ע'  ובפא
 ).הערת הזוהר(א ”שמות קמד ע ).א"נ) (ן"מאי(' כו

 ).א"נ) (ח"ז(' הרמוזה בה' ההוא נוגע אל המם  לרמוז כי הפגב
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 .ותם לארבעת צדדי העולםומפזרים א
 וידע שאותו החלום על ,יוסף התבונן בכלו

 מיד .לפני המלךחייבים ישראל כשיהיו 
ובא .  והתקיים בו,פתר לו פתרון לרע

 שתי הדרגות הללו שראה זה וראה ,וראה
  ) שהרי( זה ראה ,זה

 òáøàì ïåì éøæôîå åäééúéá éáøçå ïåì éìè÷å
äã òãéå óñåé ìëúñà àìëå àîìòã éøèñ àåä

 àëìî éî÷ àáåéçá ïåäé ãë ìàøùé ìò àîìç
 àúå äéá íéé÷úàå ùéáì àøùô äéì øùô ãéî
 éàä àîçå éàä àîç à÷ã ïéìà ïéâøã ïéøú éæç

 àîç àã)>ð"à <àäã(  
  áö÷/á  ב/קצב

כשעולה ושולטת הדרגה העליונה 
 וזה ראה שנחשך ושולט ,ומאירה הלבנה

בחלום התבונן  ולכן יוסף ,עליה הנחש הרע
 ועל כן הכל . ופתר אותו פתרון לרע,ואהה

 בשתי הדרגות , וזה וזה ראו,עומד בפתרון
  . ששולט זה ושולט זה,הללו

 ãë>à÷å ÷éìñ< øéäðúàå äàìò àâøã èéìù 
 àéåéç äìò èéìùå êùçúàã àîç àãå àøäéñ
 àîìç àåääá óñåé ìëúñà êë ïéâáå àùéá

ô äéì øùôååôá àìë àã ìòå ùéáì àøùå àøù
àãå àîéé÷ àãå >åîç <)àîç( ïéâøã ïéøú ïéìàá 

àã èéìùå àã èéìùã:  
לב טהור ברא לי " ,רבי יהודה פתח

 את הפסוק ".אלהים ורוח נכון חדש בקרבי
 כמו שנאמר ,"לב טהור" אבל ,הזה בארוהו

וטוב " וכתוב ,' וגו"מעוונתת לעבדך לב ש"
.  ודאי"לב טהור" ולכן ,"לב משתה תמיד

 "רוח נכון" זהו ,"ורוח נכון חדש בקרבי"
ורוח אלהים מרחפת " כמו שנאמר ,ודאי

 זו רוחו של , והתעוררו".על פני המים
ורוח חדשה אתן " , והתעוררו,המשיח

 אותו רוח נכון , ודוד התפלל".בקרבכם
משום שיש מהצד האחר לב . חדש בקרבי
 ,ים שמסטה את בני העולםִעְוטמא ורוח ִע

 ,םוזו היא רוח טומאה שנקראת רוח עועי
 ,"מסך בקרבה רוח עועים' ה"כמו שנאמר 

 מה זה ".ורוח נכון חדש בקרבי"ועל כן 
 בשעה .דוש הלבנהי זה ח,"חדש"

 דוד מלך ישראל חי ,שמתחדשת הלבנה
  ".חדש" ולכן ,וקיים

 çúô äãåäé éáø)áé àð íéìäú ( øåäè áì
éäìà éì àøá" àø÷ éàä éáø÷á ùãç ïåëð çåøå í

äåî÷åààãë øåäè áì ìáà "à) î"è â à ( úúðå
åâå òîåù áì êãáòì ' áéúëå)åè åè éìùî ( áåèå

ãéîú äúùî áìá çåøå éàãå øåäè áì êë ïéâáå 
ãë éàãå ïåëð çåø àåä àã éáø÷á ùãç ïåëð" à

)á à úéùàøá (éäìà çåøå" éðô ìò úôçøî í
 åøòúàå çéùî ìù åçåø äæ åøòúàå íéîä

)èé àé ìà÷æçé ( éìöå íëáø÷á ïúà äùãç çåøå
ã úéàã ïéâá éáø÷á ùãç ïåëð çåø àåää ãå

 éðáì éèñàã íéòåò çåøå àîè áì àøçà àøèñî
 íéòåò çåø éø÷àã äàîåè çåø àåä àãå àîìò

ãë" à)ãé èé äéòùé (åäé" çåø äáø÷á êñî ä
 ùãç éàî éáø÷á ùãç ïåëð çåøå àã ìòå íéòåò

àøäéñã àùåãç àãâ àøäéñ ùãçúàã àúòùá 
>íéé÷å éç ìàøùé êìî ãåã<ãùãç êë ïéâáå :  

 .רבי אלעזר ורבי יוסי היו הולכים בדרך
 זה שכתוב ,אמר רבי יוסי לרבי אלעזר

ויאמר אני ' ד לפני הוויצא הרוח ויעמ"
אליו במה ויאמר אצא ' אפתנו ויאמר ה

והייתי רוח שקר בפי כל נביאיו ויאמר 

 øîà àçøàá éìæà ååä éñåé éáøå øæòìà éáø
 áéúëã éàä øæòìà éáøì éñåé éáø)î"ë ààë á (

åäé éðôì ãåîòéå çåøä àöéå" åðúôà éðà øîàéå ä
åäé øîàéå" çåø éúééäå àöà øîàéå äîá åéìà ä

                                                           

א ונתת "א אבל לב טהור כד" לזרוה לפי שזהו ורוח נכון מפני שהוא טהו לא ניחא ליה במאי דאוקמא
לב פקח שיש קליות לטפש ולסתום לבו שלא יבין לזה היה מתפלל דוד לב טהור ' לעבדך לב שומע פי

 ).א"נ(כלומר טהור מאותם המונעים להיות בכל דרכיו משכיל וכן שלמה אמר לב שומע כלומר לב מבין 
ן הכל יש לו משתה תמיד דהוא שמח שאין דאגה אלא למי שיגע ואינו משיג  רחבה שמביו שנפשב

שדעתו קצרה וטוב לב משתה תמיד זה שדעתו  ש בפרק חלק כל ימי עני רעים זה"שלעולם הוא עצב כמ
 ).א"נ) (ח"ז(רחבה 

 ).א"נ(' שהוא במ' ה ויש לרמוז נכון גימטריא ריבוע אד"שהוא בחינת דהע'  פירוש מג
קים , והענין כי הוא קיים תמיד בעולם הזה, חי בעולם הבא וקים בעולם הזה: ב"א ג ע"אור חיהל ' עי ד

 .ונקרא חי משם, מלכא דשלמא דיליה, בבינה, וכן הוא חי בעולם הבא, מבוע דבירא
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 ושנינו ".תפתה וגם תוכל צא ועשה כן
 ,הנשמות וכי .שהיתה רוח נבות היזרעאלי

 הן יכולות ,כיון שעולות ועומדות למעלה
 , והדבר תמוה שאמר,לשוב לעולם הזה

 ,ועוד. ' וגו"אצא והייתי רוח שקר בפי"
 שהרי דין התורה ,למה נענש עליו אחאב

 שכתוב ,ששם שמואל לפני ישראל כך הוא
את שדותיכם וכרמיכם וזיתיכם הטובים "

 , ואם אחאב נטל אותה כרם בנבות,"יקח
 או , שהיתה לו כרם אחרת, ועוד.ין היהד

 בא . יפה שאלת,אמר לו. זהב ולא רצה
 הרוח הזו שאמרו שהיא רוח של ,וראה
 וכי הרוח של נבות ,תבונן כאן יש לה,נבות

ד לפני הקדוש ברוך ויכולה לעלות ולעמ
 ".ויצא הרוח" שכתוב ,הוא לבקש שקר

 שקר בעולם רצה איך י,ואם הוא צדיק
 ומה בעולם .לם של אמת שהוא עו,ההוא

 בעולם ההוא לא ,שקרלא רוצה הזה צדיק 
 איך יכול לעמוד , ואם אינו צדיק.כל שכן

אלא ודאי נבות לא . לפני הקדוש ברוך הוא
היה כל כך צדיק לעמוד לפני הקדוש ברוך 

 אלא רוח אחרת היתה ששלטה ,הוא
 שזוהי רוח שתמיד עומדת ועולה ,בעולם

זוהי שמסטה את  ו,לפני הקדוש ברוך הוא
 , ומי שהוא רגיל בשקר.בני העולם לשקר

אצא " ועל זה אמר ,וק תמיד בשקרסעי
 הקדוש ברוך זה ועל ,' וגו"והייתי רוח שקר

 כמו , צא מכאן.הוא אמר לו צא ועשה כן
בר שקרים לא יכון וד" שכתוב ,שבארוהו
.  ומשום זה היא רוח שקר ודאי".לנגד עיני

ת ונטל את  על מה שהרג את נבו,ועוד
שהרג אותו על  אלא , למה הרג אותו,כרמו

 הרג אותו בלי דין ונטל את ,בלי דין נענש
 ועל ,"הרצחת וגם ירשת" ולכן כתוב ,כרמו

 ובא וראה כמה בני אדם הם .כן נענש
בעולם שרוח השקר הזו מסטה אותם 

 והוא שולט בעולם בכמה צדדים ,בשקר
.  והנה בארנו את הדברים.ובכמה מעשים

 דוד המלך בקש להשמר ממנו ורצה זהעל ו
לב טהור " שכתוב ,מאהולצאת מתוך הט

 זו ,"ברא לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי
 ועל . והאחר הוא רוח שקר,היא רוח נכון

 אחת קדושה ואחת ,כן שתי דרגות הן

 àö ìëåú íâå äúôú øîàéå åéàéáð ìë éôá ø÷ù
 éëå éìàòøæéä úåáð çåø äåäã ïðéðúå ïë äùòå
 ïéìëé ïåðéà àìéòì ïéîéé÷å ïé÷ìñã ïåéë ïéúîùð

 øîàã ääéîú äìîå àîìò éàäá àáúàì) íù
áë (åâå éôá ø÷ù çåø éúééäå àöà'à éàî åúå 

 àðéã àäã áàçà äéìò ùðòúà àîòè
 éëä ìàøùéã åäééî÷ ìàåîù éåùã àúééøåàã

 áéúëã àåä)ù"ãé ç à ( íëéîøëå íëéúåãù úà
 íøë àåää ìèð áàçà éàå ç÷é íéáåèä íëéúéæå

î äéì áéäé äåäã åúå äåä àðéã úåáð> àîøë
àøçà <)àôñë(òá àìå àáäã åà à à" úåàé ì

 çåø åäéàã åøîà÷ã çåø éàä éæç àú úìàù
 àìëúñàì úéà àëä úåáðã>éëå <)éà( àçåø 

á÷ã äéî÷ àîéé÷ìå à÷ìñì ìéëé úåáðã" ä
>àø÷ù òáúîì< à÷éãö éàå çåøä àöéå áéúëã 

 àîìò åäéàã àîìò àåääá àø÷ù éòáé êéà àåä
 àø÷ù äàëæ éòá àì àîìò éàäá äîå èåù÷ã

ù ìë àì àîìò àåääá åäéà äàëæ åàì éàå ïë
á÷ éî÷ àîéé÷ì ìéëé êéä" åàì úåáð éàãå àìà ä

á÷ éî÷ àîéé÷ì êë ìë äåä äàëæ" àçåø àìà ä
àîìòá àèìùã äåä àøçàá ã àçåø àåä àã
á÷ éî÷ à÷ìñå øéãú àîéé÷ã" éèñàã àåä àãå ä

 àø÷ùá ìéâø åäéàã ïàîå àø÷ùá àîìò éðáì
øîà àã ìòå àø÷ùá øéãú ìãúùà éúééäå àöà 

åâå ø÷ù çåø 'á÷ àã ìòå"à ä" ÷åô ïë äùòå àö ì
 áéúëã äåî÷åàã äîë àëäî)æ à÷ íéìäú (

 åäéà àã ïéâáå éðéò ãâðì ïåëé àì íéø÷ù øáåã
 ìèðå úåáðì äéì ìè÷ã äî ìò åúå éàãå ø÷ù çåø
 ìò àìà äéì ìéè÷ éàîà àìåè÷ äéìéã àîøë
 àìá äéì ìè÷ ùðòúà àðéã àìá äéì ìéè÷ã

îøë áéñðå àðéã áéúë êë ïéâáå äéìéã à)î" à
èé àë ( àúå ùðòúà àã ìòå úùøé íâå úçöøä

 éàä ïåì éèñàã àîìòá àùð éðá ïåðéà äîë éæç
ø÷ù çåøà àîìòá åäéà èéìùå àø÷ùá 

)å( éìî àðîé÷åà àäå ïéãáåò äîëáå ïéøèñ äîëá
 àòáå äéðî àøîúñàì àòá àëìî ãåã àã ìòå

                                                                                                                                                                                     

והכא מבואר דאתענש משום דקטליה ולא . ותירצו כמה תירוצים' ב' בסנהדרין כ'  כן הקשו התוסא
כ אמאי נבות לא רצה לתתם לו כיון שהוא משפט "נתיישב ג' ובתירוצי התוס. הכרםאתענש על לקיחת 

 ).א"נ) (ן"מאי(ק "המלוכה ודו
ל שהוא "ל הרוח קטרג על אחאב מכח נבות ועוד נ"ר' ב ב"ל זה רוחו של נבות סנהדרין ק" והא דארזב

 ).א"נ) (ם"א(ל עיקר "בחיים וזה נ' ר של נבות כשהי"היצה
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 áéúëã åáàñî åâî à÷ôàì)áé àð íéìäú( áì   .טמאה
éäìà éì àøá øåäè" àã éáø÷á ùãç ïåëð çåøå í

 àã ìòå ø÷ù çåø åäéà àøçàå ïåëð çåø àåä
àáàñî ãçå àùéã÷ ãç ïåðéà ïéâøã ïéøú:  

נתן קולו לפני חילו כי ' וה" ,פתח ואמר
 .' וגו"רב מאד מחנהו כי עצום עשה דברו

 בכל ,"'וה" אבל .את הפסוק הזה בארוהו
 זהו הקול ,"ן קולונת" .מקום הוא ובית דינו

לא איש " וכתוב שם ,"קול דברים"שכתוב 
 כמו שנאמר , מי איש הדברים".דברים

 אלו הם ,"לפני חילו" ".איש האלהים"
 כמו שנאמר ,"כי רב מאד מחנהו. "ישראל

   ".היש מספר לגדודיו"

 øîàå çúô)àé á ìàåé (åäéå" éðôì åìå÷ ïúð ä
 åäðçî ãàî áø éë åìéçåã äùåò íåöò éëåâå åøá '

åäéå ìáà äåî÷åà àø÷ éàä" éáå àåä øúà ìëá ä
 áéúëã àì÷ àåä àã åìå÷ ïúð äéðéã) ã íéøáã

áé ( íúä áéúëå íéøáã ìå÷)é ã úåîù ( ùéà àì
ë íéøáã ùéà ïàî íéøáãøîà úàã äî)  íéøáã

à âì (éäìàä ùéà" ïåðéà ïéìà åìéç éðôì í
ãë åäðçî ãàî áø éë ìàøùé" à)â äë áåéà (

î ùéäåéãåãâì øôñ  
  âö÷/à  א/קצג

שכמה ממונים ושלוחים יש לקדוש 
 וכולם עומדים להשטין על ,ברוך הוא

 ועל כן ,)ח כדי לטמא אותם"ז(ישראל 
הקדוש ברוך הוא מזדמן לפני ישראל כדי 

כי . " ולא יוכלו לקטרג להם,ר אותםולשמ
 , זהו הצדיק,"עצום" מי ,"שה דברוועצום ע

 .ה יומם ולילהאותו שעוסק בתורה הקדוש
 המקטרג שנמצא ו זה,"כי עצום" ,דבר אחר

 , והוא חזק כברזל,לפני הקדוש ברוך הוא
 שנוטל רשות ,"שה דברווע" .קשה כסלע

כי . " ונוטל את הנשמה מלמטה,מלמעלה
 שהוא ,"ונורא מאד ומי יכילנו' גדול יום ה

 ,שולט על הכל ועליון ותקיף על כולם
יקים  אשרי הצד.וכולם תחת שלטונו

שהקדוש ברוך הוא רוצה בהם תמיד לזכות 
אותם לעולם הבא ולשמח אותם בשמחת 

ח עם הקדוש והצדיקים שעתידים לשמ
וישמחו כל חוסי בך " שכתוב ,ברוך הוא

הבי ולעולם ירננו ותסך עלימו ויעלצו בך א
   ".שמך

á÷ì äéì úéà ïçéìùå ïðîî äîëã" åäìëå ä
 ìàøùéã åäééìò äàèñàì éîéé÷)>ð"à < ïéâá

åäì àáàúñàì (á÷ àã ìòå" åäééî÷ ïîãæà ä
 àâøè÷ì åìéëé àìå åäì àøèðì ïéâá ìàøùéã

åäì) àé á ìàåé( íåöò ïàî åøáã äùåò íåöò éë 
äàëæ àåä àãà àúééøåàá ìãúùàã àåää 

 àåä àã íåöò éë øçà øáã éìéìå àîîé àùéã÷
á÷ éî÷ çëúùàã àâøè÷î" àôé÷ú åäéàå ä
åò àøðéèë àôé÷ú àìæøôë ìéèðã åøáã äù

 àúúî àúîùð ìéèðå àìéòìî úåùø)íù ( éë
åäé íåé ìåãâ" åäéàã åðìéëé éîå ãàî àøåðå ä

 åäìëå åäìë ìò àôé÷úå äàìòå àìë ìò èéìù
á÷ã àé÷éãö ïåðéà ïéàëæ äéðèìù úåçú" ä

 éúàã àîìòì ïåì äàëæì øéãú åäá éòøúà
 äéá éãçîì ïéðéîæã àé÷éãöã åãéçá åäì éãçîìå

á÷á"ëã ä áéú)áé ä íéìäú ( éñåç ìë åçîùéå
 éáäåà êá åöìòéå åîéìò êñúå åððøé íìåòì êá

êîù:  
  :åäé êåøá"ïîàå ïîà íìåòì ä  ".לעולם אמן ואמן' ברוך ה"

    
  úùøô éäéåõ÷î   פרשת ויהי מקץ

קץ " , רבי חייא פתח ואמר".ויהי מקץ"
ת הוא חוקר אבן ישם לחושך ולכל תכל

 õ÷î éäéå)à àî úéùàøá(  çúô àééç éáø
 øîàå)â çë áåéà ( úéìëú ìëìå êùçì íù õ÷

                                                           

ש נתן קולו לפני חילו לשמור "ה מציל כלם בשבילו וז" צדיק אחד שעוסק בתורה הקב פירוש דבשבילא
ם עם "ר גימטריא עצו"י עסק התורה שהיא או"שהצדיק ע' ואפ). ח"ז(כלם לפי שיחיד עצום עושה דברו 

 ה"קב' ו' ה וזהו דברו דבר מ"ש עושה כלומר מתקן ומיחד קב"ר שבזיווג יהיה אור וז"הכולל וגימטריא דב
 ).א"נ) (ן"מאי(ובזה מגן לכל 
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קץ " . נתבאר הפסוק הזה".אפל וצלמות
 שהוא , זהו הקץ של השמאל,"שם לחושך

 ועומד ,משוטט בעולם ומשוטט למעלה
לפני הקדוש ברוך הוא ומסטין ומקטרג על 

ולכל תכלית הוא " . והרי נתבאר,העולם
 אלא , שהרי כל מעשיו אינם לטוב,"חוקר

אבן . "תמיד לכלות ולעשות כליה בעולם
 זו אבן נגף שבה נכשלים ,"אפל וצלמות

ארץ " ועומדת בזה שנקראת ,הרשעים
 יש ארץ חיים , בא וראה".עפתה כמו אפל

ויש ארץ ( . וזו היא ארץ ישראל,למעלה
 ,"אפל" ".אפל וצלמות" ) ונקראת,למטה

אפל אבן ) "ארץ( מהו .שיצאה מארץ עפתה
 , שהוא מצד של החושך, זהו הקץ,"וצלמות

  . והנה נתבאר,זוהמת הזהב

ïáà ø÷åç àåäà øîúà àø÷ éàä úåîìöå ìôà 
 åäéàã àìàîùã õ÷ åäéà àã êùçì íù õ÷

á÷ éî÷ àîéé÷å àìéòì èàùå àîìòá èàù" ä
 ìëìå øîúà àäå àîìò ìò âéøè÷å éèñàå
 ïåðéà åàì éåãáåò ìë àäã ø÷åç àåä úéìëú

øéãú äàöéùì àìà áèì àîìòá äéìë ãáòîìå 
)ïáà] (õøà[ äáã óâð ïáà àã úåîìöå ìôà 

 éø÷àã éàäá àîéé÷å ïéáééç ïéìùë)áë é íù (
íééç õøà úéà éæç àú ìôà åîë äúôò õøà 

 ìàøùé õøà åäéà éàäå àìéòì] àúúì õøà úéàå
àø÷ðå[öå ìôà  äúôò õøàî à÷ôðã ìôà úåîì

õøà éàîá åäéàã õ÷ àåä àã úåîìöå ìôà 
 àøèñîøîúà àäå àáäãã àîäåæ êùçã:  

 תבונןבא וראה כמה יש לבני אדם לה
ק בתורה ובעבודת הקדוש ברוך הוא ולעס

 .ימים ולילות כדי שידעו ויסתכלו בעבודתו
שהרי התורה מכריזה בכל יום לפני האדם 

ר הנה חסר לב ומי פתי יס" ,ואומרת
.  והרי בארנו את הדברים".ואמרה לו

 זוכה ,בק בהוכשאדם עוסק בתורה ונד
 "עץ חיים" שכתוב ,להתחזק בעץ החיים

 כשאדם מחזיק בעץ החיים , ובא וראה.'וגו
 . הוא מחזיק בו לעולם הבא,בעולם הזה

 הנשמות יוצאות מן העולם כאשרשהרי 
.  כך מתקנות להן דרגות לעולם הבא,הזה

 עץ החיים הוא בכמה דרגות ,בא וראה
 שהרי בעץ . וכולם אחד,נפרדים זה מזה

 ענפים ,החיים יש דרגות אלו על אלו
 והכל , שרשים, וגוף האילן, קליפות,ועלים

 כל מי שעוסק דוגמא זו כ.הוא האילן
.  הוא נתקן ומתחזק בעץ החיים,בתורה

 כולם מתגברים , ישראל,וכל בני האמונה
 ,כולם אחוזים בעץ ממשו ,בעץ החיים

 מהם אחוזים ,מהם באותו הגוף שבו
 . מהם בשרשים, מהם בעלים,בענפים

 ואותם .נמצאו שכולם אחוזים בעץ החיים
   ,שעוסקים בתורה

 àìëúñàì àùð éðáì ïåì úéà äîë éæç àú
á÷ã àðçìåôá" àîîé àúééøåàá àìãúùàìå ä

 àäã äéðçìåôá ïåìëúñéå ïåòãðéã ïéâá éìéìå
 ùð øáã äéî÷ àîåé ìëá àæøëî éäéà àúééøåà

 äøîàå)ã è éìùî (øñç äðä øåñé éúô éî áì 
 ìãúùà ùð øá ãëå éìî àðîé÷åà àäå åì äøîàå
 àðìéàá àô÷úúàì éëæ äá ÷áãúàå àúééøåàá

 áéúëã ééçã)çé â íù (åâå íééç õò ' ãë éæç àúå
 àîìò éàäá ééçã àðìéàá ó÷úúà ùð øá

ë àäã éúàã àîìòì äéá ó÷úúàã ïéúîùð 
÷ôðé ïéâøã åäì ïð÷úúà éëä àîìò éàäî ï

éæç àú éúàã àîìòìâìéà  äîëá åäéà ééçã àð
 àäã ãç åäìëå àã ïî àã ïùøôúî ïéâøã
 ïéôðò ïéìà ìò ïéìà ïéâøã úéà ééçã àðìéàá

ïéôéì÷å ïéìòåàôåð ã àåä àìëå ïéùøù àðìéàã 
 àúééøåàá ìãúùàã ïàî ìë àã àðååâë àðìéà
 éðá ìëå ééçã àðìéàá ó÷úúàå ï÷úúà åäéà
 àðìéàá ïéô÷úúî ïåäìë ìàøùé àúåðîéäîã

ë ééçãàåääá ïåäðî ùîî àðìéàá ïéãéçà åäì 
àôåðä ïéìòá ïåäðî ïéôðòá ïãéçà ïåäðî äéáã 

 àðìéàá ïãéçà åäìëã åçëúùà ïéùøùá ïåäðî
àúééøåàá ïéìãúùîã ïåðéàå ééçã  

  âö÷/á  ב/קצג
                                                                                                                                                                                     

à  õøà)úîà êøã( ,÷åñôá ïë åðéà íðîà*##. 
á  ïáà–ôãá óñåð "å. 

 ).א"ד( עיין בפרדס בשער הכנוים פרק שני ג
ãàôåâ   -ôã "å. 
äàôåâ   -ôã "å. 
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 ולכן מי .כולם אחוזים בגוף האילן
 והרי , הוא אחוז בכל,שעוסק בתורה
  .פרשוה ונתבאר

àã àôåâá ïãéçà åäìë ïàî êë ïéâáå àðìé
 àäå àìëá ãéçà åäéà àúééøåàá ìãúùàã

øîúàå äåî÷åà:  
 רבי שמעון ".מקץ" מה זה ".ויהי מקץ"
 וזהו קץ , המקום שאין בו זכירה,אמר

כי אם " משום שכתוב , למה.השמאל
 וכי כך ראוי ".זכרתני אתך כאשר ייטב לך
כי אם זכרתני "ליוסף הצדיק שהוא אמר 

 , בחלומותבונןהיוסף  אלא כיון ש,"אתך
 והוא טעה , ודאי חלום של זכירה הוא,אמר
ועל .  שהרי הכל היה בקדוש ברוך הוא,בזה

 . עמד לפניו,כן המקום שהיתה בו שכחה
ולא זכר שר המשקים את יוסף " ,מה כתוב
ולא זכר שר " כיון שאמר ".וישכחהו
 אלא ".וישכחהו" מה זה ,"המשקים

 וזהו ,ה המקום שיש בו שכח,"וישכחהו"
 מה זה ,"שנתים ימים" .הקץ של צד החושך

ששבה הדרגה לדרגה שיש , "ימיםשנתים "
לם והנה עמד על וופרעה ח. "בה זכירה

 משום , זה היה החלום של יוסף".רוהיא
 וזהו הסוד ,שכל נהר הוא של יוסף הצדיק

 ,שמי שרואה נהר בחלום רואה שלום
  ".הנני נטה אליה כנהר שלום"שכתוב 

î éäéåõ÷) à àî úéùàøá( éáø õ÷î éàî 
 õ÷ àåä àãå äøéëæ äéá úéìã øúà øîà ïåòîù

 áéúëã ïéâá àîòè éàî àìàîùã)íùãé î  ( éë
 éæçúà éëä éëå êì áèéé øùàë êúà éðúøëæ íà
 éðúøëæ íà éë øîà åäéàã à÷éãö óñåéì äéì
 øîà äéîìçá óñåé ìëúñàã ïåéë àìà êúà

äòè åäéàå åäéà äøéëæã àîìç éàãå àäã éàäá 
á÷á äéá" äéá äåäã øúà àã ìòå àìë éåä ä

 áéúë äî äéî÷ í÷ åéùð)âë íù ( øù øëæ àìå
 øëæ àìå øîàã ïåéë åäçëùéå óñåé úà íé÷ùîä
 øúà åäçëùéå àìà åäçëùéå åäî íé÷ùîä øù
 êùçã àøèñã õ÷ àåä àãå äçëù äéá úéàã

íéîé íéúðù  àâøã áúã íéîé íéúðù éàî
éëæ äéá úéàã àâøãì ãîåò äðäå íìåç äòøôå äø

øàéä ìò  øäð ìëã ïéâá äåä óñåéã àîìç àã
 éîçã ïàî éàä éåä àã àæøå åäéà ÷éãöä óñåéã

 áéúëã íåìù éîç íåìçá øäð)áé åñ äéòùé (
íåìù øäðë äéìà äèåð éððäà:  

 רבי חייא פתח ".ויהי מקץ שנתים"
מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש " ,ואמר

 כשברא ,אה בא ור".תרומות יהרסנה
 קןי ת,הקדוש ברוך הוא את העולם העליון

 והוציא אורות עליונים , הכל כראויאת
 . והכל הוא אחד,מאירים לכל הצדדים

 , וארץ שלמעלה,וברא שמים שלמעלה
. לתקן כולם יחד לתועלתם של התחתונים

 מי ,"מלך במשפט יעמיד ארץ" ,בא וראה
 זה ,"במשפט" . זה הקדוש ברוך הוא,המלך

'  ועל כן ו, שהוא הקיום של הארץ,ביעק
התחתונה נזונית '  ה,העליונה' נזונית מה

 שהרי , שקיום הארץ הוא במשפט,'מן ו
. המשפט יעמיד ארץ בכל תקוניה וזן אותה

 . זה הקדוש ברוך הוא,"מלך" ,דבר אחר
 שכתוב ,"יעמיד ארץ" . זה יוסף,"במשפט"
 ".ר אל יוסףווכל הארץ באו מצרימה לשב"

 ,צה ביעקבו שהקדוש ברוך הוא רומשום

 øîàå çúô àééç éáø íéúðù õ÷î éäéå) éìùî
ã èë (õøà ãéîòé èôùîá êìîá úåîåøú ùéàå 

á÷ àøá ãë éæç àú äðñøäé" äàìò àîìò ä
 à÷ãë àìë ïé÷úà ïéàìò ïéøåäð ÷éôàå úåàé

 íéîù àøáå ãç åäéà àìëå ïéøèñ ìëì ïéøäðî
 àãçë åäìë àð÷úúàì àìéòìã õøàå àìéòìã
 ãéîòé èôùîá êìî éæç àú éàúúã àúìòåúì

á÷ àã êìî ïàî õøà" á÷òé àã èôùîá ä
å àã ìòå àòøàã àîåé÷ åäéàã 'ä ïî ïæúà '

ä äàìò '>úðæúà äàúú <)ïæúà(å ïî  ' àîåé÷ã
òøàã õøà ãéîòé èôùî àäã èôùîá åäéà à

á÷ àã êìî øçà øáã äì ïæå éåðå÷ú ìëá" ä
 áéúëã õøà ãéîòé óñåé àã èôùîá) úéùàøá

æð àî ( óñåé ìà øåáùì äîéøöî åàá õøàä ìëå
á÷ã ïéâáå" óñåéì äéì ãáò á÷òéá äéá éòøúà ä

                                                           

ה גימטריא כך והיינו שלום פרעה "ן ה"ש עי"א רי"ש עולה שלום ומילוי פרעה פ"י רי"ן ה" מילוי נהר נוא
מטריא עשו שהוא נגד שלום בקדושה וזה כוון יא לכן מילויו ג"אפשר דהכוונה כי פרעה סט). י"בכ”הרמז ע(

ש "כמ' בח' ש בהחליף ה"א ותיבת פרעה הוא גימטריא נח"יוסף הצדיק באמרו שלום פרעה כי הוא עשו סט
 ).א"נ) (ן"ימא(ק "ש ומילוי פרעה עשו ודו"ד פרעה חפרע גימטריא נח"ש בירמיה מ"ש וז"ך ע"הש

  ).ד"א פו ע"ביאורים ח(כאן הוא מקום גילוי המתקלא שהוא תיקון העולם  ב
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רבי יוסי . עשה את יוסף שליט על הארץ
במשפט יעמיד " . זה יוסף,"מלך" ,אמר
בא יעקב טרם ש שהרי . זה יעקב,"ארץ

 . לא היה קיום בארץ מתוך הרעב,למצרים
 בזכותו הסתלק ,כיון שבא יעקב למצרים
מלך " ,דבר אחר. הרעב והתקיימה הארץ

 שכתוב , דוד המלך זה,"במשפט יעמיד ארץ
 ,"שה משפט וצדקה לכל עמווויהי דוד ע"

 ובזכותו עמדה לאחר ,והוא קיים את הארץ
  . זה רחבעם,"ואיש תרומות יהרסנה" .מכן

 óñåé àã êìî øîà éñåé éáø àòøà ìò àèéìù
 õøà ãéîòé èôùîá>á÷òé àã<  àì ãò àäã

 åâî àòøàá àîåé÷ äåä àì íéøöîì á÷òé àúà
 äéúåëæá íéøöîì á÷òé àúàã ïåéë àðôë
 êìî øçà øáã àòøà íéé÷úàå àðôë ÷ìúñà

 áéúëã àëìî ãåã àã õøà ãéîòé èôùîá)ù" á
èé ç ( åîò ìëì ä÷ãöå èôùî äùåò ãåã éäéå

 àðã øúáì àîéé÷ äéúåëæáå àòøà íéé÷ åäéàå
äðñøäé úåîåøú ùéàåíòáçø àã :  

 בשביל , הקדוש ברוך הוא,בא וראה
רענות נגזרה על ו אף על גב שפ,הצדיקים

 בגללם ולא שולטת על ין מתעכב,העולם
 כל ימי דוד המלך התקיימה הארץ .העולם
 , התקיימה בזכותו, לאחר שמת.בגללו

וגנותי על העיר הזאת להושיעה "שכתוב 
י  כל ימ,דוגמא זו כ".למעני ולמען דוד עבדי

רענות ויעקב וכל ימי יוסף לא שלטה הפ
מלך במשפט יעמיד " ,בא וראה. בעולם

 ,"ואיש תרומות יהרסנה" . זה יוסף,"ארץ
 שהרי משום שהקשה את לבו .זה פרעה

 . החריב את ארץ מצרים,לקדוש ברוך הוא
 ,ובראשונה על ידי יוסף התקיימה הארץ

ויהי מקץ " שכתוב ,באותו החלום שחלם
  .'וגו "שנתים ימים

á÷ éæç àú" áâ ìò óà àé÷éãöã ïåäéðéâá ä
áëòúî àîìò ìò øæâúà àúåðòøåôãï ïåäéðéâá 

 àëìî ãåãã éåîåé ìë àîìò ìò àèìù àìå
 àîéé÷úà úéîã øúáì äéðéâá àòøà àîéé÷úà

 áéúëã äéúåëæá)î"åë ë á ( øéòä ìò éúåðâå
 àðååâë éãáò ãåã ïòîìå éðòîì äòéùåäì úàæä

á÷òéã éåîåé ìë àã àèìù àì óñåéã éåîåé ìëå 
 ãéîòé èôùîá êìî éæç àú àîìòá àúåðòøåô
 äòøô àã äðñøäé úåîåøú ùéàå óñåé àã õøà

 éáâì äéáì éù÷àã ïéâá àäã>ã<á÷" áéøç ä
 íéøöîã àòøà>ìò àúéîã÷áå< óñåéã àãé 

 áéúëã íìçã àîìç àåääá àòøà íéé÷úà
)à àî úéùàøá(åâå íéîé íéúðù õ÷î éäéå ':  

 , רבי אלעזר פתח ואמר.' וגו" מקץויהי"
 ".וברוך צורי וירום אלוהי ישעי' חי ה"

 תבונן הפסוק הזה יש לה.ו"אלוהי כתוב בוי
 צדיק יסוד העולם , זה חי,"'חי ה" ,בו

 זהו ,"וברוך צורי" .שנקרא חי העולמים
 וזה העולם ,"צורי' ברוך ה"שכתוב 

וירום אלוהי " .שמתקיים על הצדיק הזה
 "אלוהי" , זה העולם העליון,"ירוםו" ".ישעי
השמים " כמו שנאמר ,ו זה שמים"בוא

ברוך " )כמו שנאמר( ,בא וראה". 'שמים לה
 ,"י"ברוך אדנ" ".י יום יום יעמס לנו"אדנ
 והפסוק הזה הוא ,ד"ן יו"ת נו"ף דל"באל

 ,ם ימיםי אלו שנתי,"יום יום" .סוד החכמה
  כמו שנאמר 

åâå õ÷î éäéå ' çúô øæòìà éáø øîàå) íéìäú
æî çé (åäé éç" éòùé éäåìà íåøéå éøåö êåøáå ä

éåá áéúë éäåìà" äéá àìëúñàì úéà àø÷ éàä å
åäé éç" éç éø÷àã àîìòã àãåñé à÷éãö éç àã ä

àåä àã éøåö êåøáå ïéîìòãà áéúëã ) ãî÷ íù
à (åäé êåøá" äéìò íéé÷úàã àîìò àãå éøåö ä

ò àã íåøéå éòùé éäåìà íåøéå àã à÷éãö àîì
àåá éäåìà äàìò" íéîù àã åøîà úàã äîë 

)æè åè÷ íù (åäéì íéîù íéîùä"äá éæç àú 
)ãë"à) (ë çñ íù (ðãà êåøá" åðì ñîòé íåé íåé é

ðãà êåøá"ìàá é"ìã ó"åð ú"åé ï" àø÷ éàäå ã
íåé íåé åäéà àúîëçã àæøâ íéîé íéúðù åìà 

øîà úàã äîë  

                                                           

à )ñ"ãåä à (–ôãá óñåð "å. 
י ”ברוך הוא אדנ' ד שפי"ן יו"ת נו"ף דלי"י באל”דכתיב ברוך אדנ'  בא להכריח מה שאמר דברוך זה במב

ל "משאות ומעמסות השפעה האת אז יעמוס לנו "וכשהברוך הזה הוא מיוחד ביום יום שהם יסוד ות
 ).א"נ(ת וסלה הבינה "ל ישועתינו היינו אלקי ישעי ת"אנ ה"ישועתנו דהיינו הבינה א

בשלח ' ש בפ"שהוא לילה נקרא יום כמ' יסוד שכל אחד מהם נקרא שנה ונקרא יום דגם המ'  פירוש מג
 ).א"נ ()ח"ז(
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  ãö÷/à  א/קצד
לם ועה חם ימים ופריויהי מקץ שנתי"

 כמו ,סודהוא  ,"רומד על היאווהנה ע
 הזה )שכל הנהר( שנהר , זה יוסף,שנאמר

  .הוא יוסף הצדיק

)à àî úéùàøá ( íéîé íéúðù õ÷î éäéå
 åäéà àæø øåàéä ìò ãîåò äðäå íìåç äòøôå

 øäðã óñåé àã øîúàã äîë>ð"øäð ìëã à< àã 
àåä ÷éãöä óñåé:  

ות ת שבע פרות יפולור עווהנה מן היא"
והנה " ".מראה ובריאת בשר ותרעינה באחו

 שהרי מהנהר הזה מתברכות כל ,"רומן היא
 משום שאותו נהר ,אותן הדרגות שלמטה

 ,ששופע ויוצא הוא משקה וזן את הכל
תברך כל ארץ בשבילו הויוסף הוא נהר ש

ממנו  , אותו הנהר,ובא וראה. מצרים
 ואלו הם ,שבע דרגותנשקות ומתברכות 

ותרעינה " ".ת בשרו ובריאיפות מראה"
 שאין נמצא בהם , בחיבור ואחוה,"באחו

 שהנה כל . וכולם עומדים לשבח,רודיפ
 כמו ,שבע הדרגות הללו שאמרנו הוא סוד

יות לתת וואת שבע הנערות הרא"שנאמר 
שבע פרות " זה ועל .' וגו"לה מבית המלך

שבעת " וכנגד זה כתוב ,"יפות מראה
. ' וגו"מלךהסריסים המשרתים את פני ה

 שבע הפרות הטובות הם ,רבי יצחק אמר
 ושבע הפרות ,דרגות עליונות על האחרות

 אלו . הדרגות האחרות שלמטה,הרעות
שבע . "מאהו ואלו מצד הט,שהומצד הקד
 אלו הראשונות , רבי יהודה אמר,"השבלים

 משום שהן מצד הימין שכתוב ,הן טובות
 . ואלו הרעים הם למטה מהם,"כי טוב"בו 

 ואלו , הן מצד הטהרה"ליםובישבע הש"
 וכל הדרגות עומדות אלו ,מאהומצד הט

 ואת כולם ראה ,על אלו ואלו כנגד אלו
 וכי לאותו ,אמר רבי ייסא. פרעה בחלומו

 אמר לו .פרעה הרשע הראו לו את כל אלה
 שכמה דרגות , ראהדוגמתם כ,רבי יהודה

 ,על דרגות אלו כנגד אלו ואלו על אלו
והנה . אותן הדרגות שלמטהוהוא ראה ב

 כך מראים , שהרי כמו שהוא האדם,שנינו
 וכך הנשמה עולה , וכך רואה,לו בחלומו

 כל אחד ואחד כפי דרגתו כראוי יוודעלה
  . ולא יותר, ולכן פרעה ראה כראוי לו,לו

 úåôé úåøô òáù úåìåò øåàéä ïî äðäå
äàøîàåçàá äðéòøúå øùá úåàéøáå )  úéùàøá
á àî(ïî äðäå  ïàëøáúà àã øäðî àäã øåàéä 

 ãéâðã øäð àåääã ïéâá àúúìã ïéâøã ïåðéà ìë
 øäð åäéà óñåéå àìëì ïæå é÷ùà åäéà ÷éôðå
 éæç àúå äéðéâá íéøöîã àòøà ìë àëøáúàì

ïëøáúàå ïéé÷ùúà ïéâøã òáù øäð àåääá äéðî 
 äðéòøúå øùá úåàéøáå äàøî úåôé ïåðéà ïéìàå

ùà àìã àúååçàá àøåáçá åçàá åäá çëú
 ïéâøã éðä ìë àäã ïéîéé÷ àçáùì åäìëå àãåøô

ë åäéà àæø ïøîà÷ã òáùøîà úàã äî)  øúñà
è á ( úéáî äì úúì úåéåàøä úåøòðä òáù úàå

åâå êìîä ' ìá÷ìå äàøî úåôé úåøô òáù àã ìòå
 áéúë àã)é à øúñà ( íéñéøñä úòáù

åâå êìîä éðô úà íéúøùîä ' øîà ÷çöé éáø
 úåáåèä úåøô òáù ìò ïéàìò ïåðéà ïéâøã

 ïéðøçà ïéâøã úåòøä úåøôä òáùå ïéðøçà
 àøèñî ïéìàå äùåã÷ã àøèñî ïéìà àúúìã
 ïéìà øîà äãåäé éáø íéìáùä òáù àáàñîã
 àðéîéã àøèñî ïåðéàã ïéâá ïéáè ïåðéà éàîã÷

 äéá áéúëã)ã à úéùàøá (ïéìàå áåè éë) ïåðéà( 
åðéà íéìáùä òáù åäééðî àúúì ïåðéà ïéùéá ï

 åäìëå åáàñîã àøèñî ïéìàå åéëãã àøèñî
 ïéìà ìá÷ì ïéìàå ïéìà ìò ïéìà ïéîéé÷ ïéâøã

à äéîìçá äòøô àîç à÷ åäìëå" éëå àñéé ø
à éðä ìë äéì ïééæçà äòøôã àáééç àåääì" ì

àîç ïåäìã àðååâë äãåäé éáøâ ìò ïéâøã äîëã 
 àîç åäéàå ïéìà ìò ïéìàå ïéìà ìá÷ì ïéìà ïéâøã

âøã ïåðéàá äîë àäã ïðéðú àäå àúúìã ïé
éæçà éëä ùð øá åäéàãå éîç éëäå äéîìçá äéì 

                                                           

 .זוהר הרקיע' עי א
 .י"שער מאמרי רשב' עי ב
ות אלין לקבל אלין רמז למדורי הקודשה שהם פל היכלי הקליעעל דרך דהיכלי הקדושה   אפשר רמזהג

ח "ז' סביבות היכלי הקדושה וזהו לקבל על אלין מדורי קליפות שתחתם סביב היכלי הקליפות כמו שפי
 ).א"נ) (ן"מאי(ז ומדוקדק הלשון "והובא בהגהה דלקמן דף קצ
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 éæç à÷ãë äéâøã íåôë ãçå ãç ìë àòãåîúùàì
 àìå äéì éæç à÷ãë àîç äòøô êë ïéâáå äéì

øéúé:  
 , רבי חזקיה פתח ואמר.' וגו"ויהי מקץ"

 בא ".לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים"
שעושה הקדוש ברוך הוא  כל מה ,וראה
ם זמן  ֹש.ם עת וזמן קצוב לכל ֹש,למטה

 שם זמן לאור של שאר ,לאור ולחושך
 , שהם שולטים עכשיו על העולם,העמים

וזמן שם לחשכה שהיא הגלות של ישראל 
שם זמן  הקדוש ברוך הוא .תחת שלטונם

 מה זה ".לכל זמן ועת לכל חפץ" ולכן ,לכל
 לכל ,וא לכלדן הי זמן וע,"ועת לכל חפץ"

 ,דבר אחר. אותו הרצון שנמצא למטה
עת " ככתוב ,"עת" מה זה ,"ועת לכל חפץ"

ואל יבא " וכתוב ,"הפרו תורתך' לעשות לה
 , והיא הדרגה הממונה".דשובכל עת אל הק

 ולכן עת הוא הממונה לכל .והנה פרשוה
ויהי מקץ שנתים " .חפץ תחת השמים

 מהצד של אותו קץ החושך ראה ,"ימים
 ומשם ידע והתגלה לו אותו ,רעה בחלומופ

  .החלום

åâå õ÷î éäéå ')à àî íù ( çúô äé÷æç éáø
 øîàå)à â úìä÷ ( úçú õôç ìëì úòå ïîæ ìëì

á÷ ãáòã äî ìë éæç àú íéîùä" àìëì àúúì ä
 àëåùçìå àøåäðì éåù ïîæ áåö÷ ïîæå àðîæ éåù
 ïéèìù ïåðéàã ïéîò øàùã àøåäðì éåù àðîæ

æå àîìò ìò àúùä åäéàã àëåùçì éåù àðî
 àðîæ ïåäìã àúåðèìù úåçú ìàøùéã àúåìâ

á÷ éåù" õôç ìëì úòå ïîæ ìëì êë ïéâá àìëì ä
 ìëì àìëì àåä ïãòå àðîæ õôç ìëì úòå éàî
 úòå øçà øáã àúúì çëúùàã àúåòø àåää

 áéúëãë úò éàî õôç ìëì)åë÷ èé÷ íéìäú ( úò
åäéì úåùòì" áéúëå êúøåú åøôä ä)á æé àø÷éå (

äéàå ùã÷ä ìà úò ìëá àáé ìàåå àðîî àâøã 
 õôç ìëì àðîî åäéà úò êë ïéâáå äåî÷åà àäå
 àøèñî íéîé íéúðù õ÷î éäéå íéîùä úçú
 ïîúîå äéîìçá äòøô àîç êùçã õ÷ àåääã

àîìç àåää äéì éìâúàå òãé:  
ויהי בבוקר ותפעם רוחו וישלח ויקרא "

 "מי מצרים ואת כל חכמיהואת כל חרט
 רבי ".ותפעם" מה זה ".ותפעם רוחו" .'וגו

 שבפרעה כתוב , הנה פרשוה,יוסי אמר
 ,"ותתפעם" ובנבוכדנצר כתוב ,"ותפעם"

 "ותפעם"ובארוה שהנה בפרעה כתוב 
 והפתרון לא ,משום שהיה יודע את החלום

 אבל נבוכדנצר ראה החלום ,היה יודע
אבל בא .  והכל נשכח ממנו,וראה הפתרון

כמו שנאמר  ,"ותפעם רוחו" ,וראה
 שהיתה הרוח באה והולכת ובאה ,"לפעמו"

ישבת עמו עדיין יוהולכת ולא היתה מת
 ,"לפעמו' ותחל רוח ה" ועל כן כתוב ,כראוי

 אף כאן רוחו .שאז היתה הראשית
 ולא היתה , והלך והתעורר,התעוררה בו

ותתפעם " , נבונדנצר.ישבת עמו לדעתתימ
 בהתעוררות היה מתעורר על כל ,"רוחו
 וזהו . והולכים ושבים)שבים( ,םיד פעמיאח

   פעם בזה ,"כפעם בפעם"כמו שנאמר 

 ìë úà àø÷éå çìùéå åçåø íòôúå ø÷áá éäéå
åâå äéîëç ìë úàå íéøöî éîèøç ') àî úéùàøá

ç ( àä øîà éñåé éáø íòôúå éàî åçåø íòôúå
 áéúë øöðãëåáðáå íòôúå áéúë äòøôá äåî÷åà

)à á ìàéðã ( äåî÷åàå íòôúúå äòøôá àäã
 àì àøùôå àîìç òãé äåäã ïéâá íòôúå áéúë
 àîçå àîìç àîç øöðãëåáð ìáà òãé äåä
 íòôúå éæç àú ìáà äéðî àìë éùðúàå àøùô

ãë åçåø" à)äë âé íéèôåù ( éúà äåäã åîòôì
 äéîò àáùééúî äåä àìå ìéæàå éúàå ìéæàå àçåø

 áéúë àã ìòå úåàé à÷ãë ïééãò)íù ( çåø ìçúå
åäé"òôì ä åî]ã[ àëä óåà àúåøéù äåä ïéãë

 äåä àìå øòúàå ìéæàå äéá øòúà äéçåø
 åçåø íòôúúå øöðãëåáð òãðîì äéîò àáùéúî

 àúåøòúàá>äåä<øòúà àïéøú á ïéáééúå ïéìæàå 
ãë àåä àãå" à)á ãë øáãîá ( íòô íòôá íòôë

éàäá  
  ãö÷/á  ב/קצד

                                                           

à ãç ìò   -ôã "å. 
á )ïéáééú (–ãá óñåð ô"å. 
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. ישבת דעתו ורוחוי ולא מת,ופעם בזה
 אלו ,"ל חרטמי מצריםוישלח ויקרא את כ"

 אלו חכמי ,"ואת כל חכמיה" .המכשפים
 לדעת תבוננים וכולם היו מ.חוזי כוכבים

 אף על גב ,אמר רבי יצחק. ולא יכלו להשיג
שנאמר שאין מראים לאדם אלא באותה 

 , שונה אצל המלכיםזה, הדרגה שלו
נים ושמראים להם דברים עליונים ומש

  כמו שמלך דרגתו.מבני אדם אחרים
 כך גם מראים ,עליונה על כל שאר האחרים

 ,לו בדרגה עליונה על כל שאר האחרים
שה ואת אשר האלהים ע"כמו שנאמר 

 אבל לשאר בני האדם ".הראה את פרעה
אין הקדוש ברוך הוא מגלה להם את מה 

 פרט לנביאים או לחסידים או ,שהוא עושה
 כתוב ,בא וראה.  והנה פרשוה,לחכמי הדור

 מכאן ,"תו תלהול כני ואתי השיב עוא"
 מי השיב על .שהחלום הולך אחר הפתרון

 באותו ,"תו תלהווא" . אלא זה יוסף,כני
ויהי כאשר פתר " וכתוב ,הפתרון שפתר לו

  ".לנו כן היה

 äéúòã àáùéúî àìå éàäá íòôå>äéçåøå< 
 ïéùøç ïéìà íéøöî éîåèøç ìë úà àø÷éå çìùéå

àøééèá ïéîéëç ïéìà äéîëç ìë úàåà  ååä åäìëå
àì åìéëé àìå òãðîì ïìëúñîúà÷áãá éáø øîà 

 øáì äéì ïééæçà àìã øîúàã áâ ìò óà ÷çöé
 íéëìîì éðàù äéìéã àâøã àåääá àìà ùð
 àùð éðáî ïééðùîå ïéàìò ïéìî ïåì ïééæçàã
 øàù ìë ìò äàìò äéâøã àëìîã äîë ïéðøçà
 ìò äàìò àâøãá äéì åàéæçà éîð éëä ïéðøçà

ïéðøçà øàù ìë øîà úàã äîë ) àî úéùàøá
çë (éäìàä øùà úà"äòøô úà äàøä äùåò íâ 

á÷ ïåì éìâ àì àùð éðá øàùì ìáà" åäéàã äî ä
 àäå àøã éîéëçì åà éãéñçì åà éàéáðì øá ãáò

 áéúë éæç àú äåî÷åà)âé íù ( ìò áéùä éúåà
 àøùô øúá ìéæà àîìçã ïàëî äìú åúåàå éðë

åàå óñåé àã àìà ïàî éðë ìò áéùä äìú åú
 áéúëå äéì øùô à÷ã àøùô àåääá)íù ( éäéå

äéä ïë åðì øúô øùàë:  
וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצהו "

רוצה " , רבי אבא פתח ואמר.' וגו"מן הבור
 כמה ".חלים לחסדויאת יראיו את המ' ה

 משום ,צה בצדיקיםוהקדוש ברוך הוא ר
 )שלום ועושים(שהצדיקים הם עושים 

 ,שים שלום למטהשלום למעלה ועו
 ולכן הקדוש ברוך ,ומכניסים כלה לבעלה

צה בהם באותם שיראים ממנו והוא ר
 מי ,"חלים לחסדוילמ. "ועושים את רצונו

 אותם , הוה אומר.הם המיחלים לחסדו
שעוסקים בתורה בלילה ומשתתפים עם 

 הם מצפים ,קרו וכשבא הב.השכינה
 בזמן שאדם עוסק , והרי בארוה,לחסדו

 חוט של חסד נמשך עליו ,ילהבתורה בל
חסדו ובלילה ' יומם יצוה ה" ככתוב ,ביום

 ,"חסדו' יומם יצוה ה" למה ".שירה עמי
 ולכן כתוב ,"שירה עמי"משום שבלילה 

 כמי . ולא ביראיו,"את יראיו' רוצה ה"
צה לו ושרוצה ברצונו את האחר ור

 ,"את יראיו' רוצה ה" ולכן ,יס עמוילהתפ
  .ולא ביראיו

 çìùéå ïî åäöéøéå óñåé úà àø÷éå äòøô
åâå øåáä ')ãé íù ( øîàå çúô àáà éáø) íéìäú
àé æî÷ (åäé äöåø" íéìçéîä úà åéàøé úà ä

 äîë åãñçì)ã(á÷" ïéâá àé÷éãöá åäá éòøúà ä
 ïéãáò ïåðéà àé÷éãöã)éãáòå àîìù ( àîìù

 äìòáá äìë ïéìòàå àúúì àîìù éãáòå àìéòì
á÷ êë ïéâáå"éàá åäá éòøúà ä äéì ïéìçãã ïåð

 ïåðéà ïàî åãñçì íéìçéîì äéúåòø ïéãáòå
 éìãúùîã ïåðéà àîéà éåä åãñçì íéìçéî
 ãëå àúðéëù éãäá åôúúùàå àéìéìá àúééøåàá
 äåî÷åà àäå åãñçì ïàëçî ïåðéà àøôö éúà
 àéìéìá àúééøåàá ìãúùà ùð øáã àðîæá
 áéúëãë àîîéá äéìò êéùîúà ãñçã àèåç

)è áî íù (äåöé íîåéåäé " äøéù äìéìáå åãñç ä
åäé äåöé íîåé àîòè éàî éîò" íåùî åãñç ä

åäé äöåø êë ïéâáå éîò äøéù äìéìáã" úà ä
 äéúåòøá éòøã ïàîë åéàøéá àìå áéúë åéàøé
 êë ïéâáå äéãäá àñééôúàì äéì éòøúàå àøçàì

                                                           

 חכמים חוזי כוכבים שכן בפסיקתא דפרה מה היתה חכמתן של בני קדם שהיו יודעים במזל וערומים א
ושמעתי שהיו בקיאין בצפצוף . א" ד'עי ).א"ד(בטייר מאי טייר אסטרלוגין היו והיינו חוזים בכוכבים 

מעלה ויש סמך לזה העופות לידע מה מורים הכוכבים כי העופות שומעים כשמכריזים באויר מה שנגזר ל
 ).א"נ) (ב"הרש(רבי קורין לעופות טייאר עכי ב
 ).א"ד( ולא היו יכולים להשיג ב
 ).הערת הזוהר(א ” רלח עג
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åäé äöåø"åéàøéá àìå åéàøé úà ä:  
 יוסף היה עצוב בעצב הרוח כדוגמא זו

 כיון שפרעה . שהיה אסור שם,לבבעצב ה
 ,"ויריצהו" ,מה כתוב, שלח בשבילו

 ,סו לו והחזירו לו דברי שמחהיהתפי
 משום שהיה עצוב ,דברים לשמח את הלב

 , בראשונה נפל בבור, בא וראה.מן הבור
 ,רבי שמעון אמר. בבוראחר כך התעלה ו

 לא ,ארע ליוסף אותו המעשהשבטרם 
ברית נקרא  כיון ששמר אותה .נקרא צדיק

דש ו ואותה הדרגה של ברית ק,צדיק
 בבור )עושה( ומה שהיה ,התעטרה עמו

ויריצהו מן " וכתוב . התעלה עמו,בראשונה
 התעלה מזה והתעטר בבאר מים ,"הבור
 היה ".וישלח פרעה ויקרא את יוסף. "חיים

ויקרא את " אלא , לקרא ליוסףכתובצריך ל
ת עד ע" שכתוב , זה הקדוש ברוך הוא,יוסף

עד עת בא " ".צרפתהו' בא דברו אמרת ה
 כתוב ".ויקרא את יוסף, זהו שכתוב ,"דברו
ויקרא " וכתוב שם ,"ויקרא את יוסף"כאן 

 בשביל ,"ויגלח ויחלף שמלתיו" ".אל משה
  . והנה פרשוה,כבוד המלך

 àçåøã åáéöòá áéöò äåä óñåé àã àðååâë
 äòøô øãùã ïåéë ïîú øéñà äåäã àáìã åáéöòá

éðéâá áéúë äî ä)ãé àî úéùàøá ( åäåöéøéå
 ïéìî äåãçã ïéìî äéì åøãäàå äéì åñééôúà
 éæç àú àøéá ïî áéöò äåäã ïéâá àáì éãçîì
 øúáì ÷ìúñà àøéáá àøéáá ìôð àúéîã÷á
 àåää óñåéì òøéà àì ãò øîà ïåòîù éáø
 úéøá àåää øèðã ïåéë ÷éãö éø÷à àì àãáåò

 úéøáã àâøã àåääå ÷éãö éø÷à àîéé÷ àùéã÷
àîå äéãäá øèòúàé äåäã )ãéáò ( øåáá

 ïî åäöéøéå áéúëå äéãäá ÷ìúñà àúéîã÷á
 íééç íéî øàáá øèòúàå àã ïî ÷ìúñà øåáä
 éòáî óñåéì àø÷ì óñåé úà àø÷éå äòøô çìùéå

á÷ àã óñåé úà àø÷éå àìà äéì" áéúëã ä
)éìäúèé ä÷ í (åäé úøîà åøáã àá úò ãò" ä

ää åøáã àá úò ãò åäúôøö"ã óñåé úà àø÷éå 
 àø÷éå íúä áéúëå óñåé úà àø÷éå àëä áéúë

åéúåìîù óìçéå çìâéå äùî ìà  àø÷é ïéâá
äåî÷åà àäå àëìîã:  

ויבא ישראל מצרים " ,רבי אלעזר פתח
 בא וראה שהקדוש ".ויעקב גר בארץ חם

ים י ומק,ברוך הוא מגלגל גלגולים בעולם
 כדי לקיים שבועה וגזרה ,נדרים ושבועות

 אם לא חביבות ,שהרי שנינו. גוזרשהוא 
ואהבה שאהב הקדוש ברוך הוא את 

 היה ראוי להוריד את יעקב ,האבות
 ובאהבתו אותם .למצרים בכבלים של ברזל

 ועשה אותו מלך ששולט ,המליך ליוסף בנו
 , וירדו כל השבטים בכבוד,על כל הארץ
ויבא " ,בא וראה מה כתוב. ויעקב כמלך

 כיון ".ארץ חםישראל מצרים ויעקב גר ב
 לא ידענו ,"ויבא ישראל מצרים"שכתוב 

 . למה צריך את זה,שיעקב גר בארץ חם
 זה הקדוש "ויבא ישראל מצרים" ,אלא

 . זה יעקב"ויעקב גר בארץ חם" ,ברוך הוא
שהרי בשביל יעקב ובניו באה השכינה 

   והקדוש ברוך הוא גלגל גלגולים ,למצרים

 çúô øæòìà éáø)âë íù (àøùé àáéå ì
á÷ã éæç àú íç õøàá øâ á÷òéå íéøöî" ä

 ïéîåé÷å ïéøñà íéé÷îå àîìòá ïéìåâìâ ìâìâî
 ïðú àäã øéæâ åäéàã äøæâå àîåé÷ àîéé÷ì ïéâá

á÷ íéçøã åîéçøå åáéáç àìîìà" äåä ïäáàì ä
 àìæøôã éìùìùá íéøöîì á÷òé àúçðì éæçúà
 äéì ãáòå äéøá óñåéì äéèìù ïåäìã åîéçøáå

ë ìò àèéìùã àëìî ïéèáù åäìë åúçðå àòøà ì
 àáéå áéúë äî éæç àú àëìîë á÷òéå àø÷éá

 íç õøàá øâ á÷òéå íéøöî ìàøùé> áéúëã ïåéë
 õøàá øâ á÷òéã àðòãé àì íéøöî ìàøùé àáéå

íç< êéøèöà éàîà ä ìàøùé àáéå àìà à
á÷ àã íéøöî"äà á÷òé àã íç õøàá øâ á÷òéå 

úà éåðáå á÷òéã äéðéâá àäãàéøöîì àúðéëù  í
á÷å"ïéìåâìâ ìâìâ ä  

  äö÷/à  א/קצה
 שבזכותו ,והוריד את יוסף בראשונה

 והשליט אותו על כל ,התקיימה הברית עמו
של ושלח מלך ויתירהו מ" ,מה כתוב. הארץ

 כתוב , רבי שמעון אמר".עמים ויפתחהו

 óñåéì äéì úéçàåá äéúåëæáã àúéîã÷
éãäá úéøá íéé÷úà äî àòøà ìë ìò äéèìùå ä

 áéúë)ë ä÷ íéìäú ( ìùåî åäøéúéå êìî çìù

                                                           

 ).ד"א ע”א ע"ה ח"דע" (ה"הקב"וכן הם נקראים " בני ישראל"ספירות האצילות נקראים  א
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וכאן כתוב ) והרי( ,' וגו"מתיר אסורים' ה"
של עמים ומ" למה ,"שלח מלך ויתירהו"

 זה הקדוש "שלח מלך" אלא ".וויפתחה
 זה הקדוש ברוך ,"של עמיםומ" .ברוך הוא

 המלך העליון שלח ,"שלח מלך" .הוא
 זה המלאך ,)לו( ומי הוא ששלח .ויתירהו

 שהוא מושל על , שהוא מושל עמים,הגואל
 והכל הוא מן הקדוש ברוך ,התחתונים

  .הוא

 áéúë øîà ïåòîù éáø åäçúôéå íéîò)ù åî÷ í
æ (åäé"íéøåñà øéúî äàåâå  ')àäå (>àëäå< áéúë 

 åäçúôéå íéîò ìùåî éàîà åäøéúéå êìî çìù
á÷ àã êìî çìù àìà"á÷ àã íéîò ìùåî ä" ä
 äàìò êìî êìî çìùàîå åäøéúéå çìù åäéà ï

äéì çìùã íéîò ìùåî åäéàã ìàåâä êàìî àã 
á÷ íòî àìëå éàúú ìò ìùåî åäéàã"åäéà ä:  

 זה , ומי הוא,ו" חסר וא,"ויריצהו"
 משום שאין מי שאוסר ,הקדוש ברוך הוא

 שכתוב ,ופותח רק הקדוש ברוך הוא
והוא " וכתוב ,"ר על איש ולא יפתחויסג"

רנו ישקיט ומי ירשיע ויסתר פנים ומי ישו
 . שהרי הכל בו,"ועל גוי ועל אדם יחד

וכמצביה עבד בחיל שמיא ודיירי "וכתוב 
ארעא ולא איתי די ימחא בידיה ויאמר ליה 

וכרצונו עושה בצבא השמים [ ".מה עבדת
 ואין מי שימחה בידו ויאמר ,ירי הארץיוד

ויריצהו מן " ולכן כתוב ].לו מה עשית
אמר  כמו שנ,"ויריצהו"מה זה . ' וגו"הבור

 כדוגמא זו ".יעתר אל אלוה וירצהו"
ויבא אל " ואחר כך ".ויריצהו מן הבור"

 שהמשיך עליו ,"ויריצהו" , דבר אחר".פרעה
  . חוט של חסד לתת לו חן לפני פרעה

åäöéøéå )ãé àî úéùàøá (àå øñç" ïàîå å
á÷ àã åäéà" çúôå øéñàã ïàî úéì àäã ïéâá ä

á÷ øá" áéúëã ä)ãé áé áåéà ( øåâñé àìå ùéà ìò
 áéúëå çúôé)èë ãì íù ( òéùøé éîå èé÷ùé àåäå

 ãçé íãà ìòå éåâ ìòå åðøåùé éîå íéðô øúñéå
 áéúëå äéá àìë àäã)áì ã ìàéðã ( äéáöîëå

 éã éúéà àìå àòøà éøééãå àéîù ìéçá ãáò
 êë ïéâáå úãáò äî äéì øîàéå äéãéá àçîé

åâå øåáä ïî åäöéøéå áéúë ' äîë åäöéøéå éàî
úàã øîà )åë âì áåéà ( åäöøéå äåìà ìà øúòé

øúáìå øåáä ïî åäöéøéå àã àðååâë  ìà àáéå
 àèåç äéìò êéùîàã åäöéøéå øçà øáã äòøô

äòøôã äéî÷ àðç äéì áäéîì ãñçã:  

אלהים יענה את שלום " )מה כתיב(
ח ו כדי להקדים לו שלום ולפת,"פרעה

 באותו , בא וראה,רבי אבא אמר. בשלום
לא ידעתי את "שהוא אמר פרעה הרשע 

 אלא , ופרעה היה חכם מכל מכשפיו,"'ה
 שהרי ,ודאי השם של אלהים היה יודע

הנמצא כזה איש אשר רוח אלהים "כתוב 
 ומשום שמשה לא בא אליו אלא בשם ".בו

 וזה היה קשה ,ולא בשם של אלהים' של ה
 שהוא היה יודע שהרי השם ,לפניו מן הכל

לא היה ' ל ה ובשם ש, שולט בארץזה הוא
וזהו .  ועל כן קשה לפניו השם הזה,יודע

 שדבר זה ,"את לב פרעה' ויחזק ה"שכתוב 
 ועל כן ,היה מחזק את לבו ומקשה אותו

 אלא ,משה לא הודיע לו דבר של שם אחר
  . ופרשוה, לבדוה"ויהשם של ה

)áéúë äî (éäìà"äòøô íåìù úà äðòé í 
)æè àî úéùàøá( íåìù äéì àîã÷àì ïéâá 

ìå àåääá éæç àú øîà àáà éáø íåìùá çúôî
 øîà åäéàã äòøôã òùø)á ä úåîù ( éúòãé àì

åäé úà" àìà éåùøç ìëî äåä íéëç äòøôå ä
éäìàã àîù éàãå" áéúë àäã òãé äåä í

)çì àî úéùàøá ( çåø øùà ùéà äæë àöîðä
éäìà" àìà äéáâì àúà àì äùîã ïéâáå åá í

åäéã àîùá"éäìàã àîùá àìå ä" àãå í äåä
 àîù àäã òãé äåä åäéàã àìëî äéî÷ àéù÷

àãåäéà åäéã àîùáå àòøàá èéìù " äåä àì ä
 àåä àãå àã àîù äéî÷ àéù÷ àã ìòå òãé

 áéúëã)ùúåîáé è  (åäé ÷æçéå" äòøô áì úà ä
 àã ìòå äéì éù÷àå äéáì óé÷úà äåä àã äìîã
 àìà àøçà àîùã äìî äéì òãåà àì äùî

åäéã àîù"åî÷åàå éåãåçìá ää:  

                                                                                                                                                                                     

ותירץ שלח מלך בינה . ת מתיר אסורים והכא כתיב שלח מלך דהיינו מלכות" פירוש דמשמע שהתא
מתיר אסורים רומז לבינה או בכחה ואפשר רמז ' ולפי דבריו נראה דה) ח"ז(שליחא מושל עמים שיפתחהו 

ו זאת תוכן אמרו במדרש דאדנו' אימא עלאה על ידי אם אימא תתאה מ' ס שהיא בי"ת מתיר אסורים א"ר
 ).א"נ) (ן"מאי(מתיר אסורים ' אומרת לאוסרו והוא השיב ה
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אלהינו המגביהי ' מי כה" ,פתח ואמר
אלהינו המגביהי ' מי כה" .' וגו"לשבת
על ( , שהתעלה מעל כסא כבודו,"לשבת

 . ולא התגלה למטה,)כסא כבודו למעלה
 הרי ,בשעה שאין נמצאים צדיקים בעולםש

 .הוא מסתלק מהם ולא מתגלה להם
 בשעה שהצדיקים הם ,"המשפילי לראות"

וש ברוך הוא יורד  הקד,נמצאים בעולםש
בדרגותיו כנגד התחתונים להשגיח על 

שהרי כשאין .  להיטיב להם,העולם
 הוא מסתלק ,נמצאים הצדיקים בעולם

 ,ומסתיר מהם פנים ולא משגיח עליהם
משום שהצדיקים הם היסוד והקיום של 

ועל כן ". וצדיק יסוד עולם" שכתוב ,העולם
לה את שמו יהקדוש ברוך הוא לא ג

 שהם חלק , לישראל לבדם רק,הקדוש
לק הקדוש י ואת העולם ח.גורלו ונחלתו

 והנה ,ניםימגבעלי נים וברוך הוא לממ
 ,' וגו"בהנחל עליון גוים" שכתוב ,נתבאר
  ".עמו יעקב חבל נחלתו' כי חלק ה"וכתוב 

 øîàå çúô)ä âé÷ íéìäú (åäéë éî"ðéäìà ä" å
åâå úáùì éäéáâîä 'åäéë éî"ðéäìà ä" éäéáâîä å

áùì äéø÷é éñøë ìòî ÷ìúñàã ú>ð" éñøë ìò à
àìéòì äéø÷é< àìã àúòùá àúúì éìâúà àìå 

 åäééðî ÷ìúñà åäéà àä àîìòá ïéàëæ åçëúùà
 àúòùá úåàøì éìéôùîä åäì éìâúà àìå

 ïåðéà ïéàëæããá÷ àîìòá åçëúùà" úéçð ä
 àîìò ìò àçâùàì éàúúã ïåäìá÷ì éåâøãá
 åçëúùà àì ïéàëæ ãë àäã åäì àáèåàì
 àìå åäééðî ïéôðà øéúñàå ÷ìúñà åäéà àîìòá
 àãåñé ïåðéà àéé÷éãöã ïéâá åäééìò çâùà

 áéúëã àîìòã àîåé÷å)äë é éìùî ( ãåñé ÷éãöå
á÷ àã ìòå íìåò" øá àùéã÷ äéîù éìâ àì ä

 äéúðñçàå äéáãò ÷ìåç ïåðéàã éåãåçìá ìàøùéì
á÷ äéì âéìô àîìòå"ïéñéøú ïðîîì äà àäå 

 áéúëã øîúà)íéøáãç áì  ( íéåâ ïåéìò ìçðäá
åâå ' áéúëå)è íù (åäé ÷ìç éë" ìáç á÷òé åîò ä

åúìçð:  
 .רבי חייא ורבי יוסי היו הולכים בדרך

 תמהני על זה ,אמר רבי יוסי לרבי חייא
 )המלים( כל הדברים ,שאמר שלמה

 שהרי קהלת סתום ,סתומים ולא נודעים
כל " ,פתח ואמר.  הסתומים)המלים(

א יוכל איש לדבר לא הדברים יגעים ל
 ".תשבע עין לראות ולא תמלא אזן משמע

 וכי כל הדברים יגעים ,"כל הדברים יגעים"
 ".לא יוכל איש לדבר"בור שאמר יהם לד

ולא תשבע עין לראות ולא תמלא אזן "
 אלא משום ששנים . למה אלו,"עומשמ
 לא עומדים , והם העינים והאזנים,מהם

 ,ותו והפה הוא ברש,ברשותו של האדם
 שלשת הללו לא יכולים להשלים )מה(וכל 

 ,אמר רבי חייא. את הכל ולהשיג את הכל
 , שדיבור של אדם לא יכול לדבר,כך זה

 ואין כל ,עווהעינים לראות והאזנים לשמ
 אפילו בריות , ובא וראה.חדש תחת השמש

ורוחות שעשה הקדוש ברוך הוא תחת 
 ,השמש לא יכולים לדבר כל דברי העולם

 øîà àçøàá éìæà ååä éñåé éáøå àééç éáø
 øîà÷ã éàä ìò àðäååú àééç éáøì éñåé éáø

 éåìî ìë äîìù>ïéìî< ïåòãééúà àìå ïéîéúñ 
 àäã)á( íéúñ úìä÷>ïéìî< øîàå çúô ïéîéúñ 

)ç à úìä÷ ( ùéà ìëåé àì íéòâé íéøáãä ìë
 ïæà àìîú àìå úåàøì ïéò òáùú àì øáãì

øáãä ìë òåîùî íéòâé íéøáãä ìë éëå íéòâé íé
 øáãì ùéà ìëåé àì øîà÷ã àììîì ïåðéàå àì

 éàî òåîùî ïæà àìîú àìå úåàøì ïéò òáùú
 ïéðééò ïåðéàå ïåäðî ïéøúã ïéâá àìà ïéìà àîòè
 àîåôå ùð øáã äéúåùøá ïéîéé÷ àì ïéðãåàå

 ìëå äéúåùøá åäéà)äîïéìàã  (]ïéìà[ àì úìú 
à÷áãàìå àìë àîìùàì ïéìëéàìë á éáø øîà 

 àììîì ìéëé àì ùð øáã àøåáãã àåä éëä àééç
 ùãç ìë ïéàå òîùîì ïéðãåàå éîçîì ïéðééòå

ùîùä úçú) è à úìä÷(ïééøá åìéôà éæç àúå â 
ïéøåèñ÷åãá÷ ãáòã "ùîùä úçú äà ïéìëé àì 

                                                           

   ).א"ד(ונים בעלי תריסין  ממא
  ה מכולן " ד-א " דף קלא ע-בית עולמים ) 9(

 @ש בזוהר בכמה מקומות והם"תריסין ממנן כמ' ג הם נק"שרים של עו'  הרשעים וידוע כי עולהעניש
 ).א"ד( ולהשיג הכל ב
 ).א"ד(גוף ורוח ב בריות שהם ג
 ).א"ד(ם שבעולם ה לא יכולים לדבר כל הדברי" הם רוחות בלא גופות שברא קבד
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 ùîùäà àðéòå àîìòã ïéìî ìë àììîì ïéìëé àì   לא יכולה והעין
ìéëé àì  

  äö÷/á  ב/קצה
 ולכן .עולשלוט ולראות והאזן לשמ

 היה אומר את ,מה שהיה יודע כל דברשל
  .זה

 êë ïéâáå òîùîì àðãåàå éîçîìå èìùîì
 òãé äåäã äîìù>ìë<àã øîà äåä äìî :  

 כל מעשי העולם תלויים ,ובא וראה
 וכל בני העולם לא יודעים ,בכמה רוחות

 ,ולא משגיחים על מה עומדים בעולם
 שהיה חכם מכל בני ,ואפילו שלמה המלך

 ,פתח ואמר. לעמוד בהם לא יכל ,העולם
לם ותו גם את העיאת הכל עשה יפה בע"

בם מבלי אשר לא ימצא האדם את ינתן בל
 בא .' וגו"המעשה אשר עשה האלהים

 אשרי אותם שעוסקים בתורה ,וראה
.  של החכמה)בסוד( ברוח תבונןויודעים לה

 בכל המעשים ,"תויאת הכל עשה יפה בע"
 בכל ,שעשה הקדוש ברוך הוא בעולם

נה על אותו ועשה ומעשה יש דרגה מממ
 מהם . הן לטוב והן לרע,המעשה בעולם

 הולך .דרגות לימין ומהם דרגות לשמאל
 אותה , אותו המעשה שעשה,האדם לימין

 לצד ההוא )של ימין(הדרגה הממונה 
 .עים לוי וכמה הם שמסי,ועושה לו סיוע

 אותו ,הולך אדם לשמאל ועושה מעשיו
 )ת השמאלדרג( הוא ,המעשה שעשה

 ומוביל , ומקטרג לו,הממונה לצד ההוא
ולכן אותו .  ומסטה אותו,אותו לאותו הצד

 אותו הממונה ,המעשה שאדם עושה כראוי
 ,תוי וזה הוא בע.יע לוישל צד הימין מס

 שאותו המעשה מתקשר בעתו ,תוייפה בע
  .כראוי לו

 ïéøèñ÷ äîëá àîìòã ïéãáåò ìë éæç àúå
ïééìúáàì àîìò éðá ìëå  ìò ïéçéâùî àìå ïéòãé 

 äåäã àëìî äîìù åìéôàå àîìòá éîéé÷ äî
 çúô åäá àîéé÷ì ìéëé àì àîìò éðá ìëî íéëç

 øîàå)àé â úìä÷ ( íâ åúòá äôé äùò ìëä úà
 àöîé àì øùà éìáî íáìá ïúð íìåòä úà

åâå íéäìàä äùò øùà äùòîä úà íãàä ' àú
 éòãéå àúééøåàá éìãúùîã ïåðéà ïéàëæ éæç

ëúñàì àçåøá àì>ð"àæøá à< úà àúîëçã 
á÷ ãáòã ïéãáåò ìë åúòá äôé äùò ìëä" ä

 àðîî àâøã úéà àãáåòå àãáåò ìëá àîìòá
 ïåäðî ùéáì ïä áèì ïä àîìòá àãáåò àåää ìò

ìéæà àìàîùì ïéâøã ïåäðîå àðéîéì ïéâøã øá 
 ãéáòã àãáåò àåää àðéîéì ùð]àåä [>àåää< 

 àðîî àâøã>ð"àðéîéã à<ñ àåääì  ãéáòå àøè
 ùð øá ìæà äéì éòééñîã ïåðéà äîëå àòåéñ äéì
 ãéáòã àãáåò àåää éåãáåò ãéáòå àìàîùì

 àðîî>ð"àìàîùã àâøã à< àøèñ àåääì åäéà 
 àøèñ àåääì äéì ìéáåàå äéì âøè÷î à÷å
 ùð øá ãéáòã àãáåò àåää êë ïéâáå äéì éèñàå
 òééñî à÷ àðéîé øèñã àðîî àåää éæç à÷ãë

åä àãå äéì àãáåò àåääã åúòá äôé åúòá à
äéì éæç à÷ãë åúòá àøù÷úî:  

 כל העולם ,"לם נתן בלבםוגם את הע"
 .וכל מעשי העולם אינם אלא ברצון הלב

 ) וכשעולה ברצון,הלב(כשעולה ברצון 
 אשרי הצדיקים שמושכים מעשים .האדם

 והם ,טובים להטיב להם ולכל העולם
  ובכח הצדקה,יודעים להתדבק בעת שלום

שעושים למטה הם מושכים אותה הדרגה 
אוי לרשעים .  להאיר בעיתו,שנקראת כל

 ולא ,שאין יודעים העת של אותו מעשה

 ìëå àîìò ìë íáìá ïúð íìåòä úà íâ
 àáìã àúåòøá àìà ïåðéà åàì àîìòã éåãáåò

 àúåòøá ÷éìñ ãë)]ð"à [ ÷éìñ ãëå àáìã
àúåòøá ( åëéùîàã àé÷éãö ïåðéà ïéàëæ ùð øáã

éáè ïéãáåò ïåðéàå àîìò ìëìå ïåì àáèåàì ï
 ä÷ãöã àìéçáå íåìù úòá à÷áãúàì ïéòãé

àúúì ïéãáòãâ àâøã àåääì ïéëùî ïåðéà 
 àøäðàì ìë éø÷àã>åúòá< àéáééçì ïåì éåå 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ) (ב"הרש( פירוש חכמים שיודעים מדת הארץ ומדת הימים ונהרות א
 ).א"נ) (ב"הרש(בפחים ובמכשולות ). א"ד(עלה להשגיח בדברי העולם מ רוחות תלוים שהם שלוחי ב

 ).ב"ב פה ע"ה ח"דע(ב "שכל גילוי מעליונים מגיע אלנו רק דרך מסכים וכאן הוא של שם מ
ל משכין לההוא דרגא דאקרי כל "י זצ"ו כמו שביאר רבינו האר"י הצדקה גורמים יחוד קבה" ע פירוש כיג

 ).א"נ) (ן"מאי(' ו פירוש מ"פירוש יסוד לאנהרא בעת
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משגיחים לעשות מעשיהם בעולם על 
 ולתקן המעשה ,התקון שצריך לעולם

 משום , למה.באותה הדרגה שראויה לו
ועל כן נתן הכל ברצונם של . שלא יודעים

אשר לא ימצא מבלי " שכתוב ,בני האדם
האדם את המעשה אשר עשה האלהים 

שאותם המעשים משום  ו".מראש ועד סוף
 שיכלל ,לא נעשו לתקן בדרגתם כראוי

 אלא ,המעשה הזה בדרגה הזו שלא כתקון
ידעתי " ,מה כתוב אחריו. כפי רצון האדם

כי אין טוב בם כי אם לשמוח ולעשות טוב 
 באותם ,"ידעתי כי אין טוב בם" ".בחייו

כי אם " .עשים שלא נעשו כראויהמ
 בכל מה שיבא עליו ולתת הודאה ,"לשמוח

 שהרי .לקדוש ברוך הוא ולעשות טוב בחייו
 משום ,אם אותו המעשה גורם לו רע

ח ו יש לו לשמ,נה עליוואותה הדרגה שממ
 והוא , שהוא גרם לעצמו,בו ולהודות עליו

. דתוהולך בלי ידיעה כצפור הזו בתוך מלכ
כי גם לא ידע " שכתוב , לנווכל זה מנין

נאחזים במצודה ההאדם את עתו כדגים 
זות בפח כהם ורעה וכציפורים האח

יוקשים בני האדם לעת רעה כשתפול 
כי גם לא ידע האדם את " ".עליהם פתאום

 עתו של אותו המעשה ".עתו" מה זה ,"עתו
את הכל עשה יפה " כמו שנאמר ,שעושה
 .ת בפח ולכן הם כציפורים האחזו,"בעיתו

ולכן אשרי אותם שעוסקים בתורה 
ויודעים דרכי ושבילי התורה של המלך 

  .העליון ללכת בה בדרך האמת

 ïéçéâùî àìå àãáåò àåääã úò ïéòãé àìã
 êéøèöàã àðå÷ú ìò àîìòá ïåäéãáåò ãáòîì
 àâøã àåääá àãáåò àð÷úàìå àîìòì äéì

æçúàã äéì é>ïéòãé àìã ïéâá àîòè éàî< ìòå 
àùð éðáã ïåäúåòøá àìë áäééúà àãà áéúëã 

)íù ( äùòîä úà íãàä àöîé àì øùà éìáî
éäìàä äùò øùà" êë ïéâáå óåñ ãòå ùàøî í

 åäééâøãá àð÷úàì åãéáòúà àì ïéãáåò ïåðéàã
 åàìã àã àâøãá àã àãáåò ìéìëúéã éæç÷ãë

ùð øáã àúåòø íåôë àìà àðå÷úë áéúë äî 
 äéøúá)áé íù ( íà éë íá áåè ïéà éë éúòãé

 íá áåè ïéà éë éúòãé åééçá áåè úåùòìå çåîùì
 íà éë úåàé à÷ãë åãéáòúà àìã ïéãáåò ïåðéàá
 äàãåä áäéîìå éåìò éúééã äî ìëá çåîùì

á÷ì" àãáåò àåää éà àäã åééçá áåè úåùòìå ä
 àðîî à÷ã àâøã àåää ïéâá àùéá äéì íéøâ

à éåìò åäéàã äéìò äàãåàìå äéá éãçîì äéì úé
 àòéãé àìá ìéæà åäéàå äéùôðì äéì íéøâ

àøéèñå÷ åâá àã àøôéöëá áéúëã ïìðî àã ìëå 
)áé è íù ( íéâãë åúò úà íãàä òãé àì íâ éë

ä çôá úåæåçàä íéøôöëå äòø äãåöîá íéæçàð
 ìåôúùë äòø úòì íãàä éðá íéù÷åé íäë

àä òãé àì íâ éë íåàúô íäéìò éàî åúò úà íã
 äîë ãéáò à÷ã àãáåò àåääã åúò åúò)úàã (

]øîúàã[øîà ) àé â íù( äôé äùò ìëä úà 
 çôá úåæåçàä íéøôöë ïåðéà êë ïéâáå åúòá
 éòãéå àúééøåàá éìãúùîã ïåðéà ïéàëæ êë ïéâáå
 êäîì äàìò àëìîã àúééøåàã éåìéáùå éåçøà

èåù÷ çøàá äá:  
ת  לעולם אל יפתח אדם א,ובא וראה

 שהוא לא יודע מי נוטל אותו ,פיו לרעה
 וכאשר . נכשל בה, וכשלא יודע אדם,הדבר

. שלוםל כולם ,הצדיקים פותחים את פיהם
 , כשיוסף התחיל לדבר עם פרעה,בא וראה
 ".אלהים יענה את שלום פרעה" ,מה כתוב

 הנה נתבאר שהקדוש ,אמר רבי יהודה
 כמו ,ברוך הוא חס על שלום המלכות

צום אל בני ישראל ואל פרעה וי"שנאמר 
   ,"מלך מצרים

 ùéáì äéîåô ùð øá çúôé ìà íìåòì éæç àúå
 òãé àì ãëå äìî àéää ìéèð ïàî òãé àì åäéàã
 åäééîåô éçúô ãë àé÷éãöå äá ìùëúà ùð øá
 äòøôì àììîì àøù ãë óñåé éæç àú íìù åäìë

 áéúë äî)æè àî úéùàøá (éäìà" úà äðòé í
é éáø øîà äòøô íåìùá÷ã øîúà àä äãåä" ä

ë àúåëìîã àîìù ìò ñçøîà úàã äî)  úåîù
âé å (íéøöî êìî äòøô ìàå ìàøùé éðá ìà íåöéå  

                                                                                                                                                                                     

ש מבלי אשר ימצא האדם "ם בענין הבחירה ומסיק שאין ידיעתו כידיעתנו וז" כאן רמז חקירת הרמבא
 ).א"נ) (ח"ז(ק "כי אין כח באדם להשיג דעת אלקים ודו' כו

 ).א"ד) (ב"הרש( כצפור הזה באהל וחדר שהוא נאחז וניצוד בו בפח ב
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  åö÷/à  א/קצו
 פרעה רצה ,רבי חייא אמר. ובארוהו

 ,לנסות את יוסף והחליף לו את החלום
 תבונן ה,ומשום שיוסף ידע את הדרגות
 כל דבר ,בכל דבר ודבר ואמר כך ראית

ויאמר פרעה " ,זהו שכתוב. וי לוודבר כרא
אל יוסף אחרי הודיע אלהים אותך את כל 

אחרי הודיע " ".זאת אין נבון וחכם כמוך
 אחרי היית בשעה ההיא שחלמתי ,"אלהים

 ולכן אמר . שם היית מצוי,את החלום
 ואיך ידעת ,אמת את כל זאת ידעת(

 ידעת את החלום ,"את כל זאת" )פתרונו
 ,אמר רבי יצחק. נו וידעת פתרו,איך היה

 , החלום ופתרונו, יוסף אמר הכל,אם כך
 .כמו דניאל שאמר את החלום ואת פתרונו

 יוסף )שהרי( . לא זה כמו זה,אמר לו
 שהיה אומר , מתוך דבורו של פרעהתבונןה

 ואמר , וראה אותו שטעה,בדרגות ידועות
 משום שהדרגות ,לו לא כך אלא כך זה

 מתוך תבונן אבל דניאל לא ה.באות כסדרן
 והכל )שלא( ,דבורו של נבוכדנצר כלום

 מה כתוב . את החלום ופתרונו,אמר לו
אדין לדניאל בחזוא די ליליא רזא " ,בדניאל

גלי בחזוא די ליליא מאן חזוא די ליליא דא 
אז [ ".גבריאל דאיהו חזוא חיזו מן חיזו

בחזיון . גילהסוד הלדניאל בחזיון הלילה 
 זה גבריאל שהוא , מי חזיון הלילה,הלילה

  ].חזיון מראה מן מראה

 äàñðì àòá äòøô øîà àééç éáø äåî÷åàå
 äåäã ïéâá óñåéå àîìç äéì óéìçàå óñåéì äéì

ïéâøã òãéà êë øîàå äìîå äìî ìëá ìëúñà 
ä éæç à÷ãë äìîå äìî ìë àúéîç àåä àã

áéúëã) èì àî úéùàøá ( óñåé ìà äòøô øîàéå
éäìà òéãåä éøçà"ë úà êúåà í ïåáð ïéà úàæ ì

éäìà òéãåä éøçà êåîë íëçå" úéåä éøçà í
 çéëù úéåä ïîú àîìç úéîìçã àúòù àéääá

 øîà êë ïéâáå)ð" êéàå úòãé úàæ ìë úà úîà à
äéøùô úòãé ( äåä êéä àîìç úòãé úàæ ìë úà

à äéøùô úòãéå" àìë øîà óñåé éëä éà ÷çöé ø
îàã ìàéðãë àøùôå àîìç äéøùôå àîìç ø

à" åàì ì éàäë éàä åâî ìëúñà óñåé àäã
 àîçå ïòéãé ïéâøãá øîà äåäã äòøôã àìåìî

 äòè à÷ã äéì>å< éëä àìà éëä åàì äéì øîà
 àì ìàéðã ìáà ïééúà ïøãñë ïéâøãã ïéâá àåä

à íåìë øöðãëåáðã àìåìî åâî ìëúñ)àì (
]àìëå[ >ð"àìã à < äî äéøùôå àîìç äéì øîà÷

 ìàéðãá áéúë)èé á ìàéðã (ãì ïéãà àåæçá ìàéð
 éã àåæç ïàî àéìéì éã àåæçá éìâ àæø àéìéì éã

àéìéìáåæéç ïî åæéç àåæç åäéàã ìàéøáâ àã :  

והנה כבוד אלהי " ,בא וראה מה כתוב
ישראל בא מדרך הקדים וקולו כקול מים 

 מה כתוב ".דוורבים והארץ האירה מכב
וכמראה המראה אשר ראיתי " ,אחריו

ת את העיר אי לשחובבכמראה אשר ראיתי 
ל נהר כבר עומראות כמראה אשר ראיתי 

 . כל המראות הללו הן שש".ל פניעל וואפ
 מראה ,שאותן המראות ומראה של החזיון

 , שיראו בו הצבעים שלמעלה,יש לו
 , ויש מראה למראה.ונראים במראה ההוא

 áéúë äî éæç àú)á âî ìà÷æçé ( ãåáë äðäå
 íéî ìå÷ë åìå÷å íéã÷ä êøãî àá ìàøùé éäìà
 äéøúá áéúë äî åãåáëî äøéàä õøàäå íéáø

 éúéàø øùà äàøîä äàøîëå> øùà äàøîë
éúéàø<âøéòä úà úçùì éàáá  äàøîë úåàøîå 

 ïéìà ìë éðô ìò ìåôàå øáë øäð ìò éúéàø øùà
 àåæçã åæéçå úåàøî ïåðéàã úéù ïåðéà úåàøî

                                                           

' דטומאה ואמר ז' קדושה ותחתם ז היכלות' פרות רעות רמז ז' פרות יפות וז'  פירוש פרעה אמר זא
מדורות ' שבלים רעות רמז ז' מדורין דקדושה לומר שהם תחת היכלות טומאה וז' שבלים טובות רמז ז

מדורות דקדושה ' ל יוסף טועה אתה דהקדושה לחוד היכלות דקדושה וסביב ז"אה תחת דקדושה ואהטומ
ש יוסף פרות ושבלים טובות להדדי וכן רעות " מדורי טומאה וזםהיכלי טומאה וסביב' כ תחתיהם ז"ואח

 הפסוק ה שרצה לנסותו שהרי"מז' אחלף ליה חלמא ופיוש "ועדיין צריך למודעי מ. ב"ועש) ח"ז(להדדי 
חלומות כדכתיב ויחלום שנית וגם יוסף הודה ' והם ב. חלומות כאשר סדרם פרעה ליוסף' ברישא סידר הב

כ חלם "ואח. חלומות הן ובתחלה חלם היכלי קדושה ותחתיהם טומאה' ואפשר דודאי ב. חלומות' שהם ב
מדורי קדושה תחת מדורין סביב היכלי קדושה ותחתם מדורי טומאה ופרעה בתנועותיו רמז שהשבלים 

 ).א"נ) (ן"מאי(ל יוסף שאינו כן "הטומאה ולמדנו זה מתשובת יוסף שא
 ).א"נ) (ב"הרש(א ”ג ע"קפ ).א"ד(ב "ט ע" לעיל קמב
 ).הערת הזוהר(ה לפנינו "ל וכ"כמראה אשר ראיתי בבאי כצ ג
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 וכולם עומדים ,ומראה למראה זה על זה
 ונקראים מראה ,בדרגות ידועות ושולטים

 ובהם מתפרשים כל החלומות של ,לההלי
.  שלמעלה עליהםדוגמא ואלו הם כ,העולם

 לא .לה סודיולכן דניאל בחזיון הלילה ג
 אחת מאלו , אלא סוד גלה,כתוב התגלה

 אבל . גלה לו אותו חלום ופתרונו,הדרגות
 בדרגות תבונןיוסף מתוך דברי פרעה ה

נה אותו על כל יולכן מ. העליונות ואמר
 משום שהקדוש ברוך הוא נתן ,ארץ מצרים
 , על הפה שלא נשק לעבירה.ליוסף משלו

 היד שלא ".ועל פיך ישק כל עמי"כתוב 
תה על יד וויתן א" כתוב ,קרבה לעבירה

 כתוב , הצואר שלא קרב לעבירה".יוסף
 הגוף שלא ".ד הזהב על צוארויוישם רב"

 ".תו בגדי ששווילבש א" ,קרב לעבירה
וירכב " כתוב , רכבה לעבירהאהרגל של

 המחשבה ". אשר לוהאתו במרכבת המשנ
 הלב שלא . נקרא נבון וחכם,שלא חשב

 והכל משלו ".ויקראו לפניו אברך" ,הרהר
ויצא יוסף מלפני " ,מה כתוב. הוא נטל

 אמר רבי ".פרעה ויעבור בכל ארץ מצרים
 כדי ,"ויעבור בכל ארץ מצרים" למה ,חזקיה
ס ונ וכדי לכ, שמכריזים לפניו,לשלוט

 רבי אלעזר .התבואה בכל מקום ומקום
 יוסף כנס תבואה בכל מקום כדי ,אמר

  .שלא תרקב

 åæéçì åæéç úéàå åæéç àåääá ïåæçúàå àìéòìã
 ïòéãé ïéâøãá ïéîéé÷ åäìëå àã ìò àã åæéçì åæéçå

 ïéùøôúî åäáå àéìéìã åæéç ïåø÷àå éèìùå ìë
 àìéòìã àðååâë ïåðéà ïéìàå àîìòã ïéîìç
 éìâ àæø àéìéìã àåæçá ìàéðã êë ïéâáå åäééìò
 ïéâøã ïéìàî ãç éìâ àæø àìà áéúë àì éìâúà
 åâî óñåé ìáà äéøùôå àîìç àåää äéì éìâ
 ïéâáå øîà÷å ïéàìò ïéâøãá ìëúñà äòøôã éåìî

á÷ã ïéâá íéøöîã àòøà ìë ìò äéã÷ô êë" ä
 óñåéã äéìéãî ÷ùð àìã àîåô äéì áéäé à÷
 áéúë äøéáòì)î àî úéùàøá ( ìë ÷ùé êéô ìòå

 áéúë äøéáòì áéø÷ àìã àãé éîò)áî íù ( ïúéå
 äøéáòì áéø÷ àìã øàåö óñåé ãé ìò äúåà

 áéúë)íù ( àôåâ åøàåö ìò áäæä ãéáø íùéå
 ìâø ùù éãâá åúåà ùáìéå äøéáòì áéø÷ àìã

 áéúë äøéáòì áéëø àìã)âî íù (ëøéå åúåà á
 áùç àìã äáùçîä åì øùà äðùîä úáëøîá

åéðôì åàø÷éå øäøä àìù áì íëçå ïåáð àø÷ðà 
 áéúë äî ìèð äéìéãî àìëå êøáà)åî íù ( àöéå

 øîà íéøöî õøà ìëá øáòéå äòøô éðôìî óñåé
 íéøöî õøà ìëá øåáòéå àîòè éàî äé÷æç éáø
 ùðëîì ïéâáå éëä äéî÷ éæøëîã äàèìùì ïéâá

àøåáòá ìëá  ùðë øîà øæòìà éáø øúàå øúà
á÷øúé àìã ïéâá øúà ìëá øåáéò óñåé:  

 כל מה שהקדוש ברוך ,אמר רבי שמעון
 משום , הכל הוא לגלגל גלגולים,הוא עשה

 כשברא , בא וראה.רהישרצה לקיים הגז
 הביא כל מה ,הקדוש ברוך הוא את העולם

 ואחר כך הביא ,שצריך העולם בראשונה
 )בא וראה. ( מזון ומצא,את האדם לעולם

 , הקדוש ברוך הוא אמר לאברהםכדוגמא זו
ע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ויד"

 כשבא ".ש גדולוואחרי כן יצאו ברכ' וגו
 לא מצא בה רכוש ,יוסף לארץ מצרים

 , והביא רעב על העולם, גלגל גלגולים.גדול
 ,וכל העולם היו מביאים כסף וזהב למצרים

 לאחר .רים כסף וזהבוהתמלאה כל ארץ מצ
 הביא את יעקב ,רכוש גדולבשהכל נתקן 

 ,שכך דרכי הקדוש ברוך הוא. למצרים
 ואחר כך , רפואה)מקדים(בראשונה בורא 

 ואחר , כך בראשונה התקין רכוש גדול.מכה

á÷ ãáòã äî ìë ïåòîù éáø øîà" àìë ä
 àîåé÷ àîéé÷ì éòáã ïéâá ïéìåâìâ àìâìâì åäéà

 àøá ãë éæç àúá÷" äî ìë éúééà àîìò ä
 äéì éúééà øúáìå àúéîã÷á àîìò êéøèöàã

 ùð øáì>àîìòì <)àîìò ìò( àðåæî çëùàå  àú
á÷ àã àðååâë éæç" íäøáàì øîà ä) åè úéùàøá

ãé ( íäì àì õøàá êòøæ äéäé øâ éë òãú òåãé
åâå ' óñåé àúà ãë ìåãâ ùåëøá åàöé ïë éøçàå

åãâ ùåëø äá çëúùà àì íéøöîã àòøàì ì
 àîìò ìëå àîìò ìò àðôë éúééàå ïéìåâìâ ìâìâ
 ìë éìîúàå íéøöîì àáäãå àôñë ïéúééî ååä
 ï÷úúàã øúáì àáäãå àôñë íéøöîã àòøà
 éëäã íéøöîì á÷òé éúééà ìåãâ ùåëø àìë

á÷ã éçøà"á àúéîã÷á äà éø>ð"íéã÷à à< 

                                                                                                                                                                                     

ל "רהר כן אה היה אב בגבורה שלא לה" בשנים דרכו להיות מלא הרהורים ואעפךל כמו בעבירה ר" רא
 ).א"נ) (מ"א(אברך שרך בשנים ואב בחכמה 

 ).א"ד( לאסוף תבואה ב
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ùåëø ïé÷úà àúéîã÷á êë éçî øúáìå àúååñà   כך 
øúáìå ìåãâ  

  åö÷/á  ב/קצו
 ועל כן גלגל גלגולים ,ביא אותם לגלותה

 כדי שיהיו ,והביא רעב על כל העולם
בא . מביאים כסף וזהב כל העולם למצרים

 הוא , שהוא צדיק, יוסף)כך ( משום,וראה
 ,שר של כסף וזהב שיטלו ישראלוגרם ע

ויוציאם בכסף וזהב ואין בשבטיו "ככתוב 
 , ומידו של הצדיק זה בא לישראל".כושל

  .כות אותם לעולם הבאוהכל לז

 ïéìåâìâ ìâìâ àã ìòå àúåìâì ïåì éúééà
 ïéâá àîìò ìë ìò àðôë éúééàåååäéìã ïéúééî 

 ïéâá éæç àú íéøöîì àîìò ìë àáäãå àôñë
)êë( àôñë àøúåò íéøâ åäéà ÷éãö åäéàã óñåé 

 áéúëãë ìàøùé àìèðì àáäãå)æì ä÷ íéìäú (
ïîå ìùåë åéèáùá ïéàå áäæå óñëá íàéöåéå àãé 

 ïåì éëæîì àìëå ìàøùéì àã àúà ÷éãöã
éúàã àîìòì:  

ראה חיים עם אשה אשר " ,פתח ואמר
 הפסוק הזה הוא , בא וראה.' וגו"אהבת

 אלו חיי ,"ראה חיים" . ובארוהו,בסוד עליון
 שאשרי האיש שזוכה לו ,העולם הבא

 זו כנסת ,"עם אשה אשר אהבת. "כראוי
ב  שכתו, משום שבה כתוב אהבה,ישראל

 בשעה שצד , מתי".ואהבת עולם אהבתיך"
על כן משכתיך " שכתוב ,הבהימין אוחז 

 משום שהיא ,"כל ימי חיי הבלך". "חסד
 והיא העולם ששורים בה ,נקשרת בחיים

 שהרי העולם הזה לא שורים בו .חיים
 ולא , משום שהם תחת השמש,חיים

מגיעים לכאן אותם האורות של אותה 
מיום שנחרב  והסתלקו מהעולם ,השמש

חושך השמש " שכתוב ,בית המקדש
 ,"חושך השמש" מה זה .' וגו"בצאתו

 כמו שנאמר ,לק את אורו ולא מאירישס
 ,"כי הוא חלקך בחיים. "' וגו"הצדיק אבד"

 וצריכים להכניס .זהו השמש עם הלבנה
הלבנה בשמש והשמש בלבנה שלא 

 חלק האדם להיכנס עמם ו וזה,להפרידם
  .לעולם הבא

àå çúô øî)è è úìä÷ ( äùà íò íééç äàø
åâå úáäà øùà ' äàìò àæøá àø÷ éàä éæç àú

ïééç ïéìà íééç äàø äåî÷åàå åäéààòã  àîì
á éëæã ùð øá àåä äàëæã éúàãäå úåàé à÷ãë 

 ïéâá ìàøùé úñðë àã úáäà øùà äùà íò
 áéúëã äáäà áéúë äáã) àì äéîøéá ( úáäàå

éîéã àøèñã àúòùá éúîéà êéúáäà íìåò àð
 áéúëã äá ãéçà)íù ( ìë ãñç êéúëùî ïë ìò

êìáä ééç éîé) è è úìä÷( úøù÷úà éäéàã ïéâá 
 àîìò àäã äéá ïééøù ïééçã íìåò éäéàå íééçá
 ùîùä úçú ïåðéàã ïéâá íééç äéá ïééøù àì àã
 àùîù àåääã ïéøåäð ïåðéà àëä ïàèî àìå
 àùã÷î éá áéøçúàã àîåéî àîìòî å÷ìúñàå

 áéúëã)é äéòùéé â (åâå åúàöá ùîùä êùç '
 øéäð àìå äéøåäð ÷éìñã ùîùä êùç éàî äîë

øîà úàã) à æð íù (åâå ãáà ÷éãöä ' àåä éë
íééçá ê÷ìç) è è úìä÷( àùîù àåä àã 

 àùîùå àùîùá àøäéñ ìòéîì ïðéòáå àøäéñá
 à÷ìåç àåä àãå ïåì àùøôàì àìã àøäéñá

éúàã àîìòì åäá ìòéîì ùð øáã:  
כל אשר תמצא ידך " ,מה כתוב אחריו

לעשות בכחך עשה כי אין מעשה וחשבון 
לך וודעת וחכמה בשאול אשר אתה ה

כל " . הפסוק הזה יש להתבונן בו".שמה
תרה ו וכי ה,"אשר תמצא ידך לעשות

 אלא .הרצועה שאדם יעשה כל מה שיכול
 זו ,"בכחך" מה זה ,"לעשות בכחך"כתוב 

 , שהיא הכח של האדם,נשמתו של האדם
דבר .  בה לעולם הזה ולעולם הבאלזכות

 äéøúá áéúë äî)íùé  ( êãé àöîú øùà ìë
 úòãå ïåáùçå äùòî ïéà éë äùò êçëá úåùòì
 àø÷ éàä äîù êìåä äúà øùà ìåàùá äîëçå
 úåùòì êãé àöîú øùà ìë äéá àìëúñàì úéà
 ìéëéã äî ìë ùð øá ãáòîì äòåöø äøúåä éëå
 àã êçëá éàî áéúë êçëá úåùòì àìà

äéàã ùð øáã äéúîùðåøáã àìéç  éëæîì ùð 
 êçëá øçà øáã éúàã àîìòìå ïéã àîìòì äá

                                                           

הפסוק ' ופי' ת הנקרא חיים שמקושר בבינה ומאותה בחינה צריך האדם להשפיע אל המ" הכונה תא
 ).א"נ) (ח"ז('  אשר אהבת שהיא המהת הנקרא חיים ליחדו עם אש"ראה והשתדל להמשיך הת
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 שהיא , זו האשה שאמרנו"בכחך" ,אחר
הכח להתחזק בה בעולם הזה ובעולם 

 וצריך אדם לזכות בה בזה העולם .הבא
.  כדי שיתגבר בה לעולם ההוא,בכח זה

 משום שאחר שיצא האדם מן העולם ,למה
 עכשיו , אין בו כח לעשות דבר ולומר,הזה

 שודאי .טוביםמכאן והלאה אעשה מעשים 
אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול "ש

 , אם לא זוכה אדם בעולם הזה.' וגו"אשר
 , ובארוה.לא יזכה בו אחר כך לעולם ההוא

 ,מי שלא מתקן צידה ללכת מן העולם הזה
 ויש מעשים טובים .לא יאכל בעולם ההוא

 ,שעושה אדם בעולם הזה שיאכל מהם כאן
  .מהםוהכל נשאר לעולם הבא ולזון 

 àô÷úúàì àìéç éäéàã ïøîà÷ã äùà àéä àã
 ùð øá éòáå éúàã àîìòáå ïéã àîìòá äá

 àîìò éàäá äá éëæîì>àìéç éàäá< ïéâá 
 ó÷úúéã>äá< ïéâá àîòè éàî àîìò àåääá 

 äéá úéì àîìò éàäî ùð øá ÷åôéã øúáìã
 ãáòîì àìéç)éãéî (>éãî<ìå  ïàëî àúùä øîå

 ãéáòà äàìäìå>éàãåã ïéáè ïéãáåò <)éàãå( ïéà 
åâå øùà ìåàùá äîëçå úòãå ïåáùçå äùòî ' éà

 øúáì äéá éëæé àì àîìò éàäá ùð øá éëæ àì
 ïéãååæ ïé÷úà àìã ïàî äåî÷åàå àîìò àåääá

àîìò àåääá ìåëéé àì àîìò éàäî êäéîìà 
 àîìò éàäá ùð øá ãéáòã ïéáè ïéãáåò úéàå

ã éúàã àîìòì øàúùà àìëå àëä åäééðî ìåëéé
åäééðî àðæúàìå:  

 יוסף זכה בעולם הזה וזכה ,בא וראה
 משום שרצה להאחז באשה ,בעולם הבא

 ".וחטאתי לאלהים" כמו שנאמר ,'יראת ה
כה את יולכן זכה לשלוט בעולם הזה וז

וילקט יוסף את כל " ,מה כתוב. ישראל
ששופע  שהרי אותו נהר . וכך ראוי,"הכסף
שר עומד ו וכל הע, הוא לוקט הכל,ויוצא

תם אלהים וויתן א" וזה סוד הכתוב .בו
ודאי ש , והכל הוא כראוי,"ברקיע השמים

 ,ובא וראה. יוסף צריך לשלוט על המלכות
 מי ,"וירכב אתו במרכבת המשנה"כתוב 

 הקדוש ברוך הוא עשה ,מרכבת המשנה
 משום שהנה ממנו נזון ,את הצדיק שליט

 ולקדוש ברוך הוא יש , וצריך לזון,העולם
 . ויש לו מרכבה תחתונה,מרכבה עליונה

 ,המרכבה התחתונה היא מרכבת המשנה
 ולו ראוי להיות רוכב על ,ויוסף נקרא צדיק

 ,מרכבת המשנה אשר לו לקדוש ברוך הוא
 דוגמאשיהיה כעליון והכל הוא בסוד 

  .שלמעלה

 àîìòá äëæå àîìò éàäá äëæ óñåé éæç àú
úàãåäé úàøé äùàá àãçàúàì àòáã ïéâá é" ä

 øîà úàã äîë)è èì úéùàøá ( éúàèçå
éäìàì" àîìò éàäá èìùîì äëæ êë ïéâáå í

 áéúë äî ìàøùéì ïåì äëæå)ãé æî íù ( è÷ìéå
 øäð àåää àäã éæçúà éëäå óñëä ìë úà óñåé
 äéá àøúåò ìëå àìë èé÷ì åäéà ÷éôðå ãéâðã

 áéúëã àæø àéä àãå àîéé÷)à íùæé  ( íúåà ïúéå
éäìà" úåàé à÷ãë åäéà àìëå íéîùä òé÷øá í
éàãå éæç àúå àúåëìî ìò èìùîì éòá óñåé 

 áéúë)âî àî íù ( úáëøîá åúåà áëøéå
á÷ äðùîä úáëøî ïàî äðùîä" äéì ãéáò ä

 àîìò ïæúà äéðî àäã ïéâá àèéìù ÷éãöì
á÷å àðæúàì êéøèöàå" äàìò àëéúø äéì úéà ä

àúú àëéúø äéì úéàå ä>äàúú àëéúø< éäéà 
 óñåéå äðùîä úáëøî)ä( äéìå éø÷à ÷éãö

 åì øùà äðùîä úáëøî ìò áéëø éåäîì éæçúà
á÷ì"àæøá åäéà àìëå ääàìò á àðååâë éåäîì 

àìéòìã:  
 מה זה ,"ויקראו לפניו אברך" ,בא וראה

 הקשר שנקשרים השמש עם ,"אברך"
 . והכל כורעים כנגד המקום הזה,הלבנה

 וכולם מודים ,ל כל העולםונתון אותו ע
   ,אליו

 êøáà åéðôì åàø÷éå éæç àú)íù (êøáà éàîâ 
 ïéòøë àìëå àøäéñá àùîù øù÷úàã åøéù÷
 åäìëå àîìò ìë ìò åúåà ïåúðå àã øúà ìá÷ì

äéáâì ïãåà  

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ב והוא מעשים טובים ותורה ומצות "ז אין לו מה לאכול בעוה"ה מי שאינו מכין צידה בעוא
á ôãá ÷çîð"å 

ת " וכן היסוד קושר ומבריך בתומינב פירוש אברך מלשון המבריך את הגפן שהיא מלשון קשירה מין ג
 ).א"נ) (ח"ז(' עם המ
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  æö÷/à  א/קצז
בא . משום זה הכל הוא בסוד עליון

 הקדוש ברוך הוא עשה את מלכות ,וראה
 והכל זה ,יעהארץ כעין מלכות הרק

 עומד , וכל מה שנעשה בארץ.ו זדוגמאכ
בא . לפני הקדוש ברוך הוא בראשונה

 המלכות הקדושה לא קבלה מלכות ,וראה
 משום ,מה עד שהתחברה עם האבותישל

שהקדוש ברוך הוא עשה אותה המלכות 
וכשיוסף . העליונה שתאיר מסוד האבות
 הוא משך ,הצדיק ירד למצרים בראשונה

 שהרי אין שכינה ,את השכינהאחר כך עמו 
 ולכן נמשך יוסף ,הולכת אלא אחר הצדיק

שר ו ונטל את כל ע,למצרים בראשונה
 ואחר כך ירדה שכינה ,העולם כראוי

ולכן יוסף . למצרים וכל השבטים עמה
 , זכה להתעטר במקומו,ששמר את הברית

 .וזכה למלכות שלמעלה ולמלכות שלמטה
 כאלו דשו כל מי ששומר ברית ק,ועל כן

 שהרי ,להוקיים כל התורה הקדושה כ
  .הברית שקולה ככל התורה

 éæç àú åäéà äàìò àæøá àìë àã ïéâáå
á÷" àúåëìî ïéòë àòøàã àúåëìî ãáò ä

 ãéáòúàã äî ìëå àã àðååâë àã àìëå àòé÷øã
á÷ éî÷ àîéé÷ àòøàá" éæç àú àúéîã÷á ä

 ãò àúîéìù àúåëìî ìéá÷ àì àùéã÷ àúåëìî
ïäáàá øáçúàãá÷ã ïéâá " åëìîì äì ãáò ä

ïäáàã àæøî àøäðúàì äàìòà ÷éãöä óñåé ãëå 
 äì êéùî åäéà àúéîã÷á íéøöîì úçð
 àìæà àì àúðéëù àäã äéîò øúáì àúðéëùì

÷éãöã àøúá àìàá óñåé êùîúà êë ïéâáå 
 àîìòã àøúåò ìë ìéèðå àúéîã÷á íéøöîì
 íéøöîì àúðéëù úúçð øúáìå úåàé à÷ãë

ãäá ïéèáù åäìëå äéì øèðã óñåé êë éðéâáå ä
 àúåëìîì äëæå äéøúàá àøèòúàì äëæ úéøáì
 ïàî ìë àã ìòå àúúìã àúåëìîìå àìéòìã

øèðãâ àúééøåà íéé÷ åìéàë àùéã÷ úéøá 
àúééøåà ìëë ìé÷ù úéøá àäã äìåë àùéã÷ã:  

וירא יעקב כי יש שבר במצרים ויאמר "
 , רבי חייא פתח ואמר.' וגו"יעקב לבניו

טה ונ' ם הועל ישראל נא' המשא דבר "
 ".סד ארץ ויוצר רוח אדם בקרבוושמים וי

 ,"'משא דבר ה" .בפסוק הזה יש להתבונן
 למה ,"משא"בכל המקומות האלה שאמר 

 אלא בכל מקום שהוא על הדין של ".משא"
 בכל . זה לטוב,"משא"שאר העמים ואמר 

 זה ,"משא"מקום שהוא על ישראל ואומר 
על הדין של שאר בכל מקום שהוא . לרע

שא  משום שמשא הוא מ,העמים לטוב
על הקדוש ברוך משא כבד  כביכול זו ,כבד

הוא השלום של העמים עובדי כוכבים 
 עוברת ממנו , וכשנגזר הדין עליהם,ומזלות

ם  הזו שהוא סובל עליההמשא הכבד
 בכל מקום שנגזר דין על ישראל .ישראל
 היא על משא כבד כביכול ,"משא"ואומר 

 מהצד הזה , ולכן משא,וש ברוך הואהקד

îàéå íéøöîá øáù ùé éë á÷òé àøéå á÷òé ø
åâå åéðáì ')à áî úéùàøá (çúô àééç éáøä 

)à áé äéøëæ (åäé øáã àùî" íàð ìàøùé ìò ä
åäé" íãà çåø øöåéå õøà ãñåéå íéîù äèåð ä

 øáã àùî äéá àìëúñàì úéà àø÷ éàä åáø÷á
åäé" éàîà àùî àùî øîà÷ã øúà éðä ìëá ä

 ïéîò øàùã àðéã ìò åäéàã øúà ìëá àìà
úà ìëá áèì àùî øîàå ìàøùé ìò åäéàã ø

 àðéã ìò åäéàã øúà ìëá ùéáì àùî øîàå
 åäéà àìåèî àùîã ïéâá áèì ïéîò øàùã

á÷ã äéìò åäéà àìåèî ìåëéáë" ïéîòã íåìù ä
åëò" åäééìò àðéã øæâúà ãëå í)ì( äéðî øáòî

åäééìò ìéáñ åäéàã àìåèî àåääìàøùéã å ìëá 
 àùî øîàå ìàøùéã åäééìò øæâúà àðéãã øúà

 ìåëéáëá÷ã äéìò åäéà àìåèî" àùî êë ïéâáå ä

                                                           

 ).א"נ(ת " פירוש חסד גבורה תא
) ב"ח עש"ז(חת יוסף דהוא בחינת יסוד נחתת שכינתא  פירוש כל חשק השכינה אל היסוד ולזה כיון דנב

 ).א"נ(
 ).א"ד(ת "ה עם הכולל כמנין ברי"תור'  פיג
מ כי גימטריא ברית הוא תורה עם הכולל וזה טעם כי גימטריא " אפשר לרמוז כי שומר ברית מכניע סד
 ).א"נ) (ן"מאי(ר "מבטלת יצה' הנז

ä "øîàå "ôãá óñåð"å. 
å ôãá ÷çîð"å. 
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טה ונ"כיון שאמר . ומהצד הזה זה משא
ויוצר רוח " למה צריך ,"סד ארץושמים וי

 וכי לא היינו יודעים שהוא ,"אדם בקרבו
 , אלא להראות דרגה ידועה.יוצר רוח אדם

שכל הרוחות והנשמות של העולם עומדות 
  .באותה הדרגה

 ïåéë åäéà àìåèî àñéâ éàäîå àñéâ éàäî àùî
 êéøèöà éàîà õøà ãñåéå íéîù äèåð øîàã
 åäéàã éòãé àðéåä àì éëå åáø÷á íãà çåø øöåéå
 ìëã àòéãé àâøã äàæçàì àìà íãà çåø øöåé

ïéîéé÷ àâøã àåääá àîìòã ïéúîùðå ïéçåø:  
 אם . קשה הפסוק הזה,רבי שמעון אמר

 אבל , יפה, ולא יותר"ויוצר רוח אדם"אמר 
 , אלא זה סוד בשני צדדים".בקרבו"מה זה 

 משם ,שהרי מהנהר ההוא ששופע ויוצא
יוצאות ופורחות כל הנשמות ומתכנסות 

יוצר רוח " ואותה הדרגה היא ,מקום אחדב
 וזה כמו אשה שמתעברת מן ".אדם בקרבו

 עד ,יהירת במעימצהיא  ואותו הולד ,הזכר
 כך .יר בציור שלם במעיהישהכל מצט

 , זה עומד בקרבו,"ויוצר רוח אדם בקרבו"
דבר . עד שנברא האדם בעולם ונותן לו

 בקרבו של ,"ויוצר רוח אדם בקרבו" ,אחר
משום שכאשר נברא ) למה( .אדם ממש

האדם והקדוש ברוך הוא נותן לו את 
 אותה ,נשמתו ויוצא לאויר של העולם

לא מוצאת גוף להתפשט הרוח שבתוכו 
וכשאדם .  ועומדת בצד אחד בתוכו,בתוכו

 אותה הרוח מתפשטת ,מתפשט גופו
 , שהגוף מתגדלגמאוד וכן כ.ונותנת בו כח

כך הרוח נותנת בו כח שיתחזק האדם 
.  ממש"יוצר רוח אדם בקרבו" ולכן ,עמה

 משום , מה זה"יוצר רוח אדם" ,ואם תאמר
ותר שהרוח ההיא צריכה כח שלמעלה י

 ועל כן הקדוש ברוך הוא ,ע עמהילהסתי
 ונותן לו סיוע ,הוא יוצר רוח אדם בקרבו

 כשאותה הרוח צריכה ,בא וראה. לאדם
 גמאוד וכ, שהוא אותו האדםגמאוד כ,סיוע

 כך גם מתקנים לו את ,שאותו הגוף נתקן
 וזה , ומוסיפים לו רוח להתקן,אותה הרוח

  ".יוצר רוח אדם בקרבו"הוא 

ïåòîù éáø øîà éà àéù÷ àø÷ éàä øîà 
åäî åáø÷á ìáà úåàé øéúé àìå íãà çåø øöåéåà 

 øäð àåääî àäã ïéøèñ ïéøúá åäéà àæø àìà
 åäìë ïéúîùð éçøôå é÷ôð ïîúî ÷éôðå ãéâðã
 çåø øöåé åäéà àâøã àåääå ãç øúàá åùéðëúàå
 àøåëã ïî àøáòúàã àúúàë éàäå åáø÷á íãà

 ãò àäòîá äì úøö àãìå àåääå>ãöàúøéé <
)øöúàã( øöåéå êë àäòîá åîéìù àøåéöá àìë 

 øá éøáúàã ãò àîéé÷ åáø÷á åáø÷á íãà çåø
 íãà çåø øöåéå øçà øáã äéì áäéå àîìòá ùð

 åáø÷á åáø÷á]íãàã[ ùîî )àîòè éàî ( ïéâá
á÷å ùð øá éøáúà ãëã" äéúîùð äéì áäé ä

 àì äéåâáã àçåø àåää àîìòã àøéåàì ÷éôðå
ôúàì àôåâ çëùà àøèñá àîéé÷å äéåâá àèù

 àçåø àåää äéôåâ èùôúà ùð øá ãëå äéåâá ãç
 àôåâã àðååâë ïëå àìéç äéá áéäéå èùôúà

ìéç áéäé àçåø éëä éáøúàäé àô÷úúàì äéá 
 åáø÷á íãà çåø øöåé êë ïéâáå äéãäá ùð øá
 àåääã ïéâá åäî íãà çåø øöåé àîéú éàå ùîî

ééúñàì øéúé àìéòìã àìéç êéøèöà àçåø àò
á÷ àã ìòå äéãäá" åáø÷á íãà çåø øöåé åäéà ä

 àåää ãë éæç àú ùð øáá àòåéñ äéì áéäéå
 ùð øá àåää åäéàã àðååâë àòåéñ êéøèöà àçåø
 àåää éîð éëä ï÷úúà àôåâ àåääã àðååâëå
 àð÷úúàì àçåø äéì ïéôñåàå äéì ïéð÷úî àçåø

åáø÷á íãà çåø øöåé àåä àãå:  
 ,סף מאביואבד יונ כיון ש,ובא וראה

 ,בד אותה תוספת הרוח שהיתה בוייעקב א
 אחר כך מה .והסתלקה ממנו השכינה

 וכי עד ".ותחי רוח יעקב אביהם" ,כתוב
  עכשיו 

 á÷òé éåáàî óñåé ãéáàúàã ïåéë éæç àúå
 ú÷ìúñàå äéì äåäã àçåø úôñåú àåää ãéáà

 áéúë äî øúáì àúðéëù äéðî)æë äî úéùàøá (
å íäéáà á÷òé çåø éçúåàúùä ãò éë  

  æö÷/á  ב/קצז
 אלא אותה תוספת הרוח ,היה מת

 ,הסתלקה ממנו השכינה ולא היתה בתוכוו
 ÷ìúñà àçåø úôñåú àåää àìà äåä úéî

 äéðî àúðéëù àðåáöòã ïéâá äéåâá äåä àìå

                                                           

  .זוהר הרקיע' עי א
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ואם ( ,משום שהעצב שהיה בו גרם לו
 ו היתה רוח) שלאא" סגרמה לו לזה

 ".ותחי רוח יעקב אביהם" ולכן ,בקיומה
 שעד עכשיו לא ,")וירא יעקב"כתוב (וכאן 

 ,"א יעקבויר" אלא , מנין היה יודע.התבשר
ירי הארץ שהולכים ישראה את כל ד

זהו שכתוב (למצרים ומביאים תבואה 
  ").וירא יעקב"

 äéì àîøâ äéá äåäã éàåàä äéì àîøâ àìà äåä 
 íäéáà á÷òé çåø éçúå êë ïéâáå äéîåé÷á äéçåø

 àëäå) áéúë)áà áî úéùàø(á÷òé àøéå ( ãòã 
 á÷òé àøéå àìà òãé äåä àðî øùáúà àì ïòë
 ïúééîå íéøöîì éìæàã àòøà éøééã ìëì àîçã

 àøåáò)ää"á÷òé àøéå ã(:  

 דוד המלך , בא וראה,רבי יצחק אמר
 וירש את מקומו ,זכה להתחבר עם האבות

אבן מאסו הבונים " זהו שכתוב .בתוכם
  ".היתה לראש פנה

áçöé éáø äëæ àëìî ãåã éæç àú øîà ÷
ää åäééååâá äéúëåã úéøéå ïäáàá àøáçúàì" ã

)áë çé÷ íéìäú ( ùàøì äúéä íéðåáä åñàî ïáà
 äðô  

רבי ייסא ורבי חזקיה היו הולכים 
 והיה עמהם יהודי אחד ,מקפוטקיא ללוד

 בעודם .במשוי מלבושים על החמור
 פתח , אמר רבי ייסא לרבי חזקיה,הולכים
 דבר אחד מאותם הדברים אמרתפיך ו
לים של התורה שאתה אומר כל יום והמע

דרכיה " ,פתח ואמר. לפני המאור הקדוש
דרכיה " ".תיה שלוםועם וכל נתיבודרכי נ
 שמי שהולך . אלו דרכי התורה,"עםודרכי נ

בדרכי התורה הקדוש ברוך הוא משרה 
עליו את נעימות השכינה שלא תזוז ממנו 

 שכל ," שלוםתיהווכל נתיב" .לעולמים
 שלום לו .נתיבות התורה כולם שלום

 שלום לו בעולם . שלום לו למטה,למעלה
  . שלום לו בעולם הבא,הזה

â àé÷èåô÷î éìæà ååä äé÷æç éáøå àñéé éáø
 àøéèô÷ã ìåèîá éàãåé ãç ïåäîò äåäå ãåìì

àøîçãã éáøì àñéé éáø øîà éìæà ååäã ãò 
î ïåðéàî äìî ãç àîéàå êîåô çúôà äé÷æç éìé

 àúééøåàã àúééìòî>úàã <)úàã'( ìëá øîà 
 øîàå çúô àùéã÷ àðéöåá éî÷ àîåé)æé â éìùî (

íåìù äéúåáéúð ìëå íòð éëøã äéëøãä äéëøã 
 ìéæàã ïàîã àúééøåàã ïéçøà ïéìà íòð éëøã

á÷ àúééøåàã éçøàá" àúåîéòð äéìò éøùà ä
 ìëå ïéîìòì äéðî éãòú àì éã àúðéëùã

äìëã íåìù äéúåáéúð åäìë àúééøåàã ïéáéúð å
 äéì íìù àúúì äéì íìù àìéòì äéì íìù íìù

éúàã àîìòá äéì íìù ïéã àîìòá:  

 מטבע בכיס נמצא ,היהודי ההוא אמר
 , אמר להם. מנין לך, אמרו לו.בפסוק הזה

 ולמדתי כאן דבר בפסוק ,שמעתי מאבא
 הפסוק הזה הוא בשני , פתח ואמר.הזה

בו דרכים  קוראים .צבעים ובשני צדדים
עם ו קוראים בו נ.וקוראים בו נתיבות
 מי הדרכים ומי .וקוראים בו שלום

אלא . עם ומי השלוםו מי הנ,הנתיבות
הנותן " היינו שכתוב ,"עםודרכיה דרכי נ"

å éàãåé àåää øîààñéàøèñé÷á àøæ éàäá 
 àáàî ïåì øîà êì ïéðî äéì åøîà çëúùà àø÷
 çúô äìî àø÷ éàäá àëä àðôéìåàå àðòîù

ä øîàå ïéøèñ ïéøúáå åäéà ïéðååâ ïéøúá àø÷ éà
 íòð äéá éø÷ úåáéúð äéá éø÷å íéëøã äéá éø÷
 ïàî úåáéúð ïàîå íéëøã ïàî íåìù äéá éø÷å
 åðééä íòð éëøã äéëøã àìà íåìù ïàîå íòð

                                                                                                                                                                                     

à  àìã–ð "ôãá à"å. 
 פסקא##* ב
 ).דרך אמת והערת הזוהר (א" נדפס בפרשת וארא דף לא עג
מלבושים מלשון ' במשוי וקפטירא פי'  במשוי מלבושים על החמור למוכרם בלוד כי מלת במטול פיד

 ).א"נ(ל פירש נבל של יין "הרמד ).א"ד(ח לויש' י הנזכר פפומקסטר בקט
 .קיעזוהר הר' עי ה
 ?פסקה##* ו
 שמשמיעים קול להודיע שמטבעות סל כמו מטבעות מועטים המונחים יחידים בכי" איסתרא בלגינא רז

נח בו המטבע ו שמסכיו. נחים בכיס אף כן כאן יש איזה עניינים נשמעים בפסוק זה מה שיש לעיין בוומ
ל חדוש סתים ואסיר בצרור "א ור"ד' עי ).א"ד(אהל כי הכיס הוא אהל והיכל שלו ' כ קיסטרא שפי"נקרא ג

 ).א"נ) (ב"הרש(זה ' בפ
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 שהרי בכל מקום שנקרא בתורה ".בים דרך
 כדרך הזו . דרך פתוחה לכלהוא ,דרך

 ".עםודרכיה דרכי נ" כך ,שפתוחה לכל אדם
 רּוַכ ְש,הדרכים שפתוחים מן האבותאלו 

 ומאותם . ונכנסים לתוכו,בים הגדול
י צדד ולכל צדהדרכים נפתחים לכל 

עם הזה היא נעימות שיוצאת ווהנ. העולם
 ומן העולם הבא מאירים ,מן העולם הבא

 ואותו הטוב ,צדכל המאורות ונפרדים לכל 
ואותו האור של העולם הבא שיונקים 

 , דבר אחר.עםורא נ האבות נק)שיורשים(
 וכשמתעורר ,עםוהעולם הבא נקרא נ

 כל השמחה וכל הטוב וכל ,העולם הבא
רות של העולם יהאורות וכל הח

 ,ועל זה שנינו. עםו ולכן נקרא נ,מתעוררים
 בשעה שנכנסת ,גיהנםיהיו בהרשעים ש

 ויש להם חירות , כולם נחים,השבת
 יש לנו , בשעה שיוצאת השבת.ומנוחה

 עליונה עלינו שננצל מאותו לעורר שמחה
 מן )שחזרו(נש של הרשעים שנדונו והע

 ויש לנו להתעורר .השעה ההיא והלאה
 ".ו עלינו"י אלהינ"עם אדנוויהי נ" ,ולומר

 ועל כן , חרות הכל,עם העליוןוזהו הנ
 ,"תיה שלוםווכל נתיב". "עםודרכיה דרכי נ"

 אלו הם השבילים ".תיהונתיב"מי זה 
 ואת כולם לוקח הברית ,שיוצאים מלמעלה

 ומכניס , שלום הבית,היחידי שנקרא שלום
 ואז ,אותם לים הגדול כשהוא בגבורתו

תיה ווכל נתיב" זהו שכתוב .נותן לו שלום
   ".שלום

 àåä êøã àúééøåàá éø÷àã øúà ìëá àäã
àã àçøà éàäë àìëì àçéúô çøåà çéúô åäé

 íéëøã ïéìà íòð éëøã äéëøã êë ùð øá ìëì
 ïéìàòå àáø àîéá ïàøëã ïäáàî ïçéúô ïåðéàã
 ìëìå øáéò ìëì ïéçúôúî ïéçøåà ïåðéàîå äéåâá

 íòð éàäå àîìò éøèñä àîìòî ÷ôðã åîéòð àåä
]éúàã) [ïéã( éúàã àîìòîå ] ïéøäðìåìë) [ ïéøåäð

ìëì(ïéðéöåá àïùøôúîå ) ïéøåäð(éò ìëì  øá
 ïé÷ðéã éúàã àîìòã àøåäð àåääå åáéè àåääå

]ð"ïéúøéã à[ àîìò øçà øáã íòð éø÷à ïäáà 
 åãç ìë éúàã àîìò øòúà ãëå íòð éø÷à éúàã
 øòúà àîìòã åøéç ìëå ïéøåäð ìëå åáéè ìëå

ã ïéáééç ïðéðú àã ìòå íòð éø÷à êë éðéâáå ïåäé
á úéàå åäìë ïéçééð àúáù ìàòã àúòùá íðäéâ

øéç åäì ïì úéà àúáù ÷ôðã àúòùá àçééðå úå
 àåääî áéæúùðã àðìò äàìò åãéç àøòúàì

 åðãúàã àéáééçã àùðåò>ð"åøãäàã à< àéääî 
 àîéìå àøòúàì ïì úéàå äàìäìå àúòù) íéìäú

æé ö (åäé íòð éäéå"ðéäìà ä" íòð àåä àã åðéìò å
éç äàìòøåá ìëå íòð éëøã äéëøã àã ìòå àìëã 

ð ïàî íåìù äéúåáéúð ïåðéà ïéìà äéúåáéú
ïéìéáùâ úéøá ïåì èé÷ð åäìëå àìéòìî ïé÷ôðã 

àúéáã àîìù íåìù éø÷à åäéàã éàãéçéã ìéòàå 
 áéäé ïéãëå äéô÷åúá åäéà ãë àáø àîéì ïåì

äéìäää àîìù " ã)æé â éìùî ( äéúåáéúð ìëå
 íåìù)ò"ë(å:  

 והיה , יוסף היה ברית שלום,בא וראה
ויעקב  .מלך במצרים ושליט על הארץ
 לא היה ,משום שהסתלקה ממנו השכינה

כדי ,  ליעקב היה שבר,ועם כל זה. יודע
 וראה שהוא שבר ,לקנות תבואה במצרים

ויאמר יעקב " , שירדו בניו למצרים,על שבר
 כדי שלא תראו ,"לבניו למה תתראו

 כמו אנשים שאין ,עצמכם אלא כמו רעבים

 íéøöîá äåäå äåä íåìù úéøá óñåé éæç àú
 ÷ìúñàã ïéâá á÷òéå àòøà ìò èéìùå àëìî
 äåä á÷òé àã ìë íòå òãé äåä àì àúðéëù äéðî

ò ïáæîì ïéâá àøáú äéì àîçå íéøöîá àøåá
 íéøöîì éåðá ïåúçéã àøéáú ìò àøéáú åäéàã

 åàøúú äîì åéðáì á÷òé øîàéå)áî úéùàøáà ( 
 ïéøáåâë ïéáòøë àìà åëééôåâ ïåîçú àìã ïéâá

                                                                                                                                                                                     

  ).ד"ש פז ע"הקדו(ק "כלומר מבינה נהרין כל הו א
á  åãéç)ôã"å.( 

ב שמות אלקים דמעשה בראשית "הנמשכים מל) א"א מ"י פ"כדאיתא בס(ב נתיבות החכמה "ל ג
 ).ד"ש פז ע"הקדו(

ק וכולם "ים מחכמה לבינה והבינה ממשיכה לוב הנתיבות נמשכ"מכיוון של). ד"ש פז ע"הקדו(מלכות  ד
" כל נתיבותיה שלום"ובזה נעשית הבחינה המכונה , והיסוד ממשיכם דרך העטרה למלכות, נכללים ביסוד

 ).ד"ש פז ע"הקדו(
 .מ"נמחק בדפ ה
 .מ"נמחק בדפ ו
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 ודאי סוד יש ,אמר רבי חזקיה. בעולהם ש
 צריך , שהרי בכל זמן שצער בעולם,כאן

 כדי ,להראות את עצמו בשוקשלא האדם 
למה " ועל כן אמר ,שלא יתפס בחטאיו

  . והנה נתבאר,"תתראו

 àëä àæø éàãå äé÷æç éáø øîà àòáù ïåì úéìã
 øá éòá àì àîìòá åäéà àøòöã àðîæ ìëá àäã
ñôúé àìã ïéâá à÷åùá äéîøâ äàæçàì ùð 

øîúà àäå åàøúú äîì øîà àã ìòå éåáåçá:  

  ùé éë á÷òé àøéå øçà øáã  וירא יעקב כי יש " ,דבר אחר
  çö÷/à  א/קצח

 שהרי על , תבואה ממש,"שבר במצרים
 כדי ,כן שלח הקדוש ברוך הוא רעב לעולם

 , ועל זה,להוריד את יעקב ואת בניו לשם
ראה את בני הארץ שהיו מביאים משם 

 ".יעקב כי יש שבר במצריםוירא . "תבואה
 , באו יעקב ועשו לחלק,בשעה שמת יצחק

 ויעקב ,ועשו יצא מחלקו של הארץ ומהכל
 ועל זה ראה .ל הכלול את הגלות יטושיסב

אותו השבר שהיה לו במצרים הוא ובניו 
ויאמר יעקב " ועל זה ,לסבול את הגלות
 , מלפני הדין שלמעלה,"לבניו למה תתראו

ויאמר הנה " .טרגשלא ימצא עליכם מק
 ,"שמעתי כי יש שבר במצרים רדו שמה

 כחשבון הזה היו ישראל ,ו"הרי פרשוה רד
  .במצרים

á÷ àäã ùîî øåáò íéøöîá øáù" àã ìò ä
 éåðáå á÷òéì àúçðì ïéâá àîìòá àðôë øãù
 ïîúî ïéúééî ååäã àòøà éðá àîç àã ìòå ïîúì

 íéøöîá øáù ùé éë á÷òé àøéå øåáò) úéùàøá
à áî (á åùòå á÷òé åúà ÷çöé úéîã àúòù

 âìôîìå àìëîå àòøàã äé÷ìåçî ÷ôð åùò
 àîç àã ìòå àìë ìåèé àúåìâ ìåáñéã á÷òéå

)ã( éåðáå àåä íéøöîá äéì äåäã àøéáú àåää
 äîì åéðáì á÷òé øîàéå àã ìòå àúåìâ ìáñîì

 åàøúú)íù(  çëúùé àìã àìéòìã àðéã éî÷î
ùé éë éúòîù äðä øîàéå àâøè÷î åëééìò øáù 

 äîù åãø íéøöîá)á íù (äåî÷åà àäàãø " å
íéøöîá ìàøùé ååä àã ïáùåç:  

 רבי .' וגו"ויוסף הוא השליט על הארץ"
ועתה ירום ראשי על " ,ייסא פתח ואמר

יבי סביבותי ואזבחה באהלו זבחי וא
 ,בא וראה". 'תרועה אשירה ואזמרה לה

 הוא ,אדםבצה וכשהקדוש ברוך הוא ר
ני העולם ועושה אותו זוקף אותו על כל ב

.  וכל שונאיו נכנעים תחתיו,הראש של הכל
דחו אותו ו ,את דוד המלך שנאו אחיו

 הקדוש ברוך הוא הרים אותו על כל ,מהם
 הקדוש , ברח מלפניו, בא חמיו.בני העולם

 ,ברוך הוא הרים אותו על כל מלכותו
 ואת .וכולם היו כורעים וסוגדים לפניו

כולם כרעו  אחר כך ,יוסף דחו אחיו
ויבאו אחי " זהו שכתוב ,והשתחוו לפניו

 , דבר אחר".יוסף וישתחוו לו אפים ארצה
 כמו ,"ועתה" מה זה ,"ועתה ירום ראשי"

 עת , הנה נתבאר, רבי יהודה אמר.ואתה
 ומי היא אותה .שהיא הדרגה העליונה

 זה ,"ועתה" .א ונקראת עתה" זו ה,העת
אותה  להרים ,"ירום ראשי. "הוא ובית דינו

åâå õøàä ìò èéìùä àåä óñåéå ')å íù ( éáø
ñéé øîàå çúô à)å æë íéìäú ( éùàø íåøé äúòå

 äòåøú éçáæ åìäàá äçáæàå éúåáéáñ éáéåà ìò
åäéì äøîæàå äøéùà"á÷ ãë éæç àú ä" éòøúà ä

 ãéáòå àîìò éðá ìë ìò äéì óé÷æ ùð øáá äéá
 éåúåçú ïééôëúà éåàðù åäìëå àìëã àùéø äéì

á÷ åäééðî äéì åçã éåçà äéì åàðù àëìî ãåã" ä
ò äéì íéøà ÷øò éåîç àúà àîìò éðá ìë ì

á÷ äéî÷î"úåëìî ìë ìò äéì íéøà ääé åäìëå 
 éåçà äéì åçã óñåéå äéî÷ ïéãâñå ïéòøë ååä

ää äéî÷ åãéâñå åòøë åäìë øúáì" ã) úéùàøá
å áî ( äöøà íéôà åì ååçúùéå óñåé éçà åàáéå

>øçà øáã<  åîë äúòå éàî éùàø íåøé äúòå
ò øîúà àä øîà äãåäé éáø äúàå åäéàã ú

äàìò àâøãáä àã úò àåää åäéà ïàîå " à
 éùàø íåøé äéðéã éáå åäéà àã äúòå äúò éø÷àå
 éúåáéáñ éáéåà ìò àúåëìîå àø÷éá äì àîøàì

                                                           

 ולא שנה תשבר'  וכן אמרו במדרש ולפי דבריהם יש לרמז הנה שמעתי כי יש שבר במצרים שגזרת תא
ל וגם שבר במצרים שבר "ש רז"כ כמ"י משה יגאלו ובזכותו ג"ה דע"מה אותיות מש"ו ש"יהיו אלא רד
ב הנזכר "ר כמספר דע"ב עם הכולל אשר שם במצרים מסטרא דיובלא אש"ש באח"ך עד"גימטריא דצ

 ).א"נ) (ן"מאי(
  ).א"ש כח ע"הקדו(מלכות  ב
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 אלו ,"יבי סביבותיועל א" .בכבוד ומלכות
 זו ,"ואזבחה באהלו" .שאר מלכי הארץ

זבחי " .הל מועדו זה א,"באהלו" .ירושלים
אשירה " . שישמע כל העולם,"תרועה

 שהרי . מאותו צד שהיא התרועה,"ואזמרה
 באה , היאהצד של התרועהאותו  מ,משם

ועתה ירום " ,דבר אחר. תוהשירה והתשבח
יבי ועל א" . זו כנסת ישראל,"ראשי

 . זה עשו וכל השרים שלו,"סביבותי
זבחי " . אלו ישראל,"ואזבחה באהלו"

זבחי אלהים רוח " שכתוב ,"תרועה
 . כדי להעביר את הדין מן העולם,"נשברה

 להודות ולשבח לקדוש ,"אשירה ואזמרה"
 ,דבר אחר. ברוך הוא ללא הפסק לעולם

וב על יצר  יצר ט, בכל"ועתה ירום ראשי"
 זה היצר ,"יבי סביבותיועל א" שכתוב ,רע

 והוא שונא אותו ,הרע שהוא סביב האדם
 זו ,"ואזבחה באהלו זבחי תרועה" .בכל

מימינו " ככתוב ,התורה שנתנה מצד האש
 שהרי בשביל התורה ירום ".אש דת למו

 ככתוב ,ראשו ונשברים כל שונאיו לפניו
רום ועתה י"דבר אחר ". תכריע קמי תחתי"

 שהרי דוד ,כלל עם האבותי לה,"ראשי
 ואז ,המלך יש לו להדבק עם האבות

 והוא בקשר אחד ,יתרומם ויעלה למעלה
 אלו הם שבצד ,"יבי סביבותיועל א" .עמם

נים ו כולם בעלי הדינים שמתכו,השמאל
 והכל , ואז השמש מתחבר ללבנה,לחבל

ויוסף הוא " כתוב ,בא וראה. הוא אחד
זה השמש ששולט  ".השליט על הארץ

הוא המשביר " .בלבנה ומאיר לה וזן אותה
 שהרי אותו נהר ששופע ,"לכל עם הארץ

 ומשם פורחות , ממנו כולם נזונים,ויוצא
 ולכן כולם משתחוים אל ,הנשמות לכל
 שהרי אין לך דבר בעולם ,אותו המקום

  . ובארוהו,שלא תלוי במזל

 àã åìäàá äçáæàå àòøà éëìî øàù ïéìà
 íìùåøé>åìäàá< äòåøú éçáæ ãòåî ìäà àã 

 àåääî äøîæàå äøéùà àîìò ìë òîùîì
 äòåøúã àøèñ>àéä<î àäã  àøèñ àåääî ïîú

äòåøúã øéù àéúàä àúçáùåúå ]øçà øáã[ 
 éáéåà ìò ìàøùé úñðë àã éùàø íåøé äúòå
 äçáæàå äéìéã ïéëøôà ìëå åùò àã éúåáéáñ

 áéúëã äòåøú éçáæ ìàøùé ïéìà åìäàá)éìäú í
èé àð (éäìà éçáæ" àøáòàì ïéâá äøáùð çåø í

 àçáùìå äàãåàì äøîæàå äøéùà àîìòî àðéã
á÷ì"ìá ä íìåòì å÷éñô à]øçà øáã[ íåøé äúòå 

 áéúëã òø øöé ìò áåè øöé àìëá éùàø) æë íù
å ( åäéàã òøä øöé àã éúåáéáñ éáéåà ìò

 äçáæàå àìëá äéàðù åäéàå ùð øáã äéðøçñ
 úáéäéúàã àúééøåà àã äòåøú éçáæ åìäàá

 áéúëãë àùàã àøèñî)á âì íéøáã ( åðéîéî
íåøé àúééøåà ïéâá àäã åîì úã ùà äéùéø 

 áéúëãë éåîã÷ éåàðù ìë åøáúàå)î çé íéìäú (
 éúçú éî÷ òéøëú]øçà øáã[ éùàø íåøé äúòå 

 äéì úéà àëìî ãåã àäã ïäáàá àììëúàì
 íîåøúé ïéãëå ïäáàá à÷áãúàì÷éìñå àìéòì 

 ïéìà éúåáéáñ éáéåà ìò åäá àøåù÷ ãçá åäéàå
 ïéðéã éøàî åäìë àìàîù øèñáã ïåðéà

>ã< àìáçì ïéðåëúî øáçúà àùîù ïéãëå
 áéúë éæç àú ãç àìë éåäå àøäéñá) úéùàøá

å áî ( àùîù àã õøàä ìò èéìùä àåä óñåéå
 øéáùîä àåä äì ïæå äì øéäðå àøäéñá èéìùã
 äéðî ÷éôðå ãéâðã øäð àåää àäã õøàä íò ìëì
 ïéâáå àìëì ïéúîùð ïéçøô ïîúîå åäìë åðæúà
 úéì àäã øúà àåääã äéáâì ïéãâñ åäìåë àã

äåî÷åàå àìæîá éìú àìã àîìòá äìî êì:  
 ".הווריויכר יוסף את אחיו והם לא הכ"

למה אירע בימי " ,רבי אלעזר פתח ואמר
 שלשה , בא וראה".ן עקבי יסובניורע עו

הם שפוחדים ולא יודעים ממה הם 
 אבל מי שפוחד ולא . ובארוהו,פוחדים

 משום אותם ,יודע ממה הוא פוחד
 ולא ,חטאיםהחטאים שלא יודע שהם 

מי הם .  והוא פוחד מימי רע,משגיח בהם
מנים ו אלו הם הימים שהם מז,ימי רע
  באותו 

 åäåøéëä àì íäå åéçà úà óñåé øëéå)ç íù (
 øîàå çúô øæòìà éáø)å èî íéìäú ( àøéà äîì

 ïåðéà úìú éæç àú éðáñé éá÷ò ïåò òø éîéá
 ìáà äåî÷åàå ïéìçã äîî ïéòãé àìå ïéìçãã

ã ïàî úéà ïéâá ìéçã åäéà äîî òãé àìå ìéçã
 çâùà àìå ïéàèç ïåðéàã òãé àìã éàèç ïåðéà

 ïåðéà ïàî òø éîéî ìéçã åäéàå åäá)î( òø éîé
àåääá ïðîãæà ïåðéàã ïéîåé ïåðéà ïéìà  

  çö÷/á  ב/קצח
יצר הרע שהוא זה  ,)הוא( ומי הם ,רע

 ויש לו ימים ידועים שנתנת לו ,נקרא רע
 ïàîå òø)ïåðéà( ]åäéà[àã àåä  òøä øöé 
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לכל אותם רשות בעולם להסטין 
 שמי שבא .שמטמאים את דרכיהם

 ואלה הם , מטמאים אותו,להטמא
 ואלו ממונים על אותם .שנקראים ימי רע

. חטאים שדשים אותם בני אדם בעקביהם
 כל אותם שמטמאים את ,בא וראה

מנים ו כמה קבוצות של מזיקים מז,דרכיהם
 בדרך שאדם רוצה .אצלם ומטמאים אותם

 .ם אותו ממש באותה הדרך מנהיגי,ללכת
  .יעים לוי כמה הם שמס,בא אדם להטהר

 áéäéúàã ïòéãé ïéîåé äéì úéàå òø éø÷à åäéàã
]äéì[ éáàñîã ïåðéà ìëì äàèñàì àîìòá åùø 

 äéì éáàñî àáàúñàì éúàã ïàîã åäééçøà
 ïåðéà ìò ïðîî ïéìàå òø éîé ïåø÷à ïåðéà ïéìàå

ãã ïéáåç ìë éæç àú åäééá÷òá àùð éðá åäá ïéù
 ïéøéäè éìéáç äîë åäééçøà éáàñîã ïåðéà

áâì ïðîãæàéé øá éòáã àçøàá åäì éáàñîå åä
 éúà ùîî äéì ïéøáãî àçøà àåääá êäéîì ùð

äéì ïéòééñîã ïåðéà äîë äàëãúàì ùð øá:  
 צריך , שכשאדם קם בבוקר,הרי שנינו

א כלי  שהו,ץ ידיו מתוך נטלה של מיםולרח
 מתוך מי שרחץ ידו ,ליטול ממנו מים

 , ובא וראה. כמו שבארוהו,בראשונה
 ,ועוד. בשביל הנטלה הזו בארנו את הדבר

 כדי ,שצריך אדם ליטול יד ימין בשמאל
 וירחץ הימין מן ,להשליט ימין על שמאל

 ועל כן מי . ומשום זה היא נטילה,השמאל
 להשליט ,ל ימין בשמאלו יט,שנוטל ידו

 כדי שלא יתן מקום , על השמאלהימין
  . והנה בארנו,ליצר הרע לשלוט כלל

 éòá àøôöá í÷ ùð øá ãëã ïðéðú àä
åâî éåãé äàçñàìà àðàî åäéàã àéîã àìèð 

 àúéîã÷á éåãé éçñàã ïàî åâî àéî äéðî ìåèéì
 àðîé÷åà àã àìèð ïéâá éæç àúå äåî÷åàã äîë

äìîá àðéîé àãé àìèðì ùð øáì äéì àéòáã åúå 
á àìàîù ìò àðéîé äàèìùì ïéâá àìàîù

 àìéèð åäéà êë ïéâáå àìàîù ïî àðéîé éçúñéå
 àìàîùá àðéîé ìåèé éåãé ìéèðã ïàî àã ìòå
 áéäé àìã ïéâá àìàîù ìò àðéîé àèìùàì

àðîé÷åà àäå ììë äàèìùì òøä øöéì àúëåã:  
 לא , בשעה שדין הרע שולט,בא וראה

  ובשעה שהימין שולט,משיב ידו מלהרע
כוכבים ומזלות עבודת על העמים עובדי 

 חס הקדוש ברוך הוא עליהם ,ר אותםולשב
 ,ולכן כל מי שהוא חוטא. ולא מכלה אותם

 לא ,באותם החטאים שדש בהם ברגליו
 דוד המלך היה . ופוחד תמיד,ידע עליהם

 וכשהיה יוצא ,תמיד נשמר מהחטאים הללו
 ועל כן לא פחד , היה מפשפש בהם,לקרב

  .הם בקרבלהלחם עמ

 àì àèìù àùéá àðéãã àúòùá éæç àú
 àèìù àðéîéã àúòùáå àùàáàìî äéãé áéúà

åëòò ïéîò ìò"á÷ ñééç ïåì àøáúì í" åäééìò ä
 ïåðéàá éèç åäéàã ïàî ìë êë ïéâáå ïåì éöù àìå
 ìéçãå åäá òãé àì éåìâøá åäá ùãã ïéàèç
 ïéáåçî øéãú øîúñà äåä àëìî ãåã àøéãú

éôð äåä ãëå ïéìà ìòå ïåì ùôùôî äåä àáø÷ì ÷
àáø÷ ïåäîò àçâàì ìéçã àì àã:  

 מה , ארבעה מלכים היו,ובא וראה
ארדוף " דוד אמר .שבקש זה לא בקש זה

 , למה".אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם
 ולא ,משום שהיה נשמר מן החטאים הללו

 ועל כן רצה ,נתן מקום לשונאיו לשלוט
דפו  והם לא יר,לרדוף אחריהם תמיד

. ל בידיהםואחריו לתבוע את חטאיו ויפ
 אף על גב שהיה .אסא היה מפחד יותר

 הוא , ולא כמו דוד המלך,מפשפש בחטאיו
 , ולא להלחם בהם,רצה לרדוף אחריהם

 ,וכך היה, יהרוג אותםהקדוש ברוך הוא ו

éæç àúåâ àì àã ìéàùã ïàî ååä ïéëìî òáøà 
 øîà ãåã àã ìéàù)çì çé íéìäú ( éáéåà óåãøà

 ïéâá àîòè éàî íúåìë ãò áåùà àìå íâéùàå
 àúëåã áéäé àìå ïéáåç ïéìàî øîúñà äåäã
 åäééøúáà óãøîì éòá àã ìòå äàèìùì éåàðùì

 øéãú éåáåç òáúîì äéøúáà ïåðéà ïåôãøé àìå
 áâ ìò óà øéúé ìéçã äåä àñà åäééãéá ìåôéå
 åäéà àëìî ãåãë àìå éåàèçá ùôùôî äåäã

 àìå åäééøúáà óãøîì éòá>çéâé <)çéðé( ïåì 
á÷ ïåì ìåè÷éå" áéúëã äåä êëå ä)äã"áé ãé á (

                                                           

 ).הערת הזוהר(א ” לעיל נג עא
 .יעזוהר הרק' עי ב
' מלכים בפסוק שמע ה' חלוקות מד'  הכי אתמר בי מדרשא באיכה רבתי שלהי פתיחתא ויש לרמוז דג

 ).א"נ) (ן"מאי(ש "ב ע"ככתוב בספרי הקטן ראש דוד דף קס' קול יהודה וכו
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 "וירדפם אסא והעם אשר עמו"שכתוב 
את הכושים לפני ' ף הוויג" וכתוב ,'וגו

 מה )וכן( ".שיםו יהודה וינסו הכאסא ולפני
ויכם דוד מהנשף ועד הערב " ,כתוב בדוד

 אבל אסא הוא רודף והקדוש ".למחרתם
גם יהושפט מלך יהודה כך . ברוך הוא מכה

 איני יכול לרדוף ולא ,היה מבקש ואומר
 .ג אותםו ואתה תהר, אלא אני אזמר,גולהר

 ,משום שלא היה כל כך מפשפש כמו אסא
 שכתוב ,הקדוש ברוך הואוכך עשה לו 

מארבים ' ובעת החלו ברנה ותהלה נתן ה"
על בני עמון מואב והר שעיר הבאים 

כמו כן חזקיה מלך יהודה ". ליהודה וינגפו
 איני יכול לא לזמר ולא לרדוף ,גם אמר

 משום שפחד מהחטאים ,ולא להלחם קרב
ויהי בלילה " , מה כתוב.הללו שאמרנו

חנה אשור מאה ויך במ' ההוא ויצא מלאך ה
ושמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה 

 וחזקיה היה יושב ".כולם פגרים מתים
 והקדוש ברוך הוא , ושוכב במטתו,בביתו

ומה הצדיקים הללו היו . הרג אותם
 שאר בני ,פוחדים מן החטאים הללו

 לכן יש לאדם .העולם על אחת כמה וכמה
להשמר מהחטאים הללו ולפשפש בהם 

 כדי שלא ישלטו עליו אותם ,וכמו שאמרנ
  . שלא מרחמים עליו,ימי רע

åâå åîò øùà íòäå àñà íôãøéå ' áéúëå)àé íù (
åäé óåâéå" úà ä äãåäé éðôìå àñà éðôì íéùåëä

 íéùåëä åñåðéå)ïëå ( äéá áéúë äî ãåã)ù" ì à
æé ( óùðäî ãåã íëéå ìáà íúøçîì áøòä ãòå

ãø åäéà àñàá÷å ó" äãåäé êìî èôùåäé éçî ä
 àðìéëé àì øîàå ìéàù äåä éîð éëä óåà

óãøîìà ]àìè÷ì àìå) [àìè÷àìå( àðà àìà 
ôî äåä àìã ïéâá ïåì ìéè÷ úàå øîæà ìë ùôù

á÷å àñàë êë" áéúëã éëä äéì ãáò ä)äã" ë á
áë (åäé ïúð äìäúå äðøá åìçä úòáå" ä

 íéàáä øéòù øäå áàåî ïåîò éðá ìò íéáøàî
 éîð éëä óåà äãåäé êìî äé÷æç åôâðéå äãåäéì
 óãøîì àìå àøîæì àì àðìéëé àì àðà øîà
 ïéáåç ïéìàî ìéçãã ïéâá àáø÷ àçâàì àìå

 áéúë äî ïøîà÷ã)î"äì èé á ( äìéìá éäéå
åäé êàìî àöéå àåää" äàî øåùà äðçîá êéå ä

 íìë äðäå ø÷áá åîéëùéå óìà äùîçå íéðåîùå
 áéëùå äéúéáá áéúé äåä äé÷æçå íéúî íéøâô

á÷å äéñøòá" ååä ïéìà íé÷éãö äîå ïåì ìéè÷ ä
 úçà ìò àîìò éðá øàù ïéáåç ïéìàî ïéìçã

úñàì ùð øáì äéì úéà êë ïéâá äîëå äîë àøî
 ïéáåç ïéìàî>ïåäá àùôùôìå< ïéâá ïøîà÷ãë 

 éîçøî àìã òø éîé ïåðéà éåìò ïåèìùé àìã
]ò[äéì:  

 בשעה ".ויכר יוסף את אחיו" ,בא וראה
 משום ,חם עליהםי הוא ר,שנפלו בידו
 שאותם ".הווריוהם לא הכ" .שהוא שלם

 ועל כן ,שמעון ולוי באו מצד הדין הקשה
ם בעלי הדין  שהרי כל אות,לא רחמו עליו

הקשה לא מרחמים על בני אדם בשעה 
למה "ולכן אמר דוד . שנופלים בידיהם

 ,"אירא" לא כתוב יראתי אלא ".אירא
   לי לפחד )שאין( שיש )אלא(

 åéçà úà óñåé øëéå éæç àú)ç áî úéùàøá (
 ïéâá åäééìò íéçø åäéà äéãéá åìôðã àúòùá

ìå ïåòîù ïåðéàã åäåøéëä àì íäå íéìù åäéàã éå
 åîéçø àì àã ìòå àéù÷ àðéãã àøèñî åúà
 àì àéù÷ àðéãã ïåäéøàî ïåðéà ìë àäã äéìò
 éìôðã àúòùá àùð éðáã åäééìò éîçøî

 ãåã øîà êë ïéâáå åäééãéá)å èî íéìäú ( äîì
 àøéà àìà áéúë àì éúàøé àøéà)àìà ( úéàã

>ð"úéìã à<ìçãîì éì   
  èö÷/à  א/קצט

עון עקבי " . כפי שאמרנו,מאותם ימי רע
 אלו הם בסוד ,"עקבי" מי הם ,"יסובני

 ".חזת בעקב עשוווידו א" שכתוב ,האמונה
 והם העקבים שמסתכלים ,זה הוא העקב

 באותו החטא שאדם דש בו ,בהם תמיד

 ïàî éðáñé éá÷ò ïåò ïøîà÷ãë òø éîé ïåðéàî
 áéúëã àúåðîéäîã àæøá ïåðéà ïéìà éá÷ò

)åë äë úéùàøá ( åãéå àåä àã åùò á÷òá úæçåà
÷òéáàáïéáé÷ò ïåðéàå à øéãú åäá ïéìëúñîã 

éåá÷òá øéãú ùð øá äéá ùãã àáåç àåääá:  
                                                                                                                                                                                     

à   àðà -ôãá óñåð "å. 
 וילנא##@* ב
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  .תמיד בעקבו
ן ושכי העווהוי מ" ,בא וראה מה כתוב

 ".בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה
 שדש בו בעקב ולא חושש ,"בחבלי השוא"

בחבלי ( ואחר כך מתחזק ונעשה ,עליו
חזק אותו  ומת, כעבות העגלה)השוא
 ומסטה אותו בעולם הזה ובעולם ,החטא

אשריהם הצדיקים שיודעים להשמר . הבא
 והם תמיד מפשפשים ,מחטאיהם

במעשיהם כדי שלא ימצא עליהם מקטרג 
 ולא ישטינו עליהם לעולם ,בעולם הזה

 שהרי התורה מתקנת להם דרכים ,הבא
דרכיה דרכי " שכתוב ,ושבילים ללכת בהם

  ".שלוםתיה ועם וכל נתיבונ

 áéúë äî éæç àú)çé ä äéòùé ( éëùåî éåä
 éìáçá äàèç äìâòä úåáòëå àåùä éìáçá ïåòä
 øúáìå äéìò ùééç àìå àá÷òá äéá ùãã àåùä

 ãéáòúàå ó÷úúà)àåùä éìáçá (å úåáòë
 éàäá äéì éèñàå äàèç àåää ó÷úúàå äìâòä
 àéé÷éãö ïåðéà ïéàëæ éúàã àîìòáå àîìò

ïåäéáåçî àøîúñàì ïéòãéã ïéùôùôî ïåðéàå 
 åäééìò çëúùé àìã ïéâá åäééãáåòá øéãú
 àîìòì åäééìò ïåèñé àìå àîìò éàäá àâøè÷î
 ïéìéáùå ïéçøà åäì àð÷úî àúééøåà àäã éúàã

 áéúëã åäá êäéîì)æé â éìùî ( íòð éëøã äéëøã
íåìù äéúåáéúð ìëå:  

מות אשר חלם ור יוסף את החלוויזכ"
ל ובנפ" ,ררבי חייא פתח ואמ. ' וגו"להם

 בא ".ךאויבך אל תשמח ובכשלו אל יגל לב
 הקדוש ברוך הוא עשה את האדם ,וראה

ק ושיזכה לכבודו ולשמש לפניו תמיד ולעס
 משום שהקדוש ברוך ,בתורה ימים ולילות

וכיון שהקדוש . צה בה בתורה תמידוהוא ר
 , נתן לפניו תורה,ברוך הוא ברא את האדם

 ,מנין לנו .ולמד אותו בה לדעת את דרכיה
אז ראה ויספרה הכינה וגם "שכתוב 

ויאמר לאדם הן יראת , , ואחר כך".חקרה
 כיון ".היא חכמה וסור מרע בינה' ה

 עבר על , בה ולא שמר אותהתבונןשה
וכל אותם . מצות רבונו ונתפס בחטאו

 .שעברו על דבר אחד של התורה נתפסו בה
 ,שלמה המלך שהתחכם על כל בני העולם

 וגרם לו ,אחד של התורהעבר על דבר 
ג את ולהעביר ממנו את מלכותו ולפל

 מי שעובר על התורה על .המלכות מבנו
  .אחת כמה וכמה

åâå íäì íìç øùà úåîåìçä úà óñåé øåëæéå '
)è áî úéùàøá ( øîàå çúô àééç éáø) ãë íù

æé ( êáì ìâé ìà åìùëáå çîùú ìà êáéåà ìåôðá
á÷ éæç àú" éëæéã ùð øáì äéì ãáò ä àø÷éì

 àìãúùàìå àøéãú äéî÷ àùîùìå äéìéã
á÷ã ïéâá éìéìå àîîé àúééøåàá" äá éòøúà ä
á÷ àøáã ïåéëå øéãú àúééøåàá" áäé íãàì ä

 àäçøà òãðîì äá äéì óéìåàå àúééøåà äéî÷
 áéúëã ïìðî)æë çë áåéà ( äøôñéå äàø æà

øúáìå äø÷ç íâå äðéëä) çë íù( íãàì øîàéå 
åäé úàøé ïä"îëç àéä ä ïåéë äðéá òøî øåñå ä

äì øéèð àìå äá ìëúñàãá àãå÷ô ìò øáò 
 ìò åøáòã ïåðéà ìëå äéáåçá ñôúàå äéøàîã
 àëìî äîìù äá åñôúà àúééøåàã àãç äìî
 àãç äìî ìò øáò àîìò éðá ìë ìò íëçúàã

äéðî äéúåëìî àøáòúàì äéì íéøâå àúééøåàãâ 
 ìò øáòàã ïàî éåðá ïî àúåëìî àâìôúàìå

ò àúééøåàäîëå äîë úçà ì:  
 ואחיו נפלו ,ויוסף שהיה יודע תורה

 , למה גלגל עליהם כל הגלגול הזה,בידו
והרי הוא ידע את התורה שלמד אותו 

 אלא חס ושלום שיוסף גלגל עליהם .אביו
 אלא כל זה לא עשה ,ם מהםוגלגולים לנק

 äéãéá åìôð éåçàå àúééøåà òãé äåäã óñåéå
â ìë åäééìò ìâìâ éàîà òãé åäéà àäå àã àìåâì

ç àìà éåáà äéì óéìåàã àúééøåà" ìâìâ óñåéã å
 àì àã ìë àìà åäééðî àî÷ðì ïéìåâìâ åäééìò

                                                                                                                                                                                     

ות והם רודפים אחר עון ד ורגליה יורדות מ"י ע"נקראים עקב שהם בעקב השכינה כ'  פירוש הקליפוא
 ).א"נ(עקבים 

 ).א"נ(שמע שקודם שחטא נמסרה לאדם התורה כולה מ ב
ל דאי "ונ' ב משמע שבחטא דוד שאמר אתה וציבא כו”ד ובשבת נו ע" נראה שלפיכך נחלק מלכות בג

תעבר אנ היינו שנעשה הוא עצמו הדיוט במלכותו ו"א. לאו חטא שלמה הוה נמשך הדבר עוד כמה מלכים
ק "המפרש פ' ומעין דוגמא לתירוצי תי. דהא קאמר ולאתפלגא' א' מ צריך לתי"ומ). מ"א(לכותיה מיניה מ

 ).א"נ) (ן"מאי(ק "סלעים מילת נתגלגל הדבר וירדו למצרים ודו' ש בשביל משקל ב"דשבת במ
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 ,אלא להביא את אחיו בנימין אצלו
 והוא לא השאיר ,שתשוקתו היתה אליו

ויצו יוסף " שהרי כתוב ,לופי אחיו לאת
 וכל זה כדי ,' וגו"וימלאו את כליהם בר

 כשברא הקדוש ,רבי יהודה אמר. שלא יפלו
 היה תמיד מסתכל ,ברוך הוא את הלבנה

 ,"אלהיך בה' תמיד עיני ה" ככתוב ,בה
 שהרי ,"אז ראה" וכתוב .השגחתו בה תמיד

 ,"ויספרה" .השמש בהשגחתו בה מאירה
מקום ספיר " כמו שנאמר ".ספרהוי"מה זה 
 שהיא יושבת בתקון ,"הכינה". "אבניה

חלקת לשבעים תמהבשנים עשר תחומים 
 התקין אותה בשבעה עמודים ,שרים

וגם " .עליונים להאור ולשבת על שלמות
 פעם אחר , להשגיח עליה תמיד,"חקרה
ואחר כך . פסק לעולמיםנ שאין ,פעם

הן ויאמר לאדם " ,הזהיר את האדם ואמר
 ,"היא חכמה וסור מרע בינה' יראת ה

שהיא מתעטרת על התחתונים לירא 
וסור " .ולדעת את הקדוש ברוך הוא בגללה

לת שלא לקרב ו ברור מהפס,"מרע בינה
 הבינה לדעת )נמצא( ואז השגחת ,עמו

  .ולהסתכל בכבוד המלך העליון

 äéáâì ïîéðá äåçàì äàúééàì àìà ãáò
 éåçàì ÷áù àì åäéàå äéáâì äåä äéúáåàéúã

 áéúë àäã ìôðîì)äë áî úéùàøá ( óñåé åöéå
åâå øá íäéìë úà åàìîéå 'ã ïéâá àã ìëå àì

á÷ àøá ãë øîà äãåäé éáø ïåìôðé" àøäéñì ä
 áéúëãë øéãú äá ìëúñà äåä)áé àé íéøáã (

åäé éðéò ãéîú"ìà ää äéìéã àúåçâùà äá êé
 áéúëå øéãú äá)æë çë áåéà ( àäã äàø æà

 äøôñéå øéäðúà äá äéìéã àúåçâùàá àùîù
 øîà úàã äîë äøôñéå éàî)íùå  ( øéôñ íå÷î

úé éäéàã äðéëä äéðáà øñéøúá àðå÷úá àá
ïéîåçúàïéòáùá àâìôúî áäì ïé÷úà ïéøéñ÷ â 

 ìò àáúéìå àøäðúàì ïéàìò ïéëîñ äòáùá
 øúá àðîæ øéãú äìò àçâùàì äø÷ç íâå åîéìù
 øáì äéì øäæà øúáìå ïéîìòì ÷éñô àìã àðîæ

 øîàå ùð)çë íù (åäé úàøé ïä íãàì øîàéå" ä
 ìò àøèòúî éàäã äðéá òøî øåñå äîëç àéä

éàúúá÷ì äéì òãðîìå àìçãì " øåñå äðéâá ä
 äéãäá áø÷îì àìã àúåìñôî åøéøá äðéá òøî

 àúåçâùà ïéãëå)ð"àúåçëùà à ( òãðîì äðéáã
äàìò àëìîã àø÷éá àìëúñàìå:  

 ,ק בתורהורבי יוסי קם לילה אחד לעס
והיה שם עמו יהודי אחד שפגש בו באותו 

לא יועילו " , פתח רבי יוסי ואמר.הבית
לא " ".שע וצדקה תציל ממותאוצרות ר

 אלו הם שלא ,"יועילו אוצרות רשע
 והולכים אחר דברי ,עוסקים בתורה

 , מה כתוב.עַשאוצרות ֶרצבור  ול,העולם
 משום ,"שר ההוא בענין רעוואבד הע"

 ,"וצדקה תציל ממות. "שהם אוצרות רשע
אלו שעוסקים בתורה ויודעים דרכיה 

 ,ים שהרי התורה נקראת עץ חי,ק בהולעס
". וצדקה תהיה לנו" שכתוב ,ונקראת צדקה

 זו צדקה ,"וצדקה תציל ממות" ,דבר אחר
 . והיא בשני צבעים ובשני צדדים,ממש

  קורא לו תורה 

 àìãúùàì ãç àéìéìá í÷ éñåé éáø
 äéá òøòàã éàãåé ãç äéîò ïîú äåäå àúééøåàá

 øîàå éñåé éáø çúô àúéá àåääá)á é éìùî (
ùø úåøöåà åìéòåé àì àì úåîî ìéöú ä÷ãöå ò

 éìãúùî àìã ïåðéà ïéìà òùø úåøöåà åìéòåé
 ùðëîìå àîìòã éìî øúá éìæàå àúééøåàá

 áéúë äî àáåéçã ïéøöåà)âé ä úìä÷ ( ãáàå
 òùø úåøöåà ïåðéàã ïéâá òø ïéðòá àåää øùåòä

 úåîî ìéöú ä÷ãöå)á é éìùî (> éìãúùîã ïéìà
äã äá àìãúùàì àäçøåà ïéòãéå àúééøåàá à

 ä÷ãö úàéø÷úàå éø÷à íééç õò àúééøåà
 áéúëã)äë å íéøáã ( øçà øáã åðì äéäú ä÷ãöå

úåîî ìéöú ä÷ãöå< ïéøúáå ùîî ä÷ãö àã 
àúééøåà äéá éø÷ ïéøèñ ïéøúáå åäéà ïéðååâ  

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ב שבטי ישראל "ב גבולי אלכסון לי" ביא
' מות ומלת קסירין הוא מלשון קיסר ופלגו קיסר בפב גבולי אלכסון מתפשטים לשבעים או" אותן יב

אומות והיינו ' שרים לע' אומות אשר להם נחלקה כל הארץ ולהם למעלה שרים דהיינו ע' חלק ורמז לע
א "ד' עי ).א"ד(השבעים עמודים עליונים שהם שרי מעלה כאמור ' אומרו התקין לה בשבעין סמכין עלאין פי

ש אתקין לה כי הם תיקוניה " וזהם המתקנים אות"ת נהי"א חג"ס דז"ז' ופ' סמכים ולא ע' ולא דק כי הם ז
  ).הערת הזוהר(ב ”שמות נח ע ).א"נ) (ב"הרש(מ "מק' ומהם נשפעת כי הם עילאין עליה ועי

 ).א"נ) (מ"א(ה "סמכין עם הכולל גימטריא הכינ' קסירין וז' ב תחומין וע"ל וחשוב י" כצג
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  èö÷/á  ב/קצט
  :ãç àìëå ä÷ãö äéá éø÷å  . והכל אחד,וקורא לו צדקה

 . וקורא לו שלום,אמר אותו היהודי
 . כך זה ודאי שנקראת שלום,בי יוסיאמר ר

 פתח אותו .קם אותו היהודי והשתתף עמו
בד אדמתו ישבע לחם וע" ,היהודי ואמר

 הפסוק הזה ".ומרדף ריקים ישבע ריש
 שהוא חכם מכל , וכי שלמה המלך,קשה

ד ו איך אמר שיתאמץ אדם לעב,בני העולם
ב חיי וק אחריה ויעזואת האדמה ולעס

' ויקח ה" , פתח ואמר.אלא סוד הוא. עולם
חהו בגן עדן לעבדה יאלהים את האדם וינ

 . ובארוהו שהוא בסוד הקרבנות,"ולשמרה
 . זה המלך העליון,"לעבדה" ,בא וראה

 העולם . זה המלך התחתון,"ולשמרה"
 )לזכר( ,"לעבדה" .העליון והעולם התחתון

.  בסוד של שמור,"ולשמרה" .בסוד של זכור
 שצריך ,ן עדן זה ג"בד אדמתווע"ולכן 

ך לה ברכות וד ולמשולעשות ולעב
 וכשמתברכת ונמשכות לה ,מלמעלה

 בא . גם הוא מתברך עמה,ברכות מלמעלה
 כמו שנאמר ,וראה שהכהן שמברך מתברך

בד אדמתו ישבע וע" ולכן ".ואני אברכם"
 ,"ומרדף ריקים" . זהו המזון שלמעלה,"לחם

מרדף "מי שיתדבק בצד האחר שהוא 
 , אמר רבי יוסי. ודאי,"בע רישיש" ,"ריקים

  .אשריך שזכית לדבר הזה

 éáø øîà íåìù äéá éø÷å éàãåé àåää øîà
 éàãåé àåää í÷ íåìù éø÷àã éàãå àåä éëä éñåé

 øîàå éàãåé àåää çúô äéãäá óúúùàå) éìùî
èé çë ( íé÷ø óãøîå íçì òáùé åúîãà ãáåò

 àëìî äîìù éëå àéù÷ àø÷ éàä ùéø òáùé
î íéëç åäéàãìãúùéã øîà êéä àîìò éðá ìë 

øúáà àìãúùàìå àòøà çìôîì ùð øá ä
 øîàå çúô åäéà àæø àìà àîìò ééç ÷åáùéå

)åè á úéùàøá (åäé ç÷éå"éäìà ä" íãàä úà í
 àæøá äåî÷åàå äøîùìå äãáòì ïãò ïâá åäçéðéå
 äàìò àëìî àã äãáòì éæç àú åäéà ïéðáø÷ã
 äàìò àîìò äàúú àëìî àã äøîùìå

>å< àîìò äãáòì äàúú)àøåëãì ( øåëæã àæøá
 åúîãà ãáåò êë ïéâáå øåîùã àæøá äøîùìå
 àëùîàìå çìôîìå ãáòîì êéøèöàã ïãò ïâ àã

ìé àëùîúàå àëøáúà ãëå àìéòìî ïàëøá ä
 àú äãäá êøáúà éîð åäéà àìéòìî ïàëøá äì

ë êøáúî êøáîã àðäëã éæçøîà úàã äî 
)æë å øáãîá ( ãáåò êë ïéâáå íëøáà éðàå

à àìéòìã àðåæî àåä àã íçì òáùé åúîã
 åäéàã àøçà àøèñá ÷áãúéã ïàî íé÷ø óãøîå

óãøîà éñåé éáø øîà éàãå ùéø òáùé íé÷ø 
 äìî éàäì úéëæã úðà äàëæ  

איש " ,עוד פתח ואמר פסוק אחריו
 זהו אדם שבו אמונת ".אמונות רב ברכות
 , כמו רבי ייסא הזקן,הקדוש ברוך הוא

מאכל של אותו היום שאף על גב שהיה לו 
 לא היה מתקין אותו עד שהיה ,לאכול

 אחר .מבקש מזונו לפני המלך הקדוש
 ,שהתפלל תפלתו ובקש מזונו מלפני המלך

 לא נתקין , והיה תמיד אומר,אז היה מתקין
ואץ להעשיר לא . "עד שינתנו מבית המלך

 ,ק בתורהו משום שלא רצה לעס,"ינקה
ם של שהיא החיים של העולם הזה והחיי

ק ו עכשיו שהיא השעה לעס.העולם הבא
  .עסוק נ,בתורה

 äéøúáà àø÷ øîàå çúô åú)ë çë éìùî (
 ùð øá àåä àã úåëøá áø úåðåîà ùéà

á÷ã àúåðîéäîã" àáñ àñéé éáø ïåâë äéá ä
 àîåé àåääã àìëéî äéì äåäã áâ ìò óàã
 äéðåæî ìéàùã ãò äéì ïé÷úî äåä àì ìëéîì

ìöã øúáì àùéã÷ àëìî éî÷ ìéàùå äéúåìö é
 øîà äåäå ïé÷úî éåä ïéãë àëìî éî÷ äéðåæî
 õàå àëìî éáî ïåðúðéã ãò ïé÷úð àì øéãú

ä÷ðé àì øéùòäì) íù( àòá àìã ïéâá 
 ïéã àîìòã ïééç éäéàã àúééøåàá àìãúùàì
 àúòù éäéàã àúùä éúàã àîìòã ïééçå

ìãúùð àúééøåàá àìãúùàì:  
 ,פתח אותו האיש בסוד החלום ואמר

מות אשר חלם ור יוסף את החלוזכוי"
 øåëæéå øîàå àîìçã àæøá àøáâ àåää çúô

åâå íäì íìç øùà úåîåìçä úà óñåé ')á úéùàø

                                                           

כ בקדושה כתיב עובד אדמתו כי הכל יחוד "ה קאמר רקים משא"משו פירוש כי הם עלמא דפרודא וא
 ).א"נ) (ן"מאי(פ שהיא נגד השכינה "ויש לרמוז עובד אדמתו ישבע לחם רמז לתורה שבע. גמור
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 וכי ,"מותור יוסף את החלוויזכ" .' וגו"להם
 זכר להם אותם )אמר או(למה יוסף 

 א ומה הועיל לו אל,החלומות שחלם להם
 , שהרי יוסף היה חכם,לא הזכיר להם

ש וכל ערום יעשה בדעת וכסיל יפר"וכתוב 
אבל כיון שראה שהם באו ". אולת

 אז נזכר ,ארץומשתחוים לו אפים על ה
 שכתוב ,ממה שחלם להם כשהיה עמהם

מתי וגם נצבה והנה ווהנה קמה אל"
 ינהתיכם ותשתחוומובינה אלותס
 אמר יוסף בשעה שראה ".למתיולא

ויבאו אחי " שכתוב ,שכורעים אחיו לפניו
ר וויזכ" אז ,"יוסף וישתחוו לו אפים ארצה

 שהרי ראה ,"מות אשר חלםויוסף את החל
ר יוסף את וויזכ" ,ודע. ימיםישהם ק

 משום , זכר אותם,"מות אשר חלםוהחל
 שהרי ,שאין שכחה לפני הקדוש ברוך הוא

 שלא , צריך אדם להזכירו,חלום שהוא טוב
 שהרי כמו שנשכח , ואז מתקיים,ישכח

  . כך נשכח עליו,לפני האדם

è áî ( éàîà óñåé éëå úåîåìçä úà óñåé øåëæéå
>ð"åà øîà à< íìçã úåîåìç ïåðéà ïåì øëãà 

ìà äéì àéâñ äîå åäìàà àäã åäì øëãà àì 
 áéúëå äåä íéëç óñåé)æè âé éìùî ( íåøò ìë

 àîçã ïåéë ìáà úìåà ùåøôé ìéñëå úòãá äùòé
 ïéãë àòøà ìò ïéôà äéì éãâñå åúà ïåðéàã

äîî øëãà áéúëã ïåäîò äåä ãë åäì íìçã 
)æ æì úéùàøá ( äáöð íâå éúîìà äî÷ äðäå

 éúîìàì äðéåçúùúå íëéúåîìà äðéáñú äðäå
 äéî÷ éåçà ïéòøëã àîçã àúòùá óñåé øîà

 áéúëã)å áî íù ( åì ååçúùéå óñåé éçà åàáéå
à óñåé øåëæéå ïéãë äöøà íéôà øùà úåîåìçä ú

 ååäã àîç àäã íìçëæéå åú éîéé÷ úà óñåé øå
 åéùð úéìã ïéâá ïåì øëãà íìç øùà úåîåìçä

á÷ éî÷" ùð øá éòá àáè åäéàã àîìç àäã ä
 àäã íéé÷úà ïéãëå éùðúé àìã äéì àøëãàì

äéìò éùðúà éëä ùð øáã äéî÷ éùðúàã äîë:  
 כאגרת , חלום שלא נפתר,בא וראה
 , משום שלא נזכר, ובא וראה.שלא נקראה

 מי שנשכח ,זה ועל .כמי שלא הכיר אותו
 לא עומד עליו ,ממנו חלום ולא ידע אותו

 ומשום זה יוסף היה זוכר את .להתקיים
 משום שלא ישכח ,חלומו כדי להתקיים
 . והיה תמיד מצפה לו,החלום ממנו לעולם

 הוא זכר את ,"הם מרגלים אתםיויאמר אל"
 אלא , אבל לא אמר להם דבר,החלום

י בא כ" ,פתח רבי יוסי ואמר. מרגלים אתם
 ".ב דבריםוב ענין וקול כסיל ברוהחלום בר

 , הנה פרשוה,"ב עניןוכי בא החלום בר"
נים ו וממ,שכמה הם העוזרים בחלום

 עד שהחלומות מהם ,דרגות על דרגות
 . ומהם שיש בהם אמת וכזב,כולם אמת

 אין מתגלים ,אבל לאותם צדיקי האמת
  . אלא כולם אמת,להם דברים כוזבים כלום

îìç éæç àú àìã àúøâàë øùôúà àìã à
 àìã ïàîë øëãà àìã ïéâá éæç àúå àéø÷úî

 òãé>äéì< àîìç äéðî éùðúàã ïàî àã ìòå 
 ïéâáå àîéé÷úàì äéìò àîéé÷ àì äéì òãé àìå
 ïéâá àîéé÷úàì ïéâá äéîìç øéëã äåä óñåé àã
 äéì äëçî äåäå íìòì äéðî àîìç éùðúé àìã

 øéãú)è áî úéùàøá (ìâøî íäéìà øîàéå íé
 ïåì øîà àì äìî ìáà àîìç øéëã åäéà íúà

 øîàå éñåé éáø çúô íúà íéìâøî àìà) ä úìä÷
á ( áåøá ìéñë ìå÷å ïéðò áåøá íåìçä àá éë

 äåî÷åà àä ïéðò áåøá íåìçä àá éë íéøáã
 ìò ïéâøã ïðîîå àîìçá ïéëîñ ïåðéà äîëã
 ïåäðîå åäìë èåù÷ ïåäðî ïéîìçã ãò ïéâøã

éãëå èåù÷ ïåäá úéàã èåù÷ éàëæ ïåðéàì ìáà åá
 åäìë àìà íåìë ïáéãë ïéìî ïåì éìâúà àì

èåù÷:  
אדין " ,בא וראה דניאל מה כתוב בו

  לדניאל בחזוא די ליליא 
 äéá áéúë äî ìàéðã éæç àú)èé á ìàéðã (

àéìéì éã àåæçá ìàéðãì ïéãà  
  ø/à  א/ר

אז לדניאל בחזיון הלילה גלה ". [רזא גלי
חלם חזה וחזוי ראשיה דניאל " וכתוב ].סוד

דניאל ראה [ ".על משכביה באדין חלמא
 אז כתב את ,ו על משכבו ראשחלום בהיות

 áéúëå éìâ àæø)à æ ìàéðã ( äæç íìç ìàéðã
 éàå áúë àîìç ïéãàá äéáëùî ìò äéùàø éåæçå

 éàîà ïáéãë ïéìî äéá úéà>áéúëéà <)áåúëé( 

                                                                                                                                                                                     

à  åìà)ôã"å.( 
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 למה , ואם יש בו דברים כוזבים].החלום
 אלא אותם צדיקי .נכתב בין הכתובים

 לא , בשעה שנשמותיהם עולות,אמת
 ,מתחברים בהם אלא דברים קדושים

 דברים קיימים ,שמודיעים לו דברי אמת
 הנה ,ואם תאמר. א משקרים לעולמיםשל

 הנה ,שנינו שדוד המלך לא ראה חלום טוב
 .נשמע שהיה רואה דוד דברים שלא אמת

ך דמים ו כל ימיו היה עוסק לשפ,אלא ודאי
 וכל חלומות לא היו אלא ,ונלחם קרבות
 חרבן ושממה ודם ושפיכות ,חלומות רעים

 ,ואם תאמר.  ולא חלום של שלום,דמים
 . כך זה ודאי.ראים חלום רעלאדם טוב מ

אותם ל דבקכל אותם רעות שעתידים ל
נשים ו ואותם ע,שעוברים על דברי תורה

 כולם ,שעתידים להענש בעולם ההוא
 כדי שכל שעה תהיה יראת אדונו ,רואה
והאלהים עשה " והנה העירו שכתוב .עליו

  ועל זה. זה חלום רע,"שייראו מלפניו
מו  כ, לאותו צדיק חלום רעמראים

  .שנתבאר

 àìà íéáåúë ïéá)ì( àúòùá èåù÷ éàëæ ïåðéà
 ïéìî àìà åäá ïøáçúî àì ïé÷ìñ ïåäúîùðã
 ïîéé÷ ïéìî èåù÷ã éìî äéì ïéòãåàã ïéùéã÷

î àìã ãåãã ïðú àä àîéú éàå ïéîìòì ïø÷ù
 äåäã òîúùà àä àáè àîìç àîç àì àëìî
 éåîåé ìë éàãå àìà èåù÷ àìã ïéìî ãåã éîç
 ìëå ïéáø÷ çâàå ïéîã àãùåàì ìãúùî äåä
 àáøåç ïéùéá ïéîìç àìà ååä àì éåîìç
 àîìç àìå ïéîãã åãéùåàå àîãå àúåîîåùå
àîìç äéì åàéæçà áè ùð øáì àîéú éàå íìùã 

 ïéðéîæã ïéùéá ïåðéà ìë éàãå àåä éëä àùéá
 à÷áãúàì>ìò< éîâúô ìò éøáòã ïåðéà 

 àùðòúàì ïéðéîæã ïéùðåò ïåðéàå àúééøåàã
 àäé àúòù ìëã ïéâá éîç åäìë àîìò àåääá

 åøòúà àäå äéìò äéøîã åìéçã>áéúëã<)  úìä÷
ãé â (éäìàäå" òø íåìç äæ åéðôìî åàøééù äùò í

 äàëæ àåääì àã ìòå àùéá àîìç äéì åéæçà
øîúàã äîë:  

 שאותו אדם , שהנה שנינו,בא וראה
ח את פיו בו ו צריך לו לפת,שרואה חלום

 כדי שיעלה ,לפני אנשים שאוהבים אותו
 ,רצונם אליו לטוב ויפתחו פיהם לטוב

 הרצון .וימצא הרצון והדבר הכל לטוב
 והמלה שהיא ,שהוא המחשבה ראשית הכל

א שהנה הוא שלמות  ועל כן נמצ.סיום הכל
 וצריכים .ולכן הכל מתקיים. בסוד עליון

) כדי רחמים על האדם (אוהבי האיש
 והכל הוא ,להתקיים באותו פתרון טוב

 ולכן הקדוש ברוך הוא מודיע לאדם .כראוי
כל אחד ואחד באותה הדרגה שלו כמו 

כמו  שכל אחד ואחד ,צבע ובאותו ,שהוא
ם ודאי שהחלו, אמראותו יהודי . שהוא

 שהוא ראה חלום ,אינו אלא לאדם צדיק
שן על ו שכאשר אדם י,ובא וראה. כראוי
 נשמתו יוצאת ומשוטטת בעולם ,מטתו

 וכמה ,למעלה ונכנסת למקום שנכנסת
קבוצות מזיקים עומדים והולכים בעולם 

 אם היא .ופוגשים את אותה הנשמה
 . עולה למעלה ורואה מה שרואה,צדיקה

 ומודיעים לה , נאחזת בצד ההוא,ואם לא
דברים כוזבים או דברים שעתידים לבא 

 וכשמתעוררת אותה הנשמה .לזמן הקרוב
ועל כן .  היא מודיעה לו מה שראתה,שבו

 éîçã ùð øá àåääã ïðéðú àäã éæç àú
 àùð éðá éî÷ äéá äéîåô çúôîì äéì éòá àîìç
 äéáâì ïåäìã àúåòø ÷ìñéã ïéâá äéì éîçøã
 àúåòø çëúùéå áèì åäééîåô ïåçúôéå áèì
 àúåøù äáùçî éäéàã àúåòø áèì àìë äìîå

ëã àã ìòå àìëã àîåéñ éäéàã äìîå àì
 êë ïéâáå äàìò àæøá åäéà åîéìù àäã çëúùà

 ùð øáã ïéîéçø ïðéòáå àìë íéé÷úà>ð" ïéîçø à
ïéâá ùð øáã äéìò< àøùô àåääá àîéé÷úàì 

á÷ êë ïéâáå úåàé à÷ãë åäéà àìëå àáè" ä
 àâøã àåääá ãçå ãç ìë ùð øáì äéì òãåà

àðååâ àåääáå åäéàã äîë äéìéã ãçå ãç ìëã 
 åàì àîìçã éàãå éàãåé àåää øîà åäéàã äîë
 àîìç àîç åäéàã äàëæ ùð øáì àìà åäéà
 äéñøò ìò íéàð ùð øá ãëã éæç àúå éæç à÷ãë
 úìàòå àìéòì àîìòá àéèùå à÷ôð äéúîùð
 ïéîéé÷ ïéøéäè éìéáç äîëå úìàòã àøúàá

 ïéòâôå àîìòá ïéìæàå>àéääá äá <)àéääì äì( 
àëæ éà àúîùð äî úàîçå àìéòì à÷ìñ àéä ä

 àøèñ àåääá úãçàúà åàì éàå úàîçã
ïáéãë ïéìî äì ïéòéãåîåà éúéîì ïéðéîæã ïéìî åà 

 éäéà äéáã àúîùð àéää øòúà ãëå áéø÷ ïîæì
                                                           

 ).א"ד( דברי כזב א
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לאדם שאינו צדיק מודיעים לו חלום טוב 
 הכל כדי להסטותו מאותה ,שאינו אמת
 כיון שהוא הסיט את דרכו .דרך האמת

 שכל מי שבא . מטמאים אותו,מדרך האמת
 , ומי שבא להטמא, מטהרים אותו,הטהרל

  . הנה ודאי כך נתבאר.מטמאים אותו

 åàìã ùð øáì àã ìòå úàîçã äî äéì àòãåî
 åäéà åàìã àáè àîìç äéì ïéòéãåî äàëæ åäéà

øà àåääî äéì äàèñàì ïéâá àìë èåù÷ ç
äéçøåà éèñà åäéàã ïåéë èåù÷ èåù÷ çøàî 

éáàñî ïéàëãî äàëãúàì éúàã ïàî ìëã äéì 
 äéì ïéáàñî àáàúñàì éúàã ïàîå äéì> àä

éëä øîúà éàãå:  
 , אמר רבי יוסי.קרוישבו עד שעלה הב

 ,ודאי לא זכר שמו של יוסף באותם דגלים
 ולא כתוב דגל ,"דגל מחנה אפרים"שכתוב 

 .התגאה על אחיו משום ש,מחנה יוסף
 ודאי ,אמר אותו היהודי. והנה נתבאר

 וכל , שיוסף הוא בעולם הזכר,שמעתי
 ועל כן לא ,השבטים הם בעולם הנקבה

 משום שהוא בעולם ,נכלל יוסף עמהם
 ,מה כתוב). ג עמהם"א ל"נ (הזכר עמהם

 היה ,"נחנו" ".לנו בני איש אחד נחנווכ"
 אלא .ף"ללמה חסר א, אנחנוב וצריך לכת

 ,משום שסוד הברית לא נמצא עמם
 , הוא זכרף"ל שהרי א,ף"להסתלק משם א

 ולכן , זכרף"לאו ,היא נקבה' באות ועל כן 
 ונשארו אותן נקבות , הסתלק משםף"לא

 ".כנים אנחנו"אחר כך אמרו . אצל השכינה
 , אמרו ולא ידעו מה אמרו,ף"לנוספה א

 והשלימו הדבר ,משום שיוסף נמצא שם
ויאמרו " שכתוב , מנין לנו".אנחנו"ואמרו 

 ויוסף ,"שניהם עשר עבדיך אחים אנחנו
 אמרו , כשנכנס בחשבון.הוא בחשבון

 אמרו , וכשלא נכנס בחשבון,"אנחנו"
  ".נחנו"

àøôö ÷éìñã ãò åáúé< éàãå éñåé éáø øîà 
 áéúëã íéìâã ïåðéàá óñåéã äéîù øëæ àì

)çé á øáãîá ( ìâã áéúë àìå íéøôà äðçî ìâã
 äðçî øîúà àäå éåçà ìò éàâúàã ïéâá óñåé

 åäéà óñåéã àðòîù éàãå éàãåé àåää øîà
àøåëãã àîìòáà àá÷åðã àîìòá ïéèáù åäìëå 

 óñåé ìéìëúà àì àã ìòå ïåðéà>ïéâá ïåäîò< 
 ïåäîò àøåëãã àîìòá åäéàã>ð" ñøåâ àì à

ïåäîò*<## áéúë äî )àé áî úéùàøá ( éðá åðìë
î åðçðà åðçð åðçð ãçà ùéà éàîà äéì éòáé

à øñç ' çëúùà àì úéøáã àæøã ïéâá àìà
à ïîúî ÷ìúñà ïåäîò 'àäã)é(à  ' åäéà àøåëã

á àã ìòå 'à àá÷åð éäéà ' àã ïéâáå àøåëã
à ÷ìúñà ' éáâì éá÷åð ïåðéà åøàúùàå ïîúî

åøîà øúáìå àúðéëù) íù( óñåúà åðçðà íéðë 
à ' óñåéã ïéâá åøîà÷ äî éòãé àìå åøîà

 ïîú çëúùà ïìðî åðçðà åøîàå äìî åîéìùàå
 áéúëã)âé íù ( íéçà êéãáò øùò íéðù åøîàéå

 àðáùåçá ìàò ãë àðáùåçá åäéà óñåéå åðçðà
åðçð åøîà àðáùåçá ìàò àì ãëå åðçðà åøîà:  

 כל הדברים הללו ,אמר רבי יוסי
 ,צה בהםו הקדוש ברוך הוא ר,שאמרנו כאן

  שהרי השכינה 

 ïéìî éðä ìë éñåé éáø øîà àëä ïøîà÷ã
á÷"àúðéëù àäã åäá éòøúà ä  

  ø/á  ב/ר
' אז נדברו יראי ה" ככתוב ,לא זזה מכאן

וישמע ויכתב ספר ' איש אל רעהו ויקשב ה
". ולחשבי שמו' זכרון לפניו ליראי ה

 ".תם אל משמר שלשת ימיםוף אוויאס"
 , שלשת הימים הללו למה,אמר רבי אלעזר

אלא שלשת הימים הללו כנגד שלשת 
ויהי ביום " שכתוב ,מים של שכםהי

בא וראה מה ". אביםוהשלישי בהיותם כ
ויאמר אלהם יוסף ביום השלישי " ,כתוב בו

 להראות שהוא לא עשה ,"זאת עשו וחיו
 שגרמו לאנשי שכם ,כמו שהם עשו בשכם

 áéúëãë àëäî éãòà àì)æè â éëàìî ( æà
åäé éàøé åøáãð"åäé áù÷éå åäòø ìà ùéà ä" ä

åäé éàøéì åéðôì ïåøëæ øôñ áúëéå òîùéå" ä
îùî ìà íúåà óåñàéå åîù éáùåçìå úùìù ø

 íéîé)æé áî úéùàøá ( úìú éðä øæòìà éáø øîà
 úìú ìéá÷ì ïéîåé úìú éðä àìà éàîà ïéîåé

 áéúëã íëùã ïéîåé)íùäë ãì  ( íåéá éäéå
 äéá áéúë äî éæç àú íéáàåë íúåéäá éùéìùä
 åéçå åùò úàæ éùéìùä íåéá óñåé íäéìà øîàéå

                                                           

 .זוהר הרקיע' עי א
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 ואחר , סוד הברית,לקבל עליהם את זאת
 ולא נשאר , הרגו אותם,שעשו הברית הזו

זאת עשו " ,מה כתוב ,אצלו ו.מהם אחד
את האלהים אני " משום ש, למה".וחיו
 וכל הגלגול הזה לא .מר הבריתו ש,"ירא

  .היה אלא בשביל בנימין

)çé áî íù ( äîë åäéà ãáò àìã äàæçàì
á åãáò ïåðéàã àìá÷ì íëù éùðàì åîøâã íëù

 åãáòã øúáìå úéøáã àæø úàæ éàä åäééìò
 ãç ïåäðî øàúùà àìå ïåì åìéè÷ àã àîåé÷
 ïéâá àîòè éàî åéçå åùò úàæ áéúë äî åäéàå

)íù (éäìàä úàã" ìëå àîéé÷ øéèð àøé éðà í
ïéîéðáã äéðéâá àìà äåä àì àã àìåâìâ:  

ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים "
ויאמרו איש אל " .' וגו"על אחינואנחנו 

 כמו שהיה , זה שמעון ולוי,"אחיו
ויאמרו איש אל אחיו " שכתוב ,בראשונה

 מה להלן ,"מות הלזה באוהנה בעל החל
 ,בא וראה. שמעון ולוי אף כאן שמעון ולוי

 . אלא איש זה שמעון,מי איש ומי אחיו
והנה איש " וכתוב שם ,"איש"כתוב כאן 

 אף ,מה להלן משמעון ,"מבני ישראל בא
 , ומשום שחזר בתשובה.כאן גם שמעון

אבל " ואמר ללוי ,בכה והתנחם על זה
 , על כן נבנה מזלו שור".אשמים אנחנו

 שכתוב , שמזלו של יוסף שורגמאודכ
 ומזלו של שמעון הוא ".בכור שורו הדר לו"

 כדי ,"ויקח מאתם את שמעון"ועל כן . שור
ון ולוי  משום ששמע,שלא יקטרג עם לוי

יכולים שניהם  ,כששניהם מתחברים
   .לקטרג

 ìò åðçðà íéîùà ìáà åéçà ìà ùéà åøîàéå
åâå åðéçà ')àë áî íù ( àã åéçà ìà ùéà åøîàéå

 áéúëã àúéîã÷á äåäã äîë éåìå ïåòîù) æì íù
èé ( úåîåìçä ìòá äðä åéçà ìà ùéà åøîàéå

 ïåòîù àëä óåà éåìå ïåòîù ïìäì äî àá äæìä
àú éåìå àã ùéà àìà åéçà ïàîå ùéà ïàî éæç 

 íúä áéúëå ùéà àëä áéúë ïåòîù) äë øáãîá
å ( ïåòîùî ïìäì äî àá ìàøùé éðáî ùéà äðäå

 äáåùúá øãäàã ïéâáå ïåòîù éîð àëä óåà
>äëá <)àãá( ìáà éåìì øîàå àã ìò íçðúàå 

 àðååâë øåù äéìæî éðáúà àã ìò åðçðà íéîùà
 áéúëã øåù óñåéã äéìæîã)ãæé âì íéøá ( øåëá

 àã ìòå åäéà øåù ïåòîùã äéìæîå åì øãä åøåù
)ãë áî úéùàøá ( ïéâá ïåòîù úà íúàî ç÷éå

 ãë éåìå ïåòîùã ïéâá éåìã äéãäá âøè÷é àìã
àâøè÷ì éìëé åäééåøú ïøáçúî:  

 הנה פרשוה ".תו לעיניהםוויאסר א"
 ואחר שיצאו היה מאכיל ,לעיניהם אסרו

תאמר שרצונו של ואם . אותו ומשקה אותו
נאך ואם רעב ש"משום שכתוב , הואיוסף 

 אם ".האכילהו לחם ואם צמא השקהו מים
 שהרי , יוסף שהוא צדיק איך עשה כך,כך

' תה על ראשו והוכי גחלים אתה ח"כתוב 
 אלא חס וחלילה שיוסף חשש". ישלם לך

 , אלא כאדם לאחיו כך גם היה עושה,לכך
 ,רתהתנהג עמו באחוה ולא בצורה אחו

 כמו , אלא עם כל אחיו,ולא עמו בלבדו
ויצו יוסף וימלאו את כליהם בר "שכתוב 

ולהשיב כספיהם איש אל שקו ולתת להם 
 כדי להתנהג ,"צדה לדרך ויעש להם כן

  .עמם באחוה

 íäéðéòì åúåà øåñàéå)íù ( äåî÷åà àä
 äéì ìéëàî äåä å÷ôðã øúáìå åøñà íäéðéòì

éã àúåòøã àîéú éàå äéì é÷ùîå ïéâá åäéà óñå
 áéúëã)àë äë éìùî ( åäìéëàä êàðåù áòø íà

 åäéàã óñåé éëä éà íéî åä÷ùä àîö íàå íçì
àëæ>ä< áéúë àäã éëä ãéáò éëéä )áë äë íù (

åäéå åùàø ìò äúåç äúà íéìçâ éë" êì íìùé ä
ç àìà" ùð øáë àìà ùééçã àåä éëäì óñåéã å

äåçàá äéîò âéäðúà ãéáò äåä éîð éëä éåçàì 
 íò àìà éåãåçìá äéîò àìå àøçà àðååâá àìå

 áéúëã äîë éåçà ìë)äë áî úéùàøá ( åöéå
 íäéôñë áéùäìå øá íäéìë úà åàìîéå óñåé
 íäì ùòéå êøãì äãö íäì úúìå å÷ù ìà ùéà

äåçàá ïåäîò àâäðàì ïéâá ïë:  
אם שלמים וכן " ,רבי יוסי פתח ואמר

ך לא אענך יתירבים וכן נגוזו ועבר וענ
בכל  שכאשר , הפסוק הזה בארוהו".עוד

 ,העם יש שלום ואין בהם בעלי שנאה
 והדין לא ,הקדוש ברוך הוא חס עליהם

 ואף על גב שכולם עובדים .שולט בהם

 øîàå çúô éñåé éáø)áé à íåçð ( íéîìù íà
 ãåò êðòà àì êéúéðòå øáòå åæâð ïëå íéáø ïëå
 íìù åäá úéà åäìë àîò ãëã äåî÷åà àø÷ éàä

á÷ åááã éøàî åäá úéà àìå" åäééìò ñééç ä
 àèìù àì àðéãå>åäá< éçìô åäìëã áâ ìò óàå 
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 הדין לא שולט , והם בשלוםעבודה זרהל
חבור עצבים " ובארוה שכתוב .עליהם

 מה זה ".וכן נגוזו ועבר". "אפרים הנח לו
 אלא . ונגוזוכתובך ל היה צרי,"וכן נגוזו"

 אף כאן ,זהו ראש הפסוק שהוא שלום
 משום שצדקה , זהו צדקה,הו ומי,שלום

 ומי שמרבה בצדקה מרבה ,זהו שלום
 ולכן ,שלום למעלה ומרבה שלום למטה

 . שגוזזים ממונם בצדקה,"וכן נגוזו ועבר"
 מה זה ,ועברוכתוב  היה צריך ל,"ועבר"
מו  כ, אלא זה הדין של הרוגז".ועבר"

 עבר הדין ".ר זעםועד יעב"שנאמר 
  .מעליהם

ìåë"íïåðéàå  åäééìò èéìù àì àðéã íìùá 
 áéúëã äåî÷åàå)æé ã òùåä ( íéáöò øåáç

åì çðä íéøôàà øáòå åæâð ïëå )áé à íåçð ( éàî
 àùéø àåä àã àìà äéì éòáî åæâðå åæâð ïëå
 àã åäéà éàîå íìù àëä óåà íìù åäéàã àø÷ã
 éâñàã ïàîå íåìù àåä àã ä÷ãöã ïéâá ä÷ãö

àìéòì íìù éâñà ä÷ãöááìù éâñàå  àúúì í
 ä÷ãöá ïåäðåîî éææâã øáòå åæâð ïëå êë ïéâáå
 àåä àã àìà øáòå éàî äéì éòáî åøáòå øáòå

 àæâåøã àðéãøîà úàã äîë) á åë äéòùé ( ãò
åäééìòî àðéã øáò íòæ øåáòé:  

 ,"אם שלמים' כה אמר ה" ,דבר אחר
אלו ישראל שהקדוש ברוך הוא נתן להם 

ה בו  ושהאדם יהי,ר אותו תמידוברית לשמ
 ואם . למעלה ולמטה,שלם בכל הצדדים

 הרי הוא ,אין האדם שומר אותו תמיד
התהלך " שכתוב , מנין לנו. פגום בכל,פגום

 , שלם,"תמים" מה זה ".לפני והיה תמים
.  הוא פגום,שעד שלא התקיימה בו ברית

 ,"אם שלמים" ".אם שלמים וכן רבים"ולכן 
 שלא ,ששומרים המצוה הזו להיות שלמים

   ירבו ,"וכן רבים" .יו פגומיםיה

 øçà øáã)áé à íåçð (åäé øîà äë" íà ä
á÷ã ìàøùé ïéìà íéîìù" úéøá ïåì áäé ä

 ùð øá äéá éåäîìå øéãú äéì àøèðì àîéé÷
 äéì øéèð àì éàå àúúå àìéòì ïéøèñ ìëá íéìù
 ïìðî àìëá íåâô íéâô åäéà àä øéãú ùð øá

 áéúëã)à æé úéùàøá ( äéäå éðôì êìäúä íéîú
 úéøá äéá íéé÷úà àì ãòã íéìù íéîú éàî
 íà íéáø ïëå íéîìù íà êë ïéâáå íéâô åäéà
 àìã ïéîéìù éåäîì àã àãå÷ô éøèðã íéîìù

ïåùôé íéáø ïëå ïéîéâô ïåäé  
  àø/à  א/רא

 משום שאין הנשמות יוצאות ,ויגדלו בו
  זה אם,"וכן נגוזו" .ברית הזובלעולם אלא 

 , נגוזו,תמיד שלמים ששומרים אותו הם
 .בל עליו את הברית הזוימי שנמול וק

אותה ] שהעביר[ , מה זה ועבר,"ועבר"
דבר . זוהמת הערלה שהיתה בו בראשונה

 ,"אם שלמים וכן רבים' כה אמר ה" ,אחר
 שהרי כל זמן שהיו אצל .אלו בני יעקב

 . שעומדים עם הברית,מים הם שֵל,יוסף
ואת  שהלכו והשאירו את יוסף ,"וכן נגוזו"

 אז הדין שורה בגללם ,"ועבר" .שמעון
 כמו שנאמר ,)השכינה שרתה ביניהם(
  ". ף את מצריםולנג' ועבר ה"

 àîìòì é÷ôð àì ïéúîùðã ïéâá äéá ïåâñéå
 éøèðã íéîìù íà éàä åæâð ïëå úéøá éàäá àìà
 àîéé÷ äéìò ìá÷å øæâúàã ïàî åæâð øéãú äéì
äåäã äìøòã àîäåæ àåää øáòå éàî øáòå àã 

øçà øáã àúéîã÷á äéá) áé à íåçð( øîà äë 
åäé" àäã á÷òé éðá ïéìà íéáø ïëå íéîìù íà ä

 éîéé÷ã íéîìù ïåðéà óñåéã äéáâì ååäã àðîæ ìë
 óñåéì äéì å÷áùå åìæàã åæâð ïëå úéøáã äéãäá

 åäééðéâá àéøù àðéã ïéãë øáòå ïåòîùìå)ð" à
åäééðéá àéøù àúðéëù (ëøîà úàã äî)  úåîù

âë áé(åäé øáòå "íéøöî úà óåâðì ä:  
 . יש דין קשה ויש דין רפה,בא וראה

 וכאשר , הדין הרפה חלש,הדין הקשה חזק
 אז ,יונק הדין הרפה הזה מהדין הקשה

בשעה שנעשה דין על .  והוא חזק,מתגבר
 ואינו , נעשה בדין הרפה הזה,ישראל

 וכשהדין נעשה .מתגבר באותו הדין הקשה

 àðéã úéà éæç àú àéôø àðéã úéàå àéù÷
 à÷ðé ãëå ùìç àéôø àðéã óé÷ú àéù÷ àðéã
 ó÷úúà ïéãë àéù÷ àðéãî àéôø àðéã éàä
 ìàøùé ìò àðéã ãéáòúàã àúòùá óé÷ú åäéàå
 àåääá ó÷úúà àìå àéôø àðéã éàäá ãéáòúà

                                                           

  ).ש שבירה יג"פת(ר "רה' חיי ועיקר הקלקול היא היותם בב"שעיקר התיקון הוא היותם בבחינת רה' פי א
ס "י שלם לעילא וגם בשגש אס"י הצדקה מיחד הדודים ומרבה שלום דהוא היסוד וז" פירוש כי עב

 ).א"נ) (ן"מאי(ש אפיתחא "אמרו דפסוק זה מדבר בצדקה ועמ' בגיטין דף ז
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 , כוכבים ומזלותעל העמים עובדי עבודת
מתגבר הדין הרפה הזה בדין הקשה 

ועבר " זהו שכתוב .שלמעלה כדי להתגבר
 שהתמלא ,"ועבר" ".ף את מצריםולנג' ה

 אף כאן .עברה וזעם והתגבר בדין הקשה
כנסים עשרה נ בשעה ש, ובא וראה.ועבר

 אז הקדוש ,בבית הכנסת ואחד מהם נשמט
  .ברוך הוא רוגז עליו

 ïéîòã åäééìò ãéáòúà àðéã ãëå àéù÷ àðéã
åëòò" àéù÷ àðéãá àéôø àðéã éàä ó÷úúà í

á àìéòìãää àô÷úúàì ïéâ" ã)âë áé úåîù (
åäé øáòå" éìîúàã øáòå íéøöî úà óåâðì ä

 àëä óåà àéù÷ àðéãá ó÷úúàå àîòæå äøáò
 éáá äøùò éùðëúîã àúòùá éæç àúå øáòå

åäééðî ãçå àúùéðëàá÷ ïéãë èéîúùà " æéâøà ä
äéìò:  

 כשמתבטלים ,"וכן נגוזו" ,דבר אחר
 ".ועבר" אזי ,מהם אותם המעשים הרעים

 בזמן , רבי שמעון אמר".ועבר"מה זה 
 היא ,שהנשמה יוצאת מן העולם הזה
תכנס שנדונית בכמה דינים בטרם 

 אחר כך כל אותן הנשמות יש .למקומה
ר בזה הנהר דינור ששופע ויוצא ולהן לעב

ד שם ויעבור ו ומי הוא שיעמ.ץ שםוולרח
 "'מי יעלה בהר ה" כמו שנאמר ,בלי פחד

 ,וברת בלי פחד ונשמת הצדיק ע.'וגו
ומי שעוסק בצדקה ". ויקום במקום קדשו"

 אזי ועבר ,צדקהבבעולם הזה ויתן מממונו 
 והכרוז קורא ,באותו המקום ולא פוחד

 מי ".ך לא אענך עודיתיוענ" ,לנשמה ההיא
  . אין לו יותר דין כלל,ר בזהוכה לעבושז

 øçà øáã)áé à íåçð ( åæâð ïëå]éøáòúî ãë [
)éøáòúîã( åäééðî >ïåðéà< ïéãë ïéùéá ïéãáåò 

 àðîæá øîà ïåòîù éáø øáòå éàî øáòå
 ïéðéã äîëá àîìò éàäî ú÷ôð àúîùðã
 ïåðéà ìë øúáì äøúàì ìåòéú àì ãò úðãúà

øåðéã øäð êäá øáòîì ïåì úéà ïéúîùðá ãéâðã 
 äàçúñàìå ÷éôðå)î(ïîúâ ïîú íå÷éã åäéà ïàîå 

ãë åìéçã àìá øáòéå" à)â ãë íéìäú (ìòé éî ä
åäé øäá"åâå ä ' àìá øáòà äàëæã àúîùðå

 ìãúùàã ïàîå åùã÷ íå÷îá íå÷éå åìéçã
 äéðåîîî ïúéå àîìò éàäá ä÷ãöááä÷ãöã ïéãë 

 äì éø÷ àæåøëå ìéçã àìå øúà àåääá øáòå
 àúîùð àéääì)áé à íåçð ( êðòà àì êéúéðòå

 øéúé àðéã äéì úéì éàäá øáòîì äëæã ïàî ãåò
ììë:  

של יוסף עם אחיו וכל  כל זה ,בא וראה
 אלא תורת אמת ,הדברים הללו למה צריך

 , וכל דרכיה דרכים קדושות,היא התורה
ואין לך דבר בתורה שאין בו סודות 
עליונים וקדושים ודרכים לבני אדם 

אל תאמר " ,פתח ואמר. להתחזק בהם
 הקדוש ברוך , בא וראה.' וגו"אשלמה רע

תגבר בתורה וללכת לההוא עושה לאדם 
 ולא ילך לצד ,רך אמת ולצד הימיןבד

 ומשום שצריך להם ללכת לצד .השמאל
 , יש להם להרבות אהבה זה עם זה,הימין

 כדי שלא ,ולא תהיה שנאה זה עם זה
 שהוא המקום שישראל ,להכחיש את הימין

 לכן הוא יצר טוב ,ובא וראה. נדבקים בו

 éìéî éðä ìëå éåçà íò óñåéã àã ìë éæç àú
 éäéà èåù÷ã àúééøåà àìà êéøèöà éàîà
 êì úéìå ïéùéã÷ ïéçøà àäçøà ìëå àúééøåà

àìã àúééøåàá äìîå ïéàìò ïéæø äá úéà 
 çúô åäá àô÷úúàì àùð éðáì ïéçøàå ïéùéã÷å

 øîàå)áë ë éìùî (ìàåâå òø äîìùà øîàú  '
á÷ éæç àú" äá àô÷úúàì ùð øáì äéì ãéáò ä

 àðéîé øèñìå èåù÷ çøàá êäéîìå àúééøåàá
 êäéîì åäì éòáã ïéâáå àìàîù øèñì êäé àìå
 àã íò àã åîéçø äàâñàì ïåì úéà àðéîé øèñì
 àùçëàì àìã ïéâá àã íò àã åááã àäé àìå
 àúå äéá ï÷áãúî ìàøùéã øúà åäéàã àðéîé
                                                                                                                                                                                     

 חד  פירוש דריש קרא הכי שלמים והיו שלמים אם וכן רבים שיש עשרה אבל וכן נגוזו דאשתמיטא
 ).א"נ(מ "מק. ה לפי שנתבטלו מקדיש וקדושה"אז ועבר ארגיז קב' מנייהו ולא נשאר י

ישנם כאלה ). ב"א ג ע"ה ח"דע(והוא גמר התיקון שבכל עולם ועולם , הוא כינוי לגיהנם" נהר דינור" ב
מ , ב" מג עלעיל, ב"א רנב ע"עוד פקודי רמז ע' עי). א"ב סט ע"ה ח"דע(ויש שרק טובלים בה , שנצרפים בה

 ).ב"ב עז ע"ה ח"דע(א "א ויט ע"סע
  ).ו"לש(א "ב פקודי רמז ע"א ע"ויקהל רי ג

ã  ä÷ãöì)ôã"å.( 
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 וישראל צריכים לחזק את יצר ,ויצר רע
 .ם המעשים הכשריםטוב על יצר רע באות

 אז מתגבר יצר ,ואם אדם סוטה לשמאל
 משלים לו , ומי שהיה פגום.רע על יצר טוב

ל הזה נתקן אלא ו שהרי אין המנו,בחטאו
ולכן צריך האדם . בחטאים של בני האדם

 ,זהר שלא יתקן אותו יצר רע בחטאוילה
 שהרי יצר טוב רוצה ,רוותמיד ישמ

 ,רע ולא יצר ה,להשלימו תמיד בשלמות
' אל תאמר אשלמה רע קוה אל ה"ולכן 

  ".וישע לך

æç ïééòá ìàøùéå òø øöéå áåè øöé åäéà êë ïéâá é
 ïéãáåò ïåðéàá òø øöé ìò áåè øöéì àô÷úúàì
 ó÷úúà ïéãë àìàîùì ùð øá éèñ éàå ïøùëã
 äéì íéìùà íéâô äåäã ïàîå áåè øöé ìò òø øöé

 íéìúùà àì àäã éåàèçá àã àìà àìååðî
 ùð øá éòá êë ïéâáå àùð éðáã ïéàèçá

ä íéìúùé àìã àøäãæàì éåàèçá òø øöé àåä
 äéì àîìùàì éòá áåè øöé àäã øéãú øîúñéå
 ìà êë ïéâáå òøä øöé àìå øéãú úåîéìùá

åäéì äå÷ òø äîìùà øîàú"êì òùåéå ä)  éìùî
áë ë(:  

 ,"אל תאמר אשלמה רע" ,דבר אחר
 למי ".ומשלמי רעה תחת טובה"ככתוב 

 משום , שלא ישלם לו רע,לם לו טובהישש
זאת " כמו שנאמר , הואיראת הקדוש ברוך(

 ) וגם הוא תמיד עושה.'וכו" עשו וחיו
משיב רעה תחת טובה לא תמוש "שכתוב 

 אפילו למי שהשלימו לו ".רעה מביתו
 אין לו להשלים רע תמורת אותו ,רעות

שע ווי' קוה אל ה" אלא ,הרע ששלמו לו
 ,והפסוק הזה בארוהו ביוסף הצדיק". לך

פלו שלא רצה לשלם רע לאחיו בשעה שנ
 משום שהוא ,"שע לךווי' קוה אל ה" .בידו
  היה 

 áéúëãë òø äîìùà øîàú ìà øçà øáã
)àë çì íéìäú ( ïàîì äáåè úçú äòø éîìùîå

 ïéâá òø äéì íéìùé àìã äáåè äéì íéìùã
)á÷ã åìéçã"ãë ä" à)çé áî úéùàøá ( åùò úàæ

åâå åéçå 'ãéáò øéãú éåä åäéà óåàå ( áéúëã
)âé æé éìùî (ø áéùî ùåîú àì äáåè úçú äò

åúéáî äòø) àëä óåà( åîéìùàã ïàîì åìéôà 
 óìç àùéá àîìùàì äéì úéà àì ïéùéá äéì

äéì åîéìùã àùéá àåääà >àìà<åäéì äå÷ " ä
 àìã äàëæ óñåéá äåî÷åà àø÷ éàäå êì òùåéå
 åìôðã àúòùá éåçàì àùéá àîìùàì àòá

åäéì äå÷ éåãéá"äåä àåäã ïéâá êì òùåéå ä  
  øà/á  ב/רא

זאת " שכתוב ,ירא מן הקדוש ברוך הוא
 והוא היה תמיד )וגם( ,' וגו"עשו וחיו

קוה " כמו שנאמר ,מצפה לקדוש ברוך הוא
  ".וישע לך' לה

á÷ì ìéçã" áéúëã ä)çé áî úéùàøá ( úàæ
åâå åéçå åùò ')óåàå ( åäéàå)äåä øéãú] ( äåä

øéãú[á÷ì äëçî " ä)ãë"åäéì äå÷ à" òùåéå ä
êì(:  

קים ומים עמ" ,א פתח ואמררבי אב
מים " ".עצה בלב איש ואיש תבונה ידלנה

 זה הקדוש ברוך ,"וקים עצה בלב אישמע
 שמביא , משום שהוא עושה עצות,הוא

טעמים לגלגל גלגולים על העולם על ידי 
 לקיים את אותה הגזרה שגזר רעב ,יוסף

 ," ואיש תבונה ידלנה)."העולם(על הארץ 
מקים שגזר לה אותם עויזה יוסף שג

 לא ,בא וראה. הקדוש ברוך הוא על העולם
 אלא ,לם רע לאחיוידי ליוסף שהוא לא ש

 וכך דרכי ,שעשה עמהם חסד ואמת
 משום זה הקדוש ברוך .הצדיקים תמיד

הוא חס עליהם תמיד בעולם הזה ובעולם 

 øîàå çúô àáà éáø)ä ë éìùî ( íéî
 íéî äðìãé äðåáú ùéàå ùéà áìá äöò íé÷åîò

á÷ àã ùéà áìá äöò íé÷åîò" åäéàã ïéâá ä
 úåöò ãéáò>éúééàã <)éúééàå( àìâìâì ïéîòè 

ää àîéé÷ì óñåéã àãé ìò àîìò ìò ïéìåâìâå à
 àòøà ìò àðôë øæâã äøæâ>ð"àîìò à< ùéàå 

 øæâã ïé÷éîò ïåðéà éìâã óñåé àã äðìãé äðåáú
á÷" åäéàã äéì éã àì óñåé éæç àú àîìò ìò ä

 åáéè ïåäîò ãáòã àìà éåçàì àùéá íéìù àì
 ïéâá øéãú éàëæã ïåäéçøà êëå èåù÷å]àãá÷ "ä[ 

)ãá÷"ä( àîìòáå ïéã àîìòá øéãú åäééìò ñééç 

                                                           

חבירו עשה לו רעה וזהו משיב ' משיב דאפי' ת דמדלא כתיב עושה רעה תחת טובה פי" פירש הרב יפא
 .)א"נ(ק "ודו. דאשלימו ליה בישין' ש הזהר דאפי"ל לעשות לו וכמ"תחת טובה שהי
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 זה "קים עצה בלב אישומים עמ. "הבא
 בשעה שהתקרב , והנה פרשוה.יהודה

ואיש תבונה " .ק של בנימיןליוסף על העס
  . זה יוסף"ידלנה

 àã ùéà áìá äöò íé÷åîò íéî éúàã àäå äãåäé
 ìò óñåéã äéáâì áéø÷úàã àúòùá äåî÷åà

óñåé àã äðìãé äðåáú ùéàå ïîéðáã à÷ñò:  

שער הכניסה של ברבי אבא היה יושב 
 ראה איש אחד שהיה בא וישב על .לוד

 ,והיה עיף מן הדרך, קטןבליטה בצד הר 
ים ראה נחש אחד י בינת.וישב וישן שם
חתיכת עץ משרש  יצא .שהיה בא אליו

 כשהתעורר אותו . והרג את הנחשןהאיל
 ראה את אותו הנחש כנגדו שהיה ,האיש

 ונפלה אותה , הזדקף אותו האיש.מת
בא אליו . הבליטה לעומק שתחתיה ונצול

 ,ר לי מה מעשיךו אמ, אמר לו,רבי אבא
שהרי הקדוש ברוך הוא הרחיש לך שני 

 אמר לו אותו .הנסים הללו שאינם לחנם
 איש רע בעולם  כל ימי לא שלם לי,האיש

 אם , ועוד.סתי עמו ומחלתי לוישלא התפי
 לא עליתי על ,ס עמוילתי להתפיולא יכ

מטתי עד שמחלתי לו ולכל אותם שצערו 
 ולא חששתי כל היום לאותו הרע ,אותי
 אלא שמאותו , ולא די לי זה.לם ליישש

. היום והלאה עסקתי לעשות עמהם טוב
 מעשיו של זה הם ,בכה רבי אבא ואמר

 והיה לו , שיוסף היו אחיו ודאי,ותר מיוסףי
 אבל מה שזה עשה יותר ,לרחם עליהם

 נאה הוא שהקדוש ברוך הוא ירחיש ,מיוסף
  .לו נס על נס

 ãåìã àááàã àòøúà áéúé äåä àáà éáø
àèìå÷ ãçá áéúéå éúà äåäã ùð øá ãç àîçà 

 íéàðå áéúéå àçøàî éàì äåäå àòøàã àìúã
ã àéåç ãç àîç éëäãà ïîú ÷ôð äéáâì éúà äåä

àéåçì äéì ìéè÷å àðãøåâã àôèñå÷á øòúà ãë 
 äåäã äéìá÷ì àéåç àåää àîç ùð øá àåää

àèìå÷ àåää ìôðå ùð øá àåää ó÷ãæà úéîâ 
 àáà éáø àúà áéæúùàå éåúåçúã à÷îåòì

à äéáâì"á÷ àäã êãáåò ïàî éì àîéà ì" ä
àðâîì ïåðéà åàì ïéñð ïéøú ïéìà êì ùéçøãà " ì

øá àåää ùð øá éì íéìùà àì éàîåé ìë ùð 
 àðìéçîå äéãäá àðñééôúà àìã àîìòá àùéá
 àì äéãäá àñééôúàì àðìéëé àì éà åúå äéì
 ïåðéà ìëìå äéì àðìéçîã ãò éñøòì àð÷éìñ
 àùéá àåääì àîåé ìë àðùééç àìå éì åøòöîã

 éì éã åàìå éì íéìùàã>àã< àîåé àåääîã àìà 
 ïåäîò ãáòîì àðìãúùà äàìäìå äëá àáè

 óñåéã óñåéî ïéãã éåãáåò øéúé øîàå àáà éáø
åìò àîçøì äéì äåäå éàãå éåçà ååäé äî ìáà 

á÷ã àåä úåàé óñåéî àåä øéúé àã ãéáòã" ä
àñéð ìò àñéð äéì ùéçøé:  

ם ילך בטח והולך בת" ,פתח ואמר
 ,"הולך בתם ילך בטח" ".ומעקש דרכיו יודע

ילך " .זה האדם ההוא שהולך בדרכי התורה
 . שלא יכולים נזקי העולם להרע לו,"בטח

 זה הוא מי ,"יודע" מי ,"ומעקש דרכיו יודע"
 .שסוטה מדרך האמת ורוצה לגבות מחברו

בעיני כל וכר  הוא י,"יודע" מה זה ".ִיָּוֵדַע"
בעלי הדין שלא יאבד מהם הדמות של 

 כדי להביא אותו למקום ,אותו האדם
 ,וראהובא ". יודע" ולכן ,שינקמו ממנו

 הקדוש ברוך הוא ,אותו שהולך בדרך אמת

 øîàå çúô)è é íù (èá êìé íåúá êìåä ç
 àã çèá êìé íåúá êìåä òãåé åéëøã ù÷òîå
 çèá êìé àúééøåàã ïéçøàá ìéæàã ùð øá àåää

ëé àìãéìå ù÷òîå äéì àùàáàì àîìòã é÷æð 
 éèñàã ïàî àåä àã òãåé ïàî òãåé åéëøã
 òãåé åäî òãåé äéøáçã éáâ éòáå èåù÷ã àçøàî
 àìã àðéãã éøàî ìëã ïåäéðéòá åäéà òãåîúùé

åéã åäééðî ãéáàúé ïéâá ùð øá àåääã àð÷
 êë ïéâáå äéðî ïåî÷ðéã àøúàì äéì äàúééàì

                                                           

 בו בקיעה אחת ובאותה בקיעה ישב עצמו השהיה בהר קטן אחד שהי'  שהיה יושב עצמו בסדק אא
סדק ובקיעה מלשון פרסות קלוטות ' ומכח טרדותו התחיל לישן שם ומלת קולטא פי והיה טרוד מהדרך

 ).א"ד(סדוקות ' שפי
 ).א"ד(עץ משרש האילן ונפל על הנחש והרגו  תכ חתיב
פירוש קולטא אצטבא עשויה מן תל עפר וישן עליה ובא  ).א"ד(למטה תחתיו ונצול  נפל הבקיעה ההיא ג

נחש להמיתו ונפק קוסטפא שרץ מין אפעה והרג הנחש ונפלה האצטבא לעומקא והאפעה והנחש עליה 
ש קלוטות סדוק ולהפך כי החמור פרסותיו קלוטות והחזיר סדוקות וסימן קלוט "וניצול האיש משניהם ומ

 ).א"נ ()ב"הרש(ס "בשבמעי פרה 
 ).א"ד( אינן בחנם ד
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כר ודע ולא יויוימכסה עליו כדי שלא 
 אבל מעקש דרכיו יודע ויכר .לבעלי הדין

 אשרי אותם בני האדם שהולכים .להם
 , והולכים לבטח על העולם,בדרך אמת

בעולם הזה ולא לא שהם אינם פוחדים 
  .בעולם הבא

á÷ èåù÷ çøàá ìéæàã àåää éæç àúå òãåé" ä
 éáâì òãåîúùà àìå òãéúà àìã ïéâá äéìò éôç
 òãåé åéëøã ù÷òî ìáà àðéãã ïåäéøàî
 éìæàã àùð éðá ïåðéà ïéàëæ åäééáâì òãåîúùéå

ìçã àìã àîìò ìò ïöçåøì éìæàå èåù÷ çøàá é
éúàã àîìòá àìå ïéã àîìòá ïåðéà:  

 ".וייראו האנשים כי הובאו בית יוסף"
 אוי להם לבני האדם שאין ,רבי יוסי אמר
 אוי . בדרכי התורהתבונניםיודעים ואין מ

להם בשעה שיבא הקדוש ברוך הוא לתבוע 
 ויקום הגוף והנפש ,אותם על דין מעשיהם

 בטרם יפרדו ,לתת חשבון על כל מעשיהם
 ,ואותו היום הוא יום הדין.  מן הגוףהנפש

היום שספרים פתוחים ובעלי הדין 
 משום שבאותו הזמן עומד הנחש ,עומדים

 וכל האיברים ,ך אותוובקיומו לנש
 והנשמה נפרדת מן הגוף ,מתרגשים אצלו

 ואין יודעת לאיזו דרך ,והולכת ומשוטטת
אוי . תלך ולאיזה מקום מעלים אותה

אותו  וגז ונאצה היום של ר,לאותו היום
 לכן צריך לאדם להרגיז את יצרו כל .היום
ד בדין ולהזכיר לפניו אותו יום שיעמו ,יום

 שמכניסים אותו תחת הארץ ,המלך
   והנשמה נפרדת ,להרקב

 óñåé úéá åàáåä éë íéùðàä åàøééå) úéùàøá
çé âî ( éòãé àìã àùð éðáì ïåì éåå øîà éñåé éáø

 àúééøåàã éçøàá ïéìëúñî àìå àúòùá ïåì éåå
á÷ã" íå÷éå ïåäéãáåò ìò àðéã ïåì òáúîì éúéé ä

 ãò ïåäéãáåò ìëî àðáùåç áäéîì àùôðå àôåâ
 àîåé àîåé àåääå àôåâ ïî àùôð ïåùøôúé àì
 ïåäéøàîå ïçéúô ïéøôñã àîåé åäéà àðéãã
 ùçð àîéé÷ àðîæ àåääã ïéâá ïéîéé÷ àðéãã
äéáâì ïéùâøúî éôééù ìëå äéì àëùðì äéîåé÷á 

 àìå àéèùå àìæàå àôåâ ïî àùøôúà àúîùðå
 éåå äì ïé÷ìñ øúà ïàìå êäú àçøà ïàì úòãé
 àîåé àåää åöéàðå àæâåøã àîåé àîåé àåääì
 ìë äéøöé àæâøàì ùð øáì äéì éòáà êë ïéâá
 àðéãá íå÷ééã àîåé àåää äéî÷ àøëãàìå àîåé
 àòøà úåçú äéì ïéìàò à÷ã àëìîã

]àá÷øúàì) [à÷áãúàì(àúîùðå àùøôúà   
  áø/à  א/רב

 לעולם ירגיז אדם יצר טוב ,ושנינו. ממנו
 אם הולך .על יצר הרע וישתדל אחריו

 שהנה , בתורהעסוק י, ואם לאו, יפה,ממנו
ר את היצר הרע אלא ואין לך דבר לשב

 יזכיר לו , ואם לא, מוטב, אם הולך.התורה
כאן יש . ר אותוו כדי לשב,את יום המות

א יצר הרע וזה הוא  שהרי זה הו,תבונןלה
 וכי מלאך המות נשבר לפני ,מלאך המות

 ,רג של בני האדםו והרי הוא הה,יום המות
 ולכן מסטה את ,ונשמע שזו שמחה שלו

אלא . בני האדם תמיד כדי להמשיכם לזה
ר לו אדם אותו וודאי מה שנתבאר שיזכ

ר את לב ו כדי לשב, ודאי כן זה,יום המות
רה אלא  שהרי אין יצר הרע שו,האדם

 ,במקום שנמצאת שמחת היין וגסות הרוח
 אז נפרד ממנו ,וכשנמצאת רוח שבורה

 ולכן צריך להזכירו את יום ,ואין שורה עמו
בא .  והוא הולך לו,ר גופוו וישב,המות
 ויצר , יצר טוב צריך שמחה של תורה,וראה

 ,הרע שמחה של יין ונאופים וגסות רוח

 øöé ìò áåè øöé íãà æéâøé íìåòì ïðúå äéðî
 éàå úåàé äéðî ìéæà éà äéøúáà ìãúùéå òøä
 äìî êì úéì àäã àúééøåàá ìãúùé åàì

à òøä øöé àøáúì áèåî ìéæà éà àúééøåà àì
 äéì àøáúì ïéâá àúåîã àîåé äéì øëãé åàì éàå

àåä àã àäã àìëúñàì úéà àëäà òøä øöé 
 øáúî úåîä êàìî éëå úåîä êàìî àåä àãå
 àùð éðáã àìåè÷ åäéà àäå àúåîã àîåé éî÷î
 éèñà êë ïéâáå äéìéã àåä äåãçã òîúùàå éåä

ì ïåì àëùîàì ïéâá øéãú àùð éðáì ïåì àìà àã
 àîåé àåää ùð øá äéì øåëãéã øîúàã äî éàãå
 ùð øáã àáì øáúîã ïéâá àåä éëä éàãå àúåîã
 çëúùàã øúàá àìà àéøù àì òøä øöé àäã

ùà ãëå àçåøã àúåñâå àøîçã äåãçú àçåø çë
 äéãäá àéøù àìå äéðî ùøôúà ïéãë àøéáú
 øáúéå àúåîã àîåé äéì àøëãàì éòá êë ïéâáå

æà åäéàå äéôåâ äåãç éòá áåè øöé éæç àú äéì ìé
                                                           

 ).הערת הזוהר(ב ” קסא עא
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ותו  תמיד מא)לו (זוולכן צריך אדם לרג
 שאין , יום החשבון, יום הדין,היום הגדול

לו לאדם להגן עליו אלא מעשיו הכשרים 
 כדי שיגנו עליו ,שהוא עושה בעולם הזה

  .באותה השעה

 ïéôåàéðå àøîçã äåãç òø øöéå àúééøåàã
 àæâøàì ùð øá éòá êë ïéâáå àçåøã àúåñâå

)äéì ( àîåé àðéãã àîåé àáø àîåé àåääî øéãú
 àìà äéìò àðâàì ùð øáì äéì úéìã àðáùåçã
 ïéâá àîìò éàäá ãéáò åäéàã ïøùëã éåãáåò

àúòù àéääá äéìò åðéâéã:  
וייראו האנשים כי הובאו " ,ראהבא ו

 כולם , ומה כולם היו גבורים".בית יוסף
תם לבית יוסף י אחד שהביא ארענ ו,חזקים
ת  כשיבא הקדוש ברוך הוא לתבוע א,פחדו

לכן צריך .  על אחת כמה וכמה, לדיןהאדם
לאדם להזהר בעולם הזה להתחזק בקדוש 

 שאף על . וישים בו את בטחונו,ברוך הוא
ר ממנו בתשובה ו אם יחז,וטאגב שהוא ח

 ויתחזק בו , הרי הוא תקיף חזק,מהישל
שהרי . בקדוש ברוך הוא כאלו לא חטא

בת יוסף י משום שחטאו על גנ,השבטים
 שאלמלא לא חטאו לא היו ,היו פוחדים

 משום שחטאי האדם ,פוחדים כלל
 , למה. ואין לו כלל כח,משברים את לבו

ין לו  וא,שהרי אותו יצר הטוב נשבר עמו
 ועל זה ,כח להתחזק על אותו יצר הרע

 הירא ,"מי האיש הירא ורך הלבב"כתוב 
 שהם , מן החטאים שבידו)שיראה זו(

  . הלב של האדםים אתברוש

óñåé úéá åàáåä éë íéùðàä åàøééå éæç àú 
)çé âî úéùàøá( åäìë ïéøáéâ ååä åäìë äîå 

óñåéã àúéáì ïåì éúééàã àîéìåò ãçå ïéôé÷úà 
 åìçãá÷ éúéé ãë" ùð øáì àðéãì äéì òáúîì ä

 ùð øáì äéì éòá êë ïéâá äîëå äîë úçà ìò
á÷á äéá àô÷úúàì àîìò éàäá àøäãæàì" ä
 éèç åäéàã áâ ìò óàã äéðöçåø äéá éåùéå> éà

øãäé <)øãäéå( àúîéìù àúáåéúá äéðî >àä <
)àã(á÷á äéá ó÷úúéå åäéà óé÷ú " àì åìéàë ä

åèçã ïéâá ïéèáù àäã àèç ååä óñåé úáéðâ ìò 
 ïéâá ììë ïéìçã ååä àì åèç àì àìîìàã ïéìçã

 ïéøáúî ùð øáã éåáåçã>ì< àìéç äéì úéìå äéá
 øáúà áåèä øöé àåää àäã àîòè éàî ììë

 àô÷úúàì àìéç äéì úéìå äéîò]ìòàåää  [
)áàåää( áéúë àã ìòå òøä øöé )ç ë íéøáã ( éî

 ááìä êøå àøéä ùéàä>àøéä ïéáåçî<) øéã äà
àã ïéáåçî(] ïéáåçî[ àøéáú ïåðéàã éåãéáã 

ùð øáã àáìã:  
ובא וראה לכמה דורות נפרע הקדוש 

 שהרי ,ברוך הוא מאותם חטאי השבטים
 ,אין נאבד מלפני הקדוש ברוך הוא כלום

 והדין תמיד עומד לפניו ,ונפרע מדור לדור
.  ושורה הדין במקום שצריך,עד שנפרע

חטא את אותו  חזקיהו . מחזקיהו,מנין לנו
לה את נסתרות הקדוש ברוך י שג,החטא

הוא לשאר העמים עובדי עבודת כוכבים 
 והקדוש , שלא היה צריך לגלות,ומזלות

הנה " ,ברוך הוא שלח את ישעיהו ואמר לו
ימים באים ונשא כל אשר בביתך ואשר 

בא וראה . ' וגו"אצרו אבתיך עד היום הזה
כמה אותו החטא גרם משום שגלה מה 

 נתן המקום , שכיון שהתגלה,ה נסתרשהי
למקום אחר שלא צריך לשלוט ] שליטה[

 לכן אין ברכה שורה אלא במקום .עליו

á÷ òøôúà ïéøã äîëì éæç àúå" ïåðéàî ä
áùã ïéáåçá÷ã äéî÷î ãéáàúà àì àäã ïéè" ä

 äéî÷ àîéé÷ àðéãå àøãì àøãî òøôúàå íåìë
 êéøèöàã øúàá àðéã éøùå òøôúàã ãò øéãú
 éìâã àáåç àåää áç åäé÷æç åäé÷æçî ïìðî

á÷ã ïéøéúñ"åëòò ïéîò øàùì ä" àìã í>äåä< 
á÷å äàìâì êéøèöà" øîàå åäéòùéì äéì øãù ä

 äéì)å èì äéòùé ( íéàá íéîé äðä øùà ìë àùðå
åâå äæä íåéä ãò êéúåáà åøöà øùàå êúéáá '

 äî éìâã ïéâá àáåç àåää íéøâ äîë éæç àú
éìâúàã ïåéëã íéúñ äåäãá àúëåã áéäééúà 

 ïéâá äéìò äàèìùì êéøèöà àìã àøçà øúàì
 äåî÷åàå íéúñ øúàá àìà àéøù äëøá åàì êë

                                                           

 ).א"ד(היה מוליכם לבית יוסף '  נער אא
של בבל ' מ שהקלי"בה' ולכך מלכות בבל החריב. 'קה לקליפה מיסוד נוקו יני"חי הגלוי היה "שע  פירושב
ל שהוא יסוד "ינקה הקליפה מכת מכה ד"י הגלוי היה גלות וזהו כל מכבדיה הזילוה ר"וע. מ"מק. ינקה

 ).א"נ) (ן"מאי(ק "ודו. פירוש יסוד נוקבא כי ראו ערותה
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 , נסתר)היה( מה שהוא , ובארוה.נסתר
 , כיון שנתגלה. שורה עליו)שהיתה(הברכה 

למקום אחר לשלוט ] שליטה[תן מקום ינ
  .עליו

 åäéàã äî]äëøá íéúñ [)äåä íéúñ åäëøá 

äåäã (ìò àéøù àúëåã áéäééúà éìâúàã ïåéë éå
éåìò äàèìùì àøçà øúàì:  

כל מכבדיה הזילוה כי ראו "כתוב 
כל מכבדיה " אבל . ובארוה,"ערותה
 שהרי משם נשלח , זו מלכות בבל"הזילוה

בעת ההיא שלח " שכתוב ,דורון לירושלים
דך בלאדן בן בלאדן מלך בבל ספרים ומר

ם  שלו,ומה כתוב בהם". ומנחה אל חזקיהו
לחזקיהו מלך יהודה ושלום לאלהים הגדול 

 כיון שיצא הפתק שלו .ושלום לירושלים
 לא נאה , החזיר על לבו ואמר,ממנו

שעשיתי שהקדמתי את שלום העבד 
 קם מכסאו ופסע שלש .לשלום רבו

 וכתב , והחזיר את הפתק שלו,פסיעות
 שלום לאלוה , וכך כתב.אחרים תחתיהם

 .ם לחזקיה ושלו, שלום לירושלים,הגדול
  ".מכבדיה"וזהו 

 áéúë)ç à äëéà ( åàø éë äåìéæä äéãáëî ìë
 àã äåìéæä äéãáëî ìë ìáà äåî÷åàå äúåøò
 ïåøåã øãúùà ïîúî àäã ìáá úåëìî àåä

 áéúëã íìùåøéì)à èì äéòùé ( çìù àéää úòá
 íéøôñ ìáá êìî ïãàìá ïá ïãàìá êãåøî
 äé÷æçì íìù åäá áéúë äîå åäé÷æç ìà äçðîå

êìî íìùåøéì íìùå àáø àäìàì íìùå äãåäé 
äéðî äé÷úô ÷ôðã ïåéëà àì øîàå äéáìì øãäà 

 àîìùì àãáòã àîìù àîã÷àì úéãáò úåàé
îãàâ òñôå äéñøåëî í÷ äéø ' øãäàå ïòéñô

 íìù éëä áúëå åäééúåçú ïéðøçà áúëå äé÷úô
 àãå äé÷æçì íìùå íìùåøéì íìù àáø àäìàì

äéãáëî àåä  
  áø/á  ב/רב

 ".הזילוה" למה ,"הזילוה"ך ואחר כ
 שהראה להם ,"כי ראו ערותה"משום 

 . שאלמלא כך לא הזילוה אחר כך,חזקיה
 התעכב ,מתוך שחזקיהו היה יותר צדיק

כי " שכתוב , ולא בא בימיו,הדבר מלבא
 ואחר כך פקד את ".יהיה שלום ואמת בימי

 כדוגמא זו. אותו החטא על בניו אחריו
 עד לאחר אותו החטא של השבטים עמד

 משום שהדין שלמעלה לא יכל לשלוט ,מכן
 עד שנמצא השעה להפרע ונפרע ,עליהם

 תמיד , ולכן כל מי שיש בידו חטאים.מהם
 "ופחדת לילה ויומם" כמו שנאמר ,פוחד

 "וייראו האנשים כי הובאו" ועל כן .'וגו
  .'וגו

 åàø éë ïéâá äåìéæä àîòè éàî äåìéæä øúáìå
äé÷æç ïåì éæçàã äúåøò äåìéæä àì êë àìîìàã 

 áëòúà øéúé åäé÷æç äàëæ äåäã åâîå øúáì
 áéúëã éåîåéá àúà àìå äàúééàìî äìî

)ç èì äéòùé ( øúáìå éîéá úîàå íåìù äéäé éë
 àã àðååâë äéøúáà éåðáì àáåç àåää ãé÷ô
 àðéãã ïéâá øúáì ãò íéà÷ ïéèáùã àáåç àåää
 çëúùàã ãò åäééìò äàèìùì ìéëé àì àìéòìã

úòù ìë êë ïéâáå åäééðéî òøôúàå àòøôúàì à
 úàã äîë øéãú ìéçã éåãéá ïéáåç úéàã ïàî

 øîà)åñ çë íéøáã (åâå íîåéå äìéì úãçôå ' ìòå
 àã)çé âî úéùàøá ( åàáåä éë íéùðàä åàøééå

åâå':  
וישא עיניו וירא את בנימין אחיו בן "
תוחלת " , רבי חייא פתח ואמר.' וגו"אמו
 ".עץ חיים תאוה באהשכה מחלה לב ווממ
 שאין לאדם להתבונן בבקשתו , ששנינווזה

אל הקדוש ברוך הוא אם באה ואם לא 
 , משום שאם הוא מתבונן בה, למה.באה

. כמה בעלי הדין באים להתבונן במעשיו
 שהרי אותה ההתבוננות שהוא ,וסוד הוא

 גורמת לו למחלת ,מתבונן באותה הבקשה
מד תמיד  זהו מי שעו, מה זה מחלת לב.לב

ועץ . "על האדם להסטין למעלה ולמטה

åâå åîà ïá åéçà ïîéðá úà àøéå åéðéò àùéå '
)èë íù ( øîàå çúô àééç éáø)áé âé éìùî (

 äàá äåàú íééç õòå áì äìçî äëùåîî úìçåú
 àìëúñàì ùð øáì äéì úéìã ïðúã àåä àã

á÷ éáâì äéúåòáá" àì éà éúà éà ä éàî éúà
 ïåäéøàî äîë äéá ìëúñà åäéà éàã ïéâá àîòè
 åäéà àæøå éåãáåòá äéá àìëúñàì åúà àðéãã
 àåääá ìëúñî åäéàã àúåìëúñà àåää àäã
 àã áì äìçî éàî áì úìçîì äéì íéøâ àúåòá

                                                           

 ).א"ד( מיד שיצא הכתב מידו א
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 שנינו מי שרוצה ".חיים תאוה באה
 ,לתוישהקדוש ברוך הוא יקבל את תפ

 ואז תאוה , שהיא עץ חיים, בתורהעסוקי
ו הדרגה שכל תפלות ה ז, מי התאוה.באה

 ומכניסה אותם לפני המלך ,העולם בידיה
 וכתוב שם ,"באה" כתוב כאן .העליון

 באה ,"תאוה באה" וזוהי ".הבערב היא בא"
לפני המלך העליון להשלים את רצון אותו 

  .האיש

 äàèñàì ùð øáã äéìò øéãú íéà÷ã ïàî åäéà
 ïàî ïðéðú äàá äåàú íééç õòå àúúå àìéòì

á÷ã éòáã"á÷é ä àúééøåàá ìãúùé äéúåìö ì
 àã äåàú ïàî äàá äåàú ïéãëå íééç õò éäéàã
 ïåì ìéàòå äéãéá àîìòã ïéúåìö ìëã àâøã àåä
 íúä áéúëå äàá àëä áéúë äàìò àëìî éî÷

)ãé á øúñà ( äåàú àåä àãå äàá àéä áøòá
äàáà àúåòø àîìùàì äàìò àëìî éî÷ äàá 

ùð øá àåääã:  
 ,"חלה לבשכה מותוחלת ממ" ,דבר אחר

זהו המקום שנתן אותו הדבר במקום אחר 
 , ונמשך עד שנתן מיד ליד,שאינו צריך

 משום שמתפשט , למה.ולפעמים שלא יבא
כל אותם הממונים להוריד אותו בונמשך 
 זוהי ,"ועץ חיים תאוה באה. "לעולם

ני ואותם ממלפי  ,התוחלת שלא נמשכת
 אלא שהקדוש ברוך הוא נותן ,המרכבות

 משום שכאשר נמשכת בין , מיד לו)להם(
 כמה הם בעלי הדין ,ני המרכבותואותם ממ

תנת להם רשות לעין ולהסתכל בדינו ישנ
 ומה שיצא מבית המלך ונתן .טרם יתנו לו

 נתן , בין שזוכה בין שלא זוכה,לו לאדם
  ".עץ חיים תאוה באה" וזהו ,מיד

 àã áì äìçî äëùåîî úìçåú øçà øáã
àéää áéäééúàã øúà àåä àøçà øúàá äìî 

 àãéî áéäééúàã ãò àëùîúàå êéøèöà àìã
 ïéâá àîòè éàî éúéé àìã ïéðîæìå àãéì
 àúçðì ïðîî ïåðéà ìëá àëùîúàå àèùôúàã
 àåä àã äàá äåàú íééç õòå àîìòì äéì

á àëùîúà àìã úìçåúâ ïéëéúø ïðîî ïåðéà ïé
á÷ã àìà" áéäé ä)ïåì (]äéì[ ãëã ïéâá øúìàì 

åðéà ïéá àëùîúà ïåðéà äîë ïéëéúø ïðîî ï
 àðééòì àúåùø ïåì áéäééúàã àðéãã ïåäéøàî

é àì ãò äéðéãá àìëúñàìåð äîå äéì ïåðú
 ïéá ùð øáì äéì áéäééúàå àëìî éáî ÷éôðã
 õò àåä àãå ãéî áéäééúà éëæ àìã ïéá éëæã

äàá äåàú íééç:  
 , זה יעקב,"שכהותוחלת ממ" ,דבר אחר

ד לזמן שנמשכה לו התוחלת של יוסף ע
 זה הוא ,"ועץ חיים תאוה באה" .ךואר

 שהרי מזמן שבקש אותו יוסף עד ,בנימין
אותו זמן שהוא בא אליו לא היה אלא זמן 

 זהו שכתוב . שאותו הזמן לא נמשך,מועט
 ".וישא עיניו וירא את בנימין אחיו בן אמו"

 , שדמות אמו היתה בו,"בן אמו"מה זה 
ן כתוב  לכ,והיתה דומה דמותו לדמות רחל

  ".וישא עיניו וירא את בנימין אחיו בן אמו"

 á÷òé àã äëùåîî úìçåú øçà øáã
 êéøà ïîæ ãò óñåéã àúìçåú äéì àëùîúàã
 àðîæî àäã ïîéðá àåä àã äàá äåàú íééç õòå
 àì äéáâì àúàã àðîæ àåää ãò óñåé äéì òáúã
 àðîæ àåää àëùîúà àìã øéòæ àðîæ àìà äåä

ää" ã)èë âî úéùàøá (å úà àøéå åéðéò àùé
 äéð÷åéãã åîà ïá éàî åîà ïá åéçà ïîéðá
 àð÷åéãì äéð÷åéã éîã äåäå äéá äåä äéîàã
 ïîéðá úà àøéå åéðéò àùéå áéúë êë ïéâá ìçøã

åîà ïá åéçà:  
ב בראשונה ו והרי כת,רבי יוסי אמר

 וכאן כתוב ,"וירא יוסף אתם את בנימין"
יזו  א,"וישא עיניו וירא את בנימין אחיו"

 אלא ראה ברוח הקודש את .כאןראיה 
 ובחלקם , שחלקו היה עמהם בארץ,בנימין

 שהרי ,של בנימין ויהודה תשרה השכינה
ראה את יהודה ואת בנימין שבחלקם יהיה 

 àøéå àúéîã÷á áéúë àäå øîà éñåé éáø
 åéðéò àùéå áéúë àúùäå ïîéðá úà íúà óñåé
 àîç àìà àëä äéàø éàî åéçà ïîéðá úà àøéå

ìåçã ïîéðáì àùãå÷ã àçåøá ïåäîò äåä äé÷
 éøùú äãåäéå ïîéðáã äé÷ìåçáå àòøàá
 ïîéðáå äãåäéì äéì àîç àäã àúðéëù

                                                                                                                                                                                     

פ וגם באה "א פב"גורם זיווג וזהו תאוה גימטריא בית באה לז י עץ חיים לימוד התורה" פירוש דעא
 ).א"נ) (ן"מאי (ק"שהיא מדה שמינית מבינה כידוע ומשם נענה בשאלתו ודו' חגימטריא 
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 ,"וירא יוסף אתם את בנימין" וזהו .המקדש
 ואת יוסף שהיה אחיו ,ראה אותו עמהם

 ,אף כאן. לא ראה עמהם באותו החלק
 ".ניו וירא את בנימין אחיו בן אמווישא עי"

וימהר יוסף כי נכמרו " ,מה כתוב אחריו
רחמיו אל אחיו ויבקש לבכות ויבא החדרה 

  ".ויבך שמה

]ã[ óñåé àøéå àåä àãå àùã÷î äåä ïåä÷ìåçá
 äåäã óñåéå ïåäîò àîç äéì ïîéðá úà íúà
 àëä óåà à÷ìåç àåääá ïåäîò àîç àì äåçà
 äî åîà ïá åéçà ïîéðá úà àøéå åéðéò àùéå

åé øäîéå äéøúá áéúë ìà åéîçø åøîëð éë óñ
äîù êáéå äøãçä àáéå úåëáì ù÷áéå åéçà:  

משא גיא חזיון " ,רבי חזקיה פתח ואמר
 בא ".מה לך אפוא כי עלית כלך לגגות

 ,)ה"ד מ"נ פ"אבות דר ( הרי פרשוה,וראה
בזמן שנחרב בית המקדש והיו שורפים 

   עלו כל אותם הכהנים ,אותו באש

 øîàå çúô äé÷æç éáø)ë äéòùéà á ( àùî
 àú úåââì êìë úéìò éë äôéà êì äî ïåéæç àéâ

äåî÷åà àä éæçà àùã÷î éá áéøçúàã àðîæá 
äååàøåðá äéì ïéã÷åî åáéðäë ïåðéà ìë å÷éìñ   

  âø/à  
 וכל המפתחות , המקדש)גגות(על כתלי 

 , עד כאן היינו גזברים שלך, ואמרו,בידיהם
 ,אבל בא וראה.  את שלךקחמכאן ואילך 

 , זו השכינה שהיתה במקדש,"יוןגיא חז"
יניקת ממנה וכל בני העולם היו יונקים 

 שאף על גב שכל הנביאים היו .הנבואה
 מתוכה היו יונקים ,מתנבאים ממקום אחר

גיא " ועל כן היא נקראת ,את נבואתם
 הנה פרשוה שהוא המראה ,"חזיון" ".חזיון

  . של כל הצבעים העליונים
 ,"גותמה לך אפוא כי עלית כלך לג"

 השכינה באה ,שהרי כשנחרב המקדש
ועלתה לכל אותם המקומות שהיה בהם 

 והיתה בוכה על בית ,מדורה בראשונה
 ועל כל , ועל ישראל שהלכו לגלות,מדורה

 ïåäéìúåë ìò>ð"ïåäéââ à< ìëå àùã÷îã 
ééãéá ïéçúôîåäâ ïéøáæâ àðéåä àëä ãò åøîàå 

 àéâ éæç àú ìáà êìéã ìåè êìéàå ïàëî êìéã
ïåéæçãàùã÷îá úåäã àúðéëù àã ä éðá ìëå 

 áâ ìò óàã äàåáðã å÷éðé ïé÷ðé ååä äðéî àîìò
àøçà øúàî ïéàáðúî ååä à÷ ïéàéáð ìëãå 

ïåäúàåáð ïé÷ðé ååä äååâîæ éäéà éø÷úà àã ìòå 
åî÷åà àä ïåéæç ïåéæç àéâ ïéðååâ ìëã åæéç åäéàã ä

 ïéàìò  
äôéà êì äîçúåââì êìë úéìò éë è ãë àäã 

 ìëá ú÷éìñå úàúà àúðéëù àùã÷î áøçúà
 úåäå àúéîã÷á åäá äøåãî äåäã ïéøúà ïåðéà

úëáéäøåãî úéá ìò à åìæàã ìàøùé ìòå 
                                                           

שהיו במקדש ) גדולים(ותאכל אש בארזיך אלו כהנים ] ק"זה בהמ[פתח לבנון דלתיך ) זכריה יא (:ל"ז א
ע הילך מפתחותיך שמסרת "ה רבש"מפתחותן בידן וזורקין כלפי מעלה ואומרים לפני הקב] נוטלים[שהיו 

 . שלחן המלך מכוללנו הואיל ולא היינו גזברין נאמנין לעשות מלאכת המלך ולא
בשריפת [וכיון שראו שהשבי אחור ימינו , החסד' והכהנים הם בחי, המלכות' בית המקדש הוא בחי ב

 ).אור יקר(' סליקו וכו] בית המקדש
שהם שושבינין דמטרוניתא , י החסד אחוז ביסוד'וחלקי הכהנים שהיא בח, היסוד' מפתחות הם בחי ג

 הוא יסוד ]כשושבינין דמלכא [אהרןש: פ שמיני"שעה' ועי, ן"א שהם מעוררים מ"ג קנ ע"ו בח"רח' עי[
 ושם בספר שופטים משמע שהוא .'את הנוק] א"י מד ע" שער מאמרי רשב–ומתקן [והוא מכונן , דאבא

ב שהוא המזווג המלכה עם בעלה בהורדת החסדים להמתיק "ג קעז ע"ז ח"רמ' ועי. לשון של שומר שלה
וחסד , שעתה שהדין שולט מתעלה מקור הברכות לבינה, מן המלכותועלהת סלקו המפתחות , ]גבורותיה

 ).אור יקר(ולכן נפלו לאש הדין ונשרפו באש הגבורה השורף במלכות המקדש , השבי אחור בסוד אחוריים
 .כא כג' י שם ומלכים א"רש' בקעה הנבואה עי ד
נגד כ שהם ,ילאה סתימאה מעדן עיורדיםמוחין ש' ראשים שהם סוד ד' מתחלק לדה הוא הנהר הגדול ה

 ).ש שבירה ה"פת (א"והוא שפע המוחין המתפשט בז, ה" בה"הוישם אותיות ' ד
 ).כתם פז(ה "שלא נכנס שום נביא לתוכה רק מרע, כלומר מההיכלות למטה ממנה ו
לכן ששה ועוד ששה הם , שקויו עמודי שש' ה מרומזים בב"שנו, ולכן היא גי, ה דרך המלכות"הארת נו ז

 ).אור יקר(שכל המדרגות נראין במלכות שהיא עמוקה כגיא , י"ג והוא ג"והמיודח יג "י
 ).כתם פז(פה הוא כינוי לשכינה  ח
רמז על מסעות ). אור יקר(קצוות ' ו, ג"שהוא ג, כלומר שעלית לבחינות העליונות על בחינת המקדש ט

 ).כתם פז('  וכו'ואל הכרוב הב' שנסעה השכינה ועלתה נוסתלקה מההיכל אל הכרוב הא
 ).אור יקר(בכי היא דין ברחמים  י
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אותם החסידים והצדיקים שהיו שם 
קול ' כה אמר ה" שכתוב , ומנין לנו.נאבדו

ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה 
 ואז הקדוש ברוך . נתבאר והרי,"על בניה

מה לך " ,הוא שואל את השכינה ואומר לה
 ,"כלך"מה זה ". אפוא כי עלית כלך לגגות
 ,"כלך" מה זה ,שהרי כי עלית זה מספיק

להכליל עמה כל הצבאות והמרכבות 
האחרים שכולם בכו עמה על חרבן בית 

 , אמרה לפניו".מה לך אפוא"ולכן . המקדש
 ואני מה לי ,נשרף והמקדש ,וכי בני בגלות

אות מלאה ותש" , התחילה ואומרת,כאן
עיר הומיה קריה עליזה חלליך לא חללי 
חרב ולא מתי מלחמה על כן אמרתי שעו 

 , והנה בארנו.' וגו"מני אמרר בבכי
' כה אמר ה"שהקדוש ברוך הוא אמר לה 

  .' וגו"מנעי קולך מבכי

àúåìâááé÷éãö ïåðéà ìë ìòå âéãéñçå ã ïîú ååäã 
 áéúëã ïìðîå åãéáàúàå)é àì äéîøéã ( øîà äë

åäé"äîøá ìå÷ ää ìçø íéøåøîú éëá éäð òîùð 
á÷ ïéãëå øîúà àäå äéðá ìò äëáî" ìéàù ä

äìåäôéà êì äî äì øîàå àúðéëùì æ úéìò éë 
 àäã êìë åäî úåââì êìë)à÷ìñ úéìò (> éë

úéìò<çäãäá àììëàì êìë åäî àéâñ è ìë 
 ìò äîò åëá åäìëã ïéðøçà ïéëéúø ìëå ïéìéç

ùã÷î éá ïáøç äøîà äôéà êì äî êë ïéâáå à
àúåìâá éðá éëå äéî÷éàã÷åúà àùã÷îå àé 

àðàåáé úøîàå úàéøù àëä éì äî ) áë äéòùé
á (äàìî úåàåùúâéøéò ãéäéîåä åèäéø÷ æèäæéìò æé 

êéììççé ïë ìò äîçìî éúî àìå áøç éììç àì 
éúøîàèééëáá øøîà éðî åòù ëåâå  ' àäå

á÷ã àðîé÷åà" äì øîà ä)åè àì äéîøé ( äë
îàåäé ø"åâå éëáî êìå÷ éòðî ä':  

 , מיום שנחרב בית המקדש,ובא וראה
 משום ,לא היה יום שלא נמצאו בו קללות

 היו ישראל ,שכאשר בית המקדש היה קיים
 ,עובדים עבודות ומקריבים עולות וקרבנות

 àì àùã÷î éá áéøçúàã àîåéî éæç àúå
 éá ãëã ïéâá ïéèååì äéá çëúùà àìã àîåé äåä

ïéðçìåô ïéçìô ìàøùé ååä íéé÷ äåä àùã÷îàë 
ïéðáø÷å ïååìò ïéáø÷åáë éáá àéøù àúðéëùå 

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(היינו היא עצמה  א
 ).אור יקר( דהיינו מרכבתה בתחתונים ב
 ).אור יקר(מצד היסוד  ג
 ).אור יקר(מצד החסד  ד
 ).אור יקר(קולה עולה ברמה אל הבינה שהיא מצד החכמה רמה על הספירות  ה
 ).אור יקר(הוא הבינה המתפעלת מהתעוררותה  ו
 ).אור יקר(למה ההתעוררות הזה באף ודין ולא כסדר לקשר הכחות בנקודה אחת בדקות  ז
כולך דרך ערבוביא בפירוד ההיכלות כאומרו הן אראלם צעקו חוצה שאינם נכללים בהיכלין דדכורא  ח

 ).אור יקר(ומלאכי שלום שהם מדכורא מר יבכיון ואינם נכללים 
 ).אור יקר(בחינות הבאות ' יבה על גוהיא מש, כל אלה מרכבות ט
 ).אור יקר(הערה הקודמת ' הראשונה התחתונה עי י

 ).אור יקר(והוא מקום המלאכים ומשכנה על האבנים ' הב יא
 ).אור יקר(' דקותה וכו' בחי יב

נתמלאה תשואות מהדינים הנעשה , במקום שתתמלאת מהתעוררות התחתונים ומעשיהם ותקונים יג 
 ). יקראור(בהם וצעקתם 

 ).אור יקר(מלכות  יד
 ).אור יקר(ה "הומה למעל הובוכה לאותיות י טו
 ).אור יקר) (כלומר כך הי אהיתה(ה "משכן לאותיות י טז
 ).אור יקר(ק מהבינ הוהדין הנעשה בהם קשה מאד "מהו יז
 ).אור יקר(השפעת דין לחללם  יח
 ).אור יקר(נסתלקתי לריב  יט
 ).אור יקר(מאנה הנחם בשום טענה  כ

 ).אור יקר(תיקוני השכינה חוץ מהקרבנות  כא
 ).אור יקר(בחינות לייחוד  כב
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והשכינה שורה בבית המקדש עליהם כמו 
 והיו כל הפנים ,אם שרובצת על בניה

 ברכות למעלה  עד שנמצאו,מאירות
 ולא היה יום שלא נמצאו בו ,ולמטה

 והיו ישראל שרויים לבטח ,ברכות ושמחות
עכשיו .  וכל העולם היה נזון בגללם,בארץ

 והשכינה עמהם ,שנחרב בית המקדש
 , אין לך יום שלא נמצאים בו קללות,בגלות

 ואין נמצאות שמחות ,ללווהעולם מק
ועתיד הקדוש ברוך הוא . למעלה ולמטה

 כמו ,הקים את כנסת ישראל מן העפרל
 כמו , ולשמח את העולם בכל,שנתבאר

והביאותים אל הר קדשי "שנאמר 
בבכי " וכתוב ,' וגו"ושמחתים בבית תפלתי

 , כמו שבהתחלה".יבאו ובתחנונים אובילם
בכו תבכה בלילה ודמעתה על "שכתוב 

 , בבכי יחזרו, כך גם כן לאחר כך,"לחיה
  .'ו וג"בבכי יבאו"שכתוב 

åäééìò àùã÷îààééðá ìò àòéáøã àîàë á ååäå 
ïéøéäð ïéôðà ìëâàìéòì ïàëøá åçëúùàã ãò ã 

àúúåäé äåä àìå ïàëøá äéá çëúùà àìã àîåå 
ïååãçåæøù ìàøùé ååäå ééïöçøì ïç ìëå àòøàá 
àîìòè éá áéøçúàã àúùä åäééðéâá ïæúà äåä 

 àîåé êì úéì àúåìâá ïåäîò àúðéëùå àùã÷î
 ïååãçå àéèìúà àîìòå ïéèååì äéá çëúùà àìã

á÷ ïéîæå àúúå àìéòì åçëúùà àì" àî÷àì ä
 øîúàã äîë àøôòî ìàøùé úñðëì äì éãçîìå

 øîà úàã äîë àìëá àîìò)æ åð äéòùé (
 úéáá íéúçîùå éùã÷ øä ìà íéúåàéáäå

åâå éúìôú ' áéúëå)ç àì äéîøé ( åàåáé éëáá
àúéîã÷áã äîë íìéáåà íéðåðçúáåé áéúëã 

)á à äëéà ( ìò äúòîãå äìéìá äëáú äëá
 áéúëã ïåøãäúé éëáá øúáì éîð éëä äéçì

åâå åàáé éëáá':  
האנשים שלחו המה הבוקר אור ו"
 כאן יש , רבי אלעזר אמר".ריהםווחמ

 , אם הם היו הולכים ונשלחים,להתבונן
 ".ריהםוהמה וחמ"ב בתורה ולמה לנו לכת

תנו לעבדים וולקחת א"אלא משום שכתוב 
לחו המה ווהאנשים ש" לכן ,"רינווואת חמ

 כדי שלא ישארו הם ,"ריהםווחמ
 ,פתח ואמר. וחמוריהם כמו שאמרו

 "ש את חמורוו אברהם בבוקר ויחבוישכם"
 אותו הבוקר של אברהם היה מאיר .'וגו

 אז זכותו של ,לעמוד עליהם בזכותו

 íäéøåîçå äîä åçìù íéùðàäå øåà ø÷áä
)â ãî úéùàøá ( úéà àëä øîà øæòìà éáø

 ïì äî åøãúùàå éìæà ååä ïåðéà éà àìëúñàì
àìà íäéøåîçå äîä àúééøåàá áúëîìàé ïéâá 

 áéúëã)çé âî íù ( úàå íéãáòì åðúåà úç÷ìå
 íäéøåîçå äîä åçìù íéùðàäå êë ïéâá åðéøåîç

ïåøàúùé àìã ïéâá åøîà÷ãë ïåäéøåîçå ïåðéà 
øîàå çúôáé) íùâ áë  ( ø÷áá íäøáà íëùéå

åâå åøåîç úà ùåáçéå ' äåä íäøáàã ø÷á àåää
 åäééìò àîéé÷ì øéäð>äéúåëæá <)ïåäúåëæá( ïéãë 

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(שואבת התעוררותם תמיד  א
 ).אור יקר(י בניה "ומצד התעוררותה למעלה ע, בארץ' בבחינת מרכבתה על ישראל שהיא אופן א ב
 ).אור יקר(ספירות העלינוות מאירוות למלכות  ג
 ).אור יקר(בספירות עליונות  ד
 ).אור יקר(בהיכלות  ה
 ).אור יקר(ק "מו ו
 ).אור יקר(מבינה  ז
 ).אור יקר(שעם ישראל הם הראשונים לקבל שפע הספירות  ח
 ).אור יקר(שאר השרים והארצות  ט
וכאשר נחזור בעלייתה , כ ירדה אל מקום שאין בכיה אל אכמתים"בתחילת הגלות היה כח לבכות ואח י

 ).אור יקר(כ אל השמחה "הבכיה ואחתעלה קצת ותחיה ותשוב אל 
 מגניבה שאין לו תובעים וזהו חמורינו יםם למלך כי ממונה פירוש כי הנהריגם בטענת גנבים נכסייא

ש דבטענת גנבים "ק במ"ולכאורה ק (.ח"ז. ואת ממונינו והשתא שולחו המה וחמוריהם פירוש נכסיהם
ט דהרוגי "ל כרבנן בסנהדרין דף מ"ך והלא קיינכסיהם למלך דמשמע דשאר הרוגי מלכות אין נכסיהם למל

ה לא נאמר זה "ואט דב"ף קנ"א בתשובה סימן אל"מלכות נכסיהם למלך ואפשר דסבר כמו שנסתפק הרשב
 ).א"נ) (ן"מאי(ק "ודו

ב "ח עש"ז. ה דהשכים ויחבוש חמורו ניצולו" השתא רוצה לדרוש וחמוריהם רמז דבזכות אברהם אעיב
 ).א"נ(
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אברהם עמדה עליהם והלכו בשלום ונצלו 
 משום שאותה השעה עמד עליהם ,מן הדין

 רק שזכות אותו הבוקר ,הדין להפרע מהם
 ,נה עליהם ונשלחו מן הדיןישל אברהם הג

  .ותו זמןשלא שלט עליהם בא

 íìùá åìæàå åäééìò àîéé÷ íäøáàã àúåëæ
åúùà àîéé÷ àúòù àéääã ïéâá àðéã ïî åáéæ

æã øá åäééðî àòøôúàì àðéã åäééìò àúåë
 ïî åçìúùàå åäééìò ïéâà íäøáàã ø÷á àåääã

àðîæ àåääá åäééìò èéìù àìã àðéã:  
וכאור בוקר " ,רבי יהודה פתח ואמר

 זהו האור של אותו בוקר של ,"יזרח שמש
 זהו השמש של ,"יזרח שמש" .אברהם

בוקר לא " ".ויזרח לו השמש" שכתוב ,יעקב
  שאותו בוקר הוא לא כל כך עבות,"עבות

 "נגה ממטר" ".מטרממנגה " אלא ,]יםדינ[
 שאותו מטר ,הוא המטר שבא מצד יצחק

וכאור " ,דבר אחר. מוציא דשא מן הארץ
   באותו אור הבוקר של אברהם ,"בוקר

 çúô äãåäé éáø)ù"ã âë á ( çøæé ø÷á øåàëå
 çøæé íäøáàã ø÷á àåääã àøåäð àåä àã ùîù

 áéúëã á÷òéã àùîù àåä àã ùîù) úéùàøá
àì áì (ùîùä åì çøæéå) á ìàåîù 'íù( àì ø÷á 

 àìà êë ìë úåáò åäéà àì ø÷á àåääã úåáò
)íù ( øèîî äâð øèîî äâðî)ã( åäéà)àøèî 

éúàã( àùã ÷éôà àøèî àåääã ÷çöéã àøèñî 
 ø÷á øåàëå øçà øáã õøàîá ø÷áã åøéäð àåää

íäøáàã  
  âø/á  ב/רג

כאורו של  שאורו , זהו יעקב,יזרח שמש
 משום ,"וקר לא עבותב" .אותו בוקר

 שהרי ,שאותו בוקר אינו חשוך אלא מאיר
 , הדין לא שולט כלל,בשעה שבא הבוקר

מנגה " .אלא הכל מאיר בצד של אברהם
 שהוא , זהו הצד של יוסף הצדיק,"ממטר

ממטיר על הארץ להוציא דשא וכל טוב 
  .העולם

 äéìéã åøéäðã á÷òé àåä àã ùîù çøæé
ò àì ø÷á ø÷á àåääã åøéäðë àåääã ïéâá úåá

 àúòùá àäã øéäð àìà êåùç åäéà åàì ø÷á
 øéäð àìë àìà ììë àðéã àèìù àì ø÷á éúàã
 àøèñ àåä àã øèîî äâðî íäøáàã àøèñá
 à÷ôàì àòøà ìò øéèîà åäéàã ÷éãöä óñåéã

àîìòã åáéè ìëå äàùã:  
 בשעה , בא וראה,אמר רבי שמעון

 ,שנכנס הלילה ופורש כנפיו על העולם
מנים לצאת ורים מזיקים מזכמה שומ

 וכמה בעלי הדינים ,ט בעולםוולשל
 ושולטים ,מתעוררים בכמה צדדים למינם

 , כיון שמגיע הבוקר ומאיר.על העולם
 וכל אחד ,כולם מסתלקים ולא שולטים

כמו . ואחד נכנס למקומו ושב למקומו
 . זה בוקר של אברהם,"הבוקר אור"שנאמר 

 שהיו ,ן אלו בעלי הדי,"לחוווהאנשים ש"
 "המה(" ,"ריהםוהמה וחמ" .שולטים בלילה

 ")ריהםווחמ" ,אותם בעלי הדינים שאמרנו
 ,מאהוקים שבאים מצד הטוהם שומרי הח

שאינם קדושים ולא שולטים ולא נראים 
דם של אותם י והם מצ.שבא הבוקראז מ

שהרי . קים שאמרוו שומרי הח,החמורים
אין לך דרגות עליונות שאין בהם ימין 

 àéìéìã àúòùá éæç àú ïåòîù éáø øîà
ïéøéäè éðéãøâ äîë àîìò ìò éåôãâ ùéøôå ìàòà 

 ïåäéøàî äîëå àîìòá äàèìùìå à÷ôðì ïéðéîæ
 ìò éèìùå åäééðæì ïéøèñ äîëá ïéøòúî ïéðéãã

ë øéäðå àøôö éúàã ïåéë àîìò àìå é÷ìúñî åäì
 äéøúàì áúå äéúëåãì ìàò ãçå ãç ìëå éèìù

 øîà úàã äîë)â ãî úéùàøá ( àã øåà ø÷áä
 íäøáàã ø÷á)íù ( ïéìà åçìù íéùðàäå

 äîä àéìéìá ïéèìù ååäã àðéãã ïåäéøàî
íäéøåîçåá àøèñî ïééúàã ïéñåîéð éðéãøâ ïåðéà 

 àìå ïéèìù àìå ïéùéã÷ ïåðéà åàìã àáàñîã
 éëî ïåæçúàøèñî ïåðéàå àøôö éúà  éøîç ïåðéà

ïéñåîéð éðéãøââ ïéâøã êì úéì àäã ïøîà÷ã 

                                                           

 ).א"ד(י דת ונימוסי בני העולם רת בעלי דינים וכן גרדיני נימוסין הממונים על עוב אורות חיילוא
á )ñ" àíäéøåîçå ïøîà÷ã àðéãã ïåäéøàî ïåðéà äîä (–ôã "å. 

דו שלא לעורר יח חמור הוא כח תוקף הדין שבחיצונים אשר בסוד זה נאמר לא תחרוש בשור ובחמור ג
ת הדין החזק ואלו גרדיני נימוסין משתלשלין ומתאחזין מהם ים הם כחורואותן חמו. תוקף הדין בעולם

 ).א"ד(ובהם 
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 דרגות על דרגות , רחמים ודין,לושמא
 וטמאות מצד ,שהוקדושות מצד הקד

 אלו על , וכולם דרגות על דרגות.מאהוהט
 ובכל מקום שמתעורר הבוקר של .אלו

 כולם עוברים ולא ,אברהם בעולם
 לעמוד )קיום( משום שאין להם ,שולטים

 והקדוש ברוך . אלא בצד שמאל,בצד ימין
ל אחד  להנהיג כההוא עשה יומם וליל

 אשרי חלקם של .ואחד לצד שלו כראוי לו
  .ישראל בעולם הזה ובעולם הבא

 àøèñî ïéùéã÷ ïéâøã ìò ïéâøã àðéãå éîçø
 åäìëå àáàñîã àøèñî ïéáàñîå äùåã÷ã
 ø÷áã øúà ìëáå ïéìà ìò ïéìà ïéâøã ìò ïéâøã

 åäìë àîìòá øòúà íäøáàã>éøáòúî <
)îéøòáú( ïåì úéìã ïéâá éèìù àìå >àîåé÷< 

á÷å àìàîù øèñá àìà àðéîé øèñá àîéé÷ì" ä
 äéøèñì ãçå ãç ìë àâäðàì àéìéìå àîîé ãáò
 àîìòá ìàøùéã ïåä÷ìåç äàëæ äéì éæç à÷ãë

éúàã àîìòáå ïéã:  
וזרחה לכם יראי " ,רבי חייא פתח ואמר

 בא ".שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה
 ברוך הוא להאיר  עתיד הקדוש,וראה

לישראל אותו השמש שגנז הקדוש ברוך 
שגנז הקדוש (הוא מיום שנברא העולם 

 כמו , מפני הרשעים של העולם)ברוך הוא
ואת אותו ". וימנע מרשעים אורם"שכתוב 

 שכאשר ,האור גנז אותו הקדוש ברוך הוא
 היה מאיר מסוף העולם ועד ,יצא בראשונה

נוש  כיון שהסתכל בדור א.סוף העולם
ובדור המבול ובדור הפלגה ובכל אותם 

כיון שבא .  גנז את אותו האור,הרשעים
יעקב ונדבק באותו הממונה הגדול של עשו 

 אז מה , והיה נכה,והכיש אותו בירכו
 אותו , איזה שמש".ויזרח לו השמש" ,כתוב

 משום שיש בו רפואה לרפא ,השמש שגנז
 ואחר כך נרפא בשמש .בתוואותו מארכ

 שלם ,"ויבא יעקב שלם"כתוב  ש,ההוא
ועל כן עתיד הקדוש ברוך . בגופו שנרפא

הוא לגלות את השמש ההוא ולהאיר אותו 
וזרחה לכם יראי שמי " שכתוב ,לישראל

 זה ,"שמש צדקה" מה זה ".שמש צדקה
ומרפא " .השמש של יעקב שנרפא בו

 . של אותה שמש כולם יתרפאו,"בכנפיה
ן משום שהנה בזמן שישראל יקומו מ

 ,גרים וכמה סומים יהיו בהםי כמה ח,העפר
ואז הקדוש ברוך הוא יאיר להם אותה 

ומרפא " שכתוב ,השמש להרפא בה
ואז יואר אותו השמש מסוף ". בכנפיה

 ולישראל תהיה ,העולם ועד סוף העולם
 והעמים עובדי עבודת כוכבים ,רפואה

 , אבל לישראל מה כתוב.ומזלות ישרפו בו
כתך מהרה ו ואראז יבקע כשחר אורך"

  ".יאספך' תצמח והלך לפניך צדקך כבוד ה

 øîàå çúô àééç éáø)ë â éëàìî ( íëì äçøæå
 éæç àú äéôðëá àôøîå ä÷ãö ùîù éîù éàøé

á÷ ïéîæ" àùîù àåää ìàøùéì ïåì àøäðàì ä
á÷ æéðâã"àîìò éøáúàã àîåéî äàá÷ æðâã " ä

 áéúëã äîë àîìòã éòéùø éî÷î)åè çì áåéà (
ùøî òðîéå äéì æéðâ àøåäð àåääå íøåà íéò

á÷" éôééñî øéäð äåä àúéîã÷á ÷ôð ãëã ä
ãá ìëúñàã ïåéë àîìò éôééñ ãòå àîìò äéø

ã äéøãáå ìåáîã äéøãáå ùåðàã ìëáå äâìô
 àúàã ïåéë àøåäð àåääì äéì æéðâ àéáééç ïåðéà
 åùòã àáøáø àðîî àåääá ÷áãúàå á÷òé

 ïéãë éëð äåäå äéìéã àëøéá äéì ùéëàå äî
 áéúë)áì áì úéùàøá ( ïàî ùîùä åì çøæéå

 àúåñà äéá úéàã ïéâá æéðâã àùîù àåää ùîù
 àåääá éñúà øúáìå äéúáåëøàî äéì äàñúàì

 áéúëã àùîù)çé âì íù ( íìù íìù á÷òé àáéå
á÷ ïéîæ àã ìòå éñúàã äéôåâá" àåää äàìâì ä

 áéúëã ìàøùéì äéì àøäðàìå àùîù) â éëàìî
ë (éàøé íëì äçøæå ùîù éàî ä÷ãö ùîù éîù 

 àôøîå äéá éñúàã á÷òéã àùîù àã ä÷ãö
 àäã ïéâá åäìë ïåñúé àùîù àåääáã äéôðëá
 äîëå ïéøâç äîë àøôòî ìàøùé ïåîå÷éã àðîæá

á÷ ïéãëå ïåäá ïåäé ïéîåñ" àåää ïåì øéäðé ä
 äéôðëá àôøîå áéúëã äá äàñúàì àùîù
 ãò àîìò éôééñî àùîù àåää øéäðúé ïéãëå

éôééñ ïéîòå àúååñà àäé ìàøùéìå àîìò 
åëòò" áéúë äî ìàøùéì ìáà ïåã÷åúé äéá í

)ç çð äéòùé ( êúëåøàå êøåà øçùë ò÷áé æà
åäé ãåáë ê÷ãö êéðôì êìäå çîöú äøäî" ä

êôñàé:  

                                                           

אלא שכל גילוי ', ה אכן הראה את זה לאדם ודוד וכו"ב שהקב"לעיל לא ע' עי, )ו"לש(א "לעיל קלא ע א
  ).א"ב קי ע"ה ח"דע(מלמעלה הוא מהאור הגנוז דרך מסכים ועל דרך מטי ולא מטי 
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וליוסף " .אנו חוזרים לדברים הראשונים
 "לד שני בנים בטרם תבא שנת הרעבוי

קב והיה שארית יע" , רבי יצחק פתח.'וגו
' בגוים בקרב עמים רבים כטל מאת ה

כרביבים עלי עשב אשר לא יקוה לאיש 
 בכל יום , בא וראה".ולא ייחל לבני אדם
 מתעוררת צפור אחת ,ויום כשהאור עולה

 , וקוראת שלש פעמים,בעץ של גן העדן
 לכם , והכרוז קורא בחיל,והשרביט מזדקף

 מי מכם שרואה ,י הממשלהֵראומרים ַש
 בעולם ולא יודעים יםעומד ש,ולא רואה

 ולא משגיחים בכבוד ,על מה קיימים
   .רבונם

>éàîã÷ éìéîì àðøãäà< éðù ãìåé óñåéìå 
åâå áòøä úðù àáú íøèá íéðá')  àî úéùàøá

ð( çúô ÷çöé éáø )æ ä äëéî ( á÷òé úéøàù äéäå
åäé úàî ìèë íéáø íéîò áø÷á íéåâá" ä

 àìå ùéàì äå÷é àì øùà áùò éìò íéáéáøë
é ãë àîåéå àîåé ìëá éæç àú íãà éðáì ìçé

 àúðâã àðìéàá àøôéö ãç øòúà à÷ìñ àøåäð
 àèéáøùå ïéðîæ úìú éø÷å ïãòãé àæåøëå ó÷ãæ

éðîøåä ïéøîà ïåëì ìéçá éø÷à ïàî éøééøåáã 
îéé÷ã éîç àìå éîçã ïåëðîé éòãé àìå àîìòá 

ïåäéøàîã àø÷éá ïéçéâùî àì éîéé÷ äî ìò  
  ãø/à  א/רד

 ולא עוסקים ,ומדת לפניהםהתורה ע
 על מה יקומו , טוב להם שלא נבראו,בה

 אוי להם כשיתעוררו ימי רע .תבונהבלי 
מי הם הימים של . ויטרדו אותם מן העולם

 , אם תעלה על דעתך שהם ימי הזקנה,רע
 אם זכה בבנים , שהרי ימי הזקנה,לא כך

 , מי הם ימי רע. הם ימי טוב,ובני בנים
וזכר את " שכתוב ,אלא הם כמו שנאמר

בוראיך בימי בחורתיך עד אשר לא יבאו 
 אלא סוד , אינם ימי הזקנה".ימי הרעה

 כשברא הקדוש ברוך הוא את ,הדבר
 וכל , ברא אותו באותיות התורה,העולם

 עד שהתקיימו כל ,אות ואות נכנסה לפניו
 וכל אותן אלפא .ת"אותיות באות בי

  כולן עומדות,ביתות שהתגלגלו האותיות
כיון שהתגלגלו .  לברוא העולם)לןוכ(

 ,ר יחד"והתחברו שתי אותיות הללו ט
 עד שגער בה , ולא התיישבה,ת"עלתה טי

 על ,ת"ת טי" טי,הקדוש ברוך הוא ואמר לה
 .ישבת במקומךי עולה ואינך מתהמה את

 וכי עשית אותי להיות אות ,אמרה לפניו
 שהרי התורה פתחה בי כי ,בראש של טוב

ני מתחברת להתיישב עם אות  איך א,טוב
 שהרי את , שובי למקומך,אמר לה. רע
 שהרי האדם שאני רוצה ,אותה יכהצר

 áè äá éìãúùî àìå åäééî÷ àîéé÷ àúééøåà
 àìá ïåîå÷é äî ìò ïåøáé àìã ïåì ïåì éåå åðúìëñ

)ã( ïåäì ïåãøèéå åäééìò òøã éîåé ïåøòúé ãë
 êúòã à÷ìñ éà òøã ïéîåé ïåðéà ïàî àîìòî
 éà åáéñã éîåé àäã éëä åàì åáéñã éîåé ïåðéàã
 ïåðéà ïàî ïåðéà áèã éîåé ïéðá éðáå ïéðáá äëæ
 áéúëã øîúàã äîë ïåðéà àìà òøã ïéîåé

)à áé úìä÷ (åçá éîéá êàøåá úà øåëæå êéúåø
 ïéîåé ïåðéà åàì äòøä éîé åàáé àì øùà ãò

á÷ àøá ãë äìîã àæø àìà åáéñã" àîìò ä
 úìàò úàå úà ìëå àúééøåàã ïååúàá äéì àøá

éá úàá ïååúà åäìë åîéé÷úàã ãò äéî÷"úá ìëå 
 éîéé÷ åäìë ïååúà åìâìâúàã úåúéá àôìà ïåðéà

)åäìë ( åøáçúàå åìâìâúàã ïåéë àîìò éøáîì
ååúà ïéøúè ïéìà ï"øâéè à÷ìñ àãçë " àìå ú

á÷ äá øòâã ãò úáùééúà"éè äì øîàå ä" ú
éè" êéúëåãá úáùééúà àìå à÷ìñ úà äî ìò ú

 úà éåäîì éì úãáò éëå äéî÷ äøîà]àùéøá [
)àøéøá(éá çúô àúééøåà àäã áåèã   áåè éë

 øîà òø úàá àáùééúàì àøáçúî àðà êéä
 øá àäã äì êéøö úà àäã êéøúàì áåú äì ùð

                                                           

בו חיות ועופות או דגים ' י הוא מקום שנצודי"ראים כן כי מלת ביבר השרים המושלים בבני אדם נקא
ל ומצודה פרוסה "י אשר בני אדם ניצודים בהם כארז"ז הוא בדמיון הביבר"וכל אחד לפי עניינו והנה העוה

כמבואר ' י ולהם יוצא הכרוז מאן מנכון וכו"והשרים המושלים בהם נקראים הורמני דביבר. על כל החיים
פירוש השרים בעלי הורמנא ושולטנא דבוריירי פירוש המבוררים להיות בעלי ממשלה ). א"ד() ב"הרש(

  ).א"נ) (ב"הרש(והורמנא 
 ).ו"לש(ב "ב ולקמן רה ע"ב ע”ש ולעיל ע"ע' ד אלא מלמד כו"ע' א פ"ח רות ל ע"עיין זו ב
. ע"ב. פ"ב המתחלף א"י בא"בס' ד שערים פנים ואחור כנז"ד רלו כדמפרש ואזיל והתחברות הזה בא בסג

ם מסיים "ל ב"ב דא"ם פירש בא"והרא. ח"ז. ר ביחד"יט הר. ר"ט. ש"ק. ת"צ. י"ח. ך"ז. ל"ו. ם"ה. ן"ד. ס"ג
 ).א"נ(ב זאת נעשה מפסיקת המלבוש כנודע "לפי שא. ת"כ. ש"י. ר"ט
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חד כא תיכללו שתיכן ,לברוא בכם
 אבל את לימין והוא ,##*?@ויברא

  . ואז שבו והתיישבו זו עם זו יחד.לשמאל

 øá ìéìëúà åëééååøú ïåëá éøáîì éòá àðàã ùð
äéàå àðéîéì úà ìáà éøáúéå àãçëå àìàîùì 
àãçë àãá àã åáùééúàå åáú ïéãëå:  

באותה שעה הפריד אותם הקדוש ברוך 
 את כל אחת ואחת ימים , וברא אותן,הוא

 . אלו לימין ואלו לשמאל,ושנים ידועות
 ואלו של ,אלו של הימין נקראים ימי הטוב

 ועל כן אמר .אל נקראים ימי הרעההשמ
 שאלו , עד אשר לא יבאו ימי הרעה,שלמה

 .שהוסובבים את האדם בחטאיו שהוא ע
 ,כיון שנבראו ימים של טוב וימים של רע

ולכן . כלל באדםיאזי שבו והתיישבו לה
ן עקבי ולמה אירא בימי רע עו" ,אמר דוד

 אלו , וזה הסוד. ימי רע ודאי,"יסובני
 ואלו , שנות הרעב,רעבנקראים ימי 

וסוד . בעו שנות הש,בעונקראים ימי הש
ן הברית י שלא להוציא את מעי,הדבר

 ולכן יוסף . בשנת הרעב,הקדוש בימי הרעב
ינו בשנת י סתם את מע,שהוא סוד הברית

 . ולא נתן לו מקום לרבות בעולם,הרעב
 שכאשר שולטת שנת ,צריך לאדםואת זה 

דש ות קין הבריים את מעו שיסת,הרעב
  . כדי שלא יתן לו מקום לרבות בעולם,שלו

á÷ ïåì ùéøô àúòù àéääá" ìëì ïåì àøáå ä
 ïéìàå àðéîéì ïéìà ïòéãé ïéðùå ïéîåé ãçå ãç
 ïéìàå áåèä éîé ïåø÷úà àðéîéã ïéìà àìàîùì
 äîìù øîà àã ìòå äòøä éîé ïåø÷úà àìàîùã

)à áé úìä÷ ( ïéìàã äòøä éîé åàáé àì øùà ãò
ì ïéøçñî ïåéë ãéáò åäéàã éåáåçá ùð øáì äé

 åáú ïéãë òøã ïéîåéå áåèã ïéîåé ïåøáúàã
 êë éðéâáå ùð øáá åäá àììëúàì åáùééúàå

 ãåã øîà)å èî íéìäú ( ïåò òø éîéá àøéà äîì
 ïåø÷à ïéìà àã àæøå éàãå òø éîé éðáñé éá÷ò
 éðù òáù éîé ïåø÷à ïéìàå áòøã ïéðù áòø éîé

àì àìã äìîã àæøå òáù úéøáã àòåáî à÷ô
 óñåé êë ïéâáå áòøä úðùá áòø éîåéá àùéã÷
 áòøä úðùá äéòåáî íéúñ úéøáã àæø åäéàã

 àîìòá äàâñàì àúëåã äéì áäé àìå]å éòá àã
 íéúñéã áòøä úðù àèìù ãëã ùð øáì äéì

 úéøáã àòåáî>äéìéã àùéã÷<äé àìã ïéâá é á
àîìòá äàâñàì àúëåã äéì[:  

 .ה הוא סוד עליון סוד ז,רבי שמעון אמר
 , כיון שהיא שולטת,בשנת הרעב ההיא

 משום שאם אינו ,ינוים את מעוצריך לסת
ך רוח לאותו הולד ו גורם למש,סותם אותו
ל ו ונותן מקום לצד ההוא לגד,מהצד ההוא

 ועוד .שהומאה בצד הקדו צד הט,בעולם
. ' וגו"תחת שלוש רגזה ארץ" שכתוב ,סוד

לק וסתם י ס,ת סוד הברי,ולכן יוסף הצדיק
 שלא להתערב ,ינו בשנת הרעביאת מע

 ומי שפותח . ולתת לה מקום,עמה כלל
בגדו כי ' בה" עליו כתוב ,מעיינו בזמן ההוא

 שהרי .' וגו"בנים זרים ילדו עתה יאכלם
 "בגדו' בה" . ודאי"בנים זרים"אלו נקראים 

 ולכן אשרי חלקם של ישראל .ודאי
 שלא החליפו מקום קדוש ,הקדושים

לד ווליוסף י"ועל זה כתוב . במקום טמא
 שהרי ,"א שנת הרעבושני בנים בטרם תב

 סתם ,מהזמן ההוא ששלטה שנת הרעב
לק את מקורו שלא לתת יאת מעיינו וס
מאה ולא להחליף מקום של ובנים לצד הט

 וצריך אדם .מאהודש במקום של טוק
 ,טו וישל קדושהלצפות לרבונו כשיבא

יר פניו מבית המסת' וחכיתי לה"ככתוב 
  ".יעקב וקויתי לו

 äàìò àæø åäéà àã àæø øîà ïåòîù éáø
 éòá àèìù éäéàã ïåéë áòøä úðù àéääá
 íéøâ äéì íéúñ àì éàã ïéâá äéòåáî àîúñàì
 àøèñ àåääî àãìå àåääì àçåø àëùîàì
 àîìòá éùôîì àøèñ àåääì àúëåã áéäéå
 àæø åúå àùãå÷ã àøèñá àáàñîã àøèñ

 áéúëã) ì éìùîàë (åâå õøà äæâø ùìù úçú '
 íéúñå ÷éìñ úéøáã àæø à÷éãö óñåé êë ïéâáå

 àìã áòøä úðùá äéòåáî]àáøòúàì [
)àøòúàì( ïàîå àúëåã äì áäéîìå ììë äãäá 

 áéúë äéìò àðîæ àåääá äéòåáî çúôàã) òùåä
æ ä (åäéá" íìëàé äúò åãìé íéøæ íéðá éë åãâá ä
åâå 'éàãå íéøæ íéðá ïåø÷à ïéìà àäãåäéá " ä

æ êë ïéâáå éàãå åãâá ìàøùéã ïåä÷ìåç äàë
à àìã ïéùéã÷ àúëåãá àùéã÷ àúëåã åôìç

 áéúë àã ìòå àáàñî)ð àî úéùàøá ( óñåéìå
 àäã áòøä úðù àáú íøèá íéðá éðù ãìåé
 íéúñà áòøä úðù àèìùã àðîæ àåääî
 àøèñì ïéðá áäéîì àìã äéøå÷î ÷éìñå äéòåáî

÷ã àúëåã àôìçàì àìå àáàñî àúëåãá àùãå
 àùãå÷ã äéøàîì äàëçì ùð øá éòáå àáàñîã
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 áéúëãë èåìùéå éúéé ãë)æé ç äéòùé ( éúéëçå
åäéì"åì éúéå÷å á÷òé úéáî åéðô øéúñîä ä:  

אשריהם הצדיקים שיודעים את דרכי 
הקדוש ברוך הוא ושומרים את מצוות 

כי ישרים דרכי " שכתוב ,התורה ללכת בהם
 ".עים יכשלו בםשוקים ילכו בם ופיוצד' ה

אלהיכם חיים ' ואתם הדבקים בה"וכתוב 
והתקדשתם "ג וכתוב "א ל"ר( ".כלכם היום
 שהרי ,)'ה( "שים כי קדוש אניווהייתם קד

  צה לקדש את ישראל והקדוש ברוך הוא ר

á÷ã éåçøåà ïéòãéã àé÷éãö ïåðéà ïéàëæ" ä
 áéúëã åäá êäéîì àúééøåàã éãå÷ô éøèðå

)é ãé òùåä (íéøùé éëåäé éëøã " åëìé íé÷éãöå ä
 áéúëå íá åìùëé íéòùåôå íá)ã ã íéøáã (

åäéá íé÷áãä íúàå"ëéäìà ä" íëìë íééç í
 íåéä)]ð"à [ áéúëå)ãî àé àø÷éå ( íúùã÷úäå

éðà ùåã÷ éë íéùåã÷ íúééäå åäé"äàá÷ àäã " ä
ìàøùéì åäì àùã÷ì àòá  

  ãø/á  ב/רד
 ). ולא יהיה להם כלום בצד הטמאה,בכל

 אדם , כשהצד הזה שולט בעולם,ראהבא ו(
 משום ,להראות לפניו בשוקצריך לא 

 .תנה לו רשות להשחיתישיכול להזיק ונ
ויאמר יעקב " ,ובא וראה מה כתוב ביעקב

 שלא רצה להראות ,"לבניו למה תתראו
ומשום זה הקדוש ברוך הוא הזהיר ). לפניו

א "כמו שנאמר ס( ,את ישראל להתקדש
 ".ים כי קדוש אנישווהייתם קד" )שכתוב
 מלכות , זה הקדוש ברוך הוא,"אני"מי זה 

 המלכות האחרת של ,השמים הקדושה
 ,נקראת אחרת כוכבים ומזלות עובדי עבוד

' כי לא תשתחוה לאל אחר כי ה"שכתוב 
  ".קנא שמו

íåìë àáàñîã àøèñá ïåì àäé àìå àìëá 
 àì àîìòá àèìù àã àøèñ ãë éæç àú

æçúàì ùð øáì äéì êéøèöà äéî÷ à÷åùá äà
 àìáçì àúåùø äéì áéäééúàå à÷æðì ìéëéã ïéâá

 áéúë äî á÷òéá éæç àúå)áî úéùàøáà  (
 éòá àìã åàøúú äîì åéðáì á÷òé øîàéå

äéî÷ äàæçúàì (á÷ àã ïéâáå" åäì øäæà ä
àùã÷úàì ìàøùéì) øîúàã äîë( ]áéúëã[ 

)ãî àé àø÷éå ( ïàî éðà ùåã÷ éë íéùåã÷ íúééäå
 àùãå÷ àã éðààùéã÷ íéîù úåëìî àåä êéøáá 

åëòòã àøçà àúåëìî" áéúëã øçà éø÷à í
)ãé ãì úåîù ( éë øçà ìàì äåçúùú àì éë

åäé"åîù àð÷ ä:  
שלטון העולם הוא  "אני" ,ובא וראה

 "אחר" . והכל תלוי בו,הזה והעולם הבא
 צד האחר בצד "אחר" ,מאהוצד הט

 ואין לו , ושלטונו בעולם הזה,מאהוהט
 ומשום זה מי שנדבק ,ם הבאכלום בעול

 הזה יש לו חלק בעולם הזה ובעולם "אני"ב
 נאבד , הזה"אחר"ומי שנדבק ב, הבא

 . העולם ואין לו חלק בעולם הבאאותומ
 משום ,ויש לו חלק בעולם הזה בטומאה

 עובדי עבודת ,שאותה המלכות האחרת
 כמה הם מגנים שומרים ,כוכבים ומזלות

ולכן . ממונים בה לשלוט בעולם הזה
 אחר שירד ונדבק בדרגה ]בן אבויה [אלישע

 ולא , נטרד מן העולם הבא ההוא,הזו

 éúàã àîìòå ïéã àîìòã åðèìù éðà éæç àúå
 øçà àáàñî àøèñ øçà àéìú äéá àìëå
 äéìéã åðèìåùå àáàñî àøèñá àøçà àøèñ

éàäá ïéâáå íåìë éúàã àîìòá äéì úéìå àîìò 
 à÷ìåç äéì úéà éðà éàäá ÷áãúàã ïàî àã
 éàäá ÷áãúàã ïàîå éúàã àîìòáå ïéã àîìòá

äî ãéáàúà øçàåäàâ à÷ìåç äéì úéìå àîìò 
 àîìò éàäá à÷ìåç äéì úéàå éúàã àîìòá

åëìî àåääã ïéâá åáàñîáúåëòò àøçà " í
äéá ïðîî ïéðéãøâ ïéñéøú ïåðéà äîë äàèìùì 

àîìò éàäáã êë éðéâáå ]òùéìà[ úçðã øçà 
 àîìò àåääî ãéøèúà àâøã éàäá ÷áãúàå

                                                           

à ÷åñôá òéôåî àìå øäæä éñåôãá àúéà@. 
שכן במקום , א שהוא מבחינת מידת היסוד שבה"עי תרומה ד "א וכן מאמרי רשב"תרומה קנו ע' עי ב

  ).א"א עב ע"ביאורים ח(ג "ש עוד יז ע"ועיי. הזה יכירוה שהיא הנקבה
 ##*@לבודק ג
 ).א"ד( בעלי תריסין שלוחי הדין הממונים על בני העולם ד
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 ונטרד מן ,ר בתשובהותנה לו רשות לחזינ
ולכן ". אחר" ועל כן נקרא ,העולם ההוא

פרד מכל הצדדים שלא יצריך אדם לה
 לזכות בעולם הזה ,להטמא בצד ההוא

 , זה ברכה וזה קללה,זה ועל .ובעולם הבא
 ,פוך זה מזהי הכל בה.בע וזה רעבוזה ש

ולכן באותו זמן של שנת . והנה בארנו
 ולא , אין לאדם להראות בשוק,הרעב
 ,ח מעיינו להוליד בנים לאל אחרולפת

  .והנה נתבאר

 àúáåéúá øãäîì åùø äéì áéäééúà àìå éúàã
 ïéâáå øçà éø÷à àã ìòå àîìò àåääî ãéøèúàå

 éòá êë]ùð øá[ àìã ïéøèñ ìëî àùøôúàì 
 àîìò éàäá éëæîì àøèñ àåääá àáàúñàì

á àã àã ìòå éúàã àîìòáå àã äìì÷ àãå äëø
 àäå àã ïî àã àëåôäá àìë áòø àãå òáù
 áòøä úðùã àðîæ àåääá êë ïéâáå àðîé÷åà
 àìå à÷åùá äàæçúàì ùð øáì äéì úéì

)àçúôàì] (àçúôúàì[ àãìåàì äéòåáî 
øîúà àäå øçà ìàì ïéðá áäéîì:  

אשרי האיש שנשמר ללכת בדרך אמת 
 ".ובו תדבק" שכתוב ,ולהדבק תמיד ברבונו

ד ותו תעבואת יי אלהיך תירא א"כתוב ו(
 ובו תשבע ,"ובשמו תשבע" ").ובו תדבק

 ,"תשבע" מה זה ,"ובשמו"לא כתוב אלא 
.  להיות דבק בסוד האמונה,כמו שבארנו

 הסוד ,שבע דרגות למעלה עליונות על הכל
 והסוד של שבע ,של שלמות האמונה
בור אחד י שהם ח,דרגות שלמטה מהם

 . שכולם יהיו אחד,ו אלו עם אל,וקשר אחד
שבעת ימים ושבעת ימים "ולכן כתוב 

 . והכל אחד וקשר אחד,"ארבעה עשר יום
 מלמעלה ,"ובשמו תשבע"ועל כן כתוב 

מי שזוכה להתדבק ( , אשריו.ומלמטה
 הוא בעולם אשרי ,בקדוש ברוך הוא כראוי

 שהקדוש ברוך הוא .הזה ובעולם הבא
פותח לו אוצרות טובים קדושים בשעה 

א " נ כמו שנאמר,טרך לקבלת התפלהשיצ
 ) עליו כתוב,ומי שמיחד אלו עם אלו

 ,"לך את אוצרו הטוב את השמים' יפתח ה"
 שבעת .אלו האוצרות שלמעלה ולמטה

את " שכתוב ,ימים ושבעת ימים כולם אחד
 , אוצרו אחד".אוצרו הטוב את השמים

שבעה ושבעה " ,"את השמים"והוא 
  . והם אחד,"מוצקות

äéà äàëæ çøàá êäéîì øîúñàã ùð øá å
ú äéøàîá à÷áãúàìå èåù÷ áéúëã øéã

)ë é íéøáã ( ÷áãú åáå áéúëå)âé å íù ( úà
åäé"à äéäì"÷áãú åáå ãåáòú åúåàå àøéú ê 

 åîùáå àìà áéúë àì òáùú åáå òáùú åîùáå
 àæøá ÷áãúî éåäîì àðîé÷åàã äîë òáùú éàî
 àìë ìò ïéàìò àìéòì ïéâøã äòáù àúåðîéäîã

æø ïéâøã äòáùã àæøå àúåðîéäîã åîéìùã à
 ãç àøåù÷å ãç àøåáç ïåðéàã åäééðî àúúìã

 áéúë êë ïéâáå ãç åäìë éåäîì ïéìàá ïéìà)î" à
äñ ç ( øùò äòáøà íéîé úòáùå íéîé úòáù

 áéúë àã ìòå ãç àøåù÷å ãç àìëå íåé) å íéøáã
âé ( åäéà äàëæ àúúîå àìéòìî òáùú åîùáå

éá à÷áãúàì éëæã ïàîá÷á ä" úåàé à÷ãë ä
á÷ã éúàã àîìòáå ïéã àîìòá àåä äàëæ" ä

 àúòùá ïéùéã÷ ïéáè ïéøöåà äéì çúô
úåìö àìá÷ì êéøèöàãäé >ëã"à< ]ð" àå ïàî

áéúë äéìò ïéìàá ïéìà ãçééîã) [áéúëãë(à 
)ùáé çë í (åäé çúôé" úà áåèä åøöåà úà êì ä

 íéîé úòáù àúúå àìéòìã ïéøöåà ïéìà íéîùä
éîé úòáùå áåèä åøöåà úà áéúëã ãç åäìë í

 íéîùä úà åäéàå ãç åøöåà íéîùä úà) äéøëæ
á ã (ãç ïåðéàå úå÷öåî äòáùå äòáù:  

 .רבי חייא ורבי יוסי היו הולכים בדרך
טף וים ראו איש אחד שהיה בא מעיבינת

 וכלי זיין קשורים ,טוף של מצוהיבע
 אחד מן , האיש הזה, אמר רבי חייא.תחתיו

 או , או שהוא צדיק שלם,והשנים יש ב
.  בני העולם)את(שהוא בשביל לרמות 

 הרי החסידים העליונים ,אמר לו רבי יוסי

 éëäãà àçøàá éìæà ååä éñåé éáøå àééç éáø
øá ãç åîç àôåèòá óèòúî éúà äåäã ùð 

éåúåçú ïéøåè÷ ïéðééæ éìëå äåöîãá éáø øîà 
 äàëæ åà äéá úéà ïéøúî ãç ïéã ùð øá àééç

 äàîøì åà åäéà íéìù)úà ( åäéà àîìò éðá
 éåä åøîà ïéðåéìò éãéñç àä éñåé éáø äéì øîà

                                                           

  .זוהר הרקיע' עי א
 ).א"ד( וכלי זיין קשורים וחגורים תחתיו ב
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 הנה . הוי דן כל אדם לכף זכות,אמרו
ן לשלשה נ יתכו, אדם שיוצא לדרך,שנינו

 , מנין לנו. ולתפלה, לקרב, לדורון,דברים
 ,ן לשלשת אלונ שהרי הוא התכו,מיעקב

 והאיש . לקרב ולתפלה,רז עצמו לדורוןיוז
טוף של י הנה יש בו ע,הזה הוא הולך בדרך

 כיון , והנה בו כלי זיין לקרב,מצוה לתפלה
 השלישי אין לרדוף ,שיש בו שני אלה

 נתנו לו שלום ולא ,כשקרב אליהם. אחריה
 הנה אחד , אמר רבי חייא.השיב להם

  מאותם 

 ÷éôðã ùð øá ïðéðú àä åëæì ùð øá ìëì ïã
ïåøåãì ïéìî úìúì ïéåëúé àçøàì àáø÷ì 

àúåìöìà ïååëúà ïéìà úìúì àäã á÷òéî ïìðî 
 ùð øá éàäå àúåìöì àáø÷ì ïåøåãì äéîøâ æéøæå
 äåöîã àôåèò äéá àä åäéà àçøàá ìéæà
 ïéøúã ïåéë àáø÷ì ïéðééæ éìë äéá àäå àúåìöì
 ãë äøúáà óãøîì àì éàúéìú äéá úéà ïéìà
 øîà ïåì áéúà àìå íìù äéì åáäé åäééáâì áéø÷

ééç éáøïåðéàî ãç àä à  

  äø/à  
 , אין בו,השנים שראויים להיות בו

 ובדורון כלול ,קן עצמו לדורוןישהרי לא ת
 אולי היה עוסק , אמר רבי יוסי.השלום

 או שמרחיש תלמודו כדי שלא ,בתפלתו
  . ישכח אותו

) ïééæçúàã ïéøúúéìã] ( ïéøúäéá éåäîì 
ïéæçúàã[ ïåøåãì äéîøâ ïé÷úà àì àäã äéá 

åøåãáå àîìéã éñåé éáø øîà äéá ìéìë àîìù ï
 äéãåîìú ùéçøî åà äéúåìöá ìãúùî åäéà

äéì ø÷òé àìã ïéâá:  
 .בר עמהםי ואותו האיש לא ד,הלכו יחד

אחר כך נשמטו רבי חייא ורבי יוסי ועסקו 
היו  כיון שראה אותו האיש ש.בתורה

 קרב אליהם ונתן להם ,עוסקים בתורה
שדתם  במה ח, רבותי,אמר להם. שלום

 .אותי כשנתתם לי שלום ולא השבתי לכם
לה י אולי היית אומר תפ,אמר לו רבי יוסי

 הקדוש , אמר להם.או מרחיש בתלמודך
אבל אמר . ברוך הוא ידון אתכם לכף זכות

 מצאתי , יום אחד הייתי הולך בדרך,לכם
 ואותו איש ,איש אחד והקדמתי לו שלום

 ואלמלא ,ער אותיי וקם עלי וצ,היה שודד
 מאותו יום .שהתגברתי עליו הצטערתי

 רק לאדם ,נדרתי שלא להקדים שלום
 משום , אלא אם הכרתיו בראשונה,צדיק

 משום ,שיכול לצער אותי ויתגבר עלי בכח
 שכתוב ,שאסור להקדים שלום לאיש רשע

ואותה ". לרשעים' אין שלום אמר ה"
השעה שראיתי אתכם ונתתם לי שלום 

 משום ,ם חשדתי אתכ,ולא השבתי לכם
 ,שלא ראיתי בכם מצוה שנראית בחוץ

 אבל עכשיו ,וכמו כן הייתי חוזר על תלמוד

 åäééãäá ùð øá àåää ìéìî àìå àãçë åìæà
 åìãúùàå éñåé éáøå àééç éáø åèéîúùà øúáì
 ååäã ùð øá àåää àîçã ïåéë àúééøåàá

÷ àúééøåàá éìãúùî ïåì áéäéå åäééáâì áéø
 ãë éì ïåúãùç äîá éúåáø ïåì øîà íìù
 éáø äéì øîà åëì àðáéúà àìå íìù éì åúéáäé
 ùéçøî åà øîà úéåä àúåìö àîìéã éñåé

á÷ ïåì øîà êãåîìúá" ìáà åëæ óëì åëì ïéãé ä
 àçøàá ìéæà àðéåä ãç àîåé åëì àîéà
 àåääå íìù äéì àðîéã÷àå ùð øá ãç àðçëùà

äåä àøáâ àìîìàå éì øòöå éìò í÷å íéèñì 
 àðøãð àîåé àåääî àðøòèöà äéá àðô÷úúàã
 éà àìà äàëæ ùð øáì øá íìù àîã÷àì àìã
 éì àøòöì ìéëéã ïéâá àúéîã÷á äéá àðòãé
 íìù àîã÷àì øéñàã ïéâá àìéçá éá ó÷úúéå

 áéúëã àáééç ùð øáì)áë çî äéòùé ( íåìù ïéà
åäé øîà"ðéîçã àúòù àéääå íéòùøì ä åëì à

à àìå íìù éì åúéáäéåå åëì àðãéùç åëì àðáéú
àìã ïéâáá øáì éæçúàã äåöî åëá àðéîç 

                                                                                                                                                                                     

אלה צריך להכין ' רבא כי ג"ורון ק"לותא ד"ת צ"ק ר"ק לפניו יהלך צד"ד וזהו רמז הגאון בעל דרישה צא
 ).א"נ) (ן"מאי(ההולך בדרך 

ל שצריך ללבוש טלית קטן ממעל למלבושים ואין זה ראיה "י ז"ל להוכיח מכאן נגד האר" הפריז הרמדב
היו חייבים בציצית כנפים שכן היה מנהגם לציין מלבושיהם ש' דהכא איירי לטלית גדול דהיינו בגד בעל ד

וכן נראה דההוא יודאי הוה מעטף ) י"ז כ"הרמ(י לא היי להם בגדים עליונים חייבים בציצית "ח ור"ור
ש דלא חמינא בכו "כ הא ביה עטופא דמצוה וזה מורה שהיה לו טלית גדול ומ"עטופא דמצוה וכן אמרו אח

ל דהוא טלית קטן נוהגים החסידים "דנ אפילו כפי פירוש הרמ"ז א"ש הרמ"מצוה דאתחזי לבר היינו כמ
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 הנה הדרך ,שראיתי אתכם שאתם צדיקים
  .קנת לפניומת

àãåîìú øãäî ïë åîë àðéåäåà àúùä ìáà 
 àð÷úúî àçøà àä ïéàëæ ïåúàã åëá àðéîçã

éîã÷:  
מזמור לאסף אך טוב " ,פתח ואמר

 , בא וראה".לישראל אלהים לברי לבב
עשה הקדוש ברוך הוא עשה את הימין ו

 אחד נקרא טוב .שמאל להנהיג את העולם
 , ובשני אלה נכלל האדם.ואחד נקרא רע

 , שהוא השמאל,ובאותו הרע. והתקרב בכל
נכללו עמים עובדי כוכבים ומזלות ונתן 

 משום שהם ערלי לב וערלי ,בצד שלהם
 , אבל בישראל מה כתוב.בשר להטמא בו

 ,ואם תאמר). כתוב" (אך טוב לישראל"
 אלא לאותם שלא נטמאים עם , לא,לםולכ

 משום שזה ,"לברי לבב" שכתוב ,אותו הרע
 ורע , טוב לישראל לבדם.טוב וזה רע

אך טוב " .לעמים עובדי כוכבים ומזלות
 ובזה נדבקו , כדי להדבק בו"לישראל

 שהכל , בסוד האמונה,ישראל בסוד עליון
 אשרינו שלא ,אמר רבי יוסי. יהיה אחד
ברוך הוא שלח  והרי הקדוש ,טעינו בך

 משום שטוב , אמר רבי יוסי.אותך אלינו
 , יש לישראל חלק לעולם הזה,הוא לישראל

ובעולם הבא לראות עין בעין את מראה 
' כי עין בעין יראו בשוב ה" ככתוב ,הכבוד

   ".ציון

 øîàå çúô)à âò íéìäú ( êà óñàì øåîæî
éäìà ìàøùéì áåè"á÷ éæç àú ááì éøáì í" ä

ãáòå àðéîé ãáò ãç àîìò àâäðàì àìàîù 
 ìéìëúà ïéìà ïéøúáå òø éø÷à ãçå áåè éø÷à
 åäéàã òø àåääå àìëá áéø÷úàå ùð øá

åëòò ïéîò äéá åìéìëúà àìàîù" áäéúàå í
 àáì éìøò ïåðéàã ïéâá ïåäìã àøèñá] éìøòå

øùáà[ å äî ìàøùéá ìáà äéá àáàúñàì
 ìàøùéì áåè êà áéúë)áéúë ( åäìëì àîéú éàå

ì àìà åàìáàúñà àìã ïåðéàå òø àåää éãäá 
 áåè òø àãå áåè àãã ïéâá ááì éøáì áéúëã

åëòò ïéîòì òøå åäééãåçìá ìàøùéì" áåè êà í
àì ïéâá ìàøùéìú÷áãúà éàäáå äéá à÷áã ï

 éåäîì àúåðîéäîã àæøá äàìò àæøá ìàøùé
 àðùáù àìã ïðà ïéàëæ éñåé éáø øîà ãç àìë

á÷ àäå êá"åé éáø øîà ïáâì êøãù ä ïéâá éñ
 à÷ìåç ïåì úéà ìàøùé ìàøùéì àåä áåèã
 àðéòá àðéò éîçîì éúàã àîìòáå ïéã àîìòá

 áéúëã äîë àø÷é åæéç)ç áð äéòùé ( ïéòá ïéò éë
åäé áåùá åàøé"ïåéö ä:  

  :åäé êåøá"ïîàå ïîà íìåòì ä  ".לעולם אמן ואמן' ברוך ה"
    

  : ùâéå úùøôåéìà  פרשת ויגש אליו
 רבי אלעזר .' וגו"ויגש אליו יהודה"
כי אתה אבינו כי אברהם לא ידענו " ,פתח

אלנו ואבינו ג' וישראל לא יכירנו אתה ה
 אבל . הפסוק הזה פרשוהו".מעולם שמך

 כשברא הקדוש ברוך הוא את ,בא וראה
 כל יום ויום עשה מעשהו כראוי ,העולם

 כיון שבא היום .בכל יום ויום כמו שצריך
אה לפניו  ב,הששי והצטרך לברוא אדם

 )לפני הקדוש ברוך הוא( אמרה .התורה
  האדם הזה שאתה 

åâå äãåäé åéìà ùâéå ')çé ãî úéùàøá ( éáø
 çúô øæòìà)æè âñ äéòùé ( éë åðéáà äúà éë

åäé äúà åðøéëé àì ìàøùéå åðòãé àì íäøáà" ä
 äåî÷åà àø÷ éàä êîù íìåòî åðìàåâ åðéáà
 àîìò àåä êéøá àùãå÷ àøá ãë éæç àú ìáà
 ìëá éæç à÷ãë àúãéáò ãéáò àîåéå àîåé ìë
 àîåé àúàã ïåéë êéøèöàã äîë àîåéå àîåé
 àúééøåà úúà íãà éøáîì êéøèöàå äàúéúù

 äøîà äéî÷)á÷ éî÷"ä (úàã íãà éàä  
  äø/á  ב/רה

 . עתיד הוא להרגיז לפניך,רוצה לברוא
 . טוב לו שלא יברא,אלמלא לא תאריך רגזך

 àìîìà êî÷ àæâøàì àåä ïéîæ éøáîì éòá
æâåø êéøàú àìê äì øîà éøáúé àìã äéì áè 

                                                                                                                                                                                     

ל אינן צריכים "י זצ"שלובשו תחת הבגדים ודברי רבינו האר' שיהיו הציציות ארוכים ומתחזו לבר אפי
 ).א"נ) (ן"מאי(חיזוק 

à  éàãåîìú)ôã"å.( 
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נם יכי לח ו,אמר לה הקדוש ברוך הוא
אלא הכל נברא בתורה . נקראתי ארך אפים

 משום שבטרם ברא .והכל נתקן בתורה
 באו לפניו כל ,הקדוש ברוך הוא את העולם

. למפרעואחת  ונכנסו כל אחת ,האותיות
 רצונך לברוא בי , אמרה לפניו,ו"נכנסה תי

 שבך עתידים , לא, אמר לה.את העולם
על והתוית תו " שכתוב ,כמה צדיקים למות
 שכתוב , ושנינו.' וגו"מצחות האנשים

 אל תקרי ממקדשי אלא ,"וממקדשי תחלו"
  . ולכן העולם לא יברא בך.דשיוממק

á÷"àðâîì éëå äà àìà íéôà êøà àðéø÷úà 
 àúééøåàá àìëå éøáúà àúééøåàá àìë

 ììëúùàá÷ àøá àì ãòã ïéâá"úà àîìò äéé ï
äéî÷ ïååúà ìëá òøôîì ãçå ãç ìë åìàòå 

éú úìàò" àîìò éá éøáîì êúåòø äéî÷ äøîà å
à" áéúëã úîéîì àé÷éãö äîë ïéðéîæ êáã åàì ì
)ã è ìà÷æçé ( íéùðàä úåçöî ìò åéú úéåúäå

åâå ' áéúëã ïðéðúå)å è íù ( ìà åìçú éùã÷îîå
ùãå÷îî àìà éùã÷îî éø÷ú àîìò êë ïéâáå é

êá éøáúé àì:  
 ,ש"ף רי"ן קו"נכנסו שלש האותיות שי

 אמר להן הקדוש .כל אחת ואחת לבדה
 את ם כדאיות לברוא בכם אינכ,ברוך הוא

 ם האותיות שנקרא בכם שהרי את,העולם
 ,אינו כדאי לעמוד לפניהוא  והשקר ,שקר

  .והנה פרשוה

éù ïååúà úìú åìàò"å÷ ï"éø ó" ãçå ãç ìë ù
áà éåãåçì"á÷ ì" åëá éøáîì éàãë ïåúà åàì ä

 ø÷ùå ø÷ù åëá éø÷úàã ïååúà ïåúà àäã àîìò
äåî÷åà àäå éàî÷ í÷éîì éàãë åäéà åàì:  

 עד שהגיעו , וכן כולן,י"א צד"ונכנסו פ
ף מעל " כיון שירדה כ.ף"האותיות לאות כ

 עד ,' הזדעזעו עליונים ותחתונים וכו,הכתר
היא סימן  ש,ת"שהכל התקיים באות בי

  .  ובה השתכלל העולם ונברא,ברכה

ô åìàòå"ãö à" ïååúà åèîã ãò åäìë ïëå é
ë úàì"ë úçðã ïåéë ó" åòæòãæà àøúë ìòî ó

åë éàúúå éàìò 'éá úàá àìë íéé÷úàã ãò" ú
äëøá ïîéñ åäéàãâáå é àîìò ììëúùà ä

éøáúàå:  
ף היא הראש של כל "ואם תאמר שאל

 אלא .א נאה הו)לא( , האותיות)אותן(
משום שנקרא בה ו(משום שנקרא בו ארור 

 אף , ומשום זה לא נברא בו העולם,)ארור
 כדי .ף היא אות של סוד עליון"על גב שאל

 ,לא לתת מקום לצד האחר שנקרא ארור
 ,ת" ונתקן העולם בבי,לא נברא בו העולם

  .ובו הוא נברא

ìàã àîéú éàå" ìëã àùéø åäéà ó)ïåðéà 
 ïååúàåàì (]é ïååúàúåà[ éø÷úàã ïéâá àìà åäéà 
 äéá]øåøà[) øåøà äéá éø÷úàã ïéâáå øåøà (

>øåøàå àã ïéâá<á éøáúà àì é àîìò äå ìò óà
ìàã áâ"äéà óéïéâá äàìò àæøã úà ã àìã 

 àì øåøà éø÷àã àøçà àøèñì àúëåã áäéîì
á éøáúàééáá ììëúùàå àîìò ä" äéáå àîìò ú

éøáúà:  
ם  משו,"כי אתה אבינו" ,בא וראה

 ,שהעולם הזה נתקן ונברא בדרגה הזו
כי אברהם " .והאדם נברא בה ויצא לעולם

 שהרי אף על גב שבו קיום ,"לא ידענו
 לא עסק עלינו כמו שעסק על ,העולם

 ".לו ישמעאל יחיה לפניך" שאמר ,ישמעאל
 משום שכל הברכות ,"וישראל לא יכירנו"

 השאיר לדרגה הזו ,שהצטרך לברך את בניו

 åðéáà äúà éë éæç àú)æè âñ äéòùé ( ïéâá
 øáå éøáúàå ììëúùà àâøã éàäá àîìò éàäã
 àì íäøáà éë àîìòì ÷ôðå éøáúà äéá ùð
 àì àîìòã àîåé÷ äéáã áâ ìò óà àäã åðòãé
 øîàã ìàòîùé ìò ìãúùàã äîë ïìò ìãúùà

)éùàøáçé æé ú ( ìàøùéå êéðôì äéçé ìàòîùé åì
 àëøáì êéøèöàã ïàëøá ìëã ïéâá åðøéëé àì

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד( לחנם א
ונא סבא ב באותיות דרב המנ"ב ע”ע' ק כדלעיל בהקדמה ד"י בסדר תשר"ל האותיות לפני השכ נכנסו ב

ש עליו "ב ומ”תיקונים עד ע' וטעם שנכנסו למפרע מצד הגבורה וחזרו קצתם ביושר במדת רחמים ע ).א"ד(
 ).א"נ) (ב"הרש(מ "כ' בס

 .ב"ב ע”לעיל ע' עי ג
ת "ו רומזת לחג"והויב "עליונה רמז לכח' גם י. יודין רמז שם הויה המהוה כלם' וב' ל שצורתה ו" רד

 ).א"נ) (ח"ז(' ד תחתונה מ"ץ התחתון של יוקווי "ד תחתונה נה"יווה
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 שהרי ,"אבינו' אתה ה. "לםלברך את כ
אתה תמיד עומד עלינו לברך ולהשגיח 

 כמו אב שמשגיח על הבנים בכל מה ,עלינו
 שהרי ,"אלנו מעולם שמךוג" .שצריך להם

 , שכך נקרא המלאך הגואל,אתה הוא גואל
 . שמך ודאי,"אלנו מעולם שמךוג"וזה 
 ,להילה לתפו אין מפסיקים בין גא,שנינו

ן תפלה של יד כמו שלא מפסיקים בי
 שצריך להראות שהכל ,לתפלה של ראש

  . והנה פרשוה,אחד

 àâøã éàäì ÷áù éåðáì]àëøáì) [àëøá úàì( 
åäé äúà åäìë"îéé÷ úðà àäã åðéáà äà ïìò 

 ìò çâùàã àáàë ïìò àçâùàìå àëøáì øéãú
 êîù íìåòî åðìàåâ ïåì êéøèöàã äî ìëá ïéðá

úà éëäã ìàåâ àåä úðà àäã éø÷)íùæè çî ( 
 êîù íìåòî åðìàåâ àãå ìàåâä êàìîä) äéòùé

æè âñ ( äìåàâ ïéá ïé÷éñôî ïéà ïðéðú éàãå êîù
 ãé ìù äìôú ïéá ïé÷éñôî àìã äîë äìôúì
 àäå ãç àìëã éæçîì éòáã ùàø ìù äìôúì

äåî÷åà:  
רבי יצחק ורבי יהודה היו יושבים לילה 

 אמר רבי יצחק לרבי .אחד ועוסקים בתורה
 שכאשר ברא הקדוש , הנה שנינו,ודהיה

 עשה את העולם ,ברוך הוא את העולם
 והכל זה , העולם העליוןכדוגמתהתחתון 
 והוא ,)כדי להיות זה כנגד זה( ,כנגד זה

 כך ,אמר רבי יהודה. כבודו למעלה ולמטה
 זהו שכתוב . וברא אדם על הכל,זה ודאי

 ".אנכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי"
עשיתי " למה . ודאי" ארץאנכי עשיתי"

 שהוא ,"אדם עליה בראתי" משום ש,"ארץ
 שיהיה הכל בשלמות ,קיומו של העולם

בורא ' כה אמר האל ה" ,פתח ואמר. אחת
קע הארץ וצאצאיה והשמים ונוטיהם ר

 ".לכים בהותן נשמה לעם עליה ורוח להונ
' כה אמר האל ה" אבל ,הפסוק הזה בארוהו

קדוש ברוך  זה ה"בורא השמים ונוטיהם
 , שהוא בורא השמים, למעלה למעלה,הוא

קע הארץ ור" . בכל זמן,והתקינם תמיד
 . צרור החיים, זו הארץ הקדושה,"וצאצאיה

 זו היא )הארץ( ,"תן נשמה לעם עליהונ"
  .'שנותנת נשמה וגו

 ãç àéìéì éáúé ååä äãåäé éáøå ÷çöé éáø
 äãåäé éáøì ÷çöé éáø øîà àúééøåàá ïàòìå

ïðéðú àäá÷ àøá ãëã " àîìò ãáò àîìò ä
 àã ìá÷ì àã àìëå äàìò àîìòã àðååâë äàúú

)]ð"à[ àã ìá÷ì àã éåäîì ïéâá ( äéø÷é åäéàå
 éàãå àåä éëä äãåäé éáø øîà àúúå àìéòì

ää àìë ìò íãà àøáå" ã)íùáé äî  ( éëðà
 éúéùò éëðà éúàøá äéìò íãàå õøà éúéùò

 éàãå õøà]õøà éúéùò àîòè éàî[ ïéâá  íãàã
 àìë éåäîì àîìòã àîåé÷ åäéàã éúàøá äéìò

 øîàå çúô ãç åîéìùá)ä áî íù ( øîà äë
àä"ä ì ' õøàä ò÷åø íäéèåðå íéîùä àøåá

 íéëìåäì çåøå äéìò íòì äîùð ïúåð äéàöàöå
àä øîà äë ìáà äåî÷åà àø÷ éàä äá"åäé ì" ä

á÷ àã íäéèåðå íéîùä àøåá" àìéòì àìéòì ä
úàå íéîùä àøåá åäéàã ìëá øéãú äéì ïé÷

 àùéã÷ àòøà àã äéàöàöå õøàä ò÷åø àðîæ
 äéìò íòì äîùð ïúåð ééçã àøåøö)õøàä ( àã

åâå äîùð äáäéã àéä':  
 שהרי , הכל הוא למעלה,אמר רבי יצחק

 והארץ .משם יוצאת נשמת חיים לארץ הזו
 משום ,הזו לוקחת הנשמה לתת לכל

 הוא נותן ,שהנהר ההוא ששופע ויוצא
 והיא לוקחת ,נשמות לארץ הזוומכניס 

 כשברא ,בא וראה. אותן ונותנת לכל
 כנס את עפרו ,הקדוש ברוך הוא את האדם
 ועשה את ,לםומארבעה הצדדים של הע

 והמשיך עליו ,עצמו במקום המקדש למטה
. נשמת חיים מבית המקדש למעלה

   ועל כן ,והנשמה היא כלולה בשלש דרגות

ã àìéòì åäéà àìë ÷çöé éáø øîà ïîúî àä
 àè÷ð õøà éàäå õøà éàäì ééçã àúîùð à÷ôð
 ãéâðã øäð àåääã ïéâá àìëì áäéîì àúîùð
 éäéàå õøà éàäì ïéúîùð ìééòå áéäé åäéà ÷éôðå

á÷ àøá ãë éæç àú àìëì àáäéå ïåì àè÷ð" ä
 ïéøèñ òáøàî äéøôò ùéðëà íãàì äéì

àîìòãà àúúì àùã÷îã øúàá äéîøâ ãáòå 
çã àúîùð äéìò êéùîàå àìéòì àùã÷î éáî éé

àã ìòå ïéâøã úìúá àìéìë éäéà àúîùðå  

                                                           

ולא היה לו מעולם העשיה של עתה , ר דיצירה"ת דבריאה וד"שהוא ו, כלומר של העולם הזה של אז א
 ).ב"ב לב ע"ה ח"דע(מאומה 
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  åø/à  א/רו
הסוד גמת וד כ,שלשה שמות הם לנשמה

 הנה , נפש. נשמה, רוח, נפש,העליון
 היא , רוח. שהיא תחתונה מהכל,פרשוה

 והיא דרגה ,הקיום ששולט על הנפש
 .עליונה עליה לעמוד עליה בכל כראוי

 , הכלהנשמה היא הקיום העליון על
 עליונה על , דרגה קדושה,ושולטת על הכל

אלו שלש הדרגות כלולות בבני . לםוכ
 . לאותם שזוכים לעבודת רבונם,האדם

קון י והוא הת,שהרי בהתחלה יש בו נפש
 כיון שבא .הקדוש לתקן בו את האדם

 נתקן להתעטר ,האדם להטהר בדרגה הזו
 שהיא דרגה קדושה ששורה על ,ברוח

כיון . ם ההוא שזוכההנפש להתעטר באד
 ונכנס ונתקן , בנפש והרוח,שהתעלה בהם

 , אז שורה עליו נשמה,בעבודת רבונו כראוי
 , ששולטת על הכל,דרגה עליונה קדושה

 ואז .כדי להתעטר בדרגה עליונה קדושה
 , שלם בכל הצדדים,הוא השלם של הכל

 והוא אוהבו של ,עולם הבאבלזכות 
נחיל לה" כמו שנאמר ,הקדוש ברוך הוא

 אלו הם שבהם ,"אוהבי" מי הם ".אהבי יש
 הרי , אם כך,אמר רבי יהודה. נשמה קדושה

 "כל אשר נשמת רוח חיים באפיו"כתוב 
 שהרי לא נשאר , כך הוא ודאי, אמר לו.'וגו

מכל אותם שהיתה בהם נשמה  בהם
 כדי , וכל הצדיקים, ירד, כמו חנוך,קדושה

 זהו .להגן על הארץ שלא תשמד בגללם
כל אשר נשמת רוח חיים באפיו "תוב שכ

 כבר מתו ,"מכל אשר בחרבה מתו
 ולא נשאר מהם מי ,והסתלקו מן העולם

  .שיגן על העולם בזמן ההוא

 àæøã àðååâë àúîùðì ïåðéà ïäîù úìú
ôð äàìò"åø ù"îùð ç" äåî÷åà àä ùôð ä

 àèìùã àîåé÷ åäéà çåø àìëî äàúú éäéàã
éé÷ì äìò äàìò àâøã åäéàå ùôð ìò äìò àî

 ìò äàìò àîåé÷ éäéà äîùð éæç à÷ãë àìëá
 ìò äàìò àùéã÷ àâøã àìë ìò àèìùå àìë
 àùð éðáá åäá ïìéìë ïéâøã úìú ïéìàå åäìë
 àäã ïåäéøàîã àðçìåôì ïàëæã ïåðéàì
 àùéã÷ àðå÷ú åäéàå ùôð äéá úéà àúéîã÷á
 ùð øá éúàã ïåéë ùð øá äá àð÷úúàì

øèòúàì ï÷úúà àâøã éàäá äàëãúàì çåøá à
øã åäéàã àøèòúàì ùôð ìò àéøùã àùéã÷ àâ

áùð øá ääéá  åäá ÷ìúñàã ïåéë éëæã àåää 
 äéøàîã àðçìåôá ï÷úúàå ìàòå çåøå ùôðá
 äàìò àâøã äîùð äéìò àéøù ïéãë úåàé à÷ãë
 àâøãá àøèòúàì ïéâá àìë ìò àèìùã àùéã÷
 íéìù àìëã àîéìù åäéà ïéãëå àùéã÷ äàìò

 éëæîì ïéøèñ ìëááìò àîéçø åäéàå éúàã àî
á÷ã" øîà úàã äîë ä)àë ç éìùî ( ìéçðäì

 àúîùðã ïåðéà ïéìà éáäåà ïåðéà ïàî ùé éáäåà
 áéúë àä éëä éà äãåäé éáø øîà åäá àùéã÷

)áë æ úéùàøá ( åéôàá íééç çåø úîùð øùà ìë
åâå 'à" åäá øàúùà àì àäã éàãå àåä éëä ì

ç ïåâë àùéã÷ àúîùð åäá ååäã ïåðéà ìëî êåð
 àìã àòøà ìò àðâàì ïéâá àé÷éãö åäìëå ãøé

ää åäééðéâá éöúùé" íééç çåø úîùð øùà ìë ã
 åúî øáë åúî äáøçá øùà ìëî åéôàá

å÷ìúñàåà ïéâéã ïàî ïåäðî øàúùà àìå àîìòî 
àðîæ àåääá àîìò ìò:  

 , הכל הם דרגות אלו על אלו,בא וראה
 הנפש . דרגה על דרגה, נשמה, רוח,נפש

 כפי , והיא הדרגה התחתונה,בראשונה
 ששורה על הנפש , אחר כך רוח.שאמרנו

 הנשמה הדרגה שעולה על .ועומדת עליה
 והיא , זו נפש דוד,נפש.  ובארוה,הכל

שעומדת לקבל הנפש מאותו נהר ששופע 
 , זו הרוח שעומדת על הנפש, רוח.ויוצא

ïéìà ìò ïéìà ïéâøã ïåðéà àìë éæç àúôð " ù
åø"îùð ç" àúéîã÷á ùôð àâøã ìò àâøã ä

 àéøùã øúáì çåø ïøîà÷ãë äàúú àâøã éäéàå
 ìò à÷ìñã àâøã äîùð äìò àîéé÷å ùôð ìò

ãåã ùôð àã ùôð äåî÷åàå àìëá àîéé÷ã éäéàå 
 àã çåø ÷éôðå ãéâðã øäð àåääî ùôð àìá÷ì

                                                           

ש "א כי הוא רק מסטרא דילן ע"מה שמשמע כאן דאמר לשון מיתה גם על חנוך עיין תרומה קעד ע א
" מתו"והיינו סיבת כפל הלשון ). ו"לש(ש "ע' ב חנוך דלא אשתכח ביה מיתה כו"סח עאחרי מות ' ועיין פר

  ).ג"א נג ע"ה ח"דע" (אסתלקו"ו
בספר הגלגולים פרק יד ' ועי. כוונתו לשל עתה ולא של אז, א דאצילות"דז' כ שנפשו היה מנוק"מש ב
 ).ג"וע, ב"ב לב ע"ה ח"דע(וטו 
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 וזו הרוח ,ואין קיום לנפש אלא ברוח
ן נזונית  ומכא,ששורה בין האש והמים

הרוח עומדת בקיום של דרגה . הנפש הזו
 שהרי משם ,אחרת עליונה שנקראת נשמה

 , משם נזונית הרוח,יוצאות נפש ורוח
 ,נוסעתהנפש ] גם[נוסעת אז הרוח וכש

 הנפש . ומתקרבים זה לזה.והכל אחד
 ,נשמהבקרבת מת והרוח ,רוחבקרבת מת

  .והכל אחד

 çåø)àîéé÷åäéìò ( ]àîéé÷ã àùôðã äéìò[ úéìå 
 àìà ùôðì àîåé÷ àéøùã çåø åäéà àãå çåøá

 çåø ùôð éàä ïæúà àëäîå àéîå àùà ïéá
 àîåé÷á àîéé÷]ã[ éø÷àã äàìò àøçåà àâøã

 ïæúà ïîúî çåøå ùôð é÷ôð ïîúî àäã äîùð
 ãç àìëå ùôð àìèð ïéãë çåø ìéèð ãëå çåø
 çåøå çåøá áéø÷úà ùôð àãá àã åáéø÷úàå

ãç àìëå äîùðá áéø÷úà:  
 התקרבות של ,"ויגש אליו" ,בא וראה

 שהכל , להאחז זה עם זה,עולם עם עולם
 משום שיהודה הוא מלך ויוסף .יהיה אחד

.  התקרבו זה לזה ונאחזו זה עם זה,מלך
כי הנה המלכים " ,רבי יהודה פתח ואמר

 משום ששניהם , זה יהודה ויוסף,"נועדו
 והתקרבו זה לזה להתווכח שניהם ,מלכים

והיה  , משום שיהודה ערב לבנימין,יחד
 ,ערב לאביו בו בעולם הזה ובעולם הבא

ועל כן התקרב לפני יוסף להתווכח עמו על 
דוי י שלא להיות בנ,עסקו של בנימין

 כמו שנאמר ,בעולם הזה ובעולם הבא
אנכי אערבנו מידי תבקשנו אם לא "

הביאתיו אליך והצגתיו לפניך וחטאתי לך 
ועל .  בעולם הזה ובעולם הבא,"כל הימים

 ,"ויהנה המלכים נועדו עברו יחדכי " ,זה
התרגזו יחד והתרגזו זה עם זה בשביל 

המה ראו כן תמהו " , מה כתוב.בנימין
 לכל ,"נבהלו נחפזו רעדה אחזתם שם

לכל שאר השבטים שהיו ( .אותם שהיו שם
 משום שהיו פוחדים ,"חיל כיולדה). "שם
מה ( . והכל בשביל בנימין,ג ולההרגולהר

 והכל ,"לו נחפזוכן תמהו נבה" ,כתוב
 שהרי יוסף נמכר בגלל יהודה ,)בגללו

 ופחד , וכעת ערב לו לבנימין,אבד לאביונו
  ".ויגש אליו יהודה" ולכן ,שלא יאבד

 åéìà ùâéå éæç àú)çé ãî úéùàøá (
 àãá àã àãçàúàì àîìòá àîìòã àúáåø÷ú
 óñåéå êìî åäéà äãåäéã ïéâá ãç àìë éåäîì

ãéçàúàå àãá àã åáéø÷úà êìî éáø àãá àã å
 øîàå çúô äãåäé)ä çî íéìäú ( äðä éë

 åäééååøúã ïéâá óñåéå äãåäé àã åãòåð íéëìîä
 åäééååøú àçëååúàì àãá àã åáéø÷úàå íéëìî
 äåäå ïîéðáá äéá áøòúà äãåäéã ïéâá àãçë
 àîìòáå àîìò éàäá äéá éåáàã äéáâì áøò
 àçëååúàì óñåéã äéî÷ áéø÷úà àã ìòå éúàã

ñò ìò äéîòéåãðá éåäîì àìã ïîéðáã à÷à éàäá 
 øîà úàã äîë éúàã àîìòáå àîìò) úéùàøá

è âî ( àì íà åðù÷áú éãéî åðáøòà éëðà
 ìë êì éúàèçå êéðôì åéúâöäå êéìà åéúåàéáä
 éë àã ìòå éúàã àîìòáå àîìò éàäá íéîéä

åéãçé åøáò åãòåð íéëìîä äðä) ä çî íéìäú( 
âá àãá àã åæéâøúàå àãçë åæéâøúà ïîéðáã äéðé

 áéúë äî)å íù ( åæôçð åìäáð åäîú ïë åàø äîä
 ïîú ååäã ïåðéà ìëì íù íúæçà äãòø)>ð"à <

ïîú ååäã ïéèáù øàù åäìëì (äãìåéë ìéç)  íù
æ( àìè÷úàìå àìè÷ì ïéìçã ååäã ïéâá ]àìåëå[ 

 ïîéðáã äéðéâá)]ð"à[ åìäáð åäîú ïë áéúë äî 
äéðéâá àìëå åæôçð (á ïáãæà óñåé àäã äéðéâ

 äéá áøòúà àúùäå éåáàî ãéáàúàå äãåäéã
îéðááé åéìà ùâéå êë ïéâáå ãéáàúé àìã ìéçãå ï
äãåäé:  

 זה ,"כי הנה המלכים נועדו" ,דבר אחר
  יהודה ויוסף 

 äãåäé àã åãòåð íéëìîä äðä éë øçà øáã
óñåéå  

  åø/á  ב/רו
 להתווכח ,שהזדמנו להתווכח זה עם זה

יה מלך ויוסף  משום שיהודה ה,שניהם יחד
 àçëåúàì àã íò àã àçëåúàì åðîãæàã
 äåä óñåéå êìî äåä äãåäéã ïéâá àãçë åäééååøú

                                                           

ל "ש רז"ה עליו כמ" פטיר ועטיר אבל לא נפטר עד שהתפלל מרע פירוש דהוא סובר כך דבהצלת בנימיןא
 ).א"נ) (ן"מאי(ד פרשה הברכה "ש בר"עמ' ה לא התירו וכו"ולהבין פשר דבר ואיך יעקב אע
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 ושניהם באו יחד להתווכח זה ,היה מלך
כי . " זה על בנימין וזה על בנימין,עם זה

 סוד , אמר רבי יהודה,"הנה המלכים
 , שהרי כשנמצא הרצון,האמונה כאן

 אזי שני עולמות , יחדיםוהקשר מתעטר
ח את ו זה לפת,נקשרים יחד ומזדמנים יחד

י כ" ואז . וזה ללקט ולכנס לתוכו,האוצר
 , שני עולמות קדושים,"הנה המלכים נועדו

עברו . "העולם העליון והעולם התחתון
 , שכאשר מתחברים יחד, סוד הדבר,"וייחד
 משום שכל החטאים של ,"ויעברו יחד"אזי 

כנע עד יהעולם לא מתבטלים לה
 ".בר על פשעווע" ככתוב ,שמתחברים יחד

 אותם ,"עברו" ".ויעברו יחד"ועל כן 
 משום שהנה אז כל ,רוהחטאים התכפ

רבי . הפנים מאירות וכל החטאים התבטלו
 ,קון הקרבןי הסוד הזה הוא בת,חייא אמר

 וכולם ,שהרי כאשר נקרב הקרבן
 אז הכל ,ם כל אחד ואחד כראוי לויפקתמס

 וקשר אחד , וכל הפנים מאירות,נקשר יחד
 ואז המלכים נועדו ומזדמנים יחד .נמצא

 ואז .תם להעביר או,לכפר על החטאים
עברו " .המלכים נועדו ונקשרים יחד

 ושיהיה הכל רצון , להאיר כל הפנים,"וייחד
 התעלה על ,"המה ראו כן תמהו. "אחד

 , אלא אלו בעלי הדינים,דעתך שהם מלכים
ששמחתם לעשות את הדין ההוא שהצטוו 

 כשהמלכים מזדמנים שניהם , ואז.עליו
 אז המה ראו אותו הרצון של ,ברצון אחד

 ,"כן תמהו נבהלו נחפזו" . עולמותשני
משום שכל בעלי הדין נכנעים ועוברים מן 

 ואז קיומם ,העולם ולא יכולים לשלוט
  . ומעבירים את שלטונם,עובר

 àã íò àã àçëåúàì àãçë åúà åäééååøúå êìî
îéðá ìò àã íéëìîä äðä éë ïîéðá ìò àãå ï

 ãë àäã àëä àúåðîéäîã àæø äãåäé éáø øîà
 ïéãë àãçë øèòúà àøåù÷å çëúùà àúåòø
 àã àãçë ïðîãæàå àãçë ïøù÷úî ïéîìò ïéøú

>àçúôàì <)àçúôúàì( àè÷ìì àãå àøöåà 
 ïéøú åãòåð íéëìîä äðä éë ïéãëå äéåâá ùðëîìå

äàúú àîìòå äàìò àîìò ïéùéã÷ ïéîìòà  åøáò
 åéãçé)ä çî íéìäú ( ïøáçúî ãëã äìîã àæø

ç ìëã ïéâá åéãçé åøáò ïéãë àãçëé àîìòã ïéáå
 ïøáòúà àì]àéôëúàì[ àãçë ïøáçúîã ãò 

 áéúëãë)çé æ äëéî ( àã ìòå òùô ìò øáåòå
 ïéáåç ïåðéà åøáò åéãçé åøáò)å( ïéâá åøôëúà

 åøáòúà ïéáåç ìëå ïéøéäð ïéôðà ìë ïéãë àäã
 àééç éáø åäéà àðáø÷ã àðå÷úá àã àæø øîà

 ãç ìë ïé÷ôúñî àìëå áéø÷úà àðáø÷ ãë àäã
 ìëå àãçë àìë øù÷úà ïéãë äéì éæç à÷ãë ãçå
 íéëìîä ïéãëå çëúùà ãç àøåù÷å ïéøéäð ïéôðà

 ïéáåç ìò àøôëì àãçë åðîãæàå åãòåðå àøáòàì
øù÷úàå åãòåð íéëìîä ïéãëå åäééìòå àãçë 

ðà ìë àøäðàì åéãçé åøáò àìë éåäîìå ïéô
 êúòã à÷ìñ åäîú ïë åàø äîä àãç àúåòø
 äåãçã ïéðéãã ïåäéøàî ïéìà àìà íéëìî ïåðéàã
 ïéãëå äéìò åã÷ôúàã àðéã àåää ãáòîì ïåäìã

 åðîãæà íéëìî ãë]åäééåøú) [ïéîìò åäééåøúã( 
 àúåòø àåää åàø äîä ïéãë àãç àúåòøá
 åäìëã ïéâá åæôçð åìäáð åäîú ïë ïéîìò ïéøúã
 àìå àîìòî ïøáòúîå ïééôëúà àðéãã éøàî
 ïéøáòî ïåäéîåé÷ ïéøáòúî ïéãëå äàèìùì éìëé

ïåäðèìù:  
 ".ויגש אליו יהודה" ,רבי אלעזר אומר

 , שהוא ערב, משום שכך צריך,למה יהודה
 וסוד ".כי עבדך ערב את הנער"כמו שנאמר 

 יהודה ויוסף כך הצטרכו להתקרב ,הדבר
יהודה הוא ו ,ק משום שיוסף הוא צדי,יחד
 משום ,"ויגש אליו יהודה" ועל כן ,מלך

 גרמה ,שהקרבה שלהם שהתקרבו יחד
 גרמה שלום לכל ,לכמה טובות בעולם

 גרמה , גרמה לשלום ביניהם,השבטים
 כמו שנאמר ,ליעקב שהתקיימה רוחו

 ועל כן ".ותחי רוח יעקב אביהם"

 äãåäé åéìà ùâéå øîà øæòìà éáø) úéùàøá
çé ãî ( êéøèöà éëäã ïéâá äãåäé àîòè éàî

ãë áøò åäéàã" àæøå øòðä úà áøò êãáò éë à
 àáø÷úàì åëéøèöà éëä óñåéå äãåäé äìîã
 êìî åäéà äãåäé ÷éãö åäéà óñåéã ïéâá àãçë
 ïåäìã àáøå÷ã ïéâá äãåäé åéìà ùâéå àã ìòå

 íøâ àãçë åáéø÷úàã íøâ àîìòì ïéáè äîë
 íøâ åäééðéá àîìù íøâ ïéèáù åäìëì àîìù

ãë äéìéã àçåø íéé÷úàã á÷òéì" à)íùæë äî  (
 åáéø÷ àã ìòå íäéáà á÷òé çåø éçúå)ã( íò àã

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(מ "א. תחברים אז נעשה רחום ועובר על פשעמ' ל כששני ה"ר' אל רחום וגו' ה' ס ה" זא
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 בכל ךצרנ ה,ההתקרבות של זה עם זה
  . למעלה ולמטה,הצדדים

àúúå àìéòì ïéøèñ åäìëá êéøèöà àã:  

יפה נוף משוש כל " ,רבי אבא פתח ואמר
 ".הארץ הר ציון ירכתי צפון קרית מלך רב

 ,"יפה נוף" .ה הוא סוד האמונההפסוק הז
ויהי יוסף יפה " שכתוב בו ,זהו יוסף הצדיק

 הוא ,"משוש כל הארץ" ".אר ויפה מראהות
הר ציון " .חדוה ושמחה למעלה ולמטה

 משום שבחלקו עומד משכן ,"ירכתי צפון
ירכתי " . זו ירושלים,"הר ציון" .שילה
קרית . " כך זה ודאי למעלה ולמטה,"צפון

 ,קן כנגד מלך רבומקום מתהוא  ,"מלך רב
 , קדש הקדשים,זה המלך העליון של הכל

ל הברכות וכל כשהרי משם בא כל האור ו
 שהרי משם כל הפנים ,השמחה של הכל

 , ובית המקדש מתברך משם,מאירות
 משם יוצאות ברכות ,וכשהיא מתברכת

  . שהרי משם כל העולם מתברך,לכל העולם

 øîàå çúô àáà éáø)â çî íéìäú ( óåð äôé
 êìî úéø÷ ïåôö éúëøé ïåéö øä õøàä ìë ùåùî
 àã óåð äôé åäéà àúåðîéäîã àæø àø÷ éàä áø

 äéá áéúëã ÷éãöä óñåé åäéà)å èì úéùàøá (
 õøàä ìë ùåùî äàøî äôéå øàú äôé óñåé éäéå
 éúëøé ïåéö øä àúúå àìéòì åãçå äåãç åäéà
 øä äìéùã àðëùî íéà÷ äé÷ìåçáã ïéâá ïåôö

ïåéö éàãå àåä éëä ïåôö éúëøé íìùåøé àã 
àúúå àìéòìà àð÷úî åäéà øúà áø êìî úéø÷ 

 ùã÷ àìëã äàìò àëìî àã áø êìî ìéá÷ì
 ïàëøá ìëå åøéäð ìë àéúà ïîúî àäã íéùã÷ä
 éáå ïéôðà ìë ïéøäð ïîúî àäã àìëã åãéç ìëå
 àëøáúî éäéà ãëå ïîúî àëøáúà àùã÷î

ìë àäã àîìò ìëì ïàëøá é÷ôð ïîúî àîìò 
àëøáúà ïîúî:  

 .כפר חנןברבי יהודה ורבי יוסי נפגשו 
 , בא איש אחד,בעודם יושבים בבית מלונם

 . ונכנס לבית,של חמור לפניואחת ומשא 
 הנה ,בין כך אמר רבי יהודה לרבי יוסי

שנינו שדוד המלך היה מתנמנם כמו סוס 
 איך היה קם בחצות ,נתו מועטתיוש

 ולא היה , השעור הזה הוא קטן,הלילה
 ,אמר לו. מתעורר אפילו בשליש הלילה

 היה יושב עם כל ,בשעה שנכנס הלילה
גדולי ביתו ודן את הדין ועוסק בדברי 

 ואחר כך היה ישן שנתו עד חצות ,תורה
 , וקם בחצות הלילה ומתעורר,הלילה

. ועוסק בעבודת רבונו בשירים ותשבחות
  ים אמר יבינת

øôëá åòøòà éñåé éáøå äãåäé éáøá ãò ïðç 
 ãçå ùð øá ãç àúà åäééæéôùåà éá éáúé ååäã
 øîà éëäãà àúéáá ìàòå äéî÷ àøîçã àìåèî
 äåä àëìî ãåãã ïðéðú àä éñåé éáøì äãåäé éáø
 í÷ äåä êéä øéòæ äéúðéùå ñåñë íðîðúî
 äåä àìå åäéà øéòæ àøåòù éàä àéìéì úåâìôá
 àúòùá äéì øîà àéìéì úåúìúá åìéôà øòúà

àéìéì ìàòã äéúéá éáøáø ìë íò áéúé äåä 
 ïéàãå]éìîá ÷éñòå àðéã) [éìî( àúééøåàã 

àéìéì úåâìô ãò äéúðéù íéàð äåä øúáìåâ í÷å 
 àðçìåôá ìãúùàå øòúàå àéìéì úåâìôá

øîà éëäãà ïçáùåúå ïéøéùá äéøàîã  
  æø/à  א/רז

 וכי הדבר הזה שאתם ,האיש ההוא
 שהנה דוד , סוד הדבר כאן.אומרים הוא כך

 ,לך חי וקיים לעולם ולעולמי עולמיםהמ
ודוד המלך היה שומר כל ימיו שלא יטעם 

ä åúéøîà÷ã äìî éàä éëå ùð øá àåää éë
íéé÷å éç àëìî ãåã àäã àëä äìîã àæø àåäã 

 ìë øéèð äåä àëìî ãåãå ïéîìò éîìòìå íìòì
äúéî íòè íòèé àìã éåîåéä ãç àúðéùã ïéâá 

                                                           

 .זוהר הרקיע' עי א
 ).א"ד(וך כך בא אדם אחד ומשוי לפניו ונכנס בבית האושפיזא ת וב פגעו יחד בכפר חנןב
מ כן "ל' ב' ברכות ג' ותשבחות ובמ'  משמע שבתחילת הלילה עסק בתורה ובחצות עמד ועסק בשירוג

 ).א"נ(מ "א. ש"ע
קים , והענין כי הוא קיים תמיד בעולם הזה, חי בעולם הבא וקים בעולם הזה: ב"א ג ע"יהל אור ח' עי ד

 .ונקרא חי משם, מלכא דשלמא דיליה, בבינה, וכן הוא חי בעולם הבא, בוע דביראמ
  .זוהר הרקיע' עי ה
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נה אחד מששים י משום שהש,טעם מיתה
 , משום מקומו שהוא חי, ודוד.במיתה היא

 שעד ,לא היה ישן אלא ששים נשימות
 משם ,ששים נשימות חסר אחת הוא חי

והלאה טועם אדם טעם מיתה ושולט בו 
זה היה שומר דוד ו. הצד של רוח הטומאה

 ושולט , שלא יטעם טעם של מיתה,המלך
 משום ,בו צד של רוח אחרת) טולא ישלו(

שששים נשימות חסר אחת הוא הסוד של 
 עד ששים נשימות שהם .החיים שלמעלה

 , נשימות עליונות) הואחסר אחת(ששים 
 . שהחיים תלויים בהם,ואלו הסוד שלהן

וד ועל כן ד. מטה הוא סוד המותלומכאן ו
 םהיה משער את שיעור הלילה כדי שיתקיי

 , שלא ישלוט בו טעם המות,בחיים
 ,וכשנחלק הלילה היה דוד עומד במקומו

משום שכאשר מתעורר חצות הלילה 
 צריך שלא ימצא ,והכתר הקדוש מתעורר

.  במקום המות,את דוד קשור במקום אחר
שה ומשום שכאשר נחלק הלילה והקד

שן במטתו  ואדם שי,העליונה מתעוררת
 הנה ,ולא מתעורר להשגיח בכבוד רבונו

 ונדבק למקום ,הוא נקשר בסוד המות
 ועל כן דוד המלך היה עומד להשגיח ,אחר

 ולא נרדם , חי אצל חי,בכבוד רבונו תמיד
 ולכן היה ,ם טעם המותונה לטעיבש

 ולא , ששים נשימות,מתנמנם כמו סוס
  .בשלמות

 åäéàã äéúëåã ïéâá ãåãå åäéà äúéîá ïéúùî
éçàéîùð ïéúéù àìà íéàð äåä àì á ïéúù ãòã 

éç åäéà ãç øñç éîùðâ øá íéòè äàìäìå ïîúî 
åîã àîòè ùð çåøã àøèñ äéá èéìùå àú

 íòèé àìã àëìî ãåã øéèð äåä àãå àáàñî
 àúåîã àîòè)èéìùå( ]èéìùé àìå[ àøèñ äéá 

)àçåøã( åäéà ãç øñç éîùð ïéúùã ïéâá àøçà 
ãò àìéòìã íééçã àæø ïéúù ïåðéàã éîùð ïéúù 

)éà ãç øñç åä>åäðéà< (àå ïéàìò éîùðé àæø ïéì
å ïàëîå ééç ïåäá ïééìúã ïåäìã àæø àúúì

 øòùî äåä àëìî ãåã àã ìòå àåä àúåîã
 èåìùé àìã íééçá íéé÷úéã ïéâá àéìéìã àøåòù
 ãåã äåä àéìéì âéìôúà ãëå àúåîã àîòè äéá
 àéìéì åâìô øòúà ãëã ïéâá äéøúàá íéé÷úî
 äéì àçëùàì àìã àòá øòúà àùéã÷ àøúëå

àúåîã øúàá àøçà øúàá øù÷úî ãåãìã ïéâá 
 àéìéì âéìôúà ãëã øáå øòúà äàìò äùåã÷å

 ùð]ã[ àø÷éá àçâùàì øòúà àìå äéñøòá íéàð
 àúåîã àæøá øù÷úà åäéà àä äéøàîã
 äåä àëìî ãåã àã ìòå àøçà øúàá ÷áãúîå
 éáâì éç øéãú äéøàîã àø÷éá àçâùàì íéà÷
 àúåîã àîòè àîòèì àúðéùá íéàð àìå éç
 àìå éîùð ïéúù ñåñë íðîðúî äåä êë ïéâáå

åîéìùáä:  
 . רבי יהודה ורבי יוסי ונשקוהובאו

 . חזקיה, אמר להם. מה שמך,אמרו לו
 . ישבו. יישר כחך ותתחזק תורתך,אמרו לו

ר לנו ו אמ, הואיל והתחלת,אמר רבי יהודה
 ,פתח ואמר. ה סודות עליונים שאמרתאלמ
 ".בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה' ה"

 כשברא הקדוש ברוך הוא את ,בא וראה
 עד שברא ,שלא יכול לעמוד ראה ,העולם

äéì åøîà äå÷ùðå éñåé éáøå äãåäé éáø åúà 
à êîù äî"à äé÷æç ì" ó÷úúéå êìéç øùééúé ì

 úéøùå ìéàåä äãåäé éáø øîà åáéúé êúééøåà
úøîà÷ã ïéàìò ïéæø éðäî ïì àîéàå øîàå çúô 

)èé â éìùî (åäé" íéîù ïðåë õøà ãñé äîëçá ä
á÷ àøá ãë éæç àú äðåáúá" àìã àîç àîìò ä

àîéé÷úàì ìéëéæ äðîã ïéâá àúééøåà àøáã ãò 

                                                                                                                                                                                     

 .זוהר הרקיע' עי א
יורדת מות ' דמ' עשירית דמ' ובחי' ושינה מגבורה שבמ' כלולה מי' ס כל א"פרצוף שלם מי' כי מ'  פיב

מ "א. יים ונקודה אחרונה יורדת מותט בחינת ח"כ נ"ם א" נקודה אחרונה של גתנהיס"ע' ומגבורה שבמ
 ).א"נ(

 ).א"נ(ש טעים ולא יותר "טעם מיתה וז' א המדריגה הא"ישתקע בשינה אינה יורד כ'  פירוש שאפיג
ל "ל ומאי דק"א טעם מיתה ודלא כהרמד"נשמי אינו כ' פירוש דישן אחר חצות נתקשר במיתה אבל ס (ד

נשמי ' ואני שמעתי מחכם אחד שמנה ס) י"חוד רמז כי כונה או י"ק דאפשר ע"ט ל"איך אפשר לשער נ
 ).א"נ) (ן"מאי(ל שכתב שהם ששה שעות "ס והם פחות משעה ודלא כהרמד"הסו
כ "שאחריהם ע' נשמי לתחלת ס' בין ס' לס' ס שנותן חיים בין ס"ש סו"ו חיים וז"ס שהו"נקרא סו'  לפיה
 ).א"נ(מ "א. ו באמצע"הוא
 ).א"ד(ת עליונות שאמרת  והתחלת לדבר הגד לנו מסודוו
 .זוהר הרקיע' עי ז
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 משום שממנה יוצאים כל ,את התורה
 ובה ,הנהגות העליונים והתחתונים

' ה" זהו שכתוב .עומדים עליונים ותחתונים
 ,"בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה

שהרי בחכמה עומדים כל הקיומים של 
  . וכולם יוצאים מתוכה,העולם

åîð ìë ïé÷ôð éàìò éîéé÷ äáå ïéàúúå ïéàìò ïéñ
ää éàúúå"åäé ã" íéîù ïðåë õøà ãñé äîëçá ä

 àîìòã ïéîåé÷ ìë ïéîéé÷ äîëçá àäã äðåáúá
äåâî é÷ôð åäìëå:  

 העולם ,"בחכמה יסד ארץ' ה" ,דבר אחר
העליון לא נברא אלא מתוך החכמה 

והעולם התחתון לא נברא אלא , אהעליונה
ם יוצאים  וכול,מתוך החכמה התחתונה

מתוך החכמה העליונה ומתוך החכמה 
 ,"כונן" ".כונן שמים בתבונה" .התחתונה

 כל יום ויום ולא "כונן" אלא ,מה זה כונן
 אלא בכל יום , ולא נתקן בזמן אחד,פוסק

והיינו סוד הכתוב . ויום מתקן אותו
 וכי תעלה על ".ושמים לא זכו בעיניו"

 אלא ,סרון הוא משמיםידעתך שהח
 השמים היא משום החביבות חשיבות

ורצון רב שהקדוש ברוך הוא רוצה בהם 
 שהרי אף על גב שהוא , אצלוווחביבות

 אין דומה ,מתקן אותם בכל יום ויום
 משום ,קנים כראויובעיניו שהם מת

 ורצונו להאיר להם תמיד ,שאהבתם אצלו
 שהרי העולם הבא מוציא ,בלי הפסק

אורות זוהרים כל יום ויום תמיד בלי 
לא " ועל כן , כדי להאיר להם תמיד,הפסק

 אלא , לבדו"לא זכו" לא כתוב ".זכו בעיניו
כונן שמים " ולכן ,"לא זכו בעיניו"

 זה הסוד של ,"השמים"מי ". בתבונה
 שהוא , והסוד של האבות זהו יעקב,האבות

 משום שיעקב הוא הבחיר ,הכללות שלהם
.  והוא עומד להאיר על העולם,שבאבות

 ,א הסתלק לתוך העולם הבאומשום שהו
 וכל ,צא ממנו ענף אחד יפה למראהוי

בע ושמן והאורות יוצאים ממנו וכל הש
 זה יוסף , ומי הוא,המשחה להאיר לארץ

 ,בע לכל העולםו שהוא נותן ש,הצדיק
 ולכן כל מה שעשה .והעולם נזון ממנו

 הכל הוא בסוד ,הקדוש ברוך הוא בעולם
  . והכל כראוי,עליון

é øçà øáãåä" àîìò õøà ãñé äîëçá ä
äîëç åâî àìà éøáúà àì äàìòá àîìòå 

 äîëç åâî àìà éøáúà àì äàúú]äàúú[ 
 äàúú äîëç åâîå äàìò äîëç åâî ï÷ôð åäìëå
 ìë ïðåë àìà ïðåë éàî ïðåë äðåáúá íéîù ïðåë
 àãç àðîæá ï÷úúà àìå ÷éñô àìå àîåéå àîåé
 àæø åðééäå äéì ïé÷úà àîåéå àîåé ìëá àìà

ã áéúë)åè åè áåéà (åéðéòá åëæ àì íéîùåâ éëå 
 àìà íéîùî åäéà àúåòéøâã êúòã à÷ìñ
 àéâñ åòøå åáéáç ïéâá åäéà íéîùî åáéùç

á÷ã" åäá éòø ä>äéúåáéáçå< ìò óà àäã éáâì 
 éîã àì àîåéå àîåé ìë ïåì ïé÷úî åäéàã áâ
 ïéâá úåàé à÷ãë ïð÷úúî ïåðéàã éåðéòá

òøå äéáâì ïåäìã àúåîéçøã ïåì àøäðàì äéúå
 ïéøåäð ÷éôà éúàã àîìò àäã å÷éñô àìá øéãú

àîåé ìë ïéøéäæã >àîåéå< ïéâá å÷éñô àìá øéãú 
øéãú ïåì àøäðàìä åëæ àì åéðéòá åëæ àì àã ìòå 

 êë ïéâáå åéðéòá åëæ àì àìà áéúë àì éåãåçìá
 àæø àåä àã íéîù ïàî äðåáúá íéîù ïðåë

ã á÷òé àåä àã ïäáàã àæøå ïäáàã àììë åäéà
 åäéàå åäéà ïäáàã àúçáùåú á÷òéã ïéâá ïåäìã
 åâ ÷ìúñà åäéàã ïéâáå àîìò ìò àøäðàì àîéé÷
 åæéçá àøéôù àãç àôðò äéðî ÷ôð éúàã àîìò
 åáø çùîå àòáù ìëå ïé÷ôð äéðéî ïéøåäð ìëå
 ÷éãöä óñåé àã åäéà ïàîå àòøàì àøäðàì
 ïæúà äéðî àîìòå àîìò ìëì àòáù áéäé åäéàã

âáåá÷ êë ïé" åäéà àìë àîìòá ãáòã äî ìë ä
éæç à÷ãë àìëå äàìò àæøá:  

                                                           

 ##* א
 וילנא##@*נראה להוסיף עלאה ב
פנחס ' הוא לשם חיותם ועי, א תמיד נותנים לו מוחין"א חסר ואו"ז שהז"שד' ח שער יד פרק ד"ע' עי ג

והיא , )ד"ב קמא ע"ה ח"דע(ן תמיד "והאימא מייפה ומתקנת את הזו). ד"ב כח ע"ביאורים ח(ב "רלט ע
 ).א"ב נג ע"כללים ח(ן "ת ולכן על ידיה כל העליות והתיקונים דזו"ר לז"מוצעת בין גמ

א "והוא בעצם יחוד של בינה בז, )א"ש לט ע"הקוד(ן "כאן רואים את התיקון התמידי מאימא לזו ד
  ).ד"א סז ע"כללים ח(

  ).ו"לש(ב "א וע"פנחס רלט ע' ועיין עוד בפ ה
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 כיון שראה .ם בא רבי אלעזריבינתי
אמר ( . ודאי שהשכינה כאן, אמר,אותם
   אמרו לו . במה עסקתם)להם

 øîà ïåì àîçã ïåéë øæòìà éáø àúà éëäãà
àëä àúðéëù éàãåàäéì åøîà åúé÷ñò éàîá   

  æø/á  ב/רז
 ,מר ודאי שיפה אמר א.את כל המעשה

 ודאי ששים ,אבל אותם ששים הנשימות
 בין למעלה בין ,נשימות הן של חיים

 מכאן והלאה יש ששים נשימות .למטה
 ודרגת המות ,אחרות שהן כולן מצד המות

. לן טעם המותו וכ, ונקראות תרדמה,עליהן
אותם בולכן דוד המלך הוא היה נדבק 

 ומשם והלאה ,ששים הנשימות של חיים
אם אתן שנת " זהו שכתוב .לא ישן כלל

 , ועל כן יפה אמר".לעיני לעפעפי תנומה
 ולא בצד , בצד של החי,כדי שיקום דוד חי

 כולם ישבו ועסקו בתורה והתחברו .המות
  .יחד

 ïåðéà ìáà øîà÷ øéôù éàãå øîà àãáåò ìë
 ïéá ïééçã ïåðéà éîùð ïéúù éàãå éîùð ïéúù

 àúúì ïéá àìéòìåäàìäìå ïàëî ïéúù àëéà 
 àúåîã àøèñî åäìë ïåðéàã ïéðøçà ïéîùð

àèéîøåã ïåø÷àå åäééìò àúåîã àâøãåá åäìëå 
 åäéà äåä àëìî ãåã êë ïéâáå àúåîã àîòè
 ïîúîå ïééçã ïéîùð ïéúù ïåðéàá ÷áãúî

 áéúëã àåä àãä ììë íéàð àì äàìäìå) íéìäú
ã áì÷ ( ìòå äîåðú éôòôòì éðéòì úðù ïúà íà

øîà÷ øéôù àã éçã àøèñá éç ãåã íå÷éã ïéâá 
 åìãúùàå åäìë åáúé àúåîã àøèñá àìå

àãçë åøáçúàå àúééøåàá:  
אלהי ' ה" ,פתח רבי אלעזר ואמר

 , בא וראה".ישועתי יום צעקתי בלילה נגדך
דוד המלך היה קם בחצות הלילה ועוסק 
בתורה בשירים ותשבחות לשמחת המלך 

 , וזו היתה שמחת האמונה בארץ,והמלכה
משום שזהו השבח של האמונה שנראה 

שהרי למעלה פותחים בשמחה . בארץ
 כמה מלאכים עליונים בכמה מינים ,שירה

 כדוגמא זו .שמשבחים בלילה בכל הצדדים
 מי שמשבח את הקדוש ברוך ,למטה בארץ

הקדוש ) רוצה( בו חפץ ,הוא בארץ בלילה
 וכל אותם המלאכים הקדושים ,ברוך הוא

 כולם ,רוך הואשמשבחים את הקדוש ב
מקשיבים לאותו שמשבח אותו בלילה 

 להעלות , שהשבח הזה הוא בשלמות,בארץ
את כבוד הקדוש ברוך הוא מלמטה ולזמר 

  .בשמחה של היחוד

 øîàå øæòìà éáø çúô)á çô íù (åäé" ä
äìà" éæç àú êãâð äìéìá éú÷òö íåé éúòåùé é

 ìãúùàå àéìéì úåâìôá í÷ äåä àëìî ãåã
øéùá àúééøåàá àëìîã äåãçì ïçáùåúå ïé

 àòøàá àúåðîéäîã äåãç äåä àãå àúéðåøèîå
 éæçúàã àúåðîéäîã àçáù åäéà éàäã ïéâá
 äîë àúøéù äåãçá éçúô àìéòì àäã àòøàá
 àéìéìá ïçáùî à÷ã ïéðéæ äîëá ïéàìò ïéëàìî

 ïéøèñ ìëá]åàðååâ éàäë) [àðäëå( àúúì 
á÷ì äéì çáùîã ïàî àòøàá" àòøàá ä

 àéìéìááéò äéá ]á÷"äð "á÷ àéìéìë à"ä[ ìëå 
á÷ì äéì ïçáùî à÷ã ïéùéã÷ ïéëàìî ïåðéà" ä

 àéìéìá äéì çáùî à÷ã àåääì ïéúééö åäìë
 à÷ìñì åîéìùá åäéà àúçáùåú éàäã àòøàá

éø÷éäá÷ã "àãåçéã äåãçá àøîæìå àúúî ä:  
אלהי ' ה" , דוד המלך כתב,בא וראה

א  מתי הו,"אלהי ישועתי' ה" .' וגו"ישועתי
 באותו יום שהקדמתי שבח ".ישועתי"

ובא .  אז הוא ישועתי ביום,בלילה אצלך
 שהרי בלילה מי שמשבח את רבונו ,וראה

זק ביום ו אז מתחזק בח,בשבח של התורה
 שהנה חוט אחד יוצא מצד ,בצד הימין

 ועל כן , ואז נמשך עליו ומתגבר בו,הימין
. ' וגו"אלהי ישועתי יום צעקתי' ה"אמר 

לא " ".לא המתים יהללו יה"ר ולכן אמ

 áúë àëìî ãåã éæç àú)íù (åäé"äìà ä" é
åâå éúòåùé 'åäé"äìà ä" åäéà éúîéà éúòåùé é

 àúçáùåú úéîã÷àã àîåé àåääá éúòåùé
à ïéãë êáâì àéìéìá éæç àúå àîîéá éúòåùé åäé

 àúçáùåúá äéøàîì çáùîã ïàî àéìéìá àäã
 àøèñá àîîéá åôé÷úá ó÷úà ïéãë àúééøåàã
 àðéîéã àøèñî à÷ôð ãç àèåç àäã àðéîéã
 øîà àã ìòå äéá ó÷úúàå äéìò êùîúà ïéãëå

                                                           

  ##*@אנראה להוסיף כאן אמר לון וילנ א
 ).א"ד( הוא תרגומו של תרדמה ב
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 ומת . משום שצריך לשבח חי לחי,"המתים
 ,"לא המתים יהללו יה" שכתוב ,לחי לא כן

 ואין לנו , שהרי אנו חיים,"ואנחנו נברך יה"
חי חי " , חזקיהו אמר.חלק בצד המות כלל

 . משום שחי מתקרב לחי,"הוא יודך כמוני
רבה שלו לחי י והק,דוד המלך הוא חי

 שכתוב , ומי שנקרב אליו הוא חי,םהעולמי
אלהיכם חיים כלכם ' ואתם הדבקים בה"

ובניהו בן יהוידע בן איש חי " וכתוב ,"היום
  ".רב פעלים מקבצאל

åäé"äìà ä" éú÷òö íåé éúòåùé é>åâå' <) äìéìá
êãâð( øîà êë ïéâáå )æé åè÷ íù (úîä àì íé

 éç àçáùì êéøèöàã ïéâá íéúîä àì äé åììäé
 åììäé íéúîä àì áéúëã éëä åàì éçì úîå éçì
 à÷ìåç ïì úéìå ïééç ïðà àäã äé êøáð åðçðàå äé

 øîà åäé÷æç ììë àúåîã àøèñá)èé çì äéòùé (
 ãåã éçì áø÷úà éçã ïéâá éðåîë êãåé àåä éç éç
ïàîå íéîìåòä éçì äéìéã àáøå÷å éç åäéà àëìî 

äéáâì áéø÷úàã)å( áéúëã éç åäéà )ã ã íéøáã (
åäéá íé÷áãä íúàå"ëéäìà ä" íëìë íééç í

 áéúëå íåéä)ù"ë âë á ( ïá òãéåäé ïá åäéðáå
 íéìòô áø éç ùéà>ìàöá÷î <)ìàéöá÷î(à:  

ואכלת " ,פתח אותו היהודי אחריו ואמר
 וכי לא ".אלהיך' ושבעת וברכת את ה

 ,ם נאכלמברכים את הקדוש ברוך הוא טר
 ולסדר את ,והרי יש לנו להקדים בבוקר

 ולברך את , כראוי)של רבונו(השבח שלו 
 ,שמו טרם שיברך מישהו אחר בעולם

אסור לו ש ,"לא תאכלו על הדם"וכתוב 
 ועכשיו כתוב ,לאכול טרם שיברך את רבונו

אלא זו הברכה ". ואכלת ושבעת וברכת"
 להראות , וזו ברכת המזון,של תפלת היחוד

 ואז צריך .פי דרגת האמונה שבע כראויכל
 שאותה הדרגה של ,לברך אותו כראוי

 ויתמלא שמחה ,וה ותתברךוהאמונה תתר
 כדי לתת ,מהחיים שלמעלה כמו שצריך

שהרי קשים מזונותיו של אדם . לנו מזונות
 .לפני הקדוש ברוך הוא כמו קריעת ים סוף

 משום שהמזון של העולם שלמעלה ,למה
 ולכן .'בנים חיים ומזונות וכו , ששנינו,הוא

הדבר  שהרי .קשים לפניו מזונות העולם
 שיוצאים ממנו מזונות וחיים ,במזלתלוי 
 ולכן קשים לפניו המזונות של .ובנים

 שהרי זה לא עומד ברשותו עד ,העולם
 הזווגים של העולם כדוגמא זו. שהוא יברך
 והכל משום שרקיע וילון אינו ,קשים לפניו

וכל שכן הדברים הללו  ,משמש כלום
 ועל כן ,שעומדים למעלה במקום אחר

  .צריך לברך

 øîàå äéøúáà éàãåé àåää çúô)é ç íéøáã (
åäé úà úëøáå úòáùå úìëàå"éäìà ä" àì éëå ê

á÷ì äéì ïðéëøáî" ïì úéà àäå ìåëéð àì ãò ä
 éøåãñìå àøôöá éîåã÷àì]çáùäé[á)  àçáù

äéøàîã (ì ãò äéîùá àëøáìå úåàé à÷ãë à
 áéúëå àîìòá àøçàì êøáé)åë èé àø÷éå ( àì

 êøáé àì ãò ìëéîì äéì øéñà íãä ìò åìëàú
 úëøáå úòáùå úìëàå áéúë àúùäå äéøàîì
 àúëøá àãå àãåçéã àúåìöã àúëøá àã àìà
 òáù àúåðîéäîã àâøã éáâì äàæçàì àðåæîã
 úåàé à÷ãë äéì àëøáì éòá ïéãëå úåàé à÷ãë

øúé àúåðîéäîã àâøã àåääã êøáúéå éå
 ïéâá êéøèöàã äîë àìéòìã ïééçî åãéç àìîúéå

ù÷ àäã éðåæî ïì áäéîìéðåæî ïéé éî÷ ùð øáã 
á÷" àðåæîã ïéâá àîòè éàî óåñ íé úòéø÷ë ä

 àîìòã)ã(àåä àìéòìâåëå éðåæîå ééç éðá ïðúã  '
 àìæîá àäã àîìòã éðåæî äéî÷ ïééù÷ êë ïéâáå

áå ééçå éðåæî é÷ôð äéðîã àúìéî àéìú ïéâáå éð
 äéúåùøá åàì àäã àîìòã éðåæî äéî÷ ïéù÷ êë
 ïéâååæ àã àðååâë åäéà êøáúéã ãò àîéé÷
 àì ïåìéå òé÷øã ïéâá àìëå äéî÷ ïéù÷ àîìòã

íåìë ùîùîã àìéòì ïéîéé÷ã ïéìî ïéìà ïëù ìëå 
àëøáúàì êéøèöà àã ìòå àøçà øúàá:  

éàä äéî÷ ïéù÷ àîìòã ïéâååæ ìë éæç àú  כל הזווגים של העולם קשים ,בא וראה

                                                                                                                                                                                     

 .א"לעיל ו ע' עי א
 ).א"נ(יין עע דאורייתא להתפלל כאשר יראה המ"ם דמ" מהכא משמע קצת כדעת הרמבב
 ).א"נ(ק היטב "ך ודונמלא עלאה כמו שדרש הנני יוסף על ימיע וזהו דקדוק פותח את ידך רמז לג
  ).א"ות הגרהגה(ב "שמות י ע' ב ופר"פרשת ויחי רלו ע' עי ד
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משום שכאשר הזווג  ,לפני הדרגה הזו
   ,נמצאהזה הקדוש 

 ãëã ïéâá àâøã]éàä[ìë çëúùà àùéã÷ àâååæ   

  çø/à  א/רח
יוצאות כל הנשמות מתוך המזל הזה 

 . שהוא אותו נהר ששופע ויוצא,למעלה
וכאשר ההשתוקקות נמצאת מלמטה 

תנות ו ונ, ואז פורחות הנשמות,למעלה
 ,זכר ונקבה יחד בדרגה הזוכלולים מכולן 

 כל אחת ואחת ,ואחר כך הוא מפריד אותן
 ו ואחר כך קשים לפני.למקומה כראוי לה

 משום ,הדרגה הזו לחבר אותם כבראשונה
 ,אותם דרכי האדםכ רק ,שאין מתחברים

ועל כן קשים לפניו . והכל תלויים למעלה
 שהרי קריעת הים .כקריעת ים סוף

 וכמו ,ם היא למעלהשיפתחו בו שבילי
 כך נבקע ,שנפתחים בו שבילים ודרכים

 וצריכים . ולכן הכל תלוי למעלה.ונפתח
זק מלמטה כדי ולברך אותו ולתת לו ח

 ועל כן ,שיתברך מלמעלה ויתחזק כראוי
וכלפי ". את " דוקא,"'וברכת את ה"כתוב 

בע והמקום הזה צריך להראות לפניו ש
מן  בז, וכלפי הצד האחר,והארת פנים

 , צריך להראות לפניו רעב,ששולט בעולם
 וראוי ,שאותה הדרגה היא של רעב

 הואיל ,בעולהראות לפניה רעב ולא ש
ואכלת " ועל כן ,בע לא שולט בעולםווהש

 אמר רבי ".אלהיך' ושבעת וברכת את ה
  . כך זה ודאי וכך צריך,אלעזר

 åäéàã àìéòì àìæî éàä åâî ïé÷ôð ïéúîùð
ôðå ãéâðã øäð àåää çëúùà àúáåàéú ãëå ÷é

 åáéäééúàå ïéúîùð ïéçøô ïéãë àìéòì òøìî
 àá÷åðå øëã ïìéìë åäìë]àãçë[ àâøã éàäá 

 äéøúàì ãçå ãç ìë ïåì ùéøô åäéà øúáìå
 àâøã éàä éî÷ ïéù÷ øúáìå äéì éæç à÷ãë
 øá ïøáçúî àìã ïéâá àúéîã÷ë ïåì àøáçì
 àã ìòå ïééìú àìéòì àìëå ùð øáã éçøà ïåðéàë

éù÷ àîé úòéø÷ àäã óåñ íé úòéø÷ë äéî÷ ï
 äîëå åäéà àìéòì ïéìéáù äéá àçúôúàì
 ò÷áúà éëä äéá ïéçøåàå ïéìéáù ïéçúôúîã
 ïðéòáå àìéòì àéìú àìë êë ïéâáå çúôúàå
 ïéâá àúúî àô÷åú äéì áäéîìå äéì àëøáì
 àã ìòå éæç à÷ãë ó÷úúéå àìéòìî àëøáúéã

 áéúë)é ç íéøáã (åäé úà úëøáå" úà ä à÷ééã
 àòáù äéî÷ äàæçàì êéøèöà øúà éàä éáâìå

>åøéäðå <)ïéøéäðå( àøçà àøèñ éáâìå ïéôðàã 
 äéî÷ äàæçàì éòá àîìòá àèìù éäéàã àðîæá
 äàæçàì éæçúàå åäéà áòø àâøã àåääã àðôë
 àèìù àì òáùå ìéàåä àòáåù àìå àðôë äéî÷

 àã ìòå àîìòá)íù ( úà úëøáå úòáùå úìëàå
åäé"éäìà ä"à ê éàãå àåä éëä øæòìà éáø øî

êéøèöà éëäå:  
 אשריהם הצדיקים ,אמר רבי יהודה

 משום ,שקרבתם היא שלום בעולם
רבה ויחד את היחוד ומקרבים קישיודעים ל

 שהרי יוסף ויהודה ,להרבות שלום בעולם
 . לא היה שלום,בטרם התקרבו זה עם זה

 אז הרבו ,כיון שהתקרבו יוסף ויהודה יחד
והשמחה נוספה למעלה  ,שלום בעולם

 ,רבה של יהודה ויוסףו כמו שהק,ולמטה
 ואותה ,וכל השבטים נמצאו יחד עם יוסף

 כמו ,רבה הרבתה שלום בעולםוהק
  ".ויגש אליו יהודה"שבארנו שכתוב 

 àáøå÷ã àéé÷éãö ïåðéà ïéàëæ äãåäé éáø øîà
 àãçéì éòãéã ïéâá àîìòá àîìù åäéà ïåäìã

äàâñàì àáøå÷ éáø÷îå àãåçé àîìòá àîìù 
 àã íò àã åáéø÷úà àì ãò äãåäéå óñåé àäã
 äãåäéå óñåé åáéø÷úàã ïåéë àîìù äåä àì
 óñåúà åãéçå àîìòá àîìù åàéâñà ïéãë àãçë
 åäìëå óñåéå äãåäéã àáøå÷ã äîë àúúå àìéòì
 àåääå óñåéá äéá àãçë åçëúùà ïéèáù
 àðîé÷åàã äîë àîìòá àîìù éâñà àáøå÷

 áéúëã) ãî úéùàøáçé(äãåäé åéìà ùâéå :  
ל יוסף להתאפק לכל הנצבים וולא יכ"
פזר נתן " , רבי חייא פתח ואמר.' וגו"עליו

מדת לעד קרנו תרום ולאביונים צדקתו ע
 הקדוש ברוך הוא ברא , בא וראה".בכבוד

את העולם והשליט עליו את האדם שיהיה 
בעולם ומאדם הזה נפרדים . מלך על הכל
 ,ם ומהם רשעים מהם צדיקי,כמה מינים

 åéìò íéáöðä ìëì ÷ôàúäì óñåé ìåëé àìå
åâå') à äî íù( øîàå çúô àééç éáø ) íéìäú

è áé÷ ( ãòì úãîåò åú÷ãö íéðåéáàì ïúð øæô
á÷ éæç àú ãåáëá íåøú åðø÷" àîìò àøá ä

éàäå àìë ìò àëìî àäéã íãàì äéìò èéìùàå 
 ïåäðî ïéðéæ äîë àîìòá äéðî ïùøôúî ùð øá
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 וכולם ,מהם טפשים ומהם חכמים
 וכולם , עשירים ועניים,מתקיימים בעולם

 צדיקים עם ןונ לז, אלו באלונוןכדי לז
 ןונ לז, חכמים עם טפשיםןונ לז,רשעים

 שהרי לכן זוכה האדם ,עשירים עם עניים
 , ולא עוד.לחיי העולם ונקשר בעץ החיים

 עומדת ,אלא שהנה הצדקה שהוא עושה
". מדת לעדווצדקתו ע" שכתוב ,עולמיםל
 , רבי אלעזר אמר".פזר נתן לאביונים"

 ,כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם
 ,העמיד אותו על עמוד אחד ושמו צדיק

 וזהו ,והצדיק הזה הוא הקיום של העולם
צא מעדן וונהר י" שכתוב ,שמשקה וזן לכל

להשקות את הגן ומשם יפרד והיה 
 מה זה ," יפרדומשם". "לארבעה ראשים

ה של יי אלא המזון ההוא והשק,"יפרד"
 ואחר כך מתפזר ,הכלנוטל הנהר ההוא הגן 

 .ה ההוא לארבעה צדדים של העולםייהשק
שקים ולהזון ווכמה הם שמצפים להיות מ

עיני כל אליך ישברו " כמו שנאמר ,משם
 ולכן ".ואתה נותן להם את אכלם בעתו

דקתו צ" . זה צדיק,"פזר נתן לאביונים"
 שלכן היא , זו כנסת ישראל,"מדת לעדוע

רשע " . בקיום שלם,עומדת בסוד של שלום
 זו מלכות עובדי כוכבים ,"יראה וכעס

 מלכות שמים היא בית ,בא וראה. ומזלות
 לקיים כל העניים בתוך הצל של ,המקדש

 והצדיק הזה הוא נקרא ,ראשית השכינה
 שכתוב ,ולזון את הכל ןּו לח,גבאי צדקה

 לכן גבאי צדקה ,"ר נתן לאביוניםפז"
  .נוטלים שכר כנגד כל הנותנים צדקה

 ïåäðîå ïéùôè ïåäðî àéòéùø ïåäðîå àé÷éãö
 ïéðëñîå ïéøéúò àîìòá åîéé÷úà åäìëå ïéîéëç

æîì ïéâá åäìëåðéàæîì ïéìàá ïéìà ðéá àé÷éãö 
æîì àéòéùø íòðéâæîì ïéùôè íò ïéîéëç ðéã 

 ééçì ùð øá éëæ êë ïéâá àäã ïéðëñî íò ïéøéúò
å àîìò àäã àìà ãåò àìå ééçã àðìéàá øù÷úà

 áéúëã ïéîìòì íéà÷ ãéáò åäéàã ä÷ãö)â íù (
 ãòì úãîåò åú÷ãöå)è íù ( íéðåéáàì ïúð øæô

á÷ àøá ãë øîà øæòìà éáø" äéì íéà÷ àîìò ä
ãç àëîñ ìòä åäéà ÷éãö éàäå äéîù ÷éãöå 

 àìëì ïæå é÷ùàã åäéà àãå àîìòã àîåé÷
 áéúëã)é á úéùàøá (åé øäðå úå÷ùäì ïãòî àö

 íéùàø äòáøàì äéäå ãøôé íùîå ïâä úà
 àé÷ùîå àðåæî àåää àìà ãøôé åäî ãøôé íùîå
 øãáúà øúáìå àìë àúðâ ìéèð øäð àåääã

ãì àé÷ùî àåää ' ïåðéà äîëå àîìòã ïéøèñ
 úàã äîë ïîúî àðæúàìå àéé÷ùúàì ïàôöîã

 øîà)åè äî÷ íéìäú ( åøáùé êéìà ìë éðéò
úà íäì ïúåð äúàå øæô êë ïéâáå åúòá íìëà 

ãòì úãîåò åú÷ãö ÷éãö àã íéðåéáàì ïúðå àã 
 íìùã àæøá àîéé÷ éäéà êë ïéâáã ìàøùé úñðë

 íéìù àîåé÷á)é áé÷ íù ( àã ñòëå äàøé òùø
åëò úåëìî" éá éäéà íéîù úåëìî éæç àú í

 àìö åâá éðëñî ìë àîéé÷ì àùã÷î]àúåøùã[ 
ö éàáâ éø÷à åäéà àã ÷éãöå àúðéëùã ä÷ã

 íéðåéáàì ïúð øæô áéúëã àìëì ïæéîìå ïçéîì
 ìéá÷ì àøâà éìèð ä÷ãö éàáâ êë ïéâá] åäìë

ä÷ãö éáäéã) [àìë(:  
ולא יכל יוסף להתאפק לכל " ,בא וראה

 אלו הם כל העומדים להזון ,"הנצבים
  תו יולא עמד איש א" .ולהשקות ממנו

 íéáöðä ìëì ÷ôàúäì óñåé ìåëé àìå éæç àú
ë ïåðéà ïéìà äéðî àéé÷ùúàìå àðæúàì éîéé÷ã ì

åúà ùéà ãîò àìå  
  çø/á  ב/רח

 זו ,"תויא" ".ודע יוסף אל אחיוובהת
 אלו שאר המרכבות ,"אחיו" .כנסת ישראל

 òãåúäá åéçà ìà óñåé)à äî úéùàøá (
]åúà[ ïéëéúø øàù ïéìà åéçà ìàøùé úñðë àã 

                                                           

à  éëæîì)ôã"å.( 
á  éëæîì)ôã"å.( 
â  éëæîì)ôã"å.( 
ã  éëæîì)ôã"å.( 

 ).א"ד(וצדיק יסוד עולם ' ם שנאל על עמוד אחד והוא יסוד עוה
ן "ש במ"ת כמ"ת צדקתו עומדת לעד צלע עומדת עמדה ונשאת לעד הוא ת"נקראת צדקה ור' דמ'  פיו

 ).א"נ) (ן"מאי( קצרתי ק כי"בנין עדי עד ודו' וכן שמעתי שהוא פי
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". למען אחי ורעי" שכתוב בהם ,ילותיהח
 בזמן ,"תויולא עמד איש א" ,דבר אחר

שהקדוש ברוך הוא בא להתחבר עם כנסת 
 בזמן ," אחיודע יוסף אלובהתו" .ישראל

שהקדוש ברוך הוא היה מתחבר בהם 
לא ל , משום שהם נוטלים לבדם,בישראל

בור של עמים עובדי עבודת כוכבים יח
ביום השמיני עצרת " לכן .ומזלות עמם

 שהרי בזמן הזה הקדוש ברוך ,"תהיה לכם
 שכתוב ,הוא לבדו בחיבור אחד עם ישראל

  . כמו שבארוה,"למען אחי ורעי"בהם 

 åäá áéúëã ïéìééç)ç áë÷ íéìäú ( éçà ïòîì
á÷ã àðîæá åúà ùéà ãîò àìå øçà øáã éòøå" ä

 ìà óñåé òãåúäá ìàøùé úñðëá àâååãæàì éúà
á÷ã àðîæá åéçà" ìàøùéá åäá øáçúî äåä ä

 åäééãåçìá éìèð ïåðéàã ïéâááì ïéîòã àøåáç à
åëòò" êë ïéâá åäééãäá í)äì èë øáãîá ( íåéá

 åäéà àã àðîæá àäã íëì äéäú úøöò éðéîùä
á÷" áéúëã ìàøùé íò àãç àøåáçá éåãåçìá ä

 åäá)ç áë÷ íéìäú (äåî÷åàã äîë éòøå éçà:  

 בזמן ,הפסוקאת רבי ייסא פתח 
שהקדוש ברוך הוא יקים את כנסת ישראל 

קם נקמה מעמים נימן העפר וירצה לה
 אזי כתוב ,כוכבים ומזלותעבודת עובדי 

ולא " , וכתוב כאן".ומעמים אין איש אתי"
 ,"ודע יוסף אל אחיוותו בהתיעמד איש א

וינטלם וינשאם כל ימי "כמו שנאמר 
 רבי ".ולא יכל יוסף להתאפק". "עולם

שיר המעלות אליך " ,חזקיה פתח ואמר
ק  הפסו".שבי בשמיםונשאתי את עיני הי
אליך " , אבל בא וראה.הזה בארוהו ונתבאר

אשא עיני אל " וכתוב ,"נשאתי את עיני
 . זה למעלה וזה למטה, אלא".ההרים

 כדי , זה למעלה,"אשא עיני אל ההרים"
 מההרים ,מעלה למטהללהמשיך ברכות מ

ך מהם ברכות לכנסת והללו העליונים למש
אליך נשאתי את " .ישראל שמתברכת מהם

ת ולחכות לאותן ברכות  לצפו,"עיני
 ,"שבי בשמיםוהי. "שיורדות משם למטה

 .קפה וקיומה וחילה הוא בשמיםושכל ת
נות יהמעיאת משום שכאשר היובל פותח 

 כולם עומדים ,של כל אותם השערים
 וכיון ששמים נוטלים כל אותם .בשמים

 אז הוא זן ,אורות שיוצאים מהיובל
ומשקה את כנסת ישראל על ידי צדיק 

 כמה הם ,וכיון שזה מתעורר אליה .אחד
שקים ושעומדים בכל הצדדים להיות מ

הכפירים " כמו שנאמר ,ולהתברך משם
 ואז ".אגים לטרף ולבקש מאל אכלםוש

 ,)לו(היא עולה בסוד הסודות כראוי 
 וכל .ומקבלת עדונים מבעלה כראוי

 כמו ,העומדים בכל הצדדים עומדים לבדם
תוב  שכ,"תויולא עמד איש א"שנאמר 

á÷ã àðîæá àø÷ øúô àñéé éáø" äì íé÷åé ä
 àúî÷ð àî÷ðàì éòáéå àøôòî ìàøùé úñðëì

åëòò àéîîòî" áéúë ïéãë í)â âñ äéòùé (
éîòîå ùéà ãîò àìå àëä áéúëå éúà ùéà ïéà í

ãë åéçà ìà óñåé òãåúäá åúà" à)è íù (
 óñåé ìåëé àìå íìåò éîé ìë íàùðéå íìèðéå

÷ôàúäì) à äî úéùàøá( çúô äé÷æç éáø 
 øîàå)à âë÷ íéìäú ( éúàùð êéìà úåìòîä øéù

 äåî÷åà àø÷ éàä íéîùá éáùåéä éðéò úà
ò úà éúàùð êéìà éæç àú ìáà øîúàå éðé

 áéúëå)à àë÷ íù ( àìà íéøää ìà éðéò àùà
 àã íéøää ìà éðéò àùà àúúì àãå àìéòì àã
 àúúì àìéòî ïàëøá àëùîàì ïéâá àìéòì
 ïàëøá åäééðî àëùîàì ïéàìò íéøä ïéìàî
 éúàùð êéìà åäééðî àëøáúàã ìàøùé úñðëì
 åúçðã ïàëøá ïåðàì äàëçìå éôöîì éðéò úà

ëã íéîùá éáùåéä àúúì ïîúî àäô÷åú ì
ìéçåàä àìáåé ãëã ïéâá íéîùá åäéà àäîåé÷å 

 éîéé÷ åäìë ïéòøú ïåðéà ìëã éòåáî çúôà
 é÷ôðã ïéøåäð ïåðéà ìë ìéèð íéîùã ïåéëå íéîùá
 ìàøùé úñðëì äì é÷ùàå ïæ åäéà ïéãë àìáåéî

ãç ÷éãöã àãé ìòà äîë äáâì øòúà àãã ïåéëå 
 äà÷ùúàì ïéøèñ ìëá ïéîéé÷ã ïåðéà

 àëøáúàìå øîà úàã äîë ïîúî)àë ã÷ íù (
àî ù÷áìå óøèì íéâàåù íéøéôëä" íìëà ì

ìñ éäéà ïéãëå éæç à÷ãë ïéæøã àæøá à÷)äéì (
 åäìëå úåàé à÷ãë äìòáî ïéðåãò àìá÷îå

éîéé÷ãìëá á úàã äîë åäééãåçìá éãîò ïéøèñ 

                                                           

' י ולכך נק"קה לכשנ דמ"א. מדות מלמעלה למטה וממטה למעלה' חי שהוא כולל ט' א דצדיק חי ונק" נא
' ואור חוזר ט' דיסוד אור ישר ט' כן דחי בעת הזווג וגם פי' ף פי"ומהרמ. ח"חי בסוד והקמותי את בריתי ז

 ).א"נ) (ן"מאי(ק "ח ודו"חי והם דברי ז
áéé÷ã ìëá ïéî) ôã"å.( 
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 ואחר שהיא ".ויקרא הוציאו כל איש מעלי"
שקים י כולם נ,מקבלת עדונים מבעלה

ישקו כל " כמו שנאמר ,לאחר מכן ונזונים
  ".חיתו שדי ישברו פראים צמאם

 áéúëã åúà ùéà ãîò àìå øîà) äî úéùàøá
à (àã øúáìå éìòî ùéà ìë åàéöåä àø÷éå éäé

 øúáì ïéé÷ùúà åäìë äìòáî ïéðåãò àìá÷î
 øîà úàã äîë åðæúàå)àé ã÷ íéìäú ( ìë å÷ùé

íàîö íéàøô åøáùé éãù åúéç:  
 שכתוב ,רבי יוסי פתח הפסוק באליהו

אלהי הגם על ' ויאמר ה' ויקרא אל ה"
האלמנה אשר אני מתגורר עמה הרעות 

 שנים היו , בא וראה".להמית את בנה
 ,גד הקדוש ברוך הואשאמרו דברים כנ

תה ולמה הרע" משה אמר .משה ואליהו
הרעות להמית " ואליהו אמר ".לעם הזה
 ,למה.  ושניהם אמרו דבר אחד".את בנה

 ,"תהולמה הרע" משה אמר .אלא סוד הוא
 אלא משום שנתנה רשות לצד האחר ,למה

 נתת רשות ,"תהוהרע" .לשלוט על ישראל
ו  אליה.לצד האחר של רע לשלוט עליהם

 נתן רשות לצד הרע ליטול ,"הרעות"אמר 
 והכל ,"הרעות" וזהו הוא ,נשמתו של זה

  .סוד אחד

 áéúëã åäéìàá àø÷ çúô éñåé éáø)î"ë æé à (
åäé ìà àø÷éå"ä øîàéå ä 'äìà" ìò íâä é

 úéîäì úåòøä äîò øøåâúî éðà øùà äðîìàä
 ìéá÷ì ïéìî ïéøîà÷ã ååä éøú éæç àú äðá úà

á÷" åäéìàå äùî ä øîà äùî)áë ä úåîù (
 úåòøä øîà åäéìàå äæä íòì úåòøä äîì
 éàî åøîà÷ àãç äìî åäééåøúå äðá úà úéîäì
 úåòøä äîì øîà äùî åäéà àæø àìà àîòè
 àøèñì åùø áéäéúàã ïéâá àìà àîòè éàî
 úáäé úåòøä ìàøùéã åäééìò äàèìùì àøçà
 åäéìà åäééìò èìùîì òøã àøçà àøèñì åùø

úáäé úåòøä øîà ìåèéì òøã àøèñì åùø 
àãç àæø àìëå úåòøä àåä àãå àãã àúîùð:  

הגם על " , אליהו אמר,בא וראה
 משום ".האלמנה אשר אני מתגורר עמה

 הנה ,שהקדוש ברוך הוא אמר לו לאליהו
 וכל מי ,צויתי שם אשה אלמנה לכלכלך

 וכל שכן בימי ,שזן ומפרנס למי שצריך לו
רם לו  וגו, הרי נאחז בעץ החיים,רעב

 ועכשיו אליהו . והנה בארנו.ולבניו חיים
 זוכה לו , כל מי שמקיים נפש בעולם,אמר
 ועכשיו . וזוכה להאחז בעץ החיים,חיים

 על האלמנה , הצד של רע,שולט עץ המות
 "הרעות" לכן , לזון אותיצויתשאתה 

ואם תאמר שרע לא "). למה הרעתה("
 בא ,נעשה לאיש מעם הקדוש ברוך הוא

 שמירתו של ,מן שאדם הולך לימיןוראה בז
 ולא יכול ,הקדוש ברוך הוא תמיד אצלו

 והרע הזה נכנע ,הצד האחר לשלוט עליו
 וכיון ששמירת .לפניו ולא יכול לשלוט

   משום ,הקדוש ברוך הוא עוברת ממנו

 øùà äðîìàä ìò íâä øîà åäéìà éæç àú
á÷ã ïéâá äîò øøåâúî éðà" åäéìàì äéì øîà ä

íù éúéåö äðäìëì äðîìà äùà ë ïàî ìëå êì
îåéá ïëù ìëå äéì êéøèöàã ïàîì ñðøôîå ïæãé 

 äéì íéøâå ééçã àðìéàá ãéçàúà àä àðôëã
 øîà åäéìà àúùäå àðîé÷åà àäå éåðáìå íééç
 éëæå íééç äéì éëæ àîìòá àùôð íéé÷ã ïàî ìë
 àðìéà àèìù àúùäå ééçã àðìéàá àãçàúàì

àúåîã) àåääá(ðîìàä ìò òøã àøèñ  úðàã ä
 úåòøä êë ïéâá éì ïæéîì úã÷ô]ð" äîì à

øäéúåò[ ùð øáì ãéáòúà àì òøã àîéú éàå 
á÷ íòî" àðéîéì ìéæà ùð øáã àðîæá éæç àú ä

á÷ã åøéèð" àøèñ ìéëé àìå äéáâì øéãú ä
 äéî÷ àéôëúà òø éàäå äéìò äàèìùì àøçà

øéèðã ïåéëå äàèìùì ìéëé àìååá÷ã " ä
äéðî àøáòúààïéâá   

  èø/à  א/רט
 כיון , אז אותו הרע,שהוא נדבק ברע

 אז שולט עליו ,שרואה שאין עמו שמירה
תנת לו רשות ו ואז נ,ובא להשמיד אותו
למה "משה אמר . ונוטל את נשמתו

 שנתנה רשות לצד הרע לשלוט ,"תהוהרע

 éîçã ïåéë òø àåää ïéãë òøá ÷áãúà åäéàã
 éúàå äéìò èéìù ïéãë åøéèð äéîò åàìã
 ìéèðå åùø äéì áéäéúà ïéãëå äéì äàöéùì
 äéì áéäéúàã úåòøä äîì øîà äùî äéúîùð

                                                           

ב יד "ה ח"דע(כאן רואים שכל מיתה אינה נמשכת בהעדר וסילוק החיים אלא על ידי פעולה ומציאות  א
  ).ד"ע
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 , דבר אחר. להיות בשעבוד שלו,על ישראל
 שראה כמה מהם שהיו ,"תהולמה הרע"

  . הרעמתים ונמסרו לצד

 ìàøùéã åäééìò àèìùîì òøã àøèñì åùø
 úåòøä äîì øçà øáã äéìéã àãåáòùá éåäîì

àå ïéúî ååäã ïåäðî äîë àîçã àøèñá åøñîú
òøã:  

 , בשעה שהטוב מתעורר,בא וראה
 כל השמחה וכל הטוב וכל ,שהוא הימין

 כמו , והכל הוא בחשאי,הברכות נמצאות
 שאומרים ברוך שם כבוד מלכותו ,שבארוה

 משום , וזה הסוד,לעולם ועד בחשאי
אמר .  שאז הוא היחוד כראוי)שזהו יחוד(

 כיון שהוא גוזר , וכי אליהו,רבי חייא
 והוא גזר על ,והקדוש ברוך הוא מקיים

 איך הוא ,השמים שלא להוריד טל ומטר
כי כעת " שכתוב ,פחד מאיזבל ששלחה לו

 ,"מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם
 ,אמר לו רבי יוסי. ומיד פחד וברח על נפשו

 שהצדיקים לא רוצים להטריח ,הנה פרשוה
 , לעין)לו(את רבונם במקום שנזק נמצא 

איך אלך ושמע "שמואל שכתוב  שדוגמאכ
עגלת בקר תקח " , אמר לו".שאול והרגני

 משום שצדיקים לא רוצים להטריח ,"בידך
 אף כך .את רבונם במקום שנמצא נזק

 לא רצה , כיון שראה שנזק נמצא,אליהו
 אני שמעתי ,אמר לו. להטריח את רבונו

 שהנה באליהו לא כתוב בו ויירא וילך ,דבר
 , ומה ראה. ראיה ראה, אלא וירא,אל נפשו

אלא ראה שהנה מכמה שנים הלך אחריו 
וילך " ועכשיו , ולא נמסר בידו,מלאך המות

 הלך ,"וילך אל נפשו" מה זה ".אל נפשו
 עץ החיים להדבק , ומי הוא,לקיום הנפש

  .שם

øòúà áåèã àúòùá éæç àúà àðéîé åäéàã 
 àìëå ïçëúùî ïàëøá ìëå åáéè ìëå åãéç ìë

äéà éàùçáéë  íù êåøá éøîàã äåî÷åàã äî
 ïéâá àã àæøå éàùçá ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë

]ð"àãåçé åäéà éàäã à[ åäéàã >ïéãë <)øéæâ( 
 ïåéë åäéìà éëå àééç éáø øîà éæç à÷ãë àãåçé

æâ åäéàãéá÷å ø" àéîù ìò øéæâ åäéàå íéé÷î ä
 åäéà ìéçã êéä àìèå àøèî àúçàì àìã

 áéúëã äéì úøãùã ìáæéàî)î"é àá è ( úòë éë
 ãéîå íäî ãçà ùôðë êùôð úà íéùà øçî

à äéùôð ìò ÷øòå ìéçã" äåî÷åà àä éñåé éáø ì
 øúàá ïåäéøàîì àçøèàì ïàòá àì àé÷éãöã

 úçëúùà à÷æðã)>ð"à <äéì ( àðååâë àðéòì
 áéúëã ìàåîùã)ù"á æè à ( òîùå êìà êéà

à éðâøäå ìåàù" ïéâá êãéá ç÷ú ø÷á úìâò ì
 ïàòá àì àé÷éãöã øúàá ïåäéøàîì àçøèàì

 àîçã ïåéë åäéìà éëä óåà çëúùà à÷æðã
à äéøàîì àçøèàì éòá àì çëúùà à÷æðã" ì

 äéá áéúë àì åäéìàá àäã àðòîù äìî àðà
 àìà åùôð ìà êìéå àøééå)î"â èé à ( äéàø àøéå

 ìæà ïéðù äîëî àäã àîç àìà àîç äîå àîç
 àúùäå äéãéá øñîúà àìå úåîä êàìî äéøúá

)íù ( ìæà åùôð ìà êìéå éàî åùôð ìà êìéå
 ééçã àðìéà åäéà ïàîå àùôðã àîåé÷ì

ïîú à÷áãúàì:  
 ,"את נפשו"כולם כתוב ב ,בא וראה
 וסוד זה שמעתי ".אל נפשו"וכאן כתוב 

 , כל הנשמות של העולם,שאמר רבי שמעון
 ,כולם יוצאים מאותו נהר ששופע ויוצא
 ,ואת כולם הוא לוקח אותו צרור החיים

 כולם ,שהנקבה מתעברת מן הזכרוכ
 בתשוקת הנקבה ,בתשוקת שני הצדדים

 אז , וכשתשוקת הזכר יוצאת ברצון,לזכר
 משום שהכל ,אותן הנשמות בקיום יותר

 , ואליהו.בתשוקה ורצון של עץ החיים
 ,משום שהיה מאותו רצון יותר מאדם אחר

 ולא כתוב ,"אל נפשו"ולכן כתוב . התקיים

ë éæç àúå áéúë àëäå åùôð úà áéúë åäì
 ìë ïåòîù éáø øîàã àðòîù àã àæøå åùôð ìà

î é÷ôð åäìë àîìòã ïéúîùð ãéâðã øäð àåää
÷éôðåééçã àøåøö àåää ïåì èé÷ð åäìëå  ãëå 

 àøåëã ïî úøáòúà àá÷åð)å( àúáåàéúá åäìë
 àøåëã éáâì àá÷åðã àúáåàéúá ïéøèñ ïéøúã
 ïéãë àúåòøá à÷ôð àøåëãã àúáåàéú ãëå
 àìëã ïéâá øéúé àîåé÷á ïéúîùð ïåðéà

 åäéìàå àééçã àðìéàã åòøå àúáåàéúá> ïéâá
äåäã<àåääî  àøçà ùð øáî øéúé àúåòø 

                                                           

ו בחשאי אז אשתכח כל חידו מצד " פירוש יסוד המתעורר מצד ימין חסד בצנעא ברזא דאמרו בשכמלא
 ).א"נ(ח "ז. הדין ששם השמחה וכל טיבו מצד החסד
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 ואם . זו הנקבה"נפשואת " שהרי ,את נפשו
 הכללות של זכר ,"ואל האשה אמר"תאמר 

אל האשה " אז ,ונקבה כשהיא בתוך הזכר
 לאל הנקבה לבדה ו,"את האשה" ".אמר

 ,"אל נפשו" ו זדוגמא כ. של הזכרכללות
 , הנקבה לבדה,"את נפשו" .הזכר לבדו

 ומשום שהוא מצד .לא התכללות של זכרלו
קיים  הת,הזכר יותר מכל בני העולם

 , ולא מת כשאר בני העולם,בקיומו יותר
 ולא מתוך ,משום שהכל הוא מעץ החיים

 ולכן הסתלק למעלה ולא מת כדרך .העפר
ויעל אליהו בסערה " שכתוב ,כל בני העולם

  ".השמים

 úà áéúë àìå áéúë åùôð ìà êë ïéâáå íéé÷úà
 àîéú éàå àá÷åð àéä àã åùôð úà àäã åùôð

å àéä ãë àá÷åðå øëãã àììë øîà äùàä ìà
 ïéãë àøåëã åâáå äùàä úà øîà äùàä ìà

 àã àðååâë àøåëãã åìéìë àìå àäãåçìá àá÷åð
 àá÷åð åùôð úà éåãåçìá øëã åùôð ìà

åçìá åäéàã ïéâáå àøåëãã åìéìë àìå àäã
 íéé÷úà àîìò éðá ìëî øéúé àøåëãã àøèñî
 ïéâá àîìò éðá øàùë úéî àìå øéúé äéîåé÷á
 ïéâáå àøôò åâî àìå ééçã àðìéàî åäéà àìëã
 àîìò éðá ìë çøàë úéî àìå àìéòì ÷ìúñà àã

 áéúëã)î"àé á á (íéîùä äøòñá åäéìà ìòéå:  
 רכב אש והנה" ,בא וראה מה כתוב

 שהרי אז התפשט הגוף מן ,' וגו"וסוסי אש
 ,הרוח והסתלק שלא כדרך שאר בני העולם

ונשאר מלאך קדוש כשאר קדושים 
 והרי , ועושה שליחות בעולם,עליונים
 שהנסים שעושה הקדוש ברוך הוא ,פרשוה
ובא וראה מה .  נעשים על ידו,בעולם
וילך " בראשונה ".וישאל את נפשו" ,כתוב

את " וכאן ,שבועה באמר כמו שנ,"אל נפשו
 ושם , העץ שבו שורה המות,"נפשו למות

צא " ככתוב ,נגלה עליו הקדוש ברוך הוא
ואחר " , מה כתוב אחריו".ועמדת בהר

ואחר האש קול ' הרעש אש לא באש ה
 , זהו המקום הפנימי של הכל,"דממה דקה

 ,מה כתוב. שממנו יוצאים כל האורות
'  פניו באדרתו וגוע אליהו וילטוויהי כשמ"

 áéúë äî éæç àú)íù ( éñåñå ùà áëø äðäå
åâå ùà'ààçåø ïî àôåâ èùôúà ïéãë àäã á 

 øàúùàå àîìò éðá çøà øàùë àìã ÷ìúñàå
 àùéã÷ àëàìî ãéáòå ïéðåéìò éùéã÷ øàùë

 ãáòã ïéñðã äåî÷åà àäå àîìòá àúåçéìù
á÷" äî éæç àúå ïãéáòúà äéãé ìò àîìòá ä

 áéúë)î"ã èé à (åùôð úà ìàùéåâ àúéîã÷á 
 úà àëäå àîåé÷á øîúàã äîë åùôð ìà êìéå
 ïîúå àúåî àéøù äéáã àðìéà úåîì åùôð

á÷ äéìò éìâúà" áéúëã äîë ä)àé íù ( àö
á úãîòå ùà ùòøä øçàå äéøúá áéúë äî øä

ä ùàá àì ' àã ä÷ã äîîã ìå÷ ùàä øçàå
àåäã ìë ïé÷ôð äéðîã àìëã äàîéðô øúà 

 áéúë äî ïéøåäð)âé íù ( èìéå åäéìà òåîùë éäéå

                                                           

ד שעליית "הוקשה לו כי היה ס' ח מה כתיב והנה רכב אש וכו"ת. )רת הזוהרהע(א ” שמות קצז עא
כגרגיר חרדך אינו יכול לעלות למלעה ' אליהו בסערה השמים היה כמשמעו בגוף ונפש ולזה קשה כי אפי

דהא כדין אתפשט גופא מן ' ח מה כתיב והנה רכב אש וכו"א ת"ז לז"ויקהל דף קצ' בפ' ז כנז"מענייני העוה
' בפ' ף הלך לו ונשאר כלו רוחני ואסתלק כנזל כי אותם רכב אש וסוסי אש האכילו את הגוף והגשם חרוחא

 ).נ"ש) (ח"ז(ז "ז שאותו הגוף שהיה לו בזה העולם נזדכך ונשאר להתלבש בו כשיורד לעה"ויקהל דף קצ
 ).ב"א נג ע"ה ח"דע(חוזר ומתלבש בההוא גופא , וכשיורד בעולם הזה, "סערה"גופו נשאר בבחינת  ב
שכן ' ל לקיומא דנפשא כנז"בא להכריח איך פירש וילך אל נפשו ר' ח מה כתיב וישאל את נפשו וגו" ותג

' כ וישאל את נפשו למות ולמה שינה הכתוב לכתוב כאן אל נפשו והכא וישאל את נפשו אלא כנז"כתיב אח
 שו להדבק ולהסתלק שמה ונפשופנדמעיקרא לא הלך אלא אל קיומא דנפשא ובראותו כי לא היתה יכולה 

כ וישאל את נפשו למות "ש אח"עיפה להרוגים אשר רדפוהו אז רצה להפקיר עצמו אל מקום המיתה וז
שהערה למות נפשו ואפשר היות מלת את הפך מלת אל כמו האיתים והמזמרות שהם מכתשים את הכל 

ת טעם מהיכן זכה אליהו למעלה בא לת' ח כל ההוא בר נש וכו"ות' שהוא ביטולא וכיתותא דנפשא כנז
נ עצה טובה "גדולה כזו ואמר לפי שקנא כמה פעמים כנזכר לעיל לכך זכה שלא ישלוט בו מלאך המות א

ז " שהיה בתיאובתא דעלמא דדכורא סגי כנזכר לעיל עכיג שהטעם שלא מת אליהו הוא מפנ"ל דאע"קמ
אר בני נשא שכא דמותא לשלטאה ביה כה לא יכיל מלא"יכול כל אדם לזכות למדרגה זו אם יקנא לקב

ויתקיים . י מלאך של רחמים"או ע' ניתא וכוב לא יארע לו כשאר בני נשא אלא ברחמנות כמשאל רכלומ
 )נ"ש) (םש(' ביה שלום ממלאך המות כנז

 ).א"ד( תקונים ג ד
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והנה אליו קול ויאמר מה לך פה אליהו 
 אמר לו הקדוש ברוך ".ויאמר קנא קנאתי

 סגרת את , עד מתי אתה מקנא לי,הוא
  הדלת שלא 

øîàéå ìå÷ åéìà äðäå åúøãàá åéðôà äô êì äî 
à éúàð÷ àð÷ øîàéå åäéìà"á÷ ì" éúî ãò ä

 éì àð÷î äúà>ú÷øè <)à÷øè( àìâ àìã  

  èø/á  ב/רט
 והעולם ,יכול לשלוט בך המות לעולם

 אמר ).אדם( עם בני ,לא יכול לסבול אותך
 אמר .' וגו"כי עזבו בריתך בני ישראל" ,לו
ימו י יק)אדם( שבכל מקום שבני , חייך,לו

 .מן לשםו אתה תהיה מז,דשואת ברית הק
 ,והרי נתבאר לכן מתקנים כסא לאליהו(

  ).מן לשםושהוא מז

ìéëéàîìòì àúåî êá äàèìùì á àì àîìòå 
 éðá íò êìáñîì ìéëéà àùð" êúéøá åáæò éë ì

åâå ìàøùé éðá 'øúà ìëáã êééç äéì øîàâ éðáã 
)àùðåîéé÷úé  (]åîéé÷é[ àäú úðà àùéã÷ íéé÷ 

 ïîú ïéîæ] àééñøë ïéð÷úî êë ïéâá øîúà àäå
ïîú ïéîæ åäéàã åäéìàì[:  

בא וראה מה גרם אותו הדיבור של 
והשארתי בישראל שבעת " שכתוב ,יהואל

אלפים כל הברכים אשר לא כרעו לבעל 
 אמר לו הקדוש ".וכל הפה אשר לא נשק לו

יכול  שאין העולם , מכאן והלאה,ברוך הוא
 ואת אלישע בן ).אדם(לסבול אותך עם בני 

 ,שפט מאבל מחולה תמשח לנביא תחתיך
 ואתה ,)אדם(יהיה נביא אחר אצל בני 

 כל אדם ,ובא וראה. ךתסתלק למקומ
 לא יכול מלאך ,שמקנא לקדוש ברוך הוא

 ויתקיים ,המות לשלוט בו כשאר בני אדם
 והנה פרשוה כמו שנאמר בפנחס ,בו שלום

  ".לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום"

 áéúëã åäéìàã äìî àéää íøâ äî éæç àú
)çé íù ( ìë íéôìà äòáù ìàøùéá éúøàùäå

 åòøë àì øùà íéëøáä àì øùà äôä ìëå ìòáì
á÷ äéì øîà åì ÷ùð" ìéëé àìã äàìäìå ïàëî ä

 éðá íò êìáñîì àîìò)àùð) (æè íù ( úàå
 àéáðì çùîú äìåçî ìáàî èôù ïá òùéìà

 éðá éáâì àøçà äàéáð àäé êéúçú)àùð ( úàå
 éð÷îã ùð øá àåää ìë éæç àúå êøúàì ÷ìúñú

á÷ì äéì" äàèìùì àúåîã àëàìî ìéëé àì ä
ùë äéá àäå íìù äéá íéé÷úéå àùð éðá øà

 ñçðôá øîúàã äîë äåî÷åà)áé äë øáãîá (
íåìù éúéøá úà åì ïúåð éððä øåîà ïëì:  

ן אחיו ויבך יל על צוארי בנימוויפ"
 , רבי יצחק אמר".ן בכה על צואריויובנימ

הנה פרשוה שבכה על מקדש ראשון ועל 
כמגדל דויד " ,פתח ואמר. מקדש שני

לפיות אלף המגן תלוי עליו ארך בנוי לתוצו
 מי ,"כמגדל דויד" ".ריםוכל שלטי הגב

 זה ודאי מגדל דוד שבנה ".מגדל דויד"
 אלא .אותו דוד והעלה אותו לתוך ירושלים

 , זו ירושלים של מעלה"כמגדל דויד"
בו ירוץ צדיק ' מגדל עז שם ה"שכתוב בה 

 , אלא אותו מגדל נשגב, מי הנשגב".ונשגב
 זה בית ,"צוארך. "דיקמשום שבו ירוץ צ

עומד בתקון של הוא  ש,המקדש שלמטה
פי של ו מה הצואר הוא הי.לגוףעורף פי כוי

 äëá ïîéðáå êáéå åéçà ïîéðá éøàåö ìò ìåôéå
 åéøàåö ìò)ãé äî úéùàøá ( àä øîà ÷çöé éáø

 éðù ùã÷î ìòå ïåùàø ùã÷î ìò äëáã äåî÷åà
 øîàå çúô)ã ã øéù (éåðá êøàåö ãåã ìãâîë 

 éèìù ìë åéìò éåìú ïâîä óìà úåéôìúì
 ìãâî àã ãåã ìãâî ïàî ãåã ìãâîë íéøåáâä

ãåãã íìùåøé åâ äéì ÷éìñå ãåã äéì äðáã éàãå 
 íìùåøé àã ãåã ìãâîë àìà>ã< áéúëã àìéòì

 äéá)é çé éìùî (åäé íù æò ìãâî" õåøé åá ä
 áâùð ìãâî àåää àìà áâùð ïàî áâùðå ÷éãö

÷éãö õåøé äéáã ïéâá àùã÷î úéá àã êøàåö 
 àìã÷ë åøéôùã àðå÷úá íéà÷ åäéàã àúúìã

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(א ” תשא קצ עא
 ).א"ד(ב "צב ע' ך דלך ל' ל בפ" המות לשלוט בך ועך סגור השער שלא יוכל מלאב
 ).א"נ(ח "ז.  דכלפי שאמר עזבו בריתך יחזור ויאמר קיימו בריתך בית ישראלג
ואפשר (מ "ד גימטריא יחוד הגמור יאקודנקי א"ל יחוד השם במלכות בית דוד והיינו מגדל דו"ל דר" נד

 רמז למוחין דגדלות מוחין מגדל דוד' ד' ת עמה ד"ליחוד הת' י ו"האחוזה בתנה' למ' כי דוד רמז היחוד ד
 ).א"נ) (ן"מאי(ב "ש ההי"וא
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פי של ו כך גם בית המקדש הוא הי,כל הגוף
 תל שכל בני ,"בנוי לתלפיות" .כל העולם

 , וכך בארוהו.העולם היו מסתכלים בו
 תל שכל הפיות של העולם ,"תלפיות"

אלף המגן תלוי . "משבחים ומתפללים אליו
 אלו אלף התקונים שמתקנים בו ,"עליו

 שכולם באים ,"ריםוכל שלטי הגב" .כראוי
כל תקוני האשה כמו ש. מצד הדין הקשה

 כך במקדש כל תקוני ,ארוצתלויים ב
 , והרי פרשוה.העולם תלויים ושרויים בו

 על בית ,"על צוארנו נרדפנו"שכתוב 
פי של כל ו שהוא הצואר והי,המקדש

 לבנות אותו ,"נרדפנו יגענו" .םהעול
 שהרי לא ,"ולא הונח לנו" .םיפעמי

.  ונחרב ולא נבנה לאחר מכן,השאירוהו לנו
 נכלה כל הגוף ,נכלה כיון ש,מה הצואר

שמד נ כיון ש, כך גם בית המקדש,עמו
 ולא מאיר , כל העולם כך גם נחשך,ונחשך
לכן .  ולא שמים וארץ וכוכבים,השמש
 בכה ,אחר שבכה על זה ו,בכה על זהיוסף 

 , כשנחרב בית המקדש.על השבטים שיגלו
 ,גלו מיד והתפזרו בין העמיםנכל השבטים 
 ".וינשק לכל אחיו ויבך עלהם"זהו שכתוב 
 על בית המקדש ,על כולם בכה. עלהם ודאי

 ועל אחיו עשרת השבטים ,םישנחרב פעמי
ואחרי " .גלו לגלות והתפזרו בין העמיםושה

 , ולא כתוב ויבכו,"תויכן דברו אחיו א
 , שנצנצה בו רוח הקודש,שהרי הוא בכה

 שלא שרתה עליהם רוח ,והם לא בכו
  .הקודש

àôåâ ìëã åøéôù åäéà øàåö äî àôåâìà éîð éëä 
 éåðá àîìò ìëã åøéôù åäéà àùã÷î éá
 äéá ïìëúñî ååä àîìò éðá ìëã àìú úåéôìúì
 àîìòã úåéô ìëã ìú úåéôìú äåî÷åà éëäå
 ïéìà åéìò éåìú ïâîä óìà äéáâì ïàìöîå ïçáùî

ìà éèìù ìë úåàé à÷ãë äéá ïéð÷úîã ïéðå÷ú ó
 àéù÷ àðéãã àøèñî ïééúà à÷ åäìëã íéøåáâä

 ïéðå÷ú ìë øàåö äî)àúúìã] (àúàã [
>àúúàã<éìú äéá é ï)êë] (éë[ >á< ìë àùã÷î

 äåî÷åà àäå ïééøùå ïééìú äéá àîìòã ïéðå÷ú
 áéúëã)ä ä äëéà ( éá ìò åðôãøð åðéøàåö ìò

øéôùå øàåö åäéàã àùã÷î åðôãøð àîìò ìëã å
 àäã åðì çðåä àìå ïéðîæ ïéøú äéì éðáîì åðòâé
 äî øúáì éðáúà àìå áøçúàå ïì äå÷áù àì
 éëä äéîò éöúùà àôåâ ìë éöúùàã ïåéë øàåö
 ìë êùçúàå éöúùà åäéàã ïåéë àùã÷î éá éîð

øéäð àìå êùçúà éîð éëä àîìòå àìå àùîù 
ã ìò óñåé äëá êë ïéâá àéáëëå àòøàå àéîù à

 ãë åìâúàã ïéèáù ìò äëá àã ìò äëáã øúáìå
 ãéî åìâúà ïéèáù åäìë àùã÷î éá áéøçúà

ää àéîîò éðéá åøãáúàå" ã)èé äî úéùàøá (
 ìò éàãå íäéìò íäéìò êáéå åéçà ìëì ÷ùðéå
 ïéðîæ ïéøú áéøçúàã àùã÷î éá ìò äëá íìë
 àúåìâá åìâúàã íéèáùä úøùò éåçà ìòå

øçàå àéîîò éðéá ïåøãáúàå åúà åéçà åøáã ïë é
 äéá äöðöðã äëá åäéà àäã åëáéå áéúë àìå
 åäééìò àøù àìã åëá àì ïåðéàå àùéã÷ àçåø

àùãå÷ çåø:  
 )אלעזר( רבי ".ל נשמע בית פרעהווהק"

נכספה וגם כלתה נפשי " ,אבא פתח ואמר
 ".לבי ובשרי ירננו אל אל חי' לחצרות ה

 )וקם( כל אדם שמתפלל תפלתו ,בא וראה
 צריך לו להקדים לו ברכות בכל , רבונולפני

יום ויום ולהתפלל תפלתו לפני רבונו בזמן 
בבוקר לאחז בימין של הקדוש . שצריך

 ותפלה . במנחה לאחז בשמאל,ברוך הוא
ובקשה צריך לאדם בכל יום ויום כדי 

 מי שמתפלל תפלתו , ובארנו.להאחז בו
ע ישמה צריך לו שלא ל, לפני רבונו)ועומד(

 קולו  אתעישממ ומי ש,לתוקולו בתפ
   משום ,למה. בתפלתו תפלתו לא נשמעת

 äòøô úéá òîùð ì÷äå)æè íù ( éáø)øæòìà (
]ð" ààáà[ øîàå çúô )â ãô íéìäú ( íâå äôñëð

åäé úåøöçì éùôð äúìë" ìà åððøé éøùáå éáì ä
à" éìöã ùð øá ìë éæç àú éç ì]äéúåìö[ 
) àúåìöí÷å (îã÷àì äéì êéøèöà äéøàî éî÷ à

 éî÷ äéúåìö éìöìå àîåéå àîåé ìëá ïàëøá äéì
 àãçàì àøôöá êéøèöàã àðîæá äéøàî

á÷ã àðéîéá" àìàîùá àãçàì äçðîá ä
 àîåé ìëá ùð øáì äéì êéøèöà àúåòáå àúåìöå
 éìöã ïàî àðîé÷åàå äéá àãçàúàì ïéâá àîåéå

 äéúåìö)í÷å ( àìã äéì êéøèöà äéøàî éî÷

                                                                                                                                                                                     

שכן שם הוא מקום כל הדינים ולכן דווקא שם הוא מקום ). ב"צ יט ע"א על ספד"בהגר(שבו הדיקנא  א
 ).א מד"ש א"פת(מיתוקם ותיקונם 



úéùàøá 

941 

îùàã ïàîå äéúåìöá äéì÷ òîùîì äéì÷ ò
ïéâá àîòè éàî òîúùà àì äéúåìö äéúåìöáà  

  éø/à  א/רי
 ,שהתפלה אינה אותו הקול שנשמע

 ומה היא .שאותו קול שנשמע אינו תפלה
 . זהו קול אחר שתלוי בקול שנשמע,תפלה

 זה אותו הקול שהוא ,ומיהו הקול שנשמע
. ו" זהו קל בלי וא, הקול שתלוי בו,ו"בוא

ע קולו ישמצריך לא להולכן לאדם 
 אלא להתפלל בלחש באותו הקול ,בתפלתו

 , וזו התפלה שמתקבלת תמיד,שלא נשמע
 ,ו" קל בלי וא,"והקל נשמע"וסימן לדבר 

 , זו היא התפלה שהיא בחשאי,"נשמע"
 זוהי ".וקולה לא ישמע"שכתוב בחנה 

 ההתפלה שהקדוש ברוך הוא מקבל
 ,קון כראוייונה ותוכשנעשית ברצון וכ

ד של רבונו כראוי בכל יחד את היחויול
והקל " ,"והקל נשמע בית פרעה(" .יום

 , אמר רבי אלעזר. למה,ו" חסר וא,"נשמע
זו היא השכינה שבוכה על חרבן בית 

 כתוב כאן .המקדש ועל גלותם של ישראל
קול ברמה " וכתוב שם ,"והקל נשמע"

 אף כאן גם כן , שכינהשם מה ".נשמע
  ).שכינה

 éäéà åàì àúåìöã]àéää[÷  òîúùàã àì
 ïàîå àúåìö àéä åàì òîúùàã ìå÷ àåääã
 àì÷á àéìúã àøçà àì÷ àã àúåìö éäéà
 àåää àã òîúùàã àì÷ àåä ïàîå òîúùàã

àåá àåäã ìå÷"åá ì÷ àåää àã äéá àéìúã àì÷ 
àå àìá" ùð øáì äéì êéøèöà àì êë ïéâáå å

äéúåìöá äéì÷ òîùîìâ ùçìá äàìöì àìà 
òîúùà àìã àì÷ àåääáãä àãå  àúåìö àé

 àìá ì÷ òîùð ì÷äå êðîéñå øéãú úìá÷úàã
àå"àúåìö àéä àã òîùð åä éàùçá àéäã 

] äðçá áéúëã)ù"âé à à ( àã òîùé àì äìå÷å
àúåìö àéä[á÷ã " àúåòø åâ ãéáòúà ãë ìéá÷ ä

 àãåçé àãçéìå úåàé à÷ãë àðå÷úå äðååëå
 úéá òîùð ì÷äå àîåé ìëá úåàé à÷ãë äéøîã

äòøô) æè äî úéùàøá( )àå øñç òîùð ì÷äå" å
 àúðéëù àéä àã øæòìà éáø øîà àîòè éàî
 ïåäúåìâ ìòå àùã÷î éá áåøç ìò úàëáã
 íúä áéúëå òîùð ì÷äå àëä áéúë ìàøùéã

)ãé àì äéîøé ( ïìäì äî òîùð äîøá ìå÷
àúðéëù éîð ïàë óà àúðéëù(å:  

 הקול בחשאי זהו קול ,רבי אלעזר אמר
 אבל קל .עליון שכל הקולות יוצאים משם

 שהיא , זוהי התפלה של מטה,ו"בלי וא
בא . ו ולהתחבר בו"הולכת להתעלות בוא

 זה הוא הקל בלי ,"והקל נשמע" ,וראה

 éáø>øæòìà <)øæòéìà( àã éàùçá àì÷ øîà 
ïîúî ïé÷ôð ïéì÷ ìëã äàìò àì÷ àéäæ ì÷ ìáà 

å àìá ' àìæà éäéàã àúúìã àúåìö àéä àã
 à÷ìúñàì]àåá"å[ éæç àú äéá àøáçúàìå 

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(ב ”שמות רב ע א
  .א"הז' ת והוא בחי"שזהו ת' ף פרק א"ח שער אח"ע' עי ב
ח "רב פרהנ דקלא לא נאמר אלא קליה שלא ישמיע אפילו לאזניו והכי מסיק "ה דף ר" פירש הרב שלג

 ).א"נ(ן "מאי. א"ש במ"ס כן וכמ"וכן הוא בתנא דבי אליהו והראשונים היה להם גירסא בש
 ).ג"ב ג ע"כללים ח(ח נ ונא "א על תז"בבהגר' ועי). ג"א ד ע"ה ח"דע(בינה  ד
א קאי אוסמיך דקאמר אלא אקרא קאי ומשתעי מכאן והלאה  נשמע דא היא צלותא דהיא בחשאי לה

קשה מאמר רבי אלעזר לקמן בסמוך דקאמר דקלא בחשאי היא הבינה והכא ' זה שפי' ולפי פי. ד הפשט"ע
קאמר הוא בעצמו שהוא במלכות אם לא שנאמר שיש הפרש בין בחשאי ובין קלא דלא משתמע והכי 

נ לפי הנסחא אחרינא דגרסי "א. ו דא היא צלותא דלתתא"אמשמע מתוך הלשון דקאמר אבל קול בלא ו
ד הפשט לא "אתא רבי אלעזר לאפלוגי אבל אם נפרש סוגיין ע' בריש שמעתא רבי אבא פתח נכספה וגו

פ דצלותא לאו איהי קלא דאשתמע כי לא נקרא תפלה אלא התפלה הנאמרת בלחש "קשה מידי וה
ומאן איהי . ב וכדמפרש ואזיל"ויקהל דף ר' יתא נמי בפשהתפלה שהיא בקול רם לאו צלותא נקראת כדא

 .)נ"ש) (ח"זה(צלותא כלומר איזהו הנקראת תפלה 
å  àúòîù àùéøá äéì éñøâã úéà)úîà êøã .(  

 ).ו"לש(ב "עיין לעיל נ ע ז
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 שבכה על מקדש ראשון "הקול" זהו ,ו"וא
קול " כמו שנאמר "נשמע" .ועל מקדש שני

 זהו ,"ברמה" מה זה ,"ברמה" ".ברמה נשמע
 ,ר וסימן לדב, העולם הבא,העולם העליון

מן העולם ועד " ,"מן הרמה ועד בית אל"
 , זה העולם העליון,"ברמה" כאן ".העולם

 אז מה ,שהרי בשעה ההיא שברמה נשמע
אלהים צבאות ביום ההוא ' ויקרא ה, ,כתוב

 למעלה ,"והקל נשמע. "' וגו"לבכי ולמספד
ו התרחק " משום שוא, למה.למעלה

רחל מבכה על בניה " ואז ,והסתלק ממנה
כי " ".נחם על בניה כי איננומאנה לה

כי " אלא . צריך היה להיות כי אינם,"איננו
 שבעלה לא ,"כי איננו" והנה בארנו ,"איננו

 שאלמלא היה בעלה נמצא ,נמצא עמה
 שהרי אז בניה לא , תתנחם עליהם,עמה

 אינה מתנחמת , ומשום שאיננו,יהיו בגלות
 משום שבניה התרחקו ממנה על ,על בניה

  .שאיננו עמה

àå àìá ì÷ àåä àã òîùð ì÷äå" å)éäéàã (> àã
àéä< àì÷ ]ã[ ìòå ïåùàø ùã÷î ìò úàëá

 äîë òîùð éðù ùã÷î]øîà úàã[) øîúàã( 
 àåä àã äîøá éàî äîøá òîùð äîøá ìå÷
 ãòå äîøä ïî êéðîéñå éúàã àîìò äàìò àîìò

ìà úéáà) çî å÷ íéìäú ( íìåòä ãòå íìåòä ïî
 àúòù àéääá àäã äàìò àîìò àã äîøá àëä

òîùð äîøá éãá áéúë äî ïéãë )áé áë äéòùé (
é àø÷éåé'éäìà " éëáì àåää íåéá úåàáö í

åâå ãôñîìå '÷äå éàî àìéòì àìéòì òîùð ì
àåã ïéâá àîòè" ïéãëå äéðî ÷ìúñàå ÷çøúà å

 éë äéðá ìò íçðäì äðàî äéðá ìò äëáî ìçø
åððéà) ãé àì äéîøé( ] äéì éòáî íðéà éë åððéà éë

åððéà éë àìà[ àì äìòáã åððéà éë àðîé÷åà àäå 
 äîò çëúùà>àìîìàã <)àìîìàå( äìòá 

éãë àäã åäééìò íçðúú äîò çëúùé àì àäðá ï
 ìò àîçðúî éäéà åàì åððéàã ïéâáå àúåìâá ïåäé
 åððéàã ìò äðî å÷çøúà àäðáã ïéâá àäðá

äîò:  
 זהו סימן לדבר ,"בית פרעה" ,בא וראה

 הבית שנפרעים ומתגלים ממנו כל ,למעלה
 כל מה שהיה סתום ,האורות וכל המאורות

 ולכן הקדוש ברוך הוא הוציא .משם התגלה
 כדי להאיר ,ל המאורותאת כל האורות וכ

בא . ו"לאותו הקול שנקרא קל בלי וא
 כאשר יקים הקדוש ברוך הוא לזה ,וראה

 אז כל ,ו"הקול מהעפר ויתחבר באות וא
 ,רומה שנאבד מהם בזמן הגלות יחז

ויתעדנו באורות עליונים שנוספים מתוך 
והיה ביום " כמו שנאמר ,העולם העליון

דים בוההוא יתקע בשופר גדול ובאו הא
בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים 

  ".םיבהר הקדש בירושל' והשתחוו לה

 àìéòì êéðîéñ àåä àã äòøô úéá éæç àú
 ìëå ïéøåäð ìë äéðî ïééìâúàå åòøôúàã àúéá
 ïéâáå éìâúà ïîúî íéúñ äåäã äî ìë ïéðéöåá

á÷ êë" ïéâá ïéðéöåá ìëå ïéøåäð ìë ÷éôà ä
àå àìá ì÷ éø÷àã ìå÷ àåääì àøäðàì" àú å

á÷ íé÷é ãë éæç" øáçúéå àøôòî ì÷ éàäì ä
àåá" àðîæá åäééðî ãéáàúàã äî ìë ïéãë å

 ïéàìò ïéøåäðá ïåðãòúéå øãäúé àúåìâã
 øîà úàã äîë äàìò àîìò åâî ïôñåúàã

)éùäéòâé æë  ( øôåùá ò÷úé àåää íåéá äéäå
 íéçãðäå øåùà õøàá íéãáåàä åàáå ìåãâ

åäéì ååçúùäå íéøöî õøàá"øäá ä ùã÷ä 
íìùåøéá:  

ואתה צויתה זאת עשו קחו לכם מארץ "
שמחו את " , רבי חייא פתח.' וגו"מצרים
הביה שישו אתה ום וגילו בה כל איירושל
 כשנחרב בית , בא וראה.' וגו"משוש

המקדש וגרמו החטאים וגלו ישראל מן 
 הסתלק הקדוש ברוך הוא למעלה ,הארץ

 ולא השגיח על חרבן בית המקדש ,למעלה

 íéøöî õøàî íëì åç÷ åùò úàæ äúéåö äúàå
åâå ')èé äî úéùàøá ( çúô àééç éáø)é åñ íù (

 åùéù äéáäåà ìë äá åìéâå íìùåøé úà åçîù
åâå ùåùî äúà ' àùã÷î éá áøçúà ãë éæç àú

àòøàî ìàøùé åìâúàå ïéáåç åîøâåâ ÷ìúñà 
á÷" çâùà àìå àìéòì àìéòì ä éá áåøç ìò

                                                                                                                                                                                     

 ).שופטים ד ה(ליקוטי תורה שופטים על הפסוק ' עי א
 ).א"נ(מ "א. מה בבינהרנשמע בבינה זהו ב'  פירוש קול מב
 ).הערת הזוהר(א ” ויקרא עה עג
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.  ואז השכינה גלתה עמהם,ל עמו שגלווע
 הסתכל , השגיח על ביתו שנשרף,כשירד

 והיא , שאל על המלכה.וגלנ והנה ,על עמו
אלהים צבאות ' ויקרא ה" אז .גרשהנת

ר וביום ההוא לבכי ולמספד ולקרחה ולחג
אלי " , והיא גם היא מה כתוב בה".שק

 כמו ,"רת שק על בעל נעוריהוכבתולה חג
 משום שהסתלק ממנה ,"יננוכי א"שנאמר 

ואפילו שמים וארץ כולם . רודיונמצא פ
אלביש שמים קדרות " שכתוב ,התאבלו

 מלאכים עליונים ".ושק אשים כסותם
הן אראלם " שנאמר ,כולם התאבלו עליה

 ".צה מלאכי שלום מר יבכיוןוצעקו ח
השמש והלבנה התאבלו והחשיכו את 

 ,' וגו"חושך השמש בצאתו" שכתוב ,אורם
  וכל העליונים והתחתונים בכו עליה 

 àúðéëù ïéãëå åìâúàã äéîò ìòå àùã÷î
ìâúààéé äéúéá ìò çâùà úçð ãë ïåäîò 

ìâúà àäå äéîò ìò ìëúñà ã÷åúàãé ìò ìàù 
é àø÷éå ïéãë úëøúúàå àúéðåøèîé'éäìà " í

 äçø÷ìå ãôñîìå éëáì àåää íåéá úåàáö
 äá áéúë äî àéä íâ àéäå ÷ù øåâçìå) à ìàåé

ç (÷ù úøåâç äìåúáë éìà äîë äéøåòð ìòá ìò 
 äðéî ÷ìúñàã ïéâá åððéà éë øîà úàã

çëúùàå)ú( åäìë àòøàå àéîù åìéôàå àãåøô 
 áéúëã åìáàúà)â ð äéòùé ( íéîù ùéáìà

 åäìë éàìò éëàìî íúåñë íéùà ÷ùå úåøã÷
 áéúëã äéìò åìáàúà)æ âì íù ( íìàøà ïä

äöåç å÷òöà àùîù ïåéëáé øî íåìù éëàìî 
ùçå åìáàúà àøäéñå áéúëã ïåäéøåäð åë) âé íù

é (åâå åúàöá ùîùä êùç ' éàúúå éàìò àìëå
äìò åëá  

  éø/á  ב/רי
 משום ששולט עליה , למה.והתאבלו

  .הצד האחר ששולט על הארץ הקדושה
 äìò àèìùã ïéâá àîòè éàî åìáàúàå

àùéã÷ àòøà ìò àèìùã àøçà àøèñ:  
' ואתה בן אדם כה אמר ה" ,פתח ואמר

ראל קץ בא הקץ על אלהים לאדמת יש
סוד  הפסוק הזה הוא ".ארבע כנפות הארץ

 וכי ,"לאדמת ישראל קץ" מה זה .עליון
 , אלא כך זה ודאי.אדמת ישראל היא קץ

 והקץ הוא , הקץ הוא לימין,ונתבאר
 ".לקץ הימין" שכתוב , קץ לימין.לשמאל

קץ שם לחושך ולכל " שכתוב ,קץ לשמאל
 כמו ,"רקץ כל בש" וזהו ,"קרותכלית הוא ח

 היינו שכתוב ,"קץ של הימין. "שנתבאר
 זה קץ ,"בא הקץ" ".לאדמת ישראל קץ"

 הקץ של הימין זה הקץ של יצר .השמאל
 הקץ של השמאל זה הקץ של יצר .הטוב
 , וזהו שכאשר החטאים גרמו והתגברו.הרע

נגזר ונתן השלטון למלכות הרשעה לשלוט 
כה " וזהו שכתוב ,ולהחריב ביתו ומקדשו

 "אלהים רעה אחת רעה הנה באה'  האמר
ולכן התאבלו עליונים . והכל אחד

תן השלטון לקץ הזה של ו על שנ,ותחתונים
 , ולכן כיון שהמלכות הקדושה,השמאל

 ומלכות הרשעה ,מלכות השמים נכנעה
 יש לכל אדם )אז( , התגברה)האחרת(

 ומשום ,כנע עמהילהתאבל עמה ולה

 øîàå çúô) æ ìà÷æçéá ( äë íãà ïá äúàå
é øîàé'éäìà " ìò õ÷ä àá õ÷ ìàøùé úîãàì í

 àæø àø÷ éàä õøàä úåôðë òáøà>äàìò< åäéà 
 ìàøùé úîãà éëå åäéà éàî õ÷ ìàøùé úîãàì
 åäéà õ÷ øîúàå éàãå àåä éëä àìà àéä õ÷

÷ àðéîéì áéúëã àðéîéì õ÷ àìàîùì åäéà õ
)âé áé ìàéðã ( áéúëã àìàîùì õ÷ ïéîéä õ÷ì
)â çë áåéà ( àåä úéìëú ìëìå êùçì íù õ÷

 àåä àãå ø÷åç)âé å úéùàøá ( äîë øùá ìë õ÷
 ìàøùé úîãàì áéúëã åðééä àðéîéã õ÷ øîúàã

õ÷ä àá õ÷) á æ ìà÷æçé( õ÷ àìàîùã õ÷ àã 
ùã õ÷ áåèä øöéã õ÷ àã àðéîéã õ÷ àã àìàî

 ãëã åäéà àãå òøä øöéã)åøáâúà ïéáåç (> ïéáåç
åøáâúàå åîøâ <]øæâúà ïéáåç åîøâ[ áéäééúàå 

ðèìùäé úåëìîì ]äòùøä[ àáøçìå äàèìùì 
 áéúëã àåä àãå äéùã÷îå äéúéá)íùä  ( äë

é øîàé 'éäìà"çà äòø íú àìëå äàá äðä äòø 
 ìò éàúúå éàìò åìáàúà êë ïéâáå ãç

èìù áéäééúàã êë ïéâáå àìàîùã õ÷ éàäì åð
 àéôëúà íéîù úåëìî àùéã÷ åëìîã ïåéë

                                                                                                                                                                                     

ועניינו לעורר רחמים והמה המלאכים , ע בכו"שכל העולמות בי, ב"ב ופקודי רמה ע"ויקהל קצה ע' עי א
 ).ב"ב מג ע"ה ח"דע(הקדושים 
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וא  ה,שכאשר היא תזדקף והעולם יתחדש
שישו אתה משוש " שכתוב ,יתחדש עמה

  ".כל המתאבלים עליה

 úåëìîå]àáééç øáâúà[) ïéãë øáâúà àøçà (
 äîò àìáàúàì ùð øá ìëì äéì úéà

 éäéà ãëã ïéâá äîò àéôëúàìå>àô÷ãæé <
)àô÷ãæà( äãäá åäéà éãçúé éãçúé àîìòå 

 áéúëã)é åñ äéòùé ( ìë ùåùî äúà åùéù
äéìò íéìáàúîä:  

פיה יעגלה יפ" כתוב במצרים ,בא וראה
 והסוד של העגלה הזו היו ישראל ".מצרים

 .תחת שלטונה כמה פעמים וכמה שנים
ומשום שישראל עתידים אחר כך לשלוט 

רבי אלעזר .  נרמז להם כאן עגלות,עליה
 רמז רמז יוסף ליעקב על עגלה ,אמר

 . שהרי באותו פרק נפרד ממנו,ערופה
 שהיא באה על , עגלה ערופה,ובארוה

 וכדי ,שנמצא הרוג ולא נודע מי הרג אותו
שלא ישלטו על הארץ רוחות רעות שאינן 

 ,קוןי נותנים את העגלה הזו לת,צריכות
  .דעו אליו ולא ישלטו עליהםוכדי שלא יתו

 íéøöîá åäá áéúë éæç àú)ë åî äéîøé (
äìâòã àæøå íéøöî äéôéôé äìâòà ååä àã 

æ äîë äéðèìù úåçú ìàøùé ïéðù äîëå ïéðî
 äìò øúáì äàèìùì ìàøùé ïéðéîæã ïéâáå
 æîø øîà øæòìà éáø úåìâò àúùä ïåì æéîøúà
 àäã äôåøò äìâò ìò á÷òéì óñåé äéì æîø
 äìâò äåî÷åàå äéðî ùøôúà à÷øô àåääá
 àìå àìåè÷ çëúùàã ìò àéúà éäéàã äôåøò
 ìò ïåèìùé àìã ïéâáå äéì ìéè÷ ïàî òãééúà

ïéùéá ïéçåø àòøà éàä ïéáäé åëéøèöà àìã 
 àìå äéáâì ïåòãåîúùé àìã ïéâá àðå÷úì äìâò

éìò åèìùééäåá:  
 כולם עוברים , כל בני האדם,בא וראה

 שהקדימו , פרט לזה,על ידי מלאך המות
אותו בני אדם טרם הגיע זמנו לשלוט בו 

 שהרי אין שולט באדם עד ,ל רשותוטיול
ולכן יש לו דין לשלוט על . שנוטל רשות
לא נודע מי " כמו שנאמר ,אותו מקום

 גם כך יש לו דין שלא נודע כדי ".הכהו
ולקחו זקני " ועל כן ,לקטרג על אותו מקום

 כדי להעביר ,' וגו"העיר ההיא עגלת בקר
תקן שלא י ולה,דינו של המקום ההוא

  .ישלוט בו המקטרג ולהנצל ממנו

 àãé ìò ïéøáò åäìë àùð éðá ìë éæç àú
 øá úåîä êàìîã àùð éðá äéì åîéã÷àã éàäî

 åùø ìåèéìå äéá äàèìùì àðîæ éèîé àì ãò
 êë ïéâáå åùø ìéèðã ãò ùð øáá èéìù àì àäã

øúà àåää ìò äàèìùì àðéã äéì úéàâ äîë 
]øîà úàã[)  àë íéøáãà ()ã( åäëä éî òãåð àì

 ïéâá òãééúà àìã àðéã äéì úéà éîð éëä
 àã ìòå øúà àåää ìò àâøè÷ì)íùâ  (÷ìå åç

åâå ø÷á úìâò àéää øéòä éð÷æ ' àøáòàì ïéâá
 äéá èåìùé àìã àð÷úúàìå øúà àåääã äéðéã

äéðî àáæúùàìå àâøè÷î:  
 בלי , כשנפרד יוסף מאביו,בא וראה

 . והיה מה שהיה,לויה ובלי אכילה נשלח
כי " אמר ,"רף יוסףוף טוטר"וכשאמר יעקב 

 . שאני גרמתי לו,"להוארד אל בני אבל שא

 äéåì àìá éåáàî ùøôúà ãë óñåé éæç àú
 øîà ãëå äåäã äî äåäå øãúùà äìéëà àìáå

 á÷òé)âì æì úéùàøá ( éë øîà óñåé óøåè óåøè

                                                           

ה "ואפשר זש(מ "א. ה לאברהם לברר גיהנם או מלכיות"ש שאל הקב" עגלה בגימטריא גיהנם וזא
 ).א"נ) (ן"מאי. ה גיהנם חטאה"י החטא מתרחב גיהנם וזהו עבות עגל"ל שע"וכעבות העגלה חטאה כמשז

 ).הערת הזוהר(א ” לעיל קיד עב
כ אית ליה דינא לשלטאה על ההוא אתר הוקשה להם כי לא היה ראוי להביא עגלה ערופה אלא " ובגג

ת בקר לפי שלא א הכתוב הטעם שיקחו זקני העיר ההיא עגל" לזולצרהההורג כדי לכפר עליו ומה להם 
רג על טגוהו לזה יש לו פתחון פה לקרד יה"נודע מי הכהו ולזה לפי שאין מלאך המות יודע מי הרגו כדי שב

וג בצדו ולכן להסיר מעליהם רק את המות הזה יביאו עגלת בקר ויהרגוה בלא ראותו מקום שנמצא הה
עתו יהרג אחר בידיעתו ויקח נפש שנהרג בלתי ידי' זמנה ויכפר על זה שנהרג בלא זמנו ונמצא שנפש א

תחת נפש הכי אית ליה דינא דלא אתידע כמו שלא נודע מי הכהו הכי אית ליה למלאך המות לתבוע דין 
דלא אתידע על מי בפרטות אלא מקטרג על ההוא אתר בכללות ולכן תיקון הדבר שכללות זקני העיר ההיא 

 )נ"ש(יביאו עגלה ערופה להסיר מעליהם קטרוג זה כנזכר 
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שהייתי יודע שאחיו שונאים אותו  ,ועוד
אמר לו .  ורמז הוא רמז לו,ושלחתי אותו

 את אותם העגלות שלח אותם ,רבי יהודה
ויתן להם יוסף " שכתוב ,על פי פרעה

 דיוקו של , אמר לו".עגלות על פי פרעה
 ".ואתה צויתה זאת עשו" שכתוב ,דבר

 ,א" ולכן כתוב בה, דוקא"ואתה צויתה"
ויתן להם " ולכן ,תםמשמע שיוסף בקש או

 ויעקב לא עמד ,"יוסף עגלות על פי פרעה
וירא את " שכתוב ,בדבר עד שראה אותם

העגלות אשר שלח יוסף לשאת אתו ותחי 
 ,אמר רבי שמעון". רוח יעקב אביהם

 ואחר כך ,"ותחי רוח יעקב"בראשונה 
 אלא ".ויאמר ישראל רב עוד יוסף בני חי"

שום  מ,בראשונה קראה לו התורה יעקב
 ששתפו את השכינה באותו ,תפותוהש

 ועכשיו ששכינה ,חרם כשנמכר יוסף
 ,"ותחי רוח יעקב אביהם" אז היא ,עלתה

 ואחר שהיא עמדה .וזה הוא סוד השכינה
 אז הדרגה שלמעלה עברה )משום(בקיום 

אז הדרגה ( . הדרגה שהיא ישראל,אליה
 דרגה של א והי,שלמעלה התעוררה אליה

גה שלמעלה לא  מכאן שהדר).ישראל
מתעוררת למעלה עד שמתעוררת 

  ותחי רוח " שהרי כאן ,בראשונה למטה

 åúå äéì àðîéøâ àðàã äìåàù ìáà éðá ìà ãøà
äéì ïééðñ éåçàã òãé àðéåäã æîøå äéì àðøãùå 

 úåìâò ïåðéà äãåäé éáø äéì øîà äéì æéîø à÷
 áéúëã ïåì øãù äòøô éô ìò)àë äî úéùàøá (

 äéì øîà äòøô éô ìò úåìâò óñåé íäì ïúéå
 áéúëã äìîã à÷åéã)èé íù ( úàæ äúéåö äúàå

äá áéúë êë ïéâáå à÷ééã äúéåö äúàå åùò" à
é íäì ïúéå êë ïéâáå ïåì òáú óñåéã òîùî óñå

 íéé÷úà àì á÷òéå äòøô éô ìò úåìâò>á< äìî
 áéúëã ïåì àîçã ãò)æë íù ( úåìâòä úà àøéå

 á÷òé çåø éçúå åúåà úàùì óñåé çìù øùà
 çåø éçúå àúéîã÷á ïåòîù éáø øîà íäéáà
 éç éðá óñåé ãåò áø ìàøùé øîàéå øúáìå á÷òé
 ïéâá á÷òé àúééøåà äéì éø÷ àúéîã÷á àìà

ù åôúúùàã àúåôúåù ãë íøç àåääá àúðéë
 åäéà ïéãë à÷ìñ àúðéëùã àúùäå óñåé ïáãæà

úðéëùã àæø àåä àãå íäéáà á÷òé çåø éçúå à
 àîåé÷á àîéé÷ éäéàã øúáå)ïéâá àâøã ïéãë 

áâì øáòúà àìéòìãéìàøùé åäéàã àâøã ( 
] àâøã åäéàå äáâì øòúà àìéòìã àâøã ïéãë

ìàøùéã[ øòúà àì àìéòìã àâøãã ïàëî 
)ìéòì>à<( àäã àúúì àúéîã÷á øòúàã ãò 

çåø éçúå àëä  
  àéø/à  א/ריא

ויאמר  " ואחר כך, בראשונה"יעקב
  ".ישראל

ìàøùé øîàéå øúáì àúéîã÷á á÷òé:  

ת וויאמר אלהים לישראל במרא"
ויזבח " , בא וראה".במראת"כתוב  ".הלילה

 כדי , בראשונה".זבחים לאלהי אביו יצחק
 ואז ,להעיר את השמאל בסוד של האהבה

 ,"ת הלילהוויאמר אלהים לישראל במרא"
מראות " שהיא ,בדרגה הזו שאמרנו

  ".הלילה

éäìà øîàéå" äìéìä úàøîá ìàøùéì í
)á åî úéùàøá ( éæç àú áéúë úàøîá)à íù (

äìàì íéçáæ çáæéå" ïéâá àúéîã÷á ÷çöé åéáà é
 øîàéå ïéãëå åîéçøã àæøá àìàîù àøòúàì

éäìà"á äìéìä úåàøîá ìàøùéì í àâøã éàä
äìéìä úåàøî éäéàã ïøîà÷ã:  

 , למה".ויאמר אנכי האל אלהי אביך"
 ,שה שלמעלה כך הואומשום שצד הקד

מאה לא מזכיר את שם ושהרי צד הט
שה נזכר ו וכל צד הקד,הקדוש ברוך הוא

 מכאן .' וגו"אנכי ארד עמך מצרימה" .בשמו
 ובכל מקום ,ששכינה ירדה עמו בגלות

והנה , לתה עמהם שכינה ג,שישראל גלו
 , שש, כמה עגלות היו,בא וראה. פרשוה

 , דבר אחר".שש עגלות צב"כמו שנאמר 
 בראשונה כתוב . והכל סוד אחד,ששים היו

àä éëðà øîàéå"äìà ì" êéáà é)â íù ( éàî
 àåä éëä àìéòìã äùåã÷ã àøèñã ïéâá àîòè

á÷ã àîù øëãà àì àáàñîã àøèñ àäã" ä
åã÷ã øèñ ìëå äéîùá øëãà äù)ã íù ( éëðà

åâå äîéøöî êîò ãøà ' úúçð àúðéëùã ïàëî
 åìâúà ìàøùéã øúà ìëáå àúåìâá äéîò

ìâúà àúðéëùàé éæç àú äåî÷åà àäå ïåäîò 
 øîà úàã äîë úéù ååä úåìâò äîë) æ øáãîá

â ( àæø àìëå ååä ïéúéù øçà øáã áö úåìâò ùù
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אשר " ולבסוף ,"בעגלות אשר שלח יוסף"
 אלא כולם ששלח יוסף היו ".שלח פרעה

 ואותם ששלח פרעה יותר ,בחשבון כראוי
. בון לא היו בסוד זה ולא היו בחש,מהם

 ,"אשר שלח יוסף" לכן ,ואלה ואלה באו
 וכשיצאו ישראל מן ".אשר שלח פרעה"

והביאו את כל אחיכם " ,הגלות מה כתוב
  .' וגו"'מכל הגוים מנחה לה

àúéîã÷á àãçà áéúë )æë äî úéùàøá (
úåìâòá óåñáìå óñåé çìù øùà )ä åî íù ( øùà

 ååä óñåé øãùã åäìë àìà äòøô çìù
 øéúé äòøô øãùã ïåðéàå éæç à÷ãë àðáùåçá
 ïéìàå àðáùåçá ååä àìå àã àæøá ååä àì åäééðî
 çìù øùà óñåé çìù øùà êë ïéâá åúà÷ ïéìàå
 áéúë äî àúåìâ ïî ìàøùé ïå÷ôé ãëå äòøô

)ë åñ äéòùé (çà ìë úà åàéáäå íéåâä ìëî íëé
åäéì äçðî"åâå ä':  

 רבי יצחק פתח ".ר יוסף מרכבתווויאס"
ודמות על ראשי החיה רקיע כעין " ,ואמר

 ".הקרח הנורא נטוי על ראשיהם מלמעלה
 יש , אבל בא וראה,הפסוק הזה בארוהו

 ויש חיה קדושה ,חיה למעלה מן החיה
ויש חיה עליונה . שעומדת על ראש החיות

 החיה )ויש( וזו ,ר החיותלמעלה על כל שא
 משום שכאשר החיה הזו ,שולטת על כולם

 אז כולן נוסעות ,לםונותנת ומאירה לכ
למסעותיהן ונותנות זו לזו ושולטות זו על 

ויש חיה למעלה על התחתונים על שאר . זו
 , וכולם נזונים ממנה,החיות שלמטה

 פנים ,וארבעת צדדי העולם רשומים בה
 והיא , לכל עבר)דינים(מאירות ידועות 

 , והנה פרשוה,שולטת על ארבעה צדדים
 וכן ,שהם שלש לצד זה ושלש לצד זה

ויש רקיע למעלה מן . לארבעת צדדי העולם
 כולם , והרקיע הזה ששולט עליהם,הרקיע

ותחת הרקיע " , מה כתוב.מסתכלים כלפיו
 ,' וגו"כנפיהם ישרות אשה אל אחותה

 ,משום שכולם שולטים על מה שנפקדו
והם תשעה . ושליחות של מדת החבל בהם

 åúáëøî óñåé øåñàéå)èë åî úéùàøá ( éáø
 øîàå çúô ÷çöé)áë à ìà÷æçé ( ìò úåîãå

 éåèð àøåðä çø÷ä ïéòë òé÷ø äéçä éùàø ìò
 àú ìáà äåî÷åà àø÷ éàä äìòîìî íäéùàø

éæçá äéç ïî àìéòì äéç úéà >åäéç úéà< 
 äàìò äéç úéàå àúåéç ùéø ìò àîéé÷ã àùéã÷

 éàäå àúåéç øàù ìë ìò àìéòì>ð"úéàå à< äéç 
 àáäé àúåéç éàä ãëã ïéâá åäìë ìò àèìù
 úáéäéå éåðìèîì ïéìèð åäìë ïéãë åäìëì àøäðå

ìò àã àèìùå àãì àã àìéòì àúåéç úéàå àã 
 åðæúà åäìëå àúúì àúåéç øàù ìò éàúú ìò

ãå äðéî ' ïéøéäð ïéôðà äá ïéîéùø àîìòã éøèñ
>ïòéãé<) ïéðéã (ã ìò àèìù éäéàå øèñ ìëì '

â ïåðéàã äåî÷åà àäå éøèñ 'âå àã øèñì ' øèñì
ãì ïëå àã 'àîìòã ïéøèñâ ïî ìéòì òé÷ø úéàå 

 åäééìò àèìùã òé÷ø éàäå òé÷ø ïìëúñî åäìë
 áéúë äî äéáâì)âë íù ( íäéôðë òé÷øä úçúå

åâå äúåçà ìà äùà úåøùé ' ïéèìù åäìëã ïéâá
åã÷ôúàã äî ìòãàèñå÷ã åçéìùå ä àøèôå÷ã 

                                                           

בין למר ובין למר בשלמא אי לא כתב רחמנא אלא בעגלות אשר ' הכוונה להקשו' כתיב וכו'  בקדמיתא
שפרעה שלח עגלות לרמז ' אבל לבסוף כתב קרא אשר שלח פרעה וכי היאמ' שלח יוסף ניחא שרמז לו כנז

יפא מינה משני דעדלא לעיל א' ה דהוו מצי לשנויי מאי דשני לעיל שיוסף שאל מאת פני פרעה כנז"עליון וה
כ היו עגלות יוסף "אלא כולהו דשדר יוסף הוו כחושבנא כלומר אין הכי נמי שהיו עגלות של פרעה אבל ג

שאל מפרעה שיתן לו עוד עגלות ואותן של פרעה לא רמז ' שמלבד ששלח יוסף משלו לרמוז לו הרמז הנז
ד " לבד ואלין ואלין קא אתו פליג על מבערבוביא אלו לבד ואלו' בהם שום דבר ובודאי שלא היו הולכו

ואמר ליתא להא אלא אלין ואלין ' עליהם ועמד יהודה ושרפן וכוז חקוקה "אותן עגלות של פרעה היה ע
קא אתו ואפשר שרמז יוסף ששלח עגלות פרעה לנחם אותם ולדבר על לבם שיראו הכבוד הגדול שנעשה 

א אשר שלח יוסף אשר "ולז' חיכם מכל הגוים וכוש שלעתיד והביאו את כל א"להם בהכנסם בגלות ומכ
 )נ"ש(שלח פרעה 

 ).א"ד(ע "סוף משפטים גם בפרדס בשער אבי'  עב
 ).הערת הזוהר(א ” שמות ריב עג
פירוש  ).א"ד(דבוק כנודע  ' ושליח הדין שממונה על העונש דבוק ואחוז בהם כי קופטרא הוא מלד

 ).א"נ(ב "הרש. שליחות במדה לעונש ושכר
 ).א"ד(קופטרא שלשלת ירצה השתלשלותם . קוסטא מדה' י פה
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ו " והם ל, לארבעת צדדי העולם,לכל עבר
 נעשים ,לם מתחבריםו וכשכ.בחשבון

 ביחוד , בסוד של שם אחד,שום אחדיר
  .שלם כראוי

åäáà øèñ ìëì ïåðéàå >äòùú<) è'(ãì  ' ïéøèñ
ì ïåðéàå àîìòã"àðáùåçá åá åäìë ïøáçúî ãëå 

 àãç àîùã àæøá àãç àîéùø åãéáòúà
ìù àãåçéáéæç÷ãë íé:  

 , מה כתוב,וכשנתקנים כלפי הכסא
וממעל לרקיע אשר על ראשם כמראה "

אבן ספיר דמות כסא ועל דמות הכסא 
 והרי ".דמות כמראה אדם עליו מלמעלה

 , שהאבן הטובה הזו בכסא)דמות( ,בארנו
 ועל אותו ,שעומד על ארבעה עמודים

 להתחבר בו יחד ,הכסא דמות של אדם
שהיא נתקנת כלפי וכ. ולהתברך כראוי

 ואז ,א קדושה"נ( שהכל יהיה מרכבה ,אדם
 , אז כתוב, אחת לאדם הזה)כל המרכבה

ויעל " . זה הצדיק,"ויאסר יוסף מרכבתו"
לקראת " ".שנהולקראת ישראל אביו ג

 ,"שנהוג" . זה הסוד של אדם,"ישראל
 להתקרב יחד בקרבן אחד ,התקרבות אחת

  .ויחוד אחד

 àéñøë éáâì éð÷úúî ãëå áéúë äî)åë íù (
 øéôñ ïáà äàøîë íùàø ìò øùà òé÷øì ìòîîå
 íãà äàøîë úåîã àñëä úåîã ìòå àñë úåîã

 àðîé÷åà àäå äìòîìî åéìò>ð"àð÷åéã à< éàäã 
ã ìò àîéé÷ã àéñøëá àáè ïáà 'ïéîéé÷â ìòå 

 äéá àøáçúàì íãàã àð÷åéã àéñøë àåää
 éäéà ãëå úåàé à÷ãë àëøáúàìå àãçë

 äéáâì àð÷úúî àëéúø àìë éåäîì íãàã>ð" à
àëéúø àìë ïéãëå àùéã÷< íãà éàäì àãç 

 áéúë ïéãë)èë åî úéùàøá ( óñåé øåñàéå
 åéáà ìàøùé úàø÷ì ìòéå ÷éãö àã åúáëøî
 äðùâ íãàã àæø àã ìàøùé úàø÷ì äðùâ
 àãç àðáø÷á àãçë àáø÷úàì àãç àúáåø÷ú

àãç àãåçéå:  
 שכשנראה השמש עם ,"וירא אליו"

לם ו ומאירה לכ,ז מאירה הלבנה א,הלבנה
שה ו כל זמן שהקד,ו זדוגמא וכן כ.שלמטה

 מאיר ,שלמעלה שורה על המקדש שלמטה
 וכשמסתלק .בית המקדש ועומד בשלמותו

ויבך על " אז ,ממנו ונחרב בית המקדש
 שכולם בכו על המקדש ,"צואריו עוד

 זו הגלות ,"עוד" מה זה ,"עוד" .שנחרב
יעקב והסתכל אז כיון שראה . האחרונה

 גמאודשהנה התקון שלמטה נתקן כ
כי " .' וגו"אמותה הפעם" אז אמר ,שלמעלה
מת בסוד של הברית י שהתקי,"עודך חי
  הקדוש 

 åéìà àøéå)& ( àøäéñá àùîù éæçúà ãëã
 ïëå àúúìã åäìëì øéäðàå àøäéñ øéäð ïéãë
 ìò àøù àìéòìã äùåã÷ã àðîæ ìë àã àðååâë

î éá øéäðúà àúúìã àùã÷î àîéé÷å àùã÷
 éá áéøçúàå äéðî ÷ìúñà ãëå äéúåîéìùá

 ïéãë àùã÷î)èë åî úéùàøá ( åéøàåö ìò êáéå
 éàî ãåò áéøçúàã àùã÷î ìò àìë ïåëáã ãåò
 á÷òé àîçã ïåéë ïéãëå äàøúá àúåìâ àã ãåò
 àðååâë ììëúùà àúúìã àðå÷ú àäã ìëúñàå

 øîà ïéãë àìéòìã)ì íù (åâå íòôä äúåîà ' éë
ã éç êãåòàùéã÷ úéøáã àæøá úîéé÷úà  

  àéø/á  ב/ריא
 ".כי עודך חי" ולכן ,שנקרא חי העולמים

רב עוד יוסף בני "ועל כן בראשונה אמר 
 והנה , שצריך לעמוד בסוד של חי,"חי

íéîìåòä éç éø÷àãã ìòå éç êãåò éë êë ïéâáå 
àúéîã÷á àãä øîà )çë äî úéùàøá ( ãåò áø

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ב ”מ רמט ע"א ופנחס בר”א פקודי רנח ע” ויצא קנט עא
 ).א"נ(מ "א. ו"ו כמנין ל"ש שרפים עומדים ממעל ל"ל דז" נב
 ).ו"לש(א "ב מג ע"ח ג
 כל שייפין כ מקבל תמצית"קרי חי העולמים לפי שהוא משפיע חיות לכל העולמות שלמטה ממנו גדא ד

  ).נ"ש (של העולמות העליונות שהוא חיות הגוף
 שנקרא חי וצדיק וירצה שבראשונה בעת הבשורה אמרו לו עוד יוסף בחסידות' ד בקדמיתא וכו" ועה
וסף עדיין הוא יכלומר גדול הדבר הזה ש' שהוא מושל בארץ מצרים הטמאה ואז השיב ואמר רב וכו' אפי

כלומר כמה מיני תחבלות וערמות הוצרך לעשות ' ל דאיצטריך למיקם וכובדרגא דחי ורב מלשון רב וגדו
להנצל מיד יצרו כדי שיוכל לעמוד קיים ומקושר במדת חי כי להיותו מושל על ארץ מצרים היה יכול 

  ).נ"ש (לעשות כל מה שיפתהו יצרו
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÷éîì êéøèöàã éç éðá óñåé àäå éçã àæøá í  .נתבאר
øîúà:  

ויברך יעקב את " ,בא וראה מה כתוב
 אף על גב , פרעה, אמר רבי יוסי".פרעה

 סמך שסומכים ,שבארוהו בסוד אחר
סתי ברכבי ולס" ,אבל בא וראה. בעולם

 יש , בא וראה".פרעה דמיתיך רעיתי
 ויש ,מרכבות לשמאל בסוד של הצד האחר

מרכבות לימין בסוד של למעלה של 
 , אלה של רחמים. ואלה כנגד אלה,הקדוש

וכשהקדוש ברוך הוא עשה . ואלה של דין
 ,אותה צורהכ , כל הדין שעשה,דין במצרים

 של אותו גמאוד וכ,שהם המרכבות ממש
 הורג )ממש( מה אותו הצד .הצד ממש

 כך הקדוש ברוך הוא עושה ,ומוציא נשמות
כל ' ג הוויהר" שכתוב ,אותה צורה ממשב

 .ל מצרים באותה צורה ממש וכן בכ,"בכור
 כמו שלה ממש ,"דמיתיך רעיתי"ולכן 
 אני הוא ולא ,"'כי אני ה" שכתוב ,להרג
מי זה בא " , ולעתיד לבא מה כתוב.אחר

  .' וגו"מאדום חמוץ בגדים מבצרה

 áéúë äî éæç àú)æ æî íù (á÷òé êøáéåà úà 
 äåî÷åàã áâ ìò óà äòøô éñåé éáø øîà äòøô

àøçåà àæøááã êîñ  ìáà àîìòá ïðéëîñ à÷
 éæç àú)è à øéù ( êéúéîã äòøô éáëøá éúñåñì

àìàîùì ïéëéúø úéà éæç àú éúéòøâ àæøá 
 àæøá àðéîéì ïéëéúø úéàå àøçà àøèñã
 éîçøã ïéìà ïéìà ìá÷ì ïéìàå äùåã÷ã àìéòìã

á÷ ãëå àðéãã ïéìàå" ìë éàøöîá àðéã ãáò ä
 ùîî ïéëéúø ïåðéàã àðååâ àåääë ãéáòã àðéã
 àåää äî ùîî àøèñ àåääã äéìéã àðååâëå

 àøèñ)>ð"à <ùîî ( óåà ïéúîùð ÷éôàå ìéè÷
á÷" áéúëã ùîî àðååâ àåääá ãéáò ä) âé úåîù
åè (åäé âåøäéå" íéøöîá àìë ïëå øåëá ìë ä
>á< éúéòø êéúéîã êë ïéâáå ùîî àðååâ àåää

 áéúëã àìè÷ì ùîî äìéã àðååâë) áì íéøáã
èì (åäé éðà éë" éðà ä àðîæìå øçà àìå àåä

 áéúë äî éúàã)à âñ äéòùé ( íåãàî àá äæ éî
åâå äøöáî íéãâá õåîç '  

וישב ישראל בארץ " ,בא וראה מה כתוב
מצרים בארץ גשן ויאחזו בה ויפרו וירבו 

 .שת עולמיםו יר,"ויאחזו בה" ".מאד
 כמו , שהרי להם ראויה,"ויאחזו בה"

 ויפרו וירבו" )אמר רבי יוסי( .שבארוה
 שהרי הצער לא שרה בהם , ודאי"מאד

ויפרו וירבו " ולכן ,ועמדו בתפנוקי העולם
  ".מאד

ú" áéúë äî ç)æë æî úéùàøá ( ìàøùé áùéå
 åáøéå åøôéå äá åæçàéå ïùâ õøàá íéøöî õøàá

ïéîìò úðñçà äá åæçàéå ãàîã àäã äá åæçàéå 
 äåî÷åàã äîë éæçúà ïåäì)>ð"à < éáø øîà

éñåé (î åáøéå åøôéå àì àøòö àäã éàãå ãà
é÷åðôúá éîéé÷å åäá úàøùä êë ïéâáå àîìò 

ãàî åáøéå åøôéå:  
  :ä êåøá 'ïîàå ïîà íìåòì  ".ןלעולם אמן ואמ' ברוך ה"

  éçéå úùøô  פרשת ויחי יעקב

                                                           

ו לפי שלא כלומר השתא אתי שפיר שיעקב ברך לפרעה עם היותו רשע ברכ' ח ויברך יעקב וכו" תא
 ).נ"ש (תרומה' בפ' כ שכר כמשל הזונה הנז"כ פרעה רמז לקליפה שיש לה ג"א. העבירו ליוסף על הדת

סמך הא דקא סמיכנא כלומר . לעיל' א דהיינו הבינה כנזרג דאוקימנא ברזא אח"ר יוסי פרעה אע" אב
' וא סטרא קטיל וכומה הה. אסמכתא בעלמא הוא אבל כפי פשטו אין פרעה אלא הקליפה כדמפרש ואזיל

ג והכוונה כי אין הדמיון לבד בהריגה ולאפקא נשמתין אלא אף "וכן כלא במצרים כההוא גוונא ה. ג"ה
להכות ולפצוע כמו שעושה הקליפה כמו כן את רעיתי עשית כן שעשית במצרים תשע מכות מלבד 

א "ויקרא לז' בפ'  בבינה כנזת וכי כינוי רעיתי לא יצדק במלכות אלא"העשירית שהיתה הריגת הבכורות וא
מכה האני היא היתה ' הורה שהשכינה הנק' כלומר אחר שכן כתיב בתורה כי אני ה' וגו' דכתיב כי אני ה

  )נ"ש) (ח"ז(כ על כרחך תפרש רעיתי דקאמר קרא על השכינה קאמר "א' והנוקמת מהם כנז
 ).א"ד( יש מרכבות לצד הדין שהוא בשמאל החיצונים ג
 ).א"ד ( ירושת עולםד
 ).א"ד( בתענוגי מלכים ה
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   åðéàù øëéð ïåùìä êåúî íéäéâîä åøîà
æä øôñîåøäàúòãìå êùçä êåúî øëð øåàäå é åð

ïåùìáå íìòðä ùøãîî àåä éë äéä ùã÷ä 
 åãéñôäå úîà úôù åðù ììäúäì íéîëçúîäå
 åðéáä àìå åòãé àì éë øîàîä úðáäå úðåë
 ìë éðéòá äéäé äðäå åúðëúî ìò ïåùìä úåùòì

 éøáãë ïééòîä ïéèéîùî åðééä øáëå íåúçä øôñ
áåú úôöî àáù ä÷úòäá éë åúåà" åðàöî àì á

 åðéìò åøàôúé àìù íéàåøä éðôî àìà åúåà
àìî éë øîàì øùàë åúåà åðñôãä äøñç åðúë

åúåò øùà úà ï÷úì åðéãéá çë ïéàå àåäá:  
ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה "ג
] של יעקב[ הלב , אמר רבי יוסי.' וגו"שנה

 שיהיו בניו בכמה ,רואה בנבואה במצרים
 .דן של קץ המשיחי ועד ע, עד כאן,יותוגל

 ,ולא הגיעה לנבואה של ויחי אלא במצרים
לא ( משהתנבאו ,להוואה המעוהיא הנב

 כמותה ולא הגיעה לשום איש )התנבאו
 במשה . אלא הוא ומשה,מבני הנביאים

 ביעקב ".כי לא יראני האדם וחי"כתוב 
 נבואה שירדה ,"ויחי" ".ויחי יעקב"כתוב 

] יעקב. [ המאירה)מאירה(מהאספקלריה 
 חפץ ההוא היה בעיניו נבואת ,רצה לומר
  כנען ובכל ארץקרה לבניו בארץתהגלות ש

 ,שבורלבו  מארץ מצרים היה ,אשר גרו בה
ועל כן הגיע ". כי יש שבר במצרים"שכתוב 

 כי , ולא היה שמח,ויחי יעקב במצרים
  בארץ 

åâå äðù äøùò òáù íéøöî õøàá á÷òé éçéå '
)çë æî úéùàøá ( àîç àáì éñåé éáø øîà

 ãò ïååìâ äîëá éäåðá ïåäéã íéøöîá äàåáðá
ðãò ãòå àëä äàåáðì àèî àìå àçéùî õ÷ã à

 àúééìòî àúàåáð àéäå íéøöîá àìà éçéåã
 åàéáðúàãî]åàéáðúà àì[ àèî àìå äúååëã 

áð éðá ïî ùéðéà íåù åäìå äùîå àåä àìà äà
 áéúë äùîá)âì úåîùë  ( íãàä éðàøé àì éë

 àúçðã äúàåáð éçéå á÷òé éçéå áéúë á÷òéá éçå
 àéøì÷ôñàî)àúøéàî (]àøäðã[òá éì  øîéî

éäåðéòá äåä àåää õôç ïòøòã àúåìâã ïàåáð 
 äá áúåúàã àòøà ìëáå ïòðëã àòøàá éäåðáì
 áéúëã äéáì øéáú äåä íéøöîã àòøàî

)à áî úéùàøá( àã ìòå íéøöîá øáù ùé éë 
éãç äåä àìå íéøöîá á÷òé éçéå àèî) äé"à(ã éë 

àòøàá  
  áéø/à  א/ריב

 ספירים של ,היא קשרם של העמים
 לא , ולא הגיע להם שום איש,דכסא הכבו

 .י" אלא ח,מהעליונים ולא מן התחתונים
 כמה ".כי לא יראני האדם וחי"סוד זה ו

 ואנו החברים ,הוא סוד עליון בפסוק הזה
 , עמו יעקבשנזכר על ויחי ,תמהים עליהם

 , ישראל מנין.היה לו לומר לפניו ישראל
 .' וגו"ראשית' דש ישראל להוק"שכתוב 

 àìå àø÷é éñøåëã ïéøôñ ïéîòã ï÷éôñ àéä
 ïî àìå äàìò ïî àì ùéðéà íåù ïåäì àèî

ç àìà äàúú" àã àæøå é)ë âì úåîù(  àì éë
 àø÷ àãá äàìò àæø àåä äîë éçå íãàä éðàøé
 øéëãã éçéå ìò åäééìò ïéäéîú àééøáç ïðàå
 ìàøùé ìàøùé éî÷ øîéîì äéì äåä á÷òé äéîò

                                                           

à) ò æèø óã ãò"ã à"åâå á÷òé éçéå ä 'çúô àééç éáø(ôãá óñåð "å. 
 הלא תראה שהוא מלוקט פסקי פסקי מהמאמרים שהודפסו במקומם בשלימות וכאן הובא קצתם ב
 ).א"נ(י "בכ”י קיימו דפין אלו והם סתרי תורה ויש טעיות הרמז ע"ק והאר"והרמ. ב"הרש. לבד

â ò æèø ãò ïàëî"úòâî åðéãéù ãò åðòâéå íâîåâî ïåùìä á@.  
ואמר ליתא להא אלא אלין ואלין קא אתו ואפשר שרמז יוסף ששלח '  עליהם ועמד יהודה ושרפן וכוד

ש שלעתיד "עגלות פרעה לנחם אותם ולדבר על לבם שיראו הכבוד הגדול שנעשה להם בהכנסם בגלות ומכ
 ).נ"ש(א אשר שלח יוסף אשר שלח פרעה "ולז' ים וגווהביאו את כל אחיכם מכל הגו
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 רבי אלעזר בנו של רבי ". ישראלריובני בכ"
ר ווימכ" וכי לא אמר הכתוב ,שמעון אמר

 ,אמר רבי שמעון אביו". רתו ליעקבואת בכ
תיים וצדיקים יבזמן שהיו ישראל אמ

 ולא היו פוחדים ישראל ,צדקהועושים 
  משום הטובות שעשּו,יעקב לבדורק אלא 
. לעשות להם טובות רבות זה בזהראוי 

חטאיהם ועל מעשיהם  גלו עלומשחטאו וה
 שלא ישארו , לא היו סובלים אותו,הרעים

 ועל זה באה ,בעולם באמת על חטאיהם
 ונתנה , ישראל,מדת הרחמים והדין לחוד

 אבל , יפה שאלת בני.אותם בארץ גלותם
חבר ת יעקב המ, ויודע אותומתבונןאיש ה

 , ועל סוד זה אומרים, הוא קדש,עם ויחי
  .ר בכסא הכבודיעקב בחר אותו להיות ספי

úëã ïéðî áé)á äéîøéâ  (åäéì ìàøùé ùã÷" ä
åâå úéùàø ')ã úåîùáë  ( éáø ìàøùé éøåëá éðá

 àø÷ øîà àì éëå øîà ïåòîù éáøã äéøá øæòìà
)äë úéùàøáâì  ( á÷òéì åúøåëá úà øåëîéå

 ìàøùé ååäã àðãòá äåáà ïåòîù éáø øîà
 ïéúéúø ååä àìå åëæ ïéãáòå ïéàëæå ïéèéù÷

ìéãá äéãåçì á÷òé àìà ìàøùé ïéãáòã ïàáè 
 åáçãî àãá àã ïéàéâñ ïàáè åäì ãáòîì äåä
 àì ïéùéá ïåäéãáåò ìòå ïåäéáåç ìò åàéìâúàå
 ìò àèùå÷á àîìòá ïééåäé àìã äéúé ïéìáñ ååä
 àðéãå éîçøã àúìéëî éúà àã ìòå ïåäéáåç

ìàøùé ãåçìà å ïåäúåìâ àòøàá ïåäúé úéáäé
ìëúñî ùéðéà ìáà éøá éòá úåàéï äéúé òãðé 

÷òé ïéøîà àæø àðã ìòå ùã÷ éçéå íò óìúîã á
àø÷é éñøåëá àøéôñ äéúé øçá á÷òé:  

ואת דכא ושפל " ,רבי שמעון פתח ואמר
רוח להחיות רוח שפלים ולהחיות לב 

 כמו , זה יעקב,"לב נדכאים" ".נדכאים
מדרגה ירדה עליו נבואות התחת מ ,שנאמר

 , אמר רבי אבא, שנינו.וברכות במצרים
עקב היה במצרים אין  שי,הלב רואה
 ארץ ).שהארץ שנואה( .להונבואתו מע

 לא זכה לברך את אחד ,בא וראה. גדולה
 ולא היתה בידו רוח לברך אלא ,מבניו

 כשברך אותם כל אחד ואחד .במצרים
וירא יעקב כי יש שבר " וסוד ,בסוד

 ".במצרים ויאמר יעקב לבניו למה תתראו
בא וראה שלא נתנה הנבואה אלא לשבורי 

רדו שמה ושברו לנו " כמו שנאמר ,לבה
  ".משם ונחיה ולא נמות

 øîàå çúô ïåòîù éáø)æð äéòùéåè  ( úàå
 áì úåéçäìå íéìôù çåø úåéçäì çåø ìôùå àëã
 øîà úàã äîë á÷òé àã íéàëãð áì íéàëãð
 ïàëøá ïéàéáð éäåìò úúéçð àâøã ïî úåçú
 á÷òéã àîç àáì àáà éáø øîà àðú íéøöîá

 íéøöîá äåäãéìòî äéúàåáð úéìé àòøà  àú
äàéâñá àìå éäåðáî ãçì êøáì éëæ àì éæç àú 

 àìà êøáì àçåø äéãéá äåä]íéøöîá [
)éàøöîá( àæøå àæøá ãçå ãç ìë ïåäúé êéøá ãë 
)áî úéùàøáà  ( íéøöîá øáù ùé éë á÷òé àøéå

 àìã éæç àú åàøúú äîì åéðáì á÷òé øîàéå
äîë àáì éøéáúì àìà àúàåáð úáéäééúà 

 øîà úàã)á áî úéùàøá ( åðì åøáùå äîù åãø
úåîð àìå äéçðå íùî:  

 תחת כסא הכבוד ,אמר רבי יוסי
 . מדת הדיןבא לצדו ש, יעקב ספיר,הקדוש

לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם " ,ואמר
ישראל כי שרית עם אלהים ועם אנשים 

 אתה מוצא שיעקב ראה לצדו מדת ".ותוכל
עבר את ויזרח לו השמש כאשר " .הדין

אוי לנו כי פנה " , וסוד הדבר,' וגו"פנואל
  ".היום כי ינטו צללי ערב

 á÷òé àùéã÷ àø÷é éñøë úåçú éñåé éáø øîà
 øîà àúà äéøèñì àðéãã àúìéëî éäéàã øéôñ

)áì íùçë  ( íà éë êîù ãåò øîàé á÷òé àì
éäìà íò úéøù éë ìàøùé" ìëåúå íéùðà íòå í

ìéëî äéøèñì àæç á÷òéã çëùî úààðéãã àú 
)àì íù( ìàåðô úà øáò øùàë ùîùä åì çøæéå 

åâå ' äìîã àæøå)å äéîøéã  ( íåéä äðô éë åðì éåà
áøò éììö åèðé éë:  

                                                                                                                                                                                     

 ##*וישראל א
á) ñ"äàéðñ àòøàã à( –ôãá óñåð "å. 
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 כשגלו מירושלים ,רבי שמעון אמר
 ,מא את ההיכלי והשונא ט,והוסר התמיד

בזמן ההוא לא סבלה המלכות את ישראל 
ישראל מאחר ש אלא .משום חטאיהם
 ]הפסוק[דבר וה. מים ודיןמשני צדדים רח

לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם "של 
 ישראל . כאשר מתבאר בסברא,"ישראל

 ובגללם היה מטה ,יעקב זה עליון מזה
 ,משה חקוק משני צדדיו משמו הקדוש

לא "וסוד .  ואחד דין בדין,אחד רחמים בדין
 ,"הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל

 ,ן שונאיםשאנו בגלות דחוקים בי] אחרמ[
והסתלקה המלכה מן המלך והתרחקה 

 . ישרה שכינתו בינינו ויגאלנו)אז( ,ממנו
אלו ומלך ישראל וג' כה אמר ה"והסוד של 

השמים ' כה אמר ה" , ויחי חי".צבאות' ה
  ".כסאי והארץ הדום רגלי

 íìùåøé ïî åàéìâúà ãë øîà ïåòîù éáø
àøéãú åàéãòàåà àìëéä úé äàðñî áéàñå 

éää àðãòá ìò ìàøùéì àúåëìî úìáåñ àì à
 àñéâ éøúî àéäã ïéâá ìàøùé àìà ïåäéáåç
 éë êîù ãåò øîàé á÷òé àìã äìîå àðéãå éîçø

äéøéáñá ùéøôúà ãë ìàøùé íàá á÷òé ìàøùé 
 àã ïî àã äàìò]ïåäðéâáå) [ïéâáå( àøèåç äåä 

 ãç àùéã÷ äéîùî éåøèñ ïéøúî àôéìâ äùîã
æøå àðéãá àðéã ãçå àðéãá éîçø à)âë øáãîá 

àë ( ìîò äàø àìå á÷òéá ïåà èéáä àì
 éàðù ïéá ï÷éçã àúåìâá ïðàãî ìàøùéá
 ú÷éçøúàå àëìî ïî àúéðåøèî ú÷éìúñàå
 àæøå àððé÷øôéå àððéá àúðéëù éøùé àåä äéðî

)ãî äéòùéå  (åäé øîà äë" åìàåâå ìàøùé êìî ä
åäé" éç éçéå úåàáö ä)åñ íùà  (åäé øîà äë" ä

å éàñë íéîùäéìâø íåãä õøàä:  
גדולה '  לי,י רגלים חיבבנין העליון שֵת

 זה ,'לד'  ו,'לו'  וי,ו"לתי'  ח,קטנה' לח' י
 תחת כסא הכבוד ,מה שיוצא מהעליון

 היינו מה שכתוב ,מאבן טובה בארץ מצרים
כי " .'חלוקה ב ,' וגו"את מצרים' ונגף ה"

ולכן . קהו משום חל'א, "טל אורות טלך
חלוקה  ,הגלות' בלוקה ח . כאחדברותמתח

 , בא וראה מה שכתוב. בתחילההראשון' א
 , בגלות,"'בית יעקב לכו ונלכה באור ה"

 באמת ,האותיות שנגזר עליהן על חטאיהם
מר ו ותצאו מח, בתורה יש תקנה.בדין היו

 ל" ר,'א. ' ותלכו לאור ה, שהיא גלות,הטיט
 ,באה בגזרת ספר התורה  נראית,בארץ

 בארץ אתה מוצא ,והם מתחלקים בארץ
ץ מתחברים כאחד " ר,בגזרת ספר התורה

   ארבע , מהי גלות מצרים.גלות

úù äàìò ïéðá"éì éç éìâø é 'é àúáø 'çì '
ç àúøéòæ 'éúì"éå å 'åì 'å 'ãì 'ää"ã÷éôðã â 

àø÷é äéñøë úåçú äàìòîàø÷é  àáè ïáàî 
 áéúëã åðééä íéøöî õøàá) èé íùáë ( óâðå

åäé"åâå íéøöî úà ä 'é" àùéøô á) åë íùèé ( éë
à êìè úåøåà ìè ' óìçúî àã ïéâáå àùéøô ïéâá

á àãçë 'à àúåìâ àùéøô ' àúééîã÷ àùéøô
 áéúëã éàî éæç àú) á íùä ( åëì á÷òé úéá

åäé øåàá äëìðå" øæâúàã ïååúà àúåìâá ä
 ååä àðéãá àèùå÷á ïåäéáåç ìò ïåäéìò
 àéäã àðéè àøîç ïî ïå÷ôúå àúð÷ú àúééøåàá

åìâåäéã àøäðì åëäúå àú"à ä 'ø" õøàá ì
 àðàå àúééøåàã àøôéñã àðâéúá àúà éôöúà
 àøôñã àðâéúá çëùî úà õøàá õøàá âìôúà

ø àúééøåàã" éàî àúåìâ àãçë ïéôìúî õ
òáøà éàøöîã àúåìâ  

  áéø/á  ב/ריב
מאות שנה היה אומר לאברהם שתהיה 

 , וכשהיית מונה אותם,גלות לבניו במצרים
  .ם שנים היומאתים ותשעי

 àúåìâ àäéã íäøáàì øîà äåä ïéðù äàî
 éëå éàøöîá éäåðáì]úéåä ïåäúé àúéðî) [äåä 

ïåäúé àúéðî( ïéðù ïéòùúå ïúàî ]ååä[:  
וימת יוסף בן מאה ועשר " ,בא וראה

הנה " , רבי שמעון פתח ואמר".שנים
 íéðù øùòå äàî ïá óñåé úîéå éæç àú

)åë ð úéùàøá ( øîàå çúô ïåòîù éáø) äéòùé æ

                                                           

 ).א"נ( פירוש והוסר קרבן התמיד א
 ).א"נ(ב "הרש. ןיו פירוש סברא ועב

â  ÷éôðã àåä àãä)ôã"å.( 
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לדת בן וקראת שמו והעלמה הרה וי
ות יו שנתמלאו לגל,דהי הריון ול".עמנואל

 ואף על גב . רעיםזמניםולצרות רבות ו
 המלכה מזדעזעת ומתרחקת ,שיהיה עמנו

 בן מאה , עמנו בגלותנמצאת ,מבעלה
 ירצה .ועשר היתה החקיקה שנתוספה

 עבר מן הגלות מאה ועשר כברלומר ש
 ויהיו ארבע מאות ,שנים ומאתים ותשעים

 ולא נמנית גלותו של יעקב אלא .שנה
 יעקב שני חייו שבע ויהי ימי. "משמת יוסף

 כאן סוד ".שנים וארבעים ומאת שנה
 בניםב שיהיו ]הגלות [ תקוני,בגלות במנין

 ראשונה .שלש גליותב במדת הדין שגלו
 רבי חייא . שנמשל בשבע שנים,של מצרים

השבעתי אתכם בנות " ,פתח ואמר
רבי . ' וגו"לותיירושלים בצבאות או באי

לי נראה ' מרחוק ה" מכאן ,שמעון אמר
 כאן סוד .' וגו"ואהבת עולם אהבתיך

 שיהיו בני ישראל התיקון ,הגלות
 ויתרצה לומר ,גליותמן החררים תמש

גלו על ו שה,שיהיו הבנים הקדושים
שבע " , שנים רבות יהיה,חטאיהם בדין

 ,"קם קיןוכי שבעתים י" ,"כחטאתיכם
. בגלות הראשונה של מצרים שהיא קטנה

לארבעים  גלות השופטים שנמשלה ,שנית
 , שלישית.הם בשבע שהם רבים מ,שנים

 שנמשלה למאה ,כהו אר,הגלות שאנו בה
העליון  על גבדאף  והיינו . לארבעים,שנים

ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ "שאמר 
  .' וגו"שמם

ãé (ãìåéå äøä äîìòä äðä åîù úàø÷å ïá ú
åìâì éìîúàã äãéìå éåãò ìàåðîòé ïú÷òå ïà

 ïéìàá åäéã áâ ìò óàå ïéùéá ïãòå ïéàéâñ
 àäú äìòá ïî ú÷çøúàå úòæòãæà àúéðåøèî
 àôåìâ äåä øùòå äàî ïá àúåìâá àðîò
 äàî àúåìâ ïî øáò äåäå øîéîì éòøúé óñåúàã
 ïéðù äàî òáøà éåä ïéòùúå ïúàîå ïéðù øùòå

 éðîúà àìå óñåé úéîãî àìà á÷òéã àúåìâ
 íéòáøàå íéðù òáù åééç éðù á÷òé éîé åéäéå

äðù úàîå) çë æî úéùàøá( àúåìâá àæø àëä 
 ïééìâúàã àééðá ïåäé àúðå÷ú àðééðîá
 éàøöîã äàîã÷ ïååìâ àúìú àðéãã àúìéëîá

 øîàå çúô àééç éáø ïéðù òáùá ìúîúàã) øéù
 áæ ( úåàáöá íìùåøé úåðá íëúà éúòáùä åà

åâå úåìéàá ' àëäî øîà ïåòîù éáø) àì äéîøé
á (åäé ÷åçøî" êéúáäà íìåò úáäàå éì äàøð ä

åâå ' éäåðá ïåäé àúð÷ú àúåìâá àæø àëä
 àéðá ïåäé øîéîì éòøúéå àééìâ éøúùî ìàøùéã
 ïéàéâñ ïéðù àðéãá ïåäéáåç ìò ïååìâúàã àùéã÷

 àäé) åë àø÷éåàë ( íëéúàèçë òáù) úéùàøá
 ãâë ( éë äàîã÷ àúåìâá ïé÷ í÷åé íéúòáù

 íéèôåùã àúåìâ àðééðú àøéòæ àéäã éàøöîã
ðù íéòáøàì ìúîúàã éàéâñ åäðéàã òáùá ïé

àúéìú äéðî ìúîúàã àëéøà äéá ïðàã àúåìâ 
ã åðééäå ïéòáøàì ïéðù äàîìòà"â øîàã äàìò 

) áé ìàéðãàé ( õå÷ù úúìå ãéîúä øñåä úòîå
åâå íîåù':  

 רבי חזקיה ".למותויקרבו ימי ישראל "
 קורה ראה צרה זו של הגלות שהיתה ,אמר

 לא ,לבניו קרבה על נפשו ודחקה למות
 משום תומדרגמ כשהיה יורד .נשאר חי

 אשרי . לא ירד עמם בגלות,חטאי ישראל
 ישארו , שאם לא ירד עמם בגלות,חלקם

מדוע באתי ואין " ואתה אמרת ,בין העמים
 זה ,"נהואין עו" ".איש קראתי ואין עונה

 . זו שכינה,"באתי ואין איש" .ישראל
הקצור קצרה ידי מפדות ואם אין בי כח "

להציל הן בגערתי אחריב ים אשים נהרות 
 הקדוש ברוך הוא נתן חלק לישראל ".מדבר

ירדו כש . עליהםשרים אחריםשלא ישלוט 
 והוא רחוק מן , שכינה עמהם,לגלות

  .המלכה

 úåîì ìàøùé éîé åáø÷éå)î úéùàøáèë æ (
 àã àîç øîà äé÷æç éáø]àú÷ò) [àø÷ò( 

 äéùôðà àáéø÷ éäåðáì ïòøò äåäã àúåìâã
 úéçð äåä ãë éç øàúùà àì úîîì ú÷éçãå
 ïåäîò úéçð àì ìàøùéã ïåäéáåç ìéãá ïéâøãî
 ïåäîò úéçð àì éàã ïåä÷ìåç äàëæ àúåìâá
 úøîà úàå àéîîò éðéá ïøàúùà àúåìâá

) ð äéòùéá (éà ïéàå éúàá òåãî ïéàå éúàø÷ ù
 àã ùéà ïéàå éúàá ìàøùé àã äðåò ïéàå äðåò
 çë éá ïéà íàå úåãôî éãé äøö÷ øåö÷ä äðéëù
 úåøäð íéùà íé áéøçà éúøòâá ïä ìéöäì

á÷ øáãî" èåìùé àìã ìàøùéì à÷ìåç áäé ä
çà àðáøáøø àúðéëù àúåìâì åúçð ïåäá à

çø àåäå ïåäîòåàúéðåøèîî ÷:  
ïç éúàöî àð íà åì øîàéå óñåéì åðáì àø÷éå לו אם נא ויקרא לבנו ליוסף ויאמר "
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 חקר את בניו כולם ".מצאתי חן בעיניך
רעות גדולות אני ו צרות רבות ,ואמר להם

 רחמים למצא ,רואה לבא על דורותיכם
 ,ואם אתם רוצים לצאת מכל צרה. עליונים

 ,עולם] רבון של[השבעו לי ותנו בינינו 
 וצוו ,אבותיכםל ותהיו ,ותעשו אמת ודין

אתם  ואם .בכל דור ודור שילכו אחריהם
 תצאו מכל צרה שתבא ,רוצים לעשות כך

והציגו בשער " ,רבי שמעון אמר. עליכם
אלהי צבאות שארית ' משפט אולי יחנן ה

 לא תקברו אחד מן , ואם תעשו כך".יוסף
. תי תשובו לארצכם בשלוםו אלא א,בני

 מהו ".שים נא ידך תחת ירכי"זהו שכתוב 
חגור חרבך על ירך גבור " , פתח ואמר,"ידך"
 , חרב שיש בה חסד ואמת,"ודך והדרךה

 ולכן . ולא עוזבים זה את זה,שתי ספירות
' פני ה" ,"חסד ואמת יקדמו פניך"אמר 
 ואם ,שנקראו בני ישראל כולם". חלקם

 לא ,יהיו בניו טובים ועושים מה שנשבעו
 שכל טוב וטוב ,מת אחד מבניהם במצרים

 אינו אלא על שיהיו ,ם על אנשיםשגזר ֵש
למען " כמו שאמר דוד . לא,ואם לא ,טובים

את דברו אשר דבר עלי לאמר אם ' יקים ה
 ,"ישמרו בניך את דרכם ללכת לפני באמת

  . לא,ואם לא

êéðéòá) èë æî úéùàøá( ïåäìë éäåðá úé ø÷ç 
 úéîç ïéáøáø ïéùéáå ïéàéâñ ïú÷ò ïåäì øîàå

çëùà ïåëéøãì ìòéîì ïåúà éàå éàìò éîçø ï
 àððéá åáäå éì åîéé÷ àú÷ò ìëî ÷ôéîì ïàòá
 ïåëúäáàì éåäúå àðéãå èåù÷ ïåãáòúå àîìò
 ïåúà éàå ïåëéøúá éúééã øãå øã ìëá éãé÷ôå
 éúééã àú÷ò ìëî ïå÷ôú éëä ãáòîì ïàòá

 øîà ïåòîù éáø ïåëéìò) ä ñåîòåè ( åâéöäå
åäé ïðçé éìåà èôùî øòùá"äìà ä" úåàáö é

ù ïî ãç ïåøá÷ú àì éëä ïåãáòú éàå óñåé úéøà
 àãä àîìùá ïåëòøàì ïåáåúú éúà àìà éøá

 áéúëã àåä) ãë úéùàøáá ( úçú êãé àð íéù
 øîàå çúô êãé åäî éëøé) äî íéìäúã ( øåâç

 äá éà÷ã àôééñ êøãäå êãåä øåáâ êøé ìò êáøç
ïøéôñ ïéøú úîàå ãñçà å ïøéôñ àã ïé÷áù àì

 øîà àã ìòå àãì)ù èô íåè ( åîã÷é úîàå ãñç
 êéðô) ã äëéàæè (åäé éðô" åàéø÷úàã í÷ìç ä

 åãéáòå éäåðá ïàáè ååä éàå ïåäìë ìàøùé éäåðá
 ìëã éàøöîá åäééðáî ãç úéî àì åîéé÷ã äî
 ìò àìà éåä àì àùðéà ìò àîù øéæâã áèå áè

 ãåã øîàã äîë àì àì éàå ïéáè ïåäéã) íéëìî
à' á ã (åäé íé÷é ïòîì" úà ä øáã øùà åøáã

 úëìì íëøã úà êéðá åøîùé íà øîàì éìò
àì àì éàå úîàá éðôì:  

 רוח האב מרוח יפהבא וראה כמה הוא 
 רוח מרוח , שרוח האב הוא רוח הבן,הבן

ויר אחרת ברוח לא יש עזרה מא ואם ,עולה
   ,יוצא שלם

 àçåøî àáàã àçåø óéãò àåä äîë éæç àú
åø àøáã àçåø àåä àáàã àçåøã àøáã àç

 àçåøá àøçà àøéåà úòééñ éàå à÷ìñ àçåøî
íéìù ÷éôð àì  

  âéø/à  א/ריג
 ,חסר באויר הזה] נהיה[שהרי הוא 

ד מדבר באות נפשה ופרא למ"והיינו 
 רב המנונא הזקן הלך ,למדנו". שאפה רוח
 . נכנס לפניהם רב ייסא הזקן.לקפוטקיא

 אוי לו אוי לנפשו . במה עסקתם,אמר לו
אה שנמצאת עמו אם נשלפה רוח טומ

 וזהו שהקדוש ברוך .והוריש אותה לבנו
 משאיר לו חלק ומשאיר ,הוא אין לו חלק

 , אמר לו. מן העולם הבאודיאותו להשמ
שה ו שהיר, כך למדתי, אמר לו.מנין לך זה

 àåä øéñç àäã]éàäá) [éàäå(äå àøéåà  åðéé
) á äéîøéãë ( äùôð úåàá øáãî ãåîì àøô

àðú çåø äôàùá ìæà àáñ àðåðîä áø 
 ïåì øîà àáñ àñéé áø åäééî÷ì ìàò àéé÷èåô÷ì
 óìúùà éà äéùôðì éåå äéì éåå åúé÷ñò éàîá
 äéì úéøåàå äéîò çëúùàã àáàñîã àçåø

á÷ã åäéà éàäå äéøáì" ÷éáù à÷ìåç äéì úéì ä
àöéùì äéì ÷éáù à÷ìåç äéì àîìòì äéì ä

 àëä äéì øîà àä êì àðî äéì øîà éúàã

                                                           

 פעמים ספירן@ א
 ).הערת הזוהר(ש כי שם בא כל הענין בשלמותו "ע, ויקרא עה ב ב
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 ,הרעה הזו יורשים כל בניו אם לא ישובו
ואני . שהרי אין דבר העומד בפני התשובה

נתנו לי פעם  שהרי רפואה זו ,כך למדתי
 ויום אחד הייתי ,אחת שהייתי רשום בפני

 ועל ידו ,הולך בדרך ופגשתי צדיק אחד
 . מה שמך, אמר לו.שםועבר ממני אותו הר

 . וקראתי לו אלעזר אחר, אלעזר,ואמר ל
 אשרי , ברוך הרחמן שראיתי אותך,אמר לו

  .חלקך בעולם הזה ובעולם הבא

ñçà àúùéá àúåøé éàäã àðôéìåàååïà åäìë 
 éî÷ àîéé÷ äìî úéì àäã ïåáåúé àì éà éåðá

äáåùúá àã àúååñà àäã àðôéìåà éëä àðàå 
ôðàá íéùø àðéåäã àãç àðîæ éì åáäéå àîåéå é

 ìòå äàëæ ãçá àðòøòå àçøàá ìéæà àðéåä ãç
 øáòúà éåãé àîéùø àåää éàðîà"ì êîù äî 

à" àðéø÷å øæòìà ì)ò( àøçà øæòìà äéìà"ì 
 àîìòá ê÷ìåç äàëæ êì àðéîçã àðîçø êéøá

éúàã àîìòáå ïéã:  
 רבי חזקיה .' וגו"ויאמר השבעה לי"

 ".זוובימינו ובזרוע ע' נשבע ה" ,פתח ואמר
נשבע הקדוש ברוך הוא שיוציא את ישראל 

 שבועה  וזה נשבע להם,מהגלות שלהם
ויאמר " .שלא יעזוב אותם בארץ שונאיהם

שלחני כי עלה השחר ויאמר לא אשלחך כי 
 נתן להם ".ברכתני" מה זה ".אם ברכתני

 ,שנינו.  ונשבע להם שיצאו ממנה,גלות
לבני ] לעשות[עתיד הקדוש ברוך הוא 

 ,ישראל שיהיו כל אחד ואחד תחת כסאו
 בשביל זה .לים מכל העליוניםוויהיו מע

 נשבע הקדוש ברוך .כהוו אר"א ואתמצ
  ובשביל שש,הוא לשלמות של ששה דורות

 ,"ו ישראל על ראש המטהווישתח" ]אלו[
ה ישראל שיבא המשיח בסוף והשתחו

  . ותשרה שכינה עמם,המנין הזה

åâå éì äòáùä øîàéå ')àì æî úéùàøá ( éáø
 øîàå çúô äé÷æç)ç áñ äéòùé (åäé òáùð" ä

é÷ åæò òåøæáå åðéîéáá÷ íé" ïî ìàøùéì ÷åôéã ä
 ïåì ÷åáùé àìã íéé÷ ïåäì íéé÷ àãå ïåäìã àúåìâ

 ïåäéàðù òøàá)æë áì úéùàøá ( éðçìù øîàéå
 éðúëøá íà éë êçìùà àì øîàéå øçùä äìò éë
 ïå÷ôéã ïåì íéé÷å àúåìâ ïåì áäé éðúëøá ïàî

á÷ ïéîæ àðú äéðî" ìë ïåäéã ìàøùéã ïåäéøáì ä
åäéå äéñøë úåçú ãçå ãç éàìò ìëî ïééìòî ï

àå çëùú àã ïéâá"á÷ íéé÷ àëéøà å" ä
åã àúåîìùì 'øã" ìàøùé åçúùéå àúù ïéâáå à

 äèîä ùàø ìò) íùàì æî ( éúéìã ìàøùé ãéâñ
ïåäîò àúðéëù éøùúå àã àðééðî óåñá àçéùî:  

ויהי אחר הדברים האלה ויאמר ליוסף "
 אמר רבי , משנה.' וגו"הנה אביך חולה

הכתוב להשמיענו מה  לא בא ,חזקיה
 אלא בא הכתוב להביא מה שיהיה ,שעשה

 לסוף המנין ]יהיו [כל אלהשבסוף הגלות 
 ויאמר , רוצה לומר שיבא המשיח.שנמנה

קבל פניך ל אביך שבשמים ממהר ,לו
 יהי רצון מאלהי .הצופות לקץ המשיח

השמים שישא בניו שהרבו בגלות 
 ששכח אותם הקדוש ,םאותומששכחו 
כשבא רבי . חטאיהם באמתת אברוך הוא 

 חשב סוד , לא לדרשה באתי, אמר,אבא
 כפי שפרשנו ,"לי בן אחר' סף הוי"הדבר 

 ,ו יאמר"ביוסף יהזה  שמו הקדוש .לעיל
 של עולם שבא לעשות טוב בעלהרי אביך 

 ואם אינך ,לבניו שיצאו מהגלות שלהם
ה אחד יעשה " הרבוע יהו,תךירוצה באמ

. כה למקומה ויודעים שתשוב המל,אותך

 äðä óñåéì øîàéå äìàä íéøáãä éøçà éäéå
åâå äìåç êéáà ')à çî íù ( éáø øîà ïéúéðúî

 àìà ãáòã ïðéòåîùàì àø÷ àúà àì äé÷æç
î àéúàì àø÷ àúà ìë àúåìâ óåñá éåäéã ä

 éðîúàã àðééðî óåñì ïéìà)ñéá] (äöåø[øîéîì â 
 äéì àîééå àçéùî éúééã)ì( àéîùáã êåáà

 àåòø àäé àçéùîã àö÷ì ïéôñ êôà øáñå ìéäá
 àúåìâá åàéâñàã äéøá áñéã àéîùã àäìà ïî

á÷ ïåäúé éùðã åäá åàéùðúàãîå" ïåäéáåçá ä
ùøãì åàì øîà àáà éáø àúà ãë àèùå÷á à

 àúìîã àæø áåùç àðéúà à÷) ì íùãë ( óñåé
åäé" äéîù éàä ìéòì àðùéøôãë øçà ïá éì ä

äé óñåéá àùéã÷" øîàé å]àä) [àã( éøàî êåáà 
 ïî ïå÷ôéã äéøáì àáè ãáòîì éúàã àîìò
 àòåáø êèùå÷á éòø àì úà éàå ïåäìã àúåìâ

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(א ”אחרי מות עו ע א
 ).א"נ(ן "מאי. ס וחסרון יש כאן"ו ומשם ניכר שט" מעשה זה הוא באורך פרשה אחרי דף עב
 ).הערת הזוהר(רוצה לומר  ג
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ויעל " .שאבותינו הם מרכבות שלמעלה
 האבות שוקי ,"אלהים מעל אברהם

 ".תתן אמת ליעקב חסד לאברהם" ,העולם
  .שנינו שיבא המשיח

åäé" àúéðåøèî áåúéúã éòãéå êúé ãáòé ãçà ä
åðéà àðúäáàã àøúàì àìéòìã ïéëéúø ï)æé íù 

áë (éäìà ìòéå" é÷åù ïäáà íäøáà ìòî í
 àîìò)æ äëéîë  ( ãñç á÷òéì úîà ïúú

àçéùî éúééã àðú íäøáàì:  
והיה יום אחד " ,רבי יוסי פתח ואמר

לא יום ולא לילה והיה לעת ' הוא יודע לה
 שני מקרים , רוצה לומר".ערב יהיה אור

ארץ או לבניו להיות בגלות בובירעים ש
 בהם כמה שנים תבונן ולא י,שונאיהם

ן יזנח אותם א כ.רבות על חטאיהם באמת
 וישא בניו שארעו להם ,בארץ שונאיהם

רוש י וינהיגם לארץ טובה כפ,הרעות הללו
לים וגדולים מעשרים והיה שני . הכתוב

 ,היו דופקים תחת כסא הכבוד
 ,שאפוטרופוס של ישראל מדה חמישית

 וקרה ,הזמן הזהמשום היותם בגלות כל 
והוא שתי . שישכח אותם בארץ שונאיהם

 בפני יצאה אחת ודברה .ות מדמדות בשתי
 ונתן לה רשות לדבר כל ,רבונו של עולם

 וראתה בישראל מצד אחד ,מה שתרצה
ר על ישראל שיצאו מהגלות בזכות ולגז

ר עליהם ו ומצד אחר רצתה לגז,אבותיהם
בשביל חטאיהם כשאמרו עליהם רעה 

 ולא היתה בהם , הרי ארבע מדות,גדולה
 ,מדה חמישית אפוטרופוס של ישראל

  . ודברו כל מה שרצו

 øîàå çúô éñåé éáø) äéøëæéãæ  ( íåé äéäå
åäéì òãåé àåä ãçà" äéäå äìéì àìå íåé àì ä

 øåà äéäé áøò úòì)éáñ] (äöåø[ ïéøú øîéîì 
 àúåìâá éåäîì éäåðáì ïúàã ïéùéá ïéòøòî

àìå ïåäéàðù òøàá ïéðù äîë ïåäá éëúñé 
 ïåäúé çðæé àëä àèùå÷á ïåäéáåç ìò ïéàéâñ
 ïéùéá ïåäì òøàã åäééðá áñéå ïåäéàðù òøàá

äå àø÷ã àùåøéôì áè òøàì ïåäì øáãéå ïéìàé ä
åä ïàééìòî ïéàéâñ ïáøáø éøúå úåçú ï÷øèî 

 àúìéëî ìàøùéã àôåøèôàã àø÷é éñøë
 ïéãä àðãò ìë àúåìâá ïåäéã ìéãá äàùéîç

å ïéøú àåäå ïåäéàðù òøàá ïåäúé éùðã òøà
 ïåáø ìá÷ì ìéìîå àãç ÷ôð ïéôñ ïéøúá ïúìéëî
 éæçå éòáã ïàî ìë ììîéã åùø äéì áéäéå àîìò
 ìàøùéá ïåäá øæâîì àãç àñéâ ïî ìàøùéá
 àñéâ ïîå ïåäúäáà ìéãá àúåìâ ïî ïå÷ôéã
 ïåäéáåç ìéãá ïåäéìò øæâîì àòø àðéøçà

àéâñ àùéá åäééìò åøîàãã êðä ä ' àìå ïúìéëî
 ìàøùéã àôåøèôà äàùéîç àúìéëî ïåäá äåä

åòøã ìë åìéìîå  
  âéø/á  ב/ריג

 והיה ,עד שהגיעה להם המדה החמישית
 ואמרה על ,בכסא הכבוד מן השם הקדוש

 ולא היו פוחדות שתי ,בני ישראל טוב
 בזכות המדה ,מדות הראשונות לדבר לפניו
יר  ויצאה להא,החמישית שנמשלה ללילה

והיה יום אחד הוא יודע " , ולכן פתח.להם
לא יום ולא לילה והיה לעת ערב יהיה ' לה

  ".אור

 äåäå äàùéîç àúìéëî ïåäúååì àèîã ãò
 éäåðá ìò øîàå àùéã÷ àîù ïî àø÷é éñøåëá
 ïúìéëî ïéøú ïééúø ååä àìå áè ìàøùéã
 äàùéîç àúìéëî ìéãá äéî÷ àììîì àúééî÷

øåäðì ÷ôðå àéìéìì ìúîúàã àã ìòå ïåäìã à
 çúô)æ ãé äéøëæ (åäéì òãåé àåä ãçà íåé äéäå" ä

øåà äéäé áøò úòì äéäå äìéì àìå íåé àì:  
ויקרא אלהים לאור יום ולחושך " ,שנינו

וחושך על פני " ושם אמר ".קרא לילה
 בא רבי אלעזר . וקשה שלו על שלו".תהום

 מה , אבי מורי,לרבי שמעון אביו ואמר לו
דורות ברא '  מבראשית עד ו, אמר לו.זה
של שמו נתן בו '  ו, רוצה לומר,ה אחד"יהו

ודע מהו נ עד כאן לא היה .רוח חכמה
.  קם רבי אלעזר ונשק ידו של אביו.חושך

 àðéðú)à úéùàøáä  (éäìà àø÷éå" øåàì í
 øîà íúäå äìéì àø÷ êùçìå íåé)á íù ( êùçå

 éáø àúà äéãéãà äéãéã àéù÷å íåäú éðô ìò
 éøàî àáà äéì øîàå éåáà ïåòîù éáøì øæòìà

å ãò úéùàøáî äéì øîà àã éàî ' àøá úåøåã
åäé"çà äøàå øîéîì éáö  ' çåø äéá áäé äéîùã
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 סבבו . מה זה חושך,קם רבי אבא ושאל
 עשו .החברים ולא הגיעו למה ששאל

רבונו של עולם ה והגיע קול מלפני ,מעשה
צלמות ולא ' וגוארץ עפתה " ,בפסוק זה
 גיהנם מלפני ".פלופע כמו אוסדרים ות

 אוי ,שנברא העולם היה גנוז לרשעים
כי " , את אלהלזהלרשעים שיהיו כשיעשה 

מים והנה החושך יכסה ארץ וערפל לא
 אשרי ".וכבודו עליך יראה' ועליך יזרח ה

חלקם של ישראל שהקדוש ברוך הוא לא 
 אשרי העם שככה לו אשרי" .ברא להם זה

  ".אלהיו' העם שה

 ìàùå àáà éáø í÷ éåáàã éåãé ÷ùðå øæòìà éáø
 åìàùã éàî åèî àìå àéøáç åøçúñà êùç éàî
 àîìò ïåáø íã÷ ïî àì÷ àèîå àãáåò åãáò

 àø÷ éàäá) é áåéàáë (åâå äúôéò õøà ' úåîìö
 éî÷î íðäéâ ìôåà åîë òôåúå íéøãñ àìå

éòéùøì æéðâ äåä àîìò éøáúàã ïåäì éåå à
éã àéáééçìä ãéáòé ãë ïåàäìàìà úé å ï) äéòùé

 ñá ( íéîåàì ìôøòå õøà äñëé êùçä äðä éë
åäé çøæé êéìòå" äàëæ äàøé êéìò åãåáëå ä

á÷ã ìàøùéã ïåä÷ìåç" àã ïåäì àøá àì ä
) ãî÷ íéìäúåè ( éøùà åì äëëù íòä éøùà

åäéù íòä"éäìà ä"å:  
בא ויגד ליעקב ויאמר הנה בנך יוסף "

 מלאך הוא שהיה , רבי יוסי אמר".אליך
עתיד לומר טוב על בני ישראל כשישובו 

 כשיבא קץ ,לקדוש ברוך הוא בכל צרתם
 יאמרו , בכל צרה שתבא עליהם.המשיח

 . ויגאלו הטובים, בניך באים אליך,למדה
אשרי חלקם של ישראל שנקראו בני 

 . שהם כמו מלאכים,הקדוש ברוך הוא
בא . ה מה" הוי".היםויריעו כל בני אל"

 מנין שקרא הקדוש ברוך הוא ליעקב ,וראה
 . ואני אהיה בתחתונים, אתה בעליונים,אל
ויעל אלהים מעל " ].מנין לנו[מדובר מה ב

 האבות הם מרכבת הקדוש ברוך ".אברהם
תתן אמת ליעקב חסד " , שנינו.הוא

 הרי שתי ספירות בשתי מרכבות ,"לאברהם
 מה זה .צחקשלישי י. גדולות עליונות

 ומשום ".וישבע יעקב בפחד אביו יצחק"
 והקדוש ברוך ,פחד יצחק שהיה ספירה

 , מרכבה עליונה,הוא שהוא כסא כבוד
שת ור מפ,וספירה של יצחק היא מעליונים

 זהו .יותר מכל הספירות של האבות
  ". וישבע יעקב בפחד אביו יצחק"שכתוב 

 êéìà àá óñåé êðá äðä øîàéå á÷òéì ãâéå
)øáá çî úéùà ( àåä àëàìî øîà éñåé éáø

úé ãë ìàøùé éðá ìò áè øîéîì ãéúò äåäãé ïåá
á÷ì" ìëá àçéùîã àö÷ éúéé ãë ïåäú÷ò ìëá ä

 êéøá àúìéëîì ïåøîéé ïåäéìò éúéúã àú÷ò
]éúà[ ïåä÷ìåç äàëæ éàáè ïå÷øôúéå êúåì 

á÷ã éåðá åàéø÷úàã ìàøùéã" ïåðéàã ä
 àééëàìîë) çì áåéàæ (ìë åòéøéåéäìà éðá " í

åäé"á÷ àø÷ù ïéðî éæç àú éàî ä"à á÷òéì ä" ì
 éøééî à÷ éàî äàúúá àäà àðàå äàìòá úà

) æé úéùàøááë (éäìà ìòéå" íäøáà ìòî í
á÷ã ïàëéúø ïåðéà ïúäáà" àðú ä)æ äëéîë  (

 ïøéôñ ïéøú àä íäøáàì ãñç á÷òéì úîà ïúú
 éàî ÷çöé äàúéìú ïéàìò ïáøáø ïëéúø ïéøúá

)ì úéùàøáàâð  ( ÷çöé åéáà ãçôá á÷òé òáùéå
á÷å äøéôñ äåäã ÷çöé ãçô ïéâáå" éñøë àåäã ä

 äàìòî àéä ÷çöéã äøéôñå äàìò àëéúø àø÷é
 àåä àãä êúäáà àéðâñ ìëî øéúé àùøôî

÷çöé åéáà ãçôá á÷òé òáùéå áéúëã:  
אלהי אברהם " ,רבי אבא פתח ואמר

ואלהי נחור ישפטו בינינו אלהי אביהם 
 מפסוק זה ".ב בפחד אביו יצחקוישבע יעק

  .אתה יכול לדעת זה

 øîàå çúô àáà éáø)íù (äìà" íäøáà é
 òáùéå íäéáà éäìà åðéðéá åèôùé øåçð éäìàå
 ìéëé úà àø÷ éàäî ÷çöé åéáà ãçôá á÷òé

àã òãðîì  
 וסוד ".ויתחזק ישראל וישב על המטה"

ד מיכאל השר וובעת ההיא יעמ"הכתוב 
 ".ך והיתה עת צרהמד על בני עמוהגדול הע

 זו גבורת יד מיכאל ,רבי שמעון אמר
 .דם לכןו כמו שהיה משתחוה לה מק,הגדול

 äèîä ìò áùéå ìàøùé ÷æçúéå) çî úéùàøá
á ( àø÷ã àæøå) áé ìàéðãà ( ãåîòé àéää úòá

 äúéäå êîò éðá ìò ãîåòä ìåãâä øùä ìàëéî
 àãé úøåáâ àã øîà ïåòîù éáø äøö úò
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 היתה .טהי משתחוה למ,למי היה משתחוה
 , למילה היה משתחוה,טה פתוחה פניהיהמ

לל יהודה יכי ח. "שהרי היתה חביבה עליו
 ".אשר אהב ובעל בת אל נכר' קדש ה

 ולא , חטאיהםמחמתכשהסתלק זיוו ממנו 
 וגרשה המלכה מן ,היה לה לעמוד לפניו

המלך משום שלא יכלה להשאיר את בניה 
 והוא היה בארץ , אותםשיהרגובין העמים 

 . בזה שיהיו עמים נכרים מן עמו,הקדושה
 , הכניס שכינה ביניהם בגלות, לומרצוניר

 והיא בארץ ,ובזמן שלא היתה בארץ
העמים בזיו של ישראל נשמרו העמים 

  .תיהםשסביבו

 àðã úîã÷î äåä äéì äîë àáøáø ìàëéîã
 àñøò äåä àñøòì ãéâñ ãéâñ äåä ïàîì ãéâñ

âñ äåä àúìåäîì äéðô àçéúô úåä àäã ãé
åäé ùã÷ äãåäé ììç éë äéðéî àáéáç" øùà ä

 øëð ìà úá ìòáå áäà) á éëàìîàé ( ãë
 äéì äåä àì ïåäéáåç ìò äéðî äéåéæ ÷ìúñà
 àëìî ïî àúéðåøèî úëøúàå äéî÷ í÷éîì
 ïéîò ïéá àäøáì äì à÷áùì àìëé àìã ìéãá
 ïåäéã àäá àåä àùéã÷ àòøàá äåäå ïåäìè÷îì

éîò ïî ïéàøëåð ïéîòøîéîì éëñ äà ìàò 
 äåä àìã àðãòå àúåìâá ïåäéðéá àúðéëù
 ìàøùéã àåéæá ïéîîò òøàá àéäå àòøàá

ïåäéðøçñá éã àéîîò åøîúñà:  
ים היו שר שני , אמר רבי יוסי,למדנו

 והרי שמו אחד ,תחת כסא הכבוד הקדוש
 שהיה שורה באוצר של ,מהם הוא מטה

 לא נשאר בינינו , והרי אנו בגלות.ההיכל
 והוא חתום ,א זה שהוא מטבע שלואל

זהו שכתוב . משמו של הקדוש ברוך הוא
 .' וגו"לח מלאך לפניך לשמרךוהנה אנכי ש"

 כמו , אלא בעולם הבא,לדבר כך] ראוי[לא 
 אני , והיא השמירה בדרך,שפרשנו במקומו

 , בגלותלאדונכםם ה ביניתיהשריתי שכינ
  והיא שמרה אתכם עד 

 ïéøú éñåé éáø øîà àðàú úåçú ååä ïéáøáø
 éðàî ãç äéîùá àäå àùéã÷ àø÷é éñøë
 ïðà àäå àìëéäã äéæåâà éãù äåäã àñøòá
 äéðéæã éðéáã àã àìà éðéá øàúùà àì àúåìâá

á÷ã äéîù ïî êåúç àåäå" áéúëã àåä àãä ä
) âë úåîùë ( êéðôì êàìî çìåù éëðà äðä

åâå êøîùì ' éúàã àîìòá àìà éëä àììîì àì
øèñá àðùéøô ãë àðà àçøàá ïéøåö àåäå ïé

úðéëù àðéøùééðéá ä àéäå àúåìâá ïåäéøàîì ïå
ãò ïåëúé úøèð  

  ãéø/à  א/ריד
שתביא אתכם לארצכם כמו שהייתם 

 םתי מושבותוני אשר הכ.כןדם לומק
 וגרשה ,ן"זו שכינה ממטטרו. כןדם לומק

הוא  ו,המלכה מהמלך עד שתשוב למקומה
ר כי רק עוג מלך הבשן נשאר מית "סוד

 הוא אהרפאים הנה ערשו ערש ברזל הל
 . כמו שפרשנו במקומו,"ברבת בני עמון

 שמר אותם בגלות , שנמשלה לגלות,והדרך
 שיבא ויכניס טרם ,על צרה שתבא עליכם

  .רהואתכם לארץ שנשבע לאבותיכם ששמ

 úîã÷î ïåúéåäã äîë ïåëòøàì ïåëúé éúéúã
éúåðéëä øùà àðã)  âë úåîùë( úîã÷î ïáúåî 

 àðãåøèèî ïî àúðéëù àã" úëøúàå ï
 àæøå àäøúàì áåúéúã ãò àëìî ïî àúéðåøèî

) â íéøáãàé ( øúéî øàùð ïùáä êìî âåò ÷ø éë
 úáøá àåä àìä ìæøá ùøò åùøò äðä íéàôøä
 ìúîúàã àçøàå äéøúàá àðùéøôãë ïåîò éðá

úã àú÷ò ìò àúåìâá ïåäúé øèð àúåìâáé éú
òøàì ïåëúé ìåòééå éúééã ãò ïåëéìò íéé÷ã à

úøèðúàã ïåëúäáàì:  
ליני הלילה " ,רבי שמעון פתח ואמר

 אמר ".והיה בבוקר אם יגאלך טוב יגאל
וירא " . השליט רחמים על הדין,רבי יוסי

 , אור וטוב שוים,"אלהים את האור כי טוב
שהוא מבועי הנחלים שיוצא מהם הים 

 , אמר רבי שמעון,שנינו. והנחל שבעולם
י להאיר במבועי פעם אחת עליתי וירדת

 øîàå çúô ïåòîù éáø) â úåøâé ( äìéìä éðéì
 éñåé éáø øîà ìàâé áåè êìàâé íà ø÷áá äéäå

ðéã ìò éîçø èéìù à) à úéùàøáã ( àøéå
éäìà" àåäã ïéåù øåàå áåè áåè éë øåàä úà í

 àîìòáã àìçðå àîé ïåäðî ÷ôðã ïéìçðã éåòåáî
 àð÷éìñ àãç àðîæ ïåòîù éáø øîà àðú
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 , אמר לי. ועלה אחרי רבי אבא,הנחלים
שכל " בפסוק הזה , אמרתי לו.במה עסקתם

 ".הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא
 ומזיוו , שמן העולםשריםמזיוו נבראו כל ה

הם היו  הנחלים ,נובעים כל הנחלים
 שהרי ,פסוק הזה נמוכים בגלות הזאתב

 ואם ,הםבת האם עשה לי ח,להיחושך ואפ
 , הואהשר השני .תוי הנחל עושה לִב,לא

 ,הוא תחת הקדוש ששוכב על גני ההיכל
נה ושהרי השר של ישראל שהיה ממ

 , בכל זמן שהיתה המלכה עם המלך,עליהם
 והוא ,ן"היה יוצא ובא לפניהם מטטרו

 .מקריב עבודתם להקדוש ברוך הוא כאש
 , הסתלק זיוה,כאשר התבטלה האש וגלו

 זה לא היה ,כה מן המלךוהסתלקה המל
שלם עד שיבא צד אחר שלא היה נמנה 

 מבוע ם ה,והשמות שנקראים יד. בגלות
הן לא קצרה יד " ,ה" ותמצא יד הוי,לכל
  .אחדה שלא נזכר יד אלא בשם ,"ה"יהו

 éàøúá ÷éìñå ïéìçðã éòåáîá àøäðàì àðúéçðå
 äéì úéøîà åúé÷ñò éàîá éì øîà àáà éáø

]éàäá) [éàî( àø÷ ) à úìä÷æ ( íéìçðä ìëã
åä äéåéæî àìî åððéà íéäå íéä ìà íéëì

 äéåéæ ïîå àîìò ïîã àééáøáø ìë åàéøáúà
 àø÷ éàäì ïåðéà ååä àééìçð àééìçð ìë åòéáðúà
 àìôîë àëåùç àäã àúåìâ éàäá éëéàîã
 ãéáò àìçð åàì éàå åäì ãéáò àîàã àúáç
 àùéã÷ úåçú àåä àåä àúéðú àáøáø äéúøá

øùéã àáøáø àäã àìëéäã íéðâà éðâã ìà
 íò àúéðåøèî úåäã ïãéò ìëá ïåäéìò éðîúàã

åøèèî ïåäéîã÷ ìàòå ÷éôð äåä àëìî" àåäå ï
á÷ì ïåäðçìåô ìéá÷" àøåð ìéèáúà ãë àøåðë ä

 ïî àúéðåøèî à÷ìúñàå äåéæ ÷ìúñà åàéìâúàå
 àøçà àñéâ éúééã ãò íéìù äåä àì àä àëìî
 ãé úàéø÷úàã ïäîùå àúéðî àúåìâá äåä àìã

àìëì àòåáî àéäåäé ãé çëùúå " ä) èð äéòùé
à (åäé ãé äøö÷ àì ïä" àìà àãé øëãà àìã ä

ãçã àîùá:  
 ,בא רבי אלעזר ושאל לרבי שמעון אביו

 . גלה לי זה הסוד אבי מורי,ובכה ואמר לו
כי יד על " , בזה הפסוק יתגלה לך,אמר לו

 שולטים רחמים על ".'כס יה מלחמה לה
ולם  יהי רצון שיהיה לע, רוצה לומר.דין

 מלחמה ,הגדולה' במקום הגבורה יד ה
,  ואם לא היו בדינים,שהיתה במצרים

בהתחדשות ביד יבא  ,וכשיבא המשיח יבא
זק יד ובח" . ויערך קרב בעמלק,גדולה
 וכשיבא שם של יד ".ממצרים'  הנוהוציא

 קרב לחם הוא בזמן שי,זק יד לבדוובח
 רבי אלעזר .יבא המשיחוno ,בעמלק

ונלחם בגוים ההם כיום ' ויצא ה" ,יעימס
  .ה"ס בשביל יהו" כ".הלחמו ביום קרב

 éåáà ïåòîù éáøì ìàùå øæòìà éáø àúà
 äëáå]å[ éøàî àáà àæø éàä éì éìâ äéì øîà

 êì éìâúà àø÷ éàäá äéì øîà)é úåîùæè æ ( éë
é ñë ìò ãé"åäéì äîçìî ä" ìò éîçø èéìù ä

 øúàá àîìòì àäéã àåòø àäé øîéîì éáö àðéã
úøåáâåäé ãé " éàå íéøöîá úåäã àáø÷ àúáø ä

 åúãçá éúéé éúéé àçéùî éúééå éðéãá ååä åàì
 ÷ìîòá àáø÷ çâéå àúáø àãéá) âé íùâ ( ÷æåçá

 ãéààéöåäêåäé " ãéã àîù éúéé ãëå íéøöîî ä
 àáø÷ çéâéã àðãòá àåä äéãåçì àãé àô÷åúá

 ÷ìîòáì òééñî øæòìà éáø àçéùî éúé) äéøëæ
 ãéâ (åäé àöéå"ä åîçìä íåéë íää íéåâá íçìðå 

ë áø÷ íåéá"åäé ïéâá ñ"ä:  
 כמה היא יד הגדולה שלא ,בא וראה

 הגולים? לאבות ,מגיעה ליד הזו העליונה
 ובזו היד יצאו ממצרים משום .בלא אגנים

 שוים זה ,'לד' מונה דשוה  ,שמנינם שוה
 שיצא , שם של היד הגדולהגזרוע/שרע

ם ם שוים באותיותיהם שמנינאותמ
 ,כיצד  שתים. שקבלה שתי ידים,כמנינם

 éàäì àèî àìã àúáø àãé àéä äîë éæç àú
éðâà àì àáøáø ïäáàì äàìò àãéñ àãé àãáå 

ã éðî ïéåù ïéåù ïééåùîã ïéâá íéøöîî å÷ôð 'ãì '
 ïåðéà ïî ÷åôéã àúáø àãéã àîù òøã àã ïéåù

ã ïåäéðééðîë ïåäéðééðîã ïåäúååúàá ïéåù àìá÷
é ïéøúòðîúà àì ãöéë ïéøú ã àìå àã ïî àã 
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, ולא שוים .לא נמנעו זה מזה ולא שוים
שבאותיותיהם ברוך הוא נתבאר שני אלה 
 מנינם. שנים לאבות' ה, עזרתם יד בעלה

 .מתבאר מאלו נבראו שמים וארץ ושעמהם
 .ואלו ספירה ראשונה שהיא כתר עליון

 ".פות רעים וטוביםוצ' בכל מקום עיני ה"
שעשה כמה ' יעות לשם אחד ויהן מס

  .אותות בארץ מצרים

 àåä êéøá ïéìà ïéøú ùøôúà ïéåù àìå ïéåù
>ïåäååúàáã <)ïåäúååúàáã(ä äìòá ãé ïàòééñ  '

 åàéøáúà ïéìàî ùøôúî ïåäéðéðî áàì ïéøú
øéôñ ïåðéàå äéîòãå àòøàå àéîùà äàîã÷ 

 äàìò àøúë àéäã) åè éìùîâ ( éðéò íå÷î ìëá
åäé" íéáåèå íéòø úåôåö ä àîùì ïúòééñî íä

å ãç 'íéøöîã àòøàá ïååúà äîë ãáòã:  
    ìåâòä ïéîé ãöî  ìåâòä ïåéìò  

    å ãåé 'àåì"ãì å 'é"ì ãå" å
    

å"ìãì å"ìã ú" ú

îìì"îì ã"éúì ã"å  

    ìã"ã ú 'ãì 'ì"ì ì" ú  à 'îìì"ì ã 'îì"î í '
ãì 'ã 'úì 'ä 'ì'  

    ãù" é     åäé"ä  

      é"ä  

מרכבה של אבות   

  ישראל

  ëøî ïäáàã äá
ìàøùé  

  ãéø/á  ב/ריד
ויאמר יעקב אל יוסף אל שדי נראה "

 "לוז" , רבי אבא אמר".אלי בלוז בארץ כנען
 ששורה שכינה ,זו ירושלים העליונה

 תן לי ,למטהל אמר יעקב העליון .בתוכה
 , להרבות אתכם אני,ברכה שהוא רוצה

 זו ירושלים "לוז" .ולתת את הארץ לבניכם
 נתן השר ,רוך הוא הקדוש ב.העליונה

 אבל , ברכה זו על ידו בארץ הקדשהשהי
  .מחוץ לארץ אחרת לא תהיה ברכה

à óñåé ìà á÷òé øîàéå"ãù ì" éìà äàøð é
ïòðë õøàá æåìá) â çî úéùàøá( øîà àáà éáø 

 àäðéá àúðéëù äàøùàã äàìò íìùåøé àã æåì
à'à éòá àåäã àúëøá éì áä àúúì äàìò á÷òé 

ïåëúé ùéôðàìá àðà  ïåëéðáì àòøà úé ïúéîìå
á÷ äàìò íìùåøé åæ æåì" ïéååäã àáøáø áä ä

 àøá ìáà àééáø àòøàá äéãé ìò àã äëøá
àúëøá àäé àì àøçà àòøàì:  

מברך רעהו " ,רבי אלעזר פתח ואמר
 ".בקול גדול בבוקר השכים קללה תחשב לו

הקדוש ברוך הוא קרא לישראל אחים 
ם זה ַע שיהיו , איזו ברכה נתן להם.ורעים

.  ולהיות עליהם שומר,טהור תחת ידו
 של העם הטהור הזה שהוא םאשרי חלק

 שנקראים בעליונים בנים חביבים ,עליהם
 ,"'בנים אתם לה" כתוב .יותר מהעליונים

 בשביל , מה הוא. בשביל זה,מהו הכל
 שהם ,שלם השם בחותם שלהםנש

 האדם שמו ם של בפני,בא וראה. מהולים
ד ממנו ולא " וחסר יו,של הקדוש ברוך הוא

 בא אברהם וחבב את הקדוש ברוך .נשלם

 øîàå çúô øæòìà éáø) æë éìùîãé ( êøáî
 åì áùçú äìì÷ íëùä ø÷áá ìåãâ ìå÷á åäòø

á÷" àúëøá éàî íéòøå íéçà ìàøùéì àø÷ ä
 éåäîìå äéãé úåçú àéëã àîò éàä ïåäéã ïåì áäé
 àéëã àîò éàäã ïåä÷ìåç äàëæ øéèð ïåäéìò

ø÷àã ïåäéìò àåäã øéúé íéáéáç íéðá äàìòá é
 áéúë äàìòî) ãé íéøáãà (åäéì íúà íéðá" ä

 íéìúùàã ìéãá àåä éàî àã ìéãá àìë éàî
 éæç àú ïéøéæâ ïåðéàã ïåäìã àîúåçá àîù

á÷ã àîù àùðéàã éåôðàá"åé àøñçå ä" äéðî ã
á÷ì ááçå íäøáà àúà íéìúùà àìå" øîàå ä
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, נשלם השם ונמול בך , ואמר לו,הוא
 בפני האדם .ד של המילה" השם ביוונשלם

ד " ביושלם נ,ד" חסר יו,'י וד"ן של שד"שי
 בנים ,' ואז נקראו בנים לה,של המילה

וכשמטמאים את אות הברית . קדושים
לה ממנו  עו, ומכניסו לרשות אחרתקודש

 , והוא כמו שהחריב עולם,שת החותםוקד
 בו שמו של שלםמא את החותם שניוט

חריב את מ והרי הוא ,הקדוש ברוך הוא
 ,רבי אבא היה הולך מקפוטקיא. העולם

 ,ד שהיו הולכיםועב .והיה עמו רבי יוסי
שם אחד וראו איש אחד שהיה בא ור

 אבל אוי להם לרשעים שימותו בלי .בפניו
שם לא בעולם ו יזוז ממנו הר שלא,תשובה

  .הזה ולא בעולם הבא

 àîù íéìúùàå øæâúàå àîù íéìúùà êá äéì
éáå"éù àùðàã éåôðàá äìéîã ã"ãùã ï"ãå é '

åé øñç"åéá íéìúùà ã" ïåø÷à ïéãëå äìéîã ã
åäéì íéðá" éàäì äéì ïéáàñî ãëå ïéùéã÷ ïéðá ä

 ÷éìñ àøçà åùøì äéì ìéàòå àùéã÷ àîéé÷ úà
 áéøçã äîë àåäå àîúåçã àùåã÷ éàä äéðî
 àîù äéá íéìúùàã àîúåç áéàñå àîìò

á÷ã" àîìò áéøç àåä àäå ä ìéæà äåä àáà éáø
 éìæà ååäã ãò éñåé éáø äéîò äåäå àé÷èåô÷î

 åîçéåôðàá ãç àîéùøå éúà äåäã ùð øá ãç 
)>ð"à <úåî éøçà úùøôá àúéàãë éìåëå( ìáà 

ì ïåì éåå éãòé àìã äáåùú àìá ïåúåîéã àéáééç
éúàã àîìòá àìå ïéã àîìòá àì àîéùø äéðî:  

 רבי ".ויאמר אלי הנני מפרך והרביתך"
לא עתה יבוש " פסוק זה ,אבא פתח ואמר

 וכי איש ,"יעקב ולא עתה פניו יחורו
 אם לא ישלים ,שאומר טוב לאדם כמותו

 על אחת כמה , פניו מתביישות,מה שאמר
 שאם לא ,וכמה מהעליונים לבני אדם

 פניו ,מביא כל טוב שאמר על בניו
 אני ,אמר לו הקדוש ברוך הוא. מתביישות

 הברכה . מרבך ומגדלך שאני,ישראל העליון
 לא , ואתן ארץ זו לבניכם,הזו שנתן לי
 כשיבא קץ , לא היה עמם,היתה בארץ

 , אמר הקדוש ברוך הוא.שתלםהמשיח וי
פני יעקב ) לא( כעת ,"לא עתה יבוש יעקב"

 משאמר להם ,שלמעלה לא מתביישים
 הרי עד עכשיו לא היו בידו והיו ,"אתן"

 מלפני עי כעת שלו מסתי,ישותיבתפנים מ
 נלחמים ,כמו שאמרנו, רבון השמים והארץ

 ולא יהיה אלא , כשישתלם הקץ,בעמלק
' ויצא ה" , כמו שהיית ביום קרב,זק ידובח

  . שלו ולא אחר,"ונלחם בגוים ההם

 êéúéáøäå êøôî éððä éìà øîàéå) úéùàøá
ã çî ( àø÷ éàä øîàå çúô àáà éáø) äéòùé

 èëáë (ðô äúò àìå á÷òé ùåáé äúò àì åøåçé åé
 äéúååë ùð øáì áè øîàã ùéðéà éëå]éà[ )ã( àì

 äîë úçà ìò ïùééáúî éäåôà øîàã äî íéìùé
ùð øáì éàìò ïî äîëåà áè ìë éúééî àì éàã 

á÷ øîà ïùééáúî éäåôðà éäåðá ìò øîàã" ä
 êðéâñàå êðéùôî àðàã äàìò ìàøùé àðà äéì
 àãä àòøà úé ïúàå éì áéäéã àúëøá éàä

ä àì ïåëéøáì éúéé ãë ïåäîò äåä àì àòøàá äå
îà íéìúùéå àçéùîã àöé÷á÷ ø" äúò àì ä

àì ïòë á÷òé ùåáé á÷òéã éåôðà ]ã[ àì àìéòì
 ååä àì ïòë ãò éøà ïúà ïåäì øîàãî ïùééáúî
 òééúñî äéìéã ïòë ïùééáúî éäåôðà ååäå äéãéá
 ïðéøîàã äîë àòøàå àéîù éøàî íã÷ ïî

 àì àöé÷ íéìúùé ãë ÷ìîòã àðçâà àìà àäé
 áø÷ íåéá úéåäã äîë àãé óå÷úá) ãé äéøëæâ (

åäé àöéå"àøçà àìå äéãéã íää íéåâá íçìðå ä:  
 זה ישראל ,"ועתה שני בניך הנולדים לך"

 בניו של הקדוש ,שלמטה שמקומם בגלות
 אמר , למדנו.ברוך הוא שנולדו בין העמים

 כשיהיו בארץ הקדושה , ישראל,רבי יוסי
 כשיבא המשיח ,ץשל ישראל דרים באר

 שלא ,יהיו עם אחיהם שילוו אחריהם
נקרא גלות אלא למי שהוא דר בארץ 

וזכרתי את . " הם נקראים גולים,נכריה

 êì íéãìåðä êéðá éðù äúòå)ä çî úéùàøá (
ìàøùé àãåäéøúàã àúúì  éåðá àúåìâá ï

á÷ã"á åãéìééúàã ä éáø øîà àðú àéîîò éð
 øã ìàøùéã àùéã÷ àòøàá ïåäé ãë ìàøùé éñåé
 ïååìéã ïåäåçà íò ïåäé àçéùî éúéé ãë àòøàá
 øã åäéàã ïàîì àìà úåìâ éø÷úà àìã ïåäéøúá

 ïééìâ ïééø÷úà ïåðéà äàøëåð àòøàá) åë àø÷éå
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ו " תבא וא.ו יתרה" וא,"ברית יעקוב
 ותהיה סיוע ,חרב הביתנסתלקה כשנש

 ויהיה לבן קדוש ארץ ,ליעקב כשזה יהיה
 שגרו בה , ויהיו בניו בארצם,שת עולםויר

כעת .  אשרי חלקם.ם לזה בארצםדומק
 תהיו הולכים גדולים , שקרה להם,בנים

 ויאמר . והתרבו,שהגלו לחוץ לארץ ונשכחו
 בנים שלך שהם ,יעקב העליון לתחתון

 ,בחוץ לארץ שנולדו בגלות בכל ארץ וארץ
   בהם דין יתי למצרים ועשתיכנסנעד שאני 

áî (å÷òé éúéøá úà éúøëæåàå á" éúéú äøéúé å
àå" àòåéñ àäúå àúéá áéøçúà ãë ú÷ìúñàã å

 àòøà àùéã÷ àøáì àäéå àã àäé ãë á÷òéì
 åøàãã ïåäòøàá éäåðá ïåäéå íìò úðñçà
 àéøá ïòë ïåä÷ìåç äàëæ ïåäòøàá àðã úîã÷î
 åàéìâúàã ïéáøáø ïéìæà ïåäú ïåäì ïòøò äåäã

 ïî]øáì) [àøá( åùéôðàå åàéùðúàå àòøàì 
 àîééå ïåðéàã êìéã éøá àúúì äàìò á÷òé]øáì [

)àøá( àòøà ìëá àúåìâá åãéìééúàã àòøàì 
 ïåäì ãéáòàå éàøöîì ìåòéà àðàã ãò àòøàå

àðéã  
  åèø/à  א/רטו

 איני מעלה את בניך ,על חטאיהם
 ואף על ,חוץ לארץ בארץלשנבראו בגלות 

 כשראיתי גלות .וגב שהם רבים ונשכחו של
יכם ושמעתי את זו שלהם ורפאתי את כאב

 ".את עניי' כי ראה ה" , ראובן.קולם
 ".כי שנואה אנכי' כי שמע ה" ,שמעון

 ,וחשבת בלבך כאלו יהיו הם לפני
 נעלה , דיןשנעשהומשנשוב ממצרים מ

 מכאן ,רבי אבא אמר. אותם מארץ גלותם
והביאו את כל אחיכם מכל הגוים מנחה "

 כשיהיה הקדוש ברוך , רוצה לומר".'לה
 באותו זמן יביאו כל ,ן במצריםהוא בדי

העמים מנחה כשישמעו שמועה של 
ונהרו אליו כל " היינו ,הקדוש ברוך הוא

 עתיד , אמר רבי שמעון,שנינו". הגוים
יק וצדיק צדהקדוש ברוך הוא לעשות לכל 

קול ששון וקול שמחה " ,פה בירושליםוח
 כשתשוב המלכה ,"קול חתן וקול כלה

ו שכתוב  זה.למלך ויעשה לה ארוסין
נתו וביום וביום חת' צאינה וראינה וגו"

 . זה מתן תורה"נתווביום חת" ".שמחת לבו
 , זה בנין בית המקדש"וביום שמחת לבו"

  .שיבנה במהרה בימינו

 åàéøáúàã êøá úé÷ñî àðà åàì ïåäéáåç ìò
 àúåìâá]øáì) [àøá( áâ ìò óàå àòøàá àòøàì 

 éúéæç ãë äéìéã åàéùðúàå ïéàéâñ ïåðéàã àã
 ïåäéì÷ úéòîùå ïåäéáéëì éúéñàå ïåäìã àúåìâ

 ïáåàø) èë úéùàøááì (åäé äàø éë" ééðò úà ä
åäé òîù éë ïåòîù" áéùçå éëðà äàåðù éë ä

 áåúðãîå ïåðéà éîã÷ ïééåäé åìéàë êáìá
 òøàî ïåäúé ÷éñð àðéã ãáòîìî éàøöîî

 àëäî øîà àáà éáø àúåìâ) åñ äéòùéë (
ìëî íëéçà ìë úà åàéáäååäéì äçðî íéåâä " ä
á÷ àäé ãë øîéîì éáö" éàøöîá àðéãá ä

 åòîù ãë äçðî àéîîò ìë ïåúéé àéää àðãòá
á÷ã äòåîù" åðééä ä) á íùá ( ìë åéìà åøäðå

á÷ ãéúò ïåòîù éáø øîà àðú íéåâä" ãáòéîì ä
 íìùåøéá äôåç äàëæå äàëæ ìëì) âì äéîøéàé (

 ãë äìë ìå÷å ïúç ìå÷ äçîù ìå÷å ïåùù ìå÷
 ïéñåøà äì ãéáòå àëìîì àúéðåøèî áåúéú

 áéúëã àåä àãä) â øéùàé (åâå äðéàøå äðéàö '
 äæ åúðåúç íåéá åáì úçîù íåéáå åúðåúç íåéá
 úéá ïéðá äæ åáì úçîù íåéáå äøåú ïúî

åðéîéá äøäîá äðáéù ùã÷îä:  
ומולדתך אשר הולדת אחריהם לך "
 לאבות שהם , זה ישראל למטה,"יהיו

ו שמותיהם בסוד שנולדו מרכבות יהי
 על שם שאחיהם יהיו מקריבים ,לאחר מכן

 , אמר רבי שמעון,למדנו. שה שלהםוביר
מולדת " , זו ירושלים של מטה"ומולדתך"

 . ירושלים למטה. בפרשת עריות,"בית
 , זהי אחר. שנולדו זו ירושליםאנשים

 ,רבון השמים בירושליםלשישובו העולם 
 , שמםרו לא נקראו אלא עליכשהתגי

 úãìåä øùà êúãìåîå åéäé êì íäéøçà
)å çî úéùàøá ( ïäáàì àúúì ìàøùé àã

 åãéìééúàã àæøá ïåäúäîù àäú ïéëéúø ïåðéàã
çàã àîù ìò ïðã øúáìå ïéáéø÷î ïåäé ïåä

 êúãìåîå ïåòîù éáø øîà àðàú ïåäìã àðñçàá
 àúúìã íìùåøé àã) çé àø÷éåè ( úéá úãìåî

 åãéìééúàã ïéøáåâ àúúì íìùåøé úåéøò úùøôá
íìùåøé àã éøàî àîìò ïåáåúéã àðã øúá 

 ìò àìà ïåø÷úà àì ïéøåéâ ãë íìùåøéá àéîù
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 ולא יקראו כמו ,שהוא בן ישראל
 אלא בזה , גר מקפוטקיא,שאבותיהם

 לומר על שם רוצה ,"לך יהיו. "ישראל
על שם אחיהם יקראו " ,ישראל הם יקראו

 אלה לא  וכשישובו עם ישראל,"בנחלתם
 ,ל כל שבט ושבט את שלוו ויט, בארץירשו

  . כל אחד לפי מנינו,והאנשים ממנו

 ãë ïåø÷úé àìå ìàøùé øá àåäã ïäîù
 ìàøùé àäá àìà àé÷èåô÷î àøåéâ ïåäúäáà

ïåø÷úé ìàøùéã ïåäéîù ìò øîéîì éáö åéäé êìà 
 íù ìò>ïåäéçà <)íäéçà( íúìçðá åàø÷é 

)å çî úéùàøá (íò ïéìà ïåðñçúé àì åáú ãëå 
 äéãéã àèáùå àèáù ìë áñéå àòøàá ìàøùé

äéðééðî íåôì àãç ìë ïåäðî ïéøáåâå:  
 "ואני בבאי מפדן מתה עלי רחל בדרך"
קול ברמה ' כה אמר ה" , רבי אבא פתח.'וגו

' כה אמר ה" , מה כתוב אחריו.' וגו"נשמע
מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר 

א אמר  ל".ושבו בנים לגבולם' לתך וגוולפע
 ,בא וראה.  כבר שבו,"ושבו"וישובו אלא 

 בשעה שיהיה דין על ,אמר רבי אלעזר
 והיא סבורה , תתעטר המלכה על ההר,ההר

רני עקרה לא " וסוד ,ודים בדיןבשבניהם א
 רבים , למדנו.' וגו"ילדה פצחי רנה וצהלי

כי " זהו שכתוב ,יהיו בני הכסא משלה
 תשוב ".רבים בני שוממה מבני בעולה

אחד ' ביום ההוא יהיה ה" ,המלכה לבעלה
מקדם לכן תאמר המלכה ". ושמו אחד

, איפה הבנים שלי הוא ,לקדוש ברוך הוא
 היא תחשב שהם . הם בדין,יאמר לה

 כי , ובוכה על הדין של בניה,אובדים בדין
 ,הרי הרבה יש לך לקחת ממני בשלהם

וכי .  והרי שבו מארץ אויב,שהיתה עמם
 שם היה עמה , מתהלא היה יודע שאמו

 , אלא יאמר ישראל העליון.כשמתה
 , תתעורר המלכה,לת ישראלוכשתבא גא

 קרב עם לחם ות,ותתעורר כנסת ישראל
מעט לבא ב ויתקרבו , וימותו מהם,העמים
 כשהיא , יאמר לה הקדוש ברוך הוא.ארצה
 יש שכר לבנים שמתו על , אל תפחדי,בוכה
 אלו ישובו , האחרים הרי שבו,שמי
  .יית המתיםלתח

åâå êøãá ìçø éìò äúî ïãôî éàáá éðàå '
)æ çî úéùàøá(  çúô àáà éáø) àì äéîøéãé (

åäé øîà äë"åâå òîùð äîøá ìå÷ ä ' áéúë äî
 äéøúá)åè íù (åäé øîà äë" éëáî êìå÷ éòðî ä

åâå êúìåòôì øëù ùé éë äòîãî êéðéòå ' åáùå
 øáë åáùå àìà åáåùéå øîà àì íìåáâì íéðá

àú åáù àäéã àúòùá øæòìà éáø øîà éæç 
 àéäå àøåè ìò àúéðåøèî øèòúú àøåè ìò àðéã

 àæøå àðéãá ïéãáà ïåäéðáã úøáñ) ãð äéòùéà (
åâå éìäöå äðø éçöô äãìé àì äø÷ò éðø ' àðú

 áéúëã àåä àãä äãéã ïî àééñøë éðá ïåäé ïééâñ
)íù ( áåúéú äìåòá éðáî äîîåù éðá íéáø éë

 äìòáì àúéðåøèî)æãé äéøëè  ( äéäé àåää íåéá
åäé" àîéú àðã úîã÷ ïî ãçà åîùå ãçà ä

á÷ì àúéðåøèî" àðéãá äì àîéé ïà éìéã àééðá ä
 àéðáì àðéã ìò äëáå àðéãá ïéãáàã øáñú àéä
 ïåäìéãá éðî áñéîì êì úéà éâñ éøà éë äãéã
 àì éëå äàðùã àòøàî åáú àäå ïåäîò úåäã

 äåä ïîú äéîà äúîã óñåé òãé äåä ãë äîò
 éúéð ãë äàìò ìàøùé øîàé àìà äúî
 øòúúå àúéðåøèî øòúú ìàøùéã ïåäéð÷øôî
 ïåúåîéå ïéîîò íò àáø÷ çâúå ìàøùé úñðë
 äì øîéé àòøà éúéîì øéòæá ïåáø÷úéå ïåäðî

á÷"ééðá ïåäì àøâà éìçãú àì äëá àéä ãë äà 
 ïåáåúé ïåðéà åáú àä ïéðøçà éîù ìò ïúéîã

àééúéî ééçì:  
 מתה על יחוד שמו של ,"י רחלמתה על"

בעוד כברת " ולכן נאמר .הקדוש ברוך הוא
 שמתו על יחוד שמו של הקדוש ,"ארץ לבא

 בארץ זו לא ימות ,ברוך הוא מחוץ לארץ
 עתידים , אמר רבי אבא,שנינו. אחד מהם
 וימותו , קרב בדרך אפרתלחםישראל ל

 ואחר כך יקומו בתחיית ,מהם עם רב
יהיה להם שמתו יותר שלטון ו .המתים

á÷ã àîù ãåçéé ìò äúî ìçø éìò äúî" ä
 ìò åúéîã àáì õøà úøáë ãåòá øîúà àã ìòå

á÷ã àîù ãåçéé" ä]øáì) [àøá( àòøàá àòøàì 
 àáà éáø øîà àðú ïåäðî ãç úåîé àì àã

ã àçøàá àáø÷ àçâàì ìàøùé ïéãéúò úøôà
 àéúéî ééçì ïë øúáå ïåäðî àéâñ àîò ïåúåîéå

ì àäé àðèìù øéúéå ïåîå÷éë àçøàá ïéúéîã ïå
                                                           

 ).א"ד(ל על שם ישראל יהיו נקראים " רא
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.  מכל שהיה לפניהם בירושלים,בדרך זו
  ולמה נקרא שם המקום הקדוש 

íìùåøéá ïåäéîã÷ àäéã ìëî ïéãäà äîìå 
àùéã÷ àøúàã àîù éø÷úà  

  åèø/á  ב/רטו
 משום שהוא משם .של מקום זה לחם

 שימותו שם על ,הקדוש ברוך הוא שבו
ם ח ל,ה" שימותו שם על שמו י,ד"שמו י
 בשביל שהוא משמו של הקדוש ברוך ,גלות
  .הוא

 àøúàã ïéãä)ÆìÆçí] (í Æç Çì[áìéãá  ïî àåäã 
]àîù) [àéîù(á÷ã " ìò ïîú ïåúåîéã äéá ä

é äéîù"é äéîù ìò ïîú ïåúåîéã ã" íçì ä
éîù ïî àåäã ìéãá àúåìâàá÷ã "ä:  

וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי "
מי ואמרת בלבבך " , רבי אבא פתח".אלה

 ישראל , מה רצה בזה".ילד לי את אלה
 ,שלמטה ראה שיבאו בני ישראל לפניו

מעילם ומשנער ומחמת ומאיי "כשיבאו 
 תאמר , ויתכנסו כולם ויהיו רבים,"הים

 ואין בהם פסול , מאיפה כל אלה,השכינה
 אנחנו כלנו מבניך , יאמרו לו.מבני נכרים

 מולו שיפרדו זה מזה וי,ואין בנו נכרי עמנו
 וישובו גרים עם ,ירוי ויתג,ותם כאחדא

 קשים גרים ,שנינו. ישראל ויהיו כאחד
 כתוב .לישראל כספחת בעור החי לארצם

את יעקב ובחר עוד בישראל ' כי ירחם ה"
 ".ונלוה הגר עליהם ונספחו על בית יעקב

כשישובו הבנים לארצם ותהיה ביניהם 
 יתלוו ,אחד ושמו אחד'  יהיה ה,אהבה

ל ויהיו להם כספחת גרים עם ישרא
 אמר רבי ,שמעו בא ,וכל כך למה. בבשרם
 על תחומי הארץ שלכל אחד יהיה ,שמעון

רים י לדור בארץ ישראל ויתראו הדינורצו
 , רוצה לומר,"תיך חזקיוויתד"כתוב 

 , חזקי אותם,היתדות שהיו עמך מההתחלה
 ,ועזר להם יותר משאר העמים כביכול

ם לחזק אותם בכל העמיראית שאתה 
  . ויהיו רבים, ידיהםהאחרים

 äìà éî øîàéå óñåé éðá úà ìàøùé àøéå
)ç çî úéùàøá ( çúô àáà éáø) èî äéòùéàë (

 à÷ éàî äìà úà éì ãìé éî êááìá úøîàå
 ìàøùéã éäåðá ïåúééã éæç àúúì ìàøùé éøééî

]äéîã÷) [äéî÷ ïî( ïåúéé ãë ) àé íùàé ( íìéòî
å íéä ééàîå úîçîå øòðùîåàë åùðë ïåäéå åäì

 ïåäá àìå ïåäìë ïåðéà ïàî àúðéëù àîéú ïéàéâñ
 àðçðà äéì ïåøîéé äàøëåð éðáî ìåñô]àðìë 

Àê Çø Àá Äî àðá úéìå) [ àá ìëÀê Èø Àa Äîá úéìå øà( 
 ïåäì úøëå àã ïî àã ïåùøôúéã ïãòá äàøëåð
 ïåäéå ìàøùé íò ïéøåéâ ïåáåúé ïåøééâúéå àãçë

 úçôñë ìàøùéì íéøâ íéù÷ àðú àãçë øåòá
 áéúë ïåäòøàì éçä) ãé íùà (åäé íçøé éë" ä

 íäéìò øâä äåìðå ìàøùéá ãåò øçáå á÷òé úà
 àéøá ïåäòøàì ïåáåúé ãë á÷òé úéá ìò åçôñðå

 ïåäá åîéçø ïééåäéå)ãé äéøëæè  (åäé äéäé" ãçà ä
 ïåäì ïééååäéå ìàøùé íò ïéøåéâ ïååìúé ãçà åîùå

à÷îåòëâú äîì êë ìëå ïåäéøùáá "øîà ù éáø 
 àåòø àäé ãç ìëã àòøàã ïéîåçú ìò ïåòîù

ãéîìòã áéúë ïéøåéã øòúñúå ìàøùéã àòøàá 
) ãð äéòùéá ( àéëéñ øîéîì éáö é÷æç êéúåãúéå

 ïåäúé òééñå ïåäúé óé÷úà àø÷òî êîò ïééåäã
 àô÷úúàì éëñ úàã ìåëéáë ïéîîò øàùî øéúé

 ïåäúéáïéàéâñ ïåäéå ïåäéãé àøçà àéîîò ìë:  
וסף אל אביו בני הם אשר נתן ויאמר י"

 מכאן , רבי שמעון שנה".לי אלהים בזה
וזאת התורה אשר שם משה לפני בני "

 כשישראל , יאמר ישראל למטה".ישראל
 שנתן לי הקדוש , בני הם,עליהם מלמעלה

 כמה שדתם ומנהגיהם ,ברוך הוא תורה
 בהנהגות התורה שלהם נקראת ,אמתיים

 éì ïúð øùà íä éðá åéáà ìà óñåé øîàéå
éäìà" äæá í)è çî úéùàøá ( éðàú ïåòîù éáø

 àëäî) ã íéøáããî ( íù øùà äøåúä úàæå
 ãë àúúì ìàøùé øîàé ìàøùé éðá éðôì äùî

ì áäéã ïåðéà éðá àìéòì ïåäéìò ìàøùéá÷ é" ä
 äîë àúééøåàé éñåîéðá ïéèéù÷ ïåäéñåîéðå ïåäú

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ד יי להיות שם לעת"ם יהודה רומז על המלחמה שנגזר מהש מלת לחם מאפרת בית לחא
 ).א"נ(מ "א. ה"פ הוי"ם בגימטריא ג"ל לח" נב
 ).א"נ(ב "הרש.  כנגע כי תרגום שאת עוקמאג
  ##*?למידר ד
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 ובכל ".והוזה אלי ואנ" זהו שכתוב ,"זה"
זמן שלא היה דוד מדבר תחת כנפי השכינה 

 נקראת , אלא מתנבא מה שיהיה,דבר זה
אם תחנה " ,רב נחמן אמר מכאן". זאת"

 בזאת אני ,'עלי מחנה לא יירא לבי וגו
תהיה לכשיבא ו זו תורה "זאת" ,"בוטח

 ".וקול התור נשמע בארצנו" ולכן ,המשיח
לו  מה גוזל קו,למה נמשלה התורה לגוזל

 והקול , ערבה אף דברי התורה קול,ערב
  .הזה יהיה כשיבא המשיח ליום הדין

 áéúëã àåä àãä äæ úàéø÷úà ïåäìã àúééøåà
) åè úåîùá (ïãò ìëáå åäåðàå éìà äæà äåä àìã 

 àìà àúìî àã àúðéëù éôãâ úåçú ììîî ãåã
 øîà ïîçð áø úàæ àðéø÷úà éåäéìã äî éáðúà

 àëäî) æë íéìäúâ ( àì äðçî éìò äðçú íà
ì àøééåâå éá ' àúééøåà àã úàæ çèåá éðà úàæá

 àã ïéâáå àçéùî éúééì àäú) á øéùáé ( ìå÷å
 àúééøåà úìúîúà äî ìò åðöøàá òîùð øåúä
 àúééøåà éîâúô óà áøò äéì÷ àìæåâ äî àìæåâì
 àîåéì àçéùî éúééì àäé àì÷ àãå áøò äéì÷

àðéãã:  
 הנצנים נראו בארץ עת הזמיר ,למדנו

 "הנצנים" ".ע בארצנוהגיע וקול התור נשמ
אלו האבות של המרכבה שמן העולם 

 ,"עת הזמיר הגיע" .יקומו ויתראו
התשבחות שישבחו הלוים כשישובו 

 אשר נתן "וקול התור" .לעבודתם כבתחלה
 דברי תורה שהם ערבים ,לי אלהים בזה

. ת תור שוים"ה וזא" ז,כקול התור הזה
 בזמן שלא תהיו , וסוד הדבר,מדוברמה ב

 והוא ,של זאת יורד'  א,נפי השכינהתחת כ
 ,של זה אל ואנוהו'  ועולה ה.מתחת לכל

לא יכלה לדור בין שהרי  ,משחרב הבית
א קדושה " שה,עמים נכריםטומאה ובין 

א עדיפה " ה', א' ה.חתוכה מן השם
 כשישובו .עדיפה לאותיות'  א,בקדושה

א קדושה שהיא חתוכה " ה,ישראל לארצם
 תשוב בזה , הואמן השם של הקדוש ברוך

  .ויצא מנין מתקן

 ìå÷å òéâä øéîæä úò õøàá åàøð íéðöðä àðú
 ïúäáà àã íéðöðä åðöøàá òîùð øåúä
 øéîæä úò åæçúéå ïåîå÷é àîìò ïîã äáëøîã
 ïåáåúé ãë éàåéì ïåçáùéã àúçáùåú òéâä
 éì ïúð øùà øåúä ìå÷å àúéîã÷áãë ïåäéðçìåôì

éäìà"ò ïåðéàã àúééøåàã éîâúô äæá í ïéáø
æ àã àøåúã àì÷ë"ä àæ" à÷ éàî ïéåù øåú ú

 úåçú ïééåäú àìã àðãòá àúìîã àæøå éøééî
à àúðéëù éôãâ ' úåçúî àåäå úéçð úàæìã
ä ú÷éìñå àìëì 'åäåðàå éìà äæã  àúéá áøçãî

]àäã) [àåäã( ïéá àáàñî ïéá øåãì àìëé àì 
 ïéîîòïéàøëð ]äã"à) [àéäã( ïî àëåúç àùéã÷ 

]àîù) [àéîù( ä"ìà à"ä ó" äùåã÷á úôéãò à
à ' ïåäòøàì ìàøùé ïåáåúé ãë ïååúàì úôéãò
ä" à]àîù ïî àëåúç àåäã àùéã÷[ ) äùåã÷á

àéîù ïî àëéúç àéäã (á÷ã" äæá áåúéú ä
àúð÷ú àðééðî ÷åôéå:  

מי מדד בשעלו " ,רבי אבא פתח ואמר
 שוין , זה תור,"מים ושמים בזרת תכן

 זרת של .'לה'  ו,'לת'  ר,'לר' כביכול ז
הקדוש ברוך הוא בשש מאות שבעים 

 , כיצד. מכאן מן השמים ועד הארץ.שנים
' לו' מה הי הקד.ז"ו תר"ה ה"ת ו" זר,ר"תו

רבוע יהיה " ,'לז'  ר,'לר'  ת,'לת' מה ויוהקד
  ".כפול זרת ארכו וזרת רחבו כפול

 øîàå çúô àáà éáø) î äéòùéáé ( ããî éî
øåú äæ ïëú úøæá íéîùå íéî åìòùá ïéåù 

æ àåä ìåëéáë ']øì 'ø') [ãì 'ã'(úì  'å 'äì ']àúøæ [
)àúéøæ(á÷ã " àëäî ïéðù ïéòáùå äàî úéùá ä

åú ãöéë àòøà ãòå àéîù ïî"øæ ø"å ú"ä ä" å
øú"ä úîã÷úà æ 'åì ']úîã÷úàå) [úùã÷úàå(å  '
úì 'ú 'øì 'ø 'æì ') çë úåîùæè ( ìåôë äéäé òåáø

ìåôë åáçø úøæå åëøà úøæ:  
 ,יאמר".  קחם נא אלי ואברכםויאמר"

משהיו מתעסקים בדברי תורה והיתה מדה 
 íëøáàå éìà àð íç÷ øîàéå)è çî úéùàøá (

ïé÷ñòúî àúééøåà éîâúôá ååäãî øîàéá àåäå 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד( ובכל עת וזמן היה מדבר ברוח הקדש תחת כנפי השכינה דבר זה של זאת כמבואר א
ל זהו מדה בין החכמים להשתדל "ר זה הוא מכילתא בין חכימייהו רת אש" מאחר שיהיו עוסקים בדב

 ).א"ד(וסוד הדבר מהענין ' ה אברכם היינו ברזא דמלה פי"ה ולכן בז"בעסק התורה שנקרא ז
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 , והסוד, אברך אותם,זו בין חכמיהם
  ויאמר " ,"ויאמר אליו מה שמך"

éîéëç ïéá àúìéëî àã àæøå ïåðéëøáà åä
) áì úéùàøáæë (àéåøîàéå êîù äî åéìà øî  

  æèø/à  א/רטז
 "ויאמר יעקב" ,"למה זה תשאל לשמי

 כמו ,ין הראשון שלפניוְנין זה לִמְנִמ
וישאל יעקב " ,וסוד אחר. שפרשנו במקומו

ויאמר למה זה תשאל לשמי ויברך ' וגו
 אלא בזכותו של , זה לא עתיד".תו שםוא

 וסוד גדול שני במקום של .זה לברך אותם
לא ש אבל לא באתי לפניך ,ההפסוק הז

להשמיע פסוק זה שאמרתי מלפני 
 כתוב ".זה"שאמרתי לך שהתורה נקראת 

 כשנתנה ,"אלהי ישראל' זה סיני מפני ה"
 ,"כי זה משה האיש" ,תורה על ידי משה

 התורה היתה יורדת ".זה אלי ואנוהו"
  .מלפני אלהי ישראל

 àã àðééðî á÷òé øîàéå éîùì ìàùú äæ äîì
àðééðîì äéøúàá àðùéøôãë äéî÷ã àúéîã÷ 

 àøçà àæøå)èë áì úéùàøá( åâå á÷òé ìàùéå '
 àä íù åúåà êøáéå éîùì ìàùú äæ äîì øîàéå
 äàéâñ àæøå ïåëéøáì äæã àúåëæá àìà ãéúò àì
 ïî÷ì àðéúà àì ìáà àø÷ éàäã äøúàá àðéðú
 äéî÷î àðøîàã àø÷ éàä ïðéòåîùàì àìã

äæ àúééøåà úàéø÷úàã êì àðéîàã áéúë 
) ä íéèôåùä (åäé éðôî éðéñ äæ"äìà ä" ìàøùé é

 äùîã àãé ìò àúééøåà úáéäééúà ãë) úåîù
 áìà ( ùéàä äùî äæ éë) åè íùá ( éìà äæ

 àäìà éî÷ ïî úúçð äåä àúééøåà åäåðàå
ìàøùéã:  

) וזה( .' וגו"ועיני ישראל כבדו מזקן"
 וכשיהיו בגלות כל ,ולכן אינך מוצא כמותו

 ולא יוכלו לראות , יזדקנו,הזהזמן החרבן 
. פני שכינה עד שתבא בהם רוח אחרת

דם לכן נטמאו בארץ העמים ולא היו ומק
 ,בדרכי התורה כמו שהיו צריכים ללכת

וישבו זמן רב בין נכרים דור אחר דור 
 כשישובו פני השכינה .ולמדו מדרכיהם

 בתחלה לא יוכלו לראות פני ,לארצם
הוא רוחו שכינה עד שיתן הקדוש ברוך 

ואת רוחי אתן " ,רבי חייא פתח. להם
ועשיתי את אשר " , ואחר כך".בקרבכם

 ".קי תלכו ומשפטי תשמרו ועשיתםובח
 , וגם קדושה,מאחר שיתן רוחות בכם

 ".לא יוכל לראות. "בדרכי תלכו ותתהלכו
באור פני מלך חיים " ,רבי אבא פתח ואמר
 כשיקבלו פני שכינתו ".ורצונו כעב מלקוש

חיות ] אז[ ויתעסקו ,קדוש ברוך הואשל ה
 לא תמצא ,בא וראה. מהןהעולם מפחדים 

 ,בפסוקים הללו כולם לשון אלא לאנשים
 ולא ".גם לשוני כל היום תהגה צדקתך"

 ,תמצא בפסוקים הללו בקדוש ברוך הוא
ולכן ישובו לארצם ויתן בהם הקדוש ברוך 

  . לשונם תהיה תמיד,הוא רוח חכמה

åãáë ìàøùé éðéòååâå ï÷æî  ')é çî úéùàøá (
 ïåäé ãëå äéúååëã çëùî úà àì àã ïéâáå àã
 ïéìëé àì åáéñ ïéãä àáåøç àðîæ ìë àúåìâá
 ïåäá àøçà àçåø éúéúã ãò àúðéëù éôà éæçîì
 ååä àìå àéîîò òøàá åáéàúñà àðã úîã÷î

àúééøåà éñåîéðáàêäéîì ìéäë ïåäéã äîë á 
 øúá àøã ïéàøëð éðéá éâñ àðãò åáúå àøã

 àúðéëù éôà ïåáåúé ãë ïåäéçøà ïî åìéôàå
 ïåäòøàì]àúéîã÷á [) ïîàúéîã÷( ïéìëé àì 

á÷ áéäéã ãò àúðéëù éôà éîçîì" àçåø ä
 çúô àééç éáø ïåäì äéìéã) åì ìà÷æçéæë ( úàå

 øùà úà éúéùòå øúáì íëáø÷á ïúà éçåø
 øúá ïî íúéùòå åøîùú éèôùîå åëìú é÷åçá

éçåø áäéãïâùåã÷å ïåëá  ïåëäú éñåîéðá ä
úåàøì ìëåé àì ïåëäúúå) é çî úéùàøá( éáø 

 øîàå çúô àáà) æè éìùîåè ( êìî éðô øåàá
 éôà ïåøáñé ãë ùå÷ìî áòë åðåöøå íééç

àúðéëùãá÷ã " ïåäðî ïéúéúø ïåðéàã ïå÷ñòúéå ä
 éàø÷ éðäá çëùú àì éæç àú àîìòã ïååéç

 ùéðéàì àìà àðùéì ïåäìë) àò íéìäúãë ( íâ
éðåùì çëùî úà àìå êú÷ãö äâäú íåéä ìë 

                                                           

  ).א"ד( ולא הלכו בנימוסי התורה א
 ).הערת הזוהר(כמו שהם יכולים ללכת  ב

â  éçåø)ôã"å.( 
 ).א"ד( כשיקבלו פני השכינה ד
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á÷á éàø÷ éðäá" ïåäòøàì ïåáåúé êë ïéâáå ä
á÷ áäéå" ïåäìã àðùéì ïåäá àúîëç çåø ä

øéãú ïééåäúàá:  
 , רבי חייא פתח ואמר.' וגו"ויחי יעקב"

 "ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ"
מות ו אשריהם ישראל יותר מכל א.'וגו

 שהקדוש ,עובדי עבודת כוכבים ומזלות
ברוך הוא קרא אותם צדיקים להוריש להם 

 להתענג ,שת עולמים בעולם הבאויר
אז תתענג על " כמו שכתוב ,באותו עולם

 , בגלל שנדבקים בגוף של המלך, למה".'ה
אלהיכם חיים ' ואתם הדבקים בה"שכתוב 

  ".כלכם היום

åâå á÷òé éçéå ')çë æî úéùàøá ( àééç éáø
 øîàå çúô)àë ñ äéòùé ( íé÷éãö íìë êîòå

åâå õøà åùøéé íìåòì ' øéúé ìàøùé ïåðéà ïéàëæ
åëò ïéîò ìëî"á÷ã í" íé÷éãö ïåì àø÷ ä

ïéîìò úúåøé ïåì ïéñçàìâ éúàã àîìòá 
 áéúëã äîë àîìò àåääá àâðòúàì)ãé çð íù (

åäé ìò âðòúú æà" ïé÷áãúîã ïéâá àîòè éàî ä
 áéúëã àëìîã àôåâá)ã ã íéøáã ( íúàå

éá íé÷áãäåä"ëéäìà ä"íåéä íëìë íééç í  
ועמך כולם " ,רבי יצחק פתח ואמר
 פסוק זה הוא ,"צדיקים לעולם יירשו ארץ

 שהרי בסוד ,סוד עליון בין קוצרי השדה
שה ושת הירוהאגדה שנה רבי שמעון שיר

 אין מי שיורש ,העליונה של אותה ארץ
של הארץ ( .אותו פרט לאותו שנקרא צדיק

אותה פרט לאותו  ואין מי שיורש ,הזאת
 שהרי הצדיק יורש את ,שנקרא צדיק
 שהרי המלכה נדבקת בו ,)המלכה ודאי

 והצדיק ודאי יורש את המלכה ,להתבשם
 בחביבותו של הקדוש ,כאןכמו כן . הזו

ועמך כולם " ,ברוך הוא לישראל אמר
 ראויים ,"לעולם יירשו ארץ" ולכן ,"צדיקים

 ,"צדיקים" למה נקראו .לירש את המלכה
 ,מולוי משום שנ.למה יורשים את המלכהו

בברית ( כל מי שנמול ונכנס ,כמו ששנינו
שה זו ושמר את ו ביר)דש ונכנס בזווהק

 ונכנס , נכנס ונדבק בגוף המלך,הברית הזו
 ועל כך ,"צדיקים" ולכן נקראו .בצדיק זה

 זו ארץ ,"ארץ" איזו ".לעולם יירשו ארץ"
י נצר מטעי מעשה יד" ,חזר ואמר. החיים

 ענף מאותם ענפים "נצר מטעי" ,"להתפאר

 íé÷éãö íìë êîòå øîàå çúô ÷çöé éáø
 ïéá åäéà äàìò àæø àø÷ éàä õøà åùøéé íìåòì

àì÷ç éãöçîã> àäã <)àåäã( àúãâàã àæøá 
 úðñçàã ïåòîù éáø éðú>àúåøé <)úúåøé( 

 àåää øá äì úéøéã ïàî úéì õøà àéääã äàìò
 ÷éãö éø÷àã>ð" úéøéã ïàî úéìå õøà éàäã à

ä øá äì úéøé ÷éãö àäã ÷éãö éø÷àã àåä
éàãå àúéðåøèîì<àúéðåøèî àäã ä äéá 

 àúéðåøèîì úéøé ÷éãöå àîñáúàì ú÷áãúà
á÷ã àúåáéáçá àëä óåà éàãå" øîà ìàøùéì ä

 õøà åùøéé íìåòì êë ïéâáå íé÷éãö íìë êîòå
 ïåø÷à àîòè éàî àúéðåøèîì úéøéì ïåæçúà
 ïéâá àúéðåøèîì ïéúøé àîòè éàîå íé÷éãö

ãøæâúàã ïàî ìë ïðéðúã äîë åøæâúàå ìééòå 
 éàäá>ð"éàäá ìàòå àùéã÷ úéøá à< àðñçà 

 àëìîã àôåâá ÷áãúàå ìàò úéøá éàäì øéèðå
 ìòå íé÷éãö ïåø÷à êë éðéâáå ÷éãö éàäá ìàòå

 àã õøà éàî õøà åùøéé íìåòì àã> õøà
íééçä< éãé äùòî éòèî øöð øîàå øãäà 

                                                                                                                                                                                     

 .@ב"לעיל דברי המגיהים בדף ריא ע' ועי, @)הערת הזוהר ( כאן אינו מן הזהר עדא
á ò" øäæä ïî åðéà ë)ôã"î.( 

נקרא ההוא עלמא שעדיין לא נגלה ועדיין לא ' ל וזה הב"עתלב וסוד "משמע והם סוד עוה'  עלמין בג
 ).א"נ(י "בכ”הרמז ע. ב הוא בתוכו עולם שכבר בא"ממש כי עוה' בא וגם הוא סוד על ה

ח העוסקים בתורה וסודותיה ושדה זה היא רמז לשדה תפוחים שהיא " בין קוצרי השדה ואם תד
השכינה הקדושה ומה שנזרע בה אורות עליונים הם קוצרים ממנה ונהנים משם בזיו השכינה על ידי 

 אדום אחרי מות ובסוף האזינו מה תפוח' ומה שנקראת שדה של תפוחים מבואר בפ. 'עסקתם בתורתו ית
'  עי).א"ד(ל דין ורחמים אף כן סוד שדה זה היא מקבלת אדום שהוא דין ולבן שהוא רחמים כנודע "ולבן ר

 .ר"ריש אד
א שנקרא "כסהא וא שומרת הגן והיגבורה הוא רמז אל השכינה שה'  פרשתי לעיל ענין מטרוניתא פיה

 ).א"ד(ש "ע ע"ש בעל הפרדס בריש שער אבי"עולם הבריאה כמ
 ).א"ד(י שנמול  כל מו
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שנטע הקדוש ברוך הוא כשברא את 
אלהים גן בעדן ' ויטע ה" שכתוב ,העולם
נצר " ולכן . וארץ זו היא אחד מהם,"מקדם

 ,דבר אחר". מטעי מעשה ידי להתפאר
 זה יעקב ובניו שירדו ,"ועמך כולם צדיקים"

 ונמצאו כולם ,מצרימה בין עם קשי עורף
  לעולם " ולכן כתוב ,צדיקים

 éòèî øöð øàôúäì>àôðò <)éôðòï( ïåðéàî 
á÷ òèðã ïéôðò" áéúëã àîìò àøá ãë ä

)ç á úéùàøá (åäé òèéå"éäìà ä" ïãòá ïâ í
êë éðéâá åäééðî ãç õøà éàäå íã÷îà éòèî øöð 

 íìë êîòå øçà øáã øàôúäì éãé äùòî
 íò ïéá íéøöîì åúçðã éåðáå á÷òé àã íé÷éãö

ìã÷ éù÷á áéúë êë ïéâáå ïéàëæ åäìë åçëúùàå 
íìåòì  

  øæè/á  ב/רטז
 שמשם עלו לרשת את ,"יירשו ארץ
  .הארץ הקדושה

 àòøà úéøéì å÷éìñ ïîúîã õøà åùøéé
àùéã÷:  

 למה פרשה ".ויחי יעקב בארץ מצרים"
 בשעה שמת , רבי יעקב אמר,זו סתומה

 רבי .יעקב נסתמו עיניהם של ישראל
 שאז ירדו לגלות והשתעבדו ,יהודה אמר

 , מה כתוב למעלה,רבי שמעון אמר. בהם
וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גשן "

ויחי " וכתוב ,"ויאחזו בה ויפרו וירבו מאד
 מה . שלא ראוי להפריד בין זה לזה,"יעקב

הם עומדים בתפנוקים של מלכים 
 אף יעקב ,נג וכסופיםוומקבלים לעצמם ע

נג וכסוף וגם עומד בתפנוקי מלכים בע
וכאן נקרא .  לא נפרד זה מזה,לעצמו

 משום ,ל ימיו לא נקרא ויחי שהרי כ,"ויחי"
כתוב נמצא שבצער  .שכל ימיו היו בצער

לא שלותי ולא שקטתי ולא נחתי "עליו 
 אחר שירד למצרים נקרא ".ויבא רוגז

 ראה את כל בניו , ראה את בנו מלך".ויחי"
 , וכולם בתפנוקי ותענוגות העולם,צדיקים

והוא יושב ביניהם כיין טוב ששוקט על 
 ולא הפריד ,"ויחי יעקב" ואז נקרא ,שמריו

 ,"ויחי יעקב" לבין "ויפרו וירבו מאד"בין 
  .וכך ראוי

 íéøöî õøàá á÷òé éçéå)çë æî úéùàøá (
àîéúñ àã àúùøô éàîàä øîà á÷òé éáø 

ìàøùéã ïåäéðéò åîéúñà á÷òé úéîã àúòùáâ 
 àúåìâì åúçð ïéãëã øîà äãåäé éáø
 áéúë äî øîà ïåòîù éáø ïåäá åãéáòúùàå

àìéòì) æë íù ( íéøöî õøàá ìàøùé áùéå
 áéúëå ãàî åáøéå åøôéå äá åæçàéå ïùâ õøàá
 äî àãì àã ïéá àùøôàì éæçúà àìã á÷òé éçéå

 ïåðéà>éîéé÷ <)åîéé÷( åìéá÷å ïéëìîã ïé÷åðôúá 
àâåðòã íéé÷ éîð á÷òé óåà åäééîøâì ïéôåñëå 

 àì äéîøâì àôåñëå àâåðòá ïéëìî é÷åðôúá
ëäå àã ïî àã ùøôúà ìë àäã éçéå éø÷à à

 ååä àøòöá éåîåé ìëã ïéâá éçéå éø÷à àì éåîåé
çëúùà àøòöáå áéúë äéìò )åë â áåéà ( àì

 øúá æâø àáéå éúçð àìå éúè÷ù àìå éúåìù
 àëìî äéøáì àîç éçéå éø÷à íéøöîì úçðã

é÷éãö ïéàëæ éåðá ìëì àîçï éâåðòúá åäìëå 
 áè øîçë ïåäéðéá áéúé àåäå àîìò é÷åðôúå

ãäééãøåã ìò áéúéä àìå á÷òé éçéå éø÷à ïéãë 
 éëäå á÷òé éçéåì ãàî åáøéå åøôéå ïéá ùéøô

éæçúà:  
 למה שבע עשרה ".שבע עשרה שנה"
 כל ימי יעקב , אלא אמר רבי שמעון.שנה

 כיון . בצער עבר אותם בהתחלה,היו בצער
 כשיעקב ,שראה את יוסף והיה עומד לפניו

 äðù äøùò òáù)á æì úéùàøá ( àîòè éàî
 éåîåé ìë ïåòîù éáø øîà àìà äðù äøùò òáù
 àúéîã÷á ïåì øáòà àøòöá ååä àøòöá á÷òéã

                                                                                                                                                                                     

ן בכח וציוי החכמה הנקרא "ארץ עליונה בעד' ק והמ"ן הוא ו" גהאלקים בינ'  הע פירושא דקרא ויטא
 ).א"נ(מ "א.  ענפיןוןהיא חד מאינ' כ ארץ שהיא מ"ל ראש וקודם לכל דבר נאצל האצילות וא"ר. עדן מקדם

 ).א"ד( קשה עורף ב
 ).א"נ(מ "א. ינות החכמה שהיה מגלה יעקב ומפרשים על עסק התורה שנסתמו מישראל מעיג
 ).א"ד( תאות ד
 ).א"ד( כיין טוב השוקט על שמריו ה
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לו  כִא היה נשלם בנפשו,מסתכל ביוסף
 שיפיו של יוסף ,ראה את אמו של יוסף

 והיה מדמה בעצמו ,דומה ליפיה של רחל
וכשיוסף . כמו שלא עבר עליו צער בימיו

לא שלותי ולא " , אז התקיים בו,נפרד ממנו
 שזה היה ,"שקטתי ולא נחתי ויבא רוגז

 ובזמן שיוסף .קשה ליעקב מכל מה שעבר
רה יוסף בן שבע עש" , מה כתוב,נפרד ממנו
 וכל ימי יעקב לא היה .' וגו"עהושנה היה ר

 והיה בוכה כל יום על אותן ,לו צער כזה
 ,מה השיבו לו. שבע עשרה שנה של יוסף

 הרי לך שבע ".ויוסף ישית ידו על עיניך"
ענוגים ותפנוקים תעשרה שנים אחרות ב

ויחי יעקב " זהו שכתוב .והנאות וכסופים
 ,נינו ש.' וגו"בארץ מצרים שבע עשרה שנה

כל אותן שנים שכינת כבודו של הקדוש 
  . ולכן נקראו חיים,ברוך הוא נמצאה עמו

 á÷òé ãë äéî÷ íéà÷ äåäå óñåéì àîçã ïåéë
ðá íéìúùà äåä óñåéá ìëúñî åìéàë äéùô

 åøéôùì éîã óñåéã åøéôùã óñåéã äéîàì àîç
 äéìò øáòà àìã äîë äéîøâá éîã äåäå ìçøã
 ïéãë äéðî ùøôúà óñåé ãëå éåîåéá àøòö

éúçð àìå éúè÷ù àìå éúåìù àì íéé÷úà  àáéå
 øáòã äî ìëî á÷òéì äéì àéù÷ àãã æâø
 áéúë äî äéðî óñåé ùøôúàã àðîæáå

)á æì úéùàøá ( ïá óñåé äéä äðù äøùò òáù
åâå äòåø ' àøòö äéì äåä àì á÷òéã ïéîåé ìëå

 äðù äøùò òáù ïåðéàì àîåé ìë éëá äåäå éàäë
 äéì åáéúà÷ éàî óñåéã)ã åî íù ( úéùé óñåéå

 ïéðøçà äðù äøùò òáù êì àä êéðéò ìò åãé
 àåä àãä ïéôåñëå úåàðäå ïé÷åðôúå ïéâåðòá

 áéúëã)çë æî íù(öî õøàá á÷òé éçéå  íéø
åâå äðù äøùò òáù ' ïéðù ïåðéà ìë àðú

á÷ã àø÷é àúðéëù" êë ïéâáå àçëúùà äéîò ä
ïåø÷à íééç:  

ותחי רוח יעקב " כתוב ,בא וראה
אותו הרוח שלו  נראה שבתחלה ".אביהם

 ,ן לקבל רוח אחרתומתה ולא היה מתכו
 .שהרי רוח שלמעלה לא שורה בריקנות

 שכינה לא שורה אלא ,אמר רבי יוסי
 ולא , ולא במקום חסר,קום שלםבמ

 אלא , ולא במקום עצוב,במקום פגום
 ולכן בכל , במקום שמחה,המוכןבמקום 

אותן שנים שיוסף נפרד מאביו ויעקב היה 
 אמר ,שנינו.  לא שרתה בו שכינה,עצוב

עבדו את " כתוב ,רבי אלעזר אמר רבי אבא
שאין , מעט ל".בשמחה באו לפניו ברננה' ה

ך הוא אלא מתוך עבודת הקדוש ברו
 אין שכינה , שאמר רבי אלעזר.חהשמ

ועתה קחו לי " שכתוב ,שורה מתוך עצבות
כתוב  מנגן מנגן ".מנגן והיה כנגן המנגן

 כדי לעורר רוח , למה,שלש פעמים
אמר רבי .  שהוא רוח שלם,משלמות הכל

 הכל נמצא מארבעה , שם שנינו,אבא
 וכל השרשים של ,הכל נמצא, צדדים

 .והתחתונים אחוזים בהםהעליונים 
 זה סתום וזה , זה נכנס וזה יוצא,ושנינו

 áéúë éæç àú)æë äî íù ( á÷òé çåø éçúå
 àåää äåä úéî àúéîã÷á àäã éæçúà íäéáà
 àçåø àìá÷ì ïéåëúî äåä àìå äéìéã àçåø
 àéð÷éøá àéøù àì àìéòìã àçåø àäã àøçà

ñåé éáø øîà øúàá àìà àéøù àì àúðéëù é
 àìå íéâô øúàá àìå øñç øúàá àìå íéìù
 åãç øúàá ïååëúàã øúàá àìà áéöò øúàá
 éåáàî ùøôúà óñåéã ïéðù ïåðéà ìë êë ïéâáå
 àðú àúðéëù äéá àéøù àì áéöò äåä á÷òéå

 áéúë àáà éáø øîà øæòìà éáø øîà) ÷ íéìäú
á (åäé úà åãáò" äððøá åéðôì åàá äçîùá ä

á÷ã àðçìåô úéìã à÷ôàì"äåãç åâî àìà äà 
 åâî àéøù àúðéëù úéì øæòìà éáø øîàã

úåáöòá áéúëã )î"åè â á ( ïâðî éì åç÷ äúòå
 ïéâá éàîà éðîéæ úìú ïâðî ïâðî ïâðîä ïâðë äéäå
 çåø àåäã àìëã àúåîéìùî àçåø àøòúàì
 ïéøèñ òáøàî ïðéðú ïîú àáà éáø øîà àîéìù

ã ïéùøù ìëå çëúùà àìë åäá ïéàúúå ïéàìò

                                                           

 ).א"ד(כט ' א פ”ק שער ע" עיין בפרדס רמונים מהרמא
י "י שגם א"ש ותעלנו בשמחה לארצנו פירוש עם השכינה לא" הטעם שהשכינה נקראת שמחה כידוע וזב

יסד ברתא וגם דאין זיווג אלא כשיבואו מוחין דאבא . ותיבת בשמחה הוא מחשבה דבאבא' רומזת למ
וזה רמז בשמחה מחשבה וגם ' י דהיינו דכתיב וגם אמנה אחותי בת אבי ואז יש שמחה למ"ש רשב"כמ

 ).א"נ(ן "מאי. ק"כידוע ודו' מחשבה גימטריא שנה שהוא מ
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àãå íéúñ àã ÷éôð àãå ìééò àã àðúå ïãéçà   . והם אבות הכל,אחוז בחברואחד  ,רשומפ
àìëã ïäáà ïåðéàå äúøáçá ãç ãçàúà ùéøô:  

תיך חשק ורק באב" ,רבי שמעון אמר
 , ממש שלשה,"תיךובאב" כתוב ".'ה

 ומאלה , ממש"רק" ,"רק"ומשמע שכתוב 
 ,נפרדים ונאחזים כל שאר האחרים

 אמר ,שנינו. השם להתעטראת עלים מו
 מן היום שהתעלה רבי שמעון ,רבי יוסי
 לא נתכסו מן )הללו( הדברים ,מהמערה
 וסודות עליונים היו מסתכלים ,החברים

 כאלו שנתנו באותה ,ומתגלים מביניהם
ויסכרו " אחר שמת כתוב .שעה בהר סיני

  ינות ימע

 øîà ïåòîù éáø)æè é íéøáã ( êéúåáàá ÷ø
åäé ÷ùç"îùîå àúìú ùîî êéúåáàá áéúë ä ò

 ïãçàúîå ïùøôúî ïéìàîå ùîî ÷ø ÷ø áéúëã
 àðú àøèòúàì àîù ïé÷ìñå ïéðøçà øàù ìë
 ïî ïåòîù éáø ÷éìúñàã àîåé ïî éñåé éáø øîà

 ïéìî àúøòî)>ð"à <ïéìà ( ïî ïééñëúà àì
 ïééìâúàå ïìëúñî ååä ïéàìò ïéæøå àéøáç

î àøåèá àúòù àéää åáéäééúà åìàë åäééðéá
 áéúë áéëùã øúá éðéñã)á ç úéùàøá ( åøëñéå

úåðééòî  
  æéø/à  א/ריז

 והיו החברים ,"בות השמיםותהום ואר
.  ולא מתקיימים בהם,מרחשים דברים

שיום אחד היה יושב רבי יהודה על פתחה 
 אטעוניםלים ַמ וראה שני ְג,של טבריה

 נפל המשא . על הכתפיםם בגדי@?מעלים
 ועד שלא הגיעו , ובאו ציפורים,םבגדיהשל 

אחר כך באו כמה .  התבקעו,עליהם
 ושהו , והיו הולכים אחריהם,ציפורים

 , ולא התבקעו,יםסלעהם  אותם ב)וזרקו(
 שמעו .בורחיםים להם ולא היו עקוהיו צו

קול אחד עטרת העטרות שורה בחשכה 
 עבר איש ,עד שהיה יושב. והבעלים בחוץ

 לא קיים זה מה , השגיח בהם ואמר,אחד
תם ורים וישב אוירד העיט על הפג"שכתוב 

 והרי עשינו ולא , אמר רבי יהודה".אברם
 , אותו האיש החזיר ראשו ואמר.התפרדו

 ïùçøî àééøáç ååäå íéîùä úåáåøàå íåäú
 åäá éîéé÷úî àìå éìî éáø áéúé äåä ãç àîåéã

 é÷ìñã éìîâ éøú àîçå äéøáèã àçúôà äãåäé
àøéôè÷á àøéôè÷ã àìåèî ìôð ïéôúëã éåìòî 

 øúáì åò÷áúà åäééìò åèî àì ãòå éøôö åúàå
ïéøôö äîë åúàâ åøùå åäééìò éìæà ååäå )>ð"à< 

åàéãùå ( ïéçååö ååäå ïéò÷áúî àìå àùéèøèá ïåì
÷ ãç åòîù ïùøôúî ååä àìå ïåì àøèò àì

ïéøã÷á ïéøèòãã äåäã ãò øáì äéøîì àéøù 
åäá çâùà àøáâ ãç øáò áéúéä íéé÷ àì øîà 

 áéúëã àä àã)àé åè úéùàøá ( ìò èéòä ãøéå
 àäå äãåäé éáø øîà íøáà íúåà áùéå íéøâôä

 àìå àðãéáòà àøáâ àåää äéùéø øãäà ïùøôú
øîàååèéøî àì ãò æ àì ãòå äéøîã äéùéø àã 

                                                           

 ? א
תפיהם ונפל המשוי מהם  ראה שני גמלים שטעונים משוי סדינים ומלבושים שנקראים קטפירא מעל כב

על הארץ ובתוך כך באו צפרים וקודם שהגיעו למשוי ההוא נתבקעו כאומרו ועד לא מטו עלייהו אתבקעו 
 ).א"נ(ב "הרש. מ"מק' וע. פירוש נושאין שעוה ).א"ד(

ל שהיו שורים ונחים בסלעים שהיו שם "ישא שהוא סלע רטכ באו צפרים אחרים והיו נחים בטר" לאחג
כמבואר ' בתוך כך שמעו קול א. פ שהיו צועקים אליהם לא היו העופות משגיחים בהם"ו ואעולא נתבקע

 ).א"ד(
י זה שורה האדון לחוץ ורמז " העטרה של כל העטרות בקדרות ושחרות ואין אור העטרה מאיר כלל ועד

 ).א"ד(י קדרות הנזכר "בזה שאין יחוד למעלה ע
' רים הם סביב המשוי אמר לא קיים זה וירד העיט וגו בתוך שהיה יושב עבר איש אחד וראה שהצפה

 ).א"ד(
 ).א"ד( החזיר אותו האיש את ראשו לאחוריו ואמר ו
ש "י המריטה כי השערות רומזים לדין כמ" עדיין לא המריט זה ראש אדוניו והוא רמז אל הרחמים עז

 לא גליש במספרים לגבורה להעביר עדיין' ב וכן ועד לא גליש וכו"תזריע מח ע' ענין זה בפ' באדרא דנזיר וע
סוד העברת השערות , ל"ז' פרק ג' ש נתיב הקלי"פת' ועי, יהל אור'  עי).א"ד(כחות הדין והקליפה ממנה 

אחידין דכיין ומסאבין וכן לשערות דנוקבא בציון וירושלים ' שעל הראש הדוכרא שהם מותרי מוחא דבי
  .שם הוא שליטת הנחששדבה 
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עדיין לא מרט זה ראשו של אדוניו ועדיין 
 רץ אחריו שלשה .לא הקריח את המלכה

 חלשה דעתו של רבי .מילין ולא אמר לו
  .יהודה

ùéìâàðåøèîì  àìå ïéìî úìú äéøúáà èäø àúé
äãåäé éáøã äéúòã ùìç äéì øîàá:  

יום אחד נרדם תחת עץ וראה בחלומו 
קנות ורבי שמעון עולה וים מתיארבע כנפ

 ולא השאיר כל ,עליהן וספר תורה עמו
ספרי הסודות העליונים ואגדה שלא העלה 

 )והעלו אותו( והעלה אותם ,אותם עמו
ים ולא יהעינ וראה שהוא מתכסה מ,לרקיע
 ודאי משמת רבי , אמר,כשהתעורר. התגלה
 אוי . החכמה הסתלקה מן הארץ,שמעון

 שהיו נראים ,לדור שהאבן הטובה הזו
 ממנה וסומכים עליה עליונים )מתאחדים(

 ,בא אל רבי אבא.  נאבדה מהם,ותחתונים
רים רבי אבא את ידיו על ראשו  ֵה.פר לויס

חנות ים שטוי רח, רבי שמעון,ובכה ואמר
 ככתוב ,ממנו מן טוב כל יום ולוקטים אותו

 ועכשיו ,"הממעיט אסף עשרה חמרים"
ם והמן הסתלקו ולא נשאר ממנו יהרחי

קח צנצנת אחת "מה שכתוב מ חוץ ,בעולם
מר מן והנח אותו לפני וותן שמה מלא הע

 ואלו בהתגלות לא כתוב ".למשמרת' ה
 עכשיו מי יכול . להצנעה,אלא למשמרת

לחש לו לרבי .  ומי ידע אותם,ותלגלות סוד
 ודאי ,)אמר לו רבי אבא( ,יהודה בלחש

 ולא רצה ,אותו איש שראית היה אליהו
 כדי שתדע את שבחו של ,לגלות סודות

 . ויבכו הדור עליו,רבי שמעון שהיה בימיו
  . מספיק לבכות בכיה עליו,אמר לו

êåîãà ãç àîåéâ äéîìçá àîçå àðìéà úåçú 
ð÷úúî ïéôãâ òáøà åäééìò ïåòîù éáø ÷éìñå ï

 ïéàìò ïéæø éøôñ ìë ÷éáù àìå äéîò äøåú øôñå
 ïåäì ÷éìñå äéãäá ïåì ÷éìñ àìã àúãâàå>ð" à

äéì ï÷éìñå< àðéòî àéñëúîã àîçå àòé÷øì 
 éáø áéëùãî éàãå øîà øòúà ãë àéìâúà àìå

÷ìúñà àúîëç ïåòîùú àøãì éåå àòøàî 
 àáè àðáà éàäã> ïæçúî ååäãð"çàúîã àïã <

)ïæçúîã( ïéàúúå ïéàìò äéìò ïéëîñå äéðî 
 äéì çñ àáà éáøã äéáâì àúà åäééðî ãéáàúà

)÷éìñ(àáà éáø ] ÷éìñ[äéùéø ìò éåãé )  éáø
àáà( ïéðçèã àééçéø ïåòîù éáø øîàå äëáå 

 ïéè÷ìå àîåé ìë àáè àðî äéðî>äéì< äîë 
 áéúëã)áì àé øáãîá ( äøùò óñà èéòîîä

 àééçéø àúùäå íéøîç àìå å÷ìúñà àðîå
 áéúëã äîë øá äéðéî àîìòá øàúùà) úåîù

âì æè ( ïî øîåòä àìî äîù ïúå úçà úðöðö ç÷
åäé éðôì åúåà çðäå" àééìâúàá åìàå úøîùîì ä

 ïàî àúùä àúåòðöàì úøîùîì àìà áéúë àì
 äéì ùéçì ïåì òãðé ïàîå ïéæø äàìâì ìéëé

>ì< åùéçìá äãåäé éáø) äéì øîàåø"à ( éàãå
àåää äàìâì àòá àìå äåä åäéìà úéîçã àøáâ 

 äåäã ïåòîù éáøã àçáù òãðúã ïéâá ïéæø
 éëáîì éã äéì øîà éåìò àøã ïåëáéå éåîåéá

äéìò äéëá:  
 שהרי ,רבי יהודה היה בוכה עליו כל יום

נפגש עמו באדרא הקדושה של רבי שמעון 
 אוי שלא , אמר לו.ושאר החברים

הסתלקתי אותו יום עם אותם שלשה 
 שהרי , ולא לראות דור זה,שהסתלקו

והם " כתוב , אמר לי, רבי,אמר לו. מתהפך
יקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן 

לו כסף  וִא,"ואת תולעת השני ואת השש
 , אמר לו. והרי כתוב זהב וכסף,לא כתוב

 òøòà àäã éåìò àîåé ìë éëá äåä äãåäé éáø
 àéøáç øàùå ïåòîù éáøã àùéã÷ àøãàá äéîò

ìúñà àìã éåå äéì øîà íò àîåé àåää àð÷
å÷ìúñàã àúìú ïåðéàã àäã àã àøã éîçì àìå 

 áéúë éì àîéà éáø äéì øîà êôäúà) çë úåîù
ä ( úàå úìëúä úàå áäæä úà åç÷é íäå

 óñë åìéàå ùùä úàå éðùä úòìåú úàå ïîâøàä
 éëäå äéì øîà óñëå áäæ áéúë àäå áéúë àì

                                                                                                                                                                                     

א "הם הסטהרי  ,הסיגים שבואת  הסירלשתכליתו י טורח גדול "א המזון הבא עהוו, יהל אור' עי א
  ).א יב"ש א"פת (הנאחז למטה

  .אריכות בזוהר הרקיע' עי ב
 ).א"ד( ישן ג
 ).א"ד( עם אותם שלשה חכמים שמתו באדרא ד
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 , שכסף ונחשת היו בחשבון,והרי גם נחשת
 אלא אם לא שגלה המנורה .וכאן לא

.  לא הצטרכתי לגלות,והקדושה במקומ
 ".'לי הכסף ולי הזהב נאם ה" ,פתח ואמר

 בכמה ".'השמים שמים לה"היינו שכתוב 
 ,דש הללוומקומות הסתכלתי בכלי הק

ועשו " וכתוב ,"דש הםובגדי ק"שכתוב 
 אלא כך , איזו קדושה כאן".דשובגדי ק

בגדי " וכתוב , קדושה הם בכל מקום,שנינו
 גמאוד כ,"דשוועשית בגדי ק" ".דש הםוק

 כהן ,שלמדנו כהן גדול למעלה. שלמעלה
 לבושי כבוד למעלה לבושי .גדול למטה
,  ומה שלא אמר כסף ונחשת.כבוד למטה

כל " שכתוב , למקום אחרשהם התעלו
 ,' וגו"שקים כסףועמודי החצר סביב מח

מוש י שהם כלי ש,"ואדניהם נחשת"וכתוב 
אבל כאן בלבושי . שהמשכן ישתמש בהם

אלו אדם אחר לא צריך להשתמש כבוד ה
דש ו פרט לכהן הגדול ששמן משחת ק,בהם

דש וועשית בגדי ק" שכתוב ,על ראשו
 שבאותם ,"לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת

  . שלמעלהצבעלבושים הוא דומה ל

 àì àëäå ååä àðáùåçá úùçðå óñëã úùçð éîð
éà àìà àì äéøúàá àùéã÷ àðéöåá éìâã àì 

 øîàå çúô äàìâì àðëéøèöà)ç á éâç ( éì
åäé íàð áäæä éìå óñëä" áéúëã åðééä ä) íéìäú

æè åè÷ (åäéì íéîù íéîùä" øúà äîëá ä
 áéúëã àùãå÷ã éðàî ïéìàá àðìëúñà) àø÷éå

ã æè ( áéúëå íä ùã÷ éãâá)ã çë úåîù ( åùòå
ëä àìà àëä äùåã÷ éàî ùã÷ éãâá ïðéðú é

 øúà ìëá ïåðéà äùåã÷)áéúë àäå (>áéúëå< 
 ùã÷ éãâá úéùòå íä ùã÷ éãâá)á íù ( àðååâë

àìéòì ìåãâ ïäë àéðúã àìéòìãà ìåãâ ïäë 
 àúúì ø÷éã ïéùåáì àìéòì ø÷éã ïéùåáì àúúì
 àøçà øúàì úùçðå óñë øîà àìã äîå

 áéúëã å÷éìúñà)æé æë íù ( øöçä éãåîò ìë
âå óñë íé÷ùåçî áéáñå 'áéúëå  úùçð íäéðãàå

 åäá àðëùî àùîúùàì àùåîù éðàî ïåðéàã
 éòá àì ø÷éã ïéùåáì ïéìàá àëä ìáà
 àáø àðäëî øá àøçà ùð øá åäá àùîúùàì

 áéúëã äéùéø ìò àùãå÷ çùî åáøã)á çë íù (
 ãåáëì êéçà ïøäàì ùã÷ éãâá úéùòå

àìéòìã àðååâì éîã ïéùåáì ïåðéàáã úøàôúìå:  
 אמר ". ימי ישראל למותויקרבו" ,למדנו

 שהרי בני אדם לא , אוי לעולם,רבי יהודה
  רואים ולא שומעים 

á àéðú)èë æî úéùàøá ( ìàøùé éîé åáø÷éå
 àùð éðá àäã àîìòì éåå äãåäé éáø øîà úåîì

àìå ïòîù àìå ïàîç àì  
  æéø/á  ב/ריז

 שהרי כל יום ויום קול ,ולא יודעים
 .הכרוז נשמע במאתים חמשים עולמות

 וכשהכרוז , עולם אחד נודע למעלה,שנינו
 , אותו העולם מזדעזע ומתחלחל,יוצא

יוצאות שתי ציפורים שעולות מאותו 
 שמדורם תחת העץ שמראה החיים ,העולם
 ,יוצאת צפור אחת לצד דרום. והמות

 וצפור אחת ,וצפור אחת לצד צפון
 וכל , ואחת כשנחשך היום,כשמאיר היום

 מה ששומעים אחת ואחת קוראת ומכריזה

 àæåøëã àì÷ àîåéå àîåé ìë àäã ïéòãé
éîìò ïéùîçå ïúàîá òîúùàïàãç àîìò àðú  

àìéòì òãåîúùàâ àîìò àåää ÷éôð àæåøë ãëå 
ïéøôö ïéøú é÷ôð àìçìçúîå àòæòãæîã 

]å÷ìúñàã) [å÷ìúñàå( ïåäéøåãîã àîìò àåääî 
 ãç à÷ôð äéá àúåîå ééçã åæéçã àðìéà úåçú

àðåôö øèñì àøåôö ãçå àîåøã øèñì àøåôöä 
 êùçúà ãë ãçå àîîé øéäð ãë àøåôö ãçå

]àîîé) [àéìéì( ãçå ãç ìë  äî àæøëîå éø÷

                                                                                                                                                                                     

  ).ו"לש(ב "ר קלב רע"באד א
 ).הערת הזוהר(ש בסימן נב "כאן שייך מ ב
 .י"רי רשבאריכות שערי מאמ' עי ג
). ב"ב סג ע"ה ח"דע(הרי הן לאה ורחל , בנות לבן' צפרין אלה המה בסוד ב'  ב).הערת הזוהר(ב ” קסב עד

, "שתי צפרים" יןדאצילות נקרא' מוחין דנוקבא דקליה' בש', וכן שער מח פרק ב', ח שער מב פרק ג"ע' עי
 ). טח שער מט פרק"ע (WM@@צפרין דנוקבא דנגה יניקתם בלילה' ב' ועי

ה שהוא "ענף הגבור' ם וא"ד שהוא סוד הדרו"ענף החס' אכים עליונים אלי צפרים הם מת הנה אלו שה
 ).א"ד(ן כנודע "סוד הצפו
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אחר כך רוצות להתעלות . מאותו כרוז
 ונשמטות רגליהן בנקב תהום ,למקומן

 , ונלכדות בתוכה עד שנחלק הלילה,רבה
וכציפורים " ,וכשנחלק הלילה הכרוז קורא

  ".זות בפח כהם יוקשים בני האדםוהאח

 à÷ìúñàì åòá øúáì àæåøë àåääî ïéòîùã
 àîåäúã àá÷åðá åäééìâø éèîúùîå åäééøúàì
 ãë àéìéì âéìôúàã ãò äéåâá ïãëìúîå àáø

 éø÷ àæåøë àéìéì âéìôúà)áé è úìä÷ ( íéøôöëå
íéæçàðäàíãàä éðá íéù÷åé íäë çôá á:  

 בשעה שנלכדות רגלי ,אמר רבי יהודה
 אותו יום נקרא ,קרביםבני האדם וימיו מת

 באותה , שנינו.להשיב רוחו אליו' יום ה
 ,שעה פוקד אותו הכתר הקדוש על רוחו

ימי שנותינו בהם שבעים " שכתוב ,ומיהו
ואם .  והיא כתר של שביעי של הכל".שנה

ואם בגבורות " כתוב ,הוא בא מצד הגבורה
 הרי , שכתר הגבורה הוא,"נים שנהושמ

 , מקום להמשך מכאן והלאה אין.שמיני
 במקום ".ורהבם עמל ואון"כמו שנאמר 

אמר רבי .  הבנין לא עומד,שלא היה יסוד
 כשהקדוש ברוך , אשריהם הצדיקים,יהודה

הוא רוצה להשיב אליו את רוחו אליו 
 בשעה , ששנינו,ב אותה רוח לתוכווולשא

שרוצה הקדוש ברוך הוא להשיב אליו את 
כתוב  מה , אם רוח זו היא של צדיק,רוחו

". והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה"
 אוי לאותה רוח ,ואם לא נמצא צדיק

ץ באש שדולקת ולהתקן כדי ושצריכה לרח
 אוי , ואם לא נתקנת.גוף המלךבלהשאב 

 ,לאותה רוח שמתגלגלת כאבן בכף הקלע
ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף "שכתוב 

 כמה , אם אותה רוח זוכה, שנינו".הקלע
עין " שכתוב ,זים לה באותו עולםטובות גנו

  ".לא ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה לו

 éåìâø ïãëìúîã àúòùá äãåäé éáø øîà
àîåé àåää åáéø÷úà éåîåéå àùð éðáãâ éø÷úà 

åäé íåé"äã àéääá àðú äéì äéçåø àáúàì 
 äéçåø ìò àùéã÷ àøúë àåää àã÷ô àúòù

 áéúëã åäéà ïàîå)é ö íéìäú (íäá åðéúåðù éîé 
 íàå àìëã äàòéáù àøúë àéäå äðù íéòáù

 áéúë éúà÷ äøåáâã àøèñî)íù( úåøåáâá íàå 
 ïàëî éåä äàðéîú äøåáâã àøúëã äðù íéðîù
 øîà úàã äîë êùîúàì øúà úéì äàìäìå

)íù ( àãåñé éåä àìã øúàá ïåàå ìîò íáäøå
 ïåðéà ïéàëæ äãåäé éáø øîà íéé÷úà àì àðééðá

á÷ ãë àé÷éãö"àáúàì àòá ä äéì äéçåø 
 àúòùá àéðúã äéåâá àçåø àåää àáàùìå

á÷ã" àåä äàëæ éà äéì äéçåø àáúàì àòá ä
 áéúë äî àçåø àåää)æ áé úìä÷ ( áåùú çåøäå

éäìàä ìà"éàå äðúð øùà í) äàëæ( çëúùà àì 
]äàëæ[ àøåðá äàçúñàì éòáã àçåø àåääì éåå 

 àôåâá àáàúùàì ïéâá àð÷úúàìå ÷éìãã
úúà àì éàå àëìîã àçåø àåääì éåå úð÷

àúéôñå÷á àðáàë àìâìâúîãä áéúëã )ù" à
èë äë ( óë êåúá äðòì÷é êéáéåà ùôð úàå

 ïéæéðâ ïéáè äîë éëæ àçåø àåää éà àéðú òì÷ä
 áéúëã àîìò àåääá äéì)â ãñ äéòùé ( àì ïéò

éäìà äúàø"åì äëçîì äùòé êúìåæ í:  
 כשמתקרבים ימי אותו ,אמר רבי יוסי

 מכריזים ]קודם לכן [ום שלשים י,האיש
רי השמים ופי ואפילו צ,עליו בעולם
 שלשים יום , ואם צדיק הוא.מכריזים עליו

 ,שנינו. מכריזים עליו בין הצדיקים בגן עדן
כל אותם שלשים ימים נשמתו יוצאת 

 åáéø÷úà ùð øá àåää ãë éñåé éáø øîà
 åìéôàå àîìòá éåìò éæéøëî ïéîåé ïéúìú éåîåé

ëî àéîù éøôö ïéúìú àåä äàëæ éàå éåìò ïéæéø
 ïãòã àúðéâá àé÷éãö ïéá éåìò ïéæéøëî ïéîåé
 äéðî ú÷ôð äéúîùð ïéîåé ïéúìú ïåðéà ìë àðú

                                                                                                                                                                                     

à  ÷åñôä ïåùì– úåæåçàä. 
  .א"ד וסד ע"ב סג ע"ה ח"אריכות בדע' עי ב
והיינו . ח"ז. ת הצדיק נעשה יחוד גדול למעלה מכל התורה שעסק כל ימיו וכל המצותל כי ביום שמ" רג

 ).א"נ) (ן"מאי(ב "ל עש"י זצ"ש הרב עצמו בקול בוכים משם האר"יומא דהלולא כמ
ש לכן "ז ע"ה וריש רמ"ל ריש רכ"כמש'  מה פירוש נשמות ישראל הם משכינתא עלאה בינה ותתאד

 ).א"נ(ב "הרש. חוזרים לשרשם למקום שממנו חוצבו
י שלוחי הדין ואין לה מנוחה "ל אדם מתגלגלת ע כאבן שמתגלגל בתוך כף הקלע אף כן נשמתו שה

 ).א"ד(והשקט 
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 ועולה ורואה את מקומה ,ממנו בכל לילה
 ואותו אדם לא יודע ולא ,באותו העולם

 כל אותם משגיח ולא שולט בנשמתו
 שכתוב ,שלשים יום כמו שהיה בתחלה

 "אין אדם שליט ברוח לכלא את הרוח"
מתחילים ר שא מכ, אמר רבי יהודה.'וגו

 , צלם האדם נחשך,אותם שלשים יום
  .והדמות שנראית בארץ נמנעת

 àîìò àåääá äúëåã úàîçå ú÷ìñå àéìéì ìëá
 èéìù àìå çâùà àìå òãé àì ùð øá àåääå
 äåäã äîë ïéîåé ïéúìú ïåðéà ìë äéúîùðá

 áéúëã àúéîã÷á)ç ç úìä÷ (ïéà èéìù íãà 
åâå çåøä úà àìëì çåøá ' ãëî äãåäé éáø øîà

ïàøùà ùð øáã àîìö ïéîåé ïéúìú ïåðéà 
úòðîúà àòøàá éæçúàã àð÷åéãå êùçúà:  

רבי יצחק היה יושב יום אחד על פתחו 
 יצא רבי יהודה .של רבי יהודה והיה עצוב

 .ומצא אותו בשער שלו שהיה יושב ועצוב
. אר ימים מש שונה מה יום זה,אמר לו
 באתי אליך לבקש ממך שלשה ,אמר לו

 שכאשר תאמר דברי תורה , אחד.דברים
 ,ותזכיר מאותם דברים שאני אמרתי

 . כדי להזכיר את שמי,שתאמר אותם בשמי
 , ואחד. שתזכה את יוסף בני בתורה,ואחד

שתלך לקברי כל שבעת הימים ותבקש 
 הרי , אמר לו. מנין לך,אמר לו. בקשתך עלי
 ולא ,סתלקת ממני בכל לילהנשמתי מ

 .מאירה לי בחלום כמו שהיתה בתחלה
 שכאשר אני מתפלל ומגיע לשומע ,ועוד

תל ולא ו אני משגיח בצלמי שבכ,תפלה
 עברו הואיל והצלם ה, ואמרתי,רואה אותו
 , שהרי הכרוז יוצא ומכריז,ולא נראה

 כל זמן ,"אך בצלם יתהלך איש"שכתוב 
לך איש  יתה,שצלם האדם לא יעבר ממנו

עבר צלם האדם ו כשה.ורוחו עומדת בתוכו
. בר מהעולם הזהו אז הוא ע,ולא נראה

כי צל ימינו עלי " שכתוב , ומכאן,אמר לו
 כל הדברים הללו שאתה , אמר לו".ארץ

   , אבל אבקש ממך,רוצה שאני אעשה

ãç àîåé áéúé äåä ÷çöé éáøá éáøã àçúôà 
 äéçëùà äãåäé éáø ÷éôð áéöò äåäå äãåäé

ïàî äéì øîà áéöòå áéúé äåäã äéòøúìâ àîåé 
 éòáîì êáâì àðéúà äéì øîà ïéîåé øàùî ïéã
 àúééøåàã éìî àîéú ãëã ãç ïéìî úìú êðéî

àðéîà àðàã ïéìî ïåðéàî øëãúåã ïåì àîéúã 
]éîùî) [éåîùî( éëæúã ãçå éîù àøëãàì ïéâá 

æ ìë éøá÷ì ìéæéúã ãçå àúééøåàá éøá óñåéì '
á éòáúå ïéîåé øîà êì ïéðî äéì øîà éìò êéúåò

 àìå àéìéì ìëá éðéî ú÷ìúñà éúîùð àä äéì
 ãåòå àúéîã÷á äåäã äîë àîìçá éì øéäðà

àðéìöî àðà ãëãä äìôú òîåùì àðéèîå 
îìåöá àðçâùàé äéì àðéîç àìå àìúåëá éìéã 
ìéàåäã àðéîàåå )åàîìö] (àîìåöå[ àìå øáòúà 

 áéúëã æéøëå ÷éôð àæåøë àäã éæçúà) íéìäú
æ èì (ùéà êìäúé íìöá êàæàðîæ ìë ç àîìåöã 

 äéçåøå ùéà êìäúé äéðî øáòúé àì ùð øáã
 àìå ùð øáã àîìåö øáòúà äéåâá àîéé÷úà
 àëäîå äéì øîà àîìò éàäî øáòúà éæçúà

 áéúëã)è ç áåéà ( øîà õøà éìò åðéîé ìö éë

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד( מעת שמתחילין א
  .זוהר הרקיע' עי ב
 ).הערת הזוהר(ל מה "צ ג
יהודה עושה כן ולא היה צריך אזהרה '  אין כונה לומר שיאמר הדבר בשם אומרו דפשיטא שלא יהיה רד

תי בי חלקי תאמרו פלוני חבירינו היה אומר דבר  יבא לידך איזה פסוק או דרוש שאני עניםאלא פירוש א
ל ותימא לון לבד אלא היה רוצה שיזכיר שמו "ולי הצעיר איני מתישב פירוש זה דהול. ח"ז. זה בדרוש זה

 ).א"נ(ן "מאי. ח"ב דכ"ש משג"לכוונה אחרת כמ
ולכן . ק לגמרית לראות צלו ולא ראהו מסול"ב פניו אל הקיר ויתפלל שכוון בשס וכן נראה בחזקיה ויה

 ).א"נ(י "ז כ"הרמ. נתחזק בתפלה
 ).א"ד(א ” לקמן רכז עו
י והוא נמשך עמו מעת ריקומו בטיפת הזיווג "ומתגדל על ידיו ומתקיים ע' באותו הצלם נברא כל א ז
א "לקמן רכז ע' עי(י הוא מתקיים עד סוף כל ימי חייו "י הוא יוצא לעולם וע"ן דאביו ואימו וע"ד ומ"דמ

ולישראל הוא נמשך מאתר קדישא . 'שכן דרך אותו הצלם נמשך עיקר כל מציאות כל א, )ב"יג עושמות 
  ).ד"א קו ע"כללים ח(ודרך צלם קדוש 

 ).א"ד(א ” לקמן רן עח
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êðéî àðéòá ìáà àðãéáò éòá úàã  
  çéø/à  א/ריח

שבאותו עולם תברר את מקומי אצלך 
 בכה רבי יצחק .כמו שהייתי בעולם הזה

 בבקשה ממך שלא תפרד ממני כל ,ואמר
  .הימים הללו

 äîë êáâ éàúëåã øéøáú àîìò àåääáã
 åèîá øîàå ÷çöé éáø äëá àîìò éàäá àðéåäã

ïéîåé ïéìà ìë éàðî ùøôúú àìã êðéî:  

ק  מצאוהו שהיה עוס,הלכו לרבי שמעון
 רבי שמעון זקף עיניו וראה את רבי .בתורה
 וראה את מלאך המות שרץ לפניו ,יצחק

 ואחז ביד רבי , קם רבי שמעון.ורוקד לפניו
 , גוזרני שמי שרגיל להיכנס, אמר.יצחק
 . לא יכנס, ומי שלא רגיל להיכנס,יכנס

 קשר את ,נכנסו רבי יצחק ורבי יהודה
 ,התבונן רבי שמעון. מלאך המות בחוץ

 שהרי עד , הגיע זמןלאראה שעד עכשיו ו
רבי שמעון  .שמנה שעות של היום היה זמן

 אמר רבי . בתורהעוסק והיה והושיבו לפני
 י ומ, שב על הפתח,שמעון לרבי אלעזר בנו
 אם ירצה להיכנס .שתראה אל תדבר עמו

אמר רבי .  תשביע שבועה שלא יכנס,לכאן
 ראית את דמות אביך ,שמעון לרבי יצחק

 בשעה שאדם , שהרי שנינו,ם או לאהיו
 אביו וקרוביו נמצאים ,מסתלק מן העולם

 וכל ,ורואה אותם ונודע להם, עמושם 
אותם שיהיה מדורו עמם באותו עולם 

 כולם מתכנסים ונמצאים ,בדרגה אחת
 והולכים עם נשמתו עד המקום ,עמו

 אמר עד עכשיו לא .שתשרה במקומה
 רבונו ,רבין כך קם רבי שמעון ואמ. ראיתי

 והוא , נודע רבי יצחק אצלנו,של עולם
 הרי אחזתי .מאותן שבע עינים של כאן

) טסיסה( יצא קול ואמר כסא .אותו ותן לי
 הרי הוא ,ב בכנפי רבי שמעוןואדונו קרד

עמך בזמן שתכנס לשרות יבא שלך ו
בין כך ראה .  ודאי, אמר רבי שמעון.בכסאך

 ,ואמר, הסתלקרבי אלעזר שמלאך המות 
 במקום שמצוי רבי שמעון זירת עונשאין ג

 אמר רבי שמעון לרבי אלעזר .בר יוחאי

 éòì äåäã åäåçëùà ïåòîù éáøã äéáâì åìæà
å ïåòîù éáø éåðéò óé÷æ àúééøåàá éáøì àîç

 ãé÷øå äéî÷ èéäøã úåîä êàìîì àîçå ÷çöé
 ÷çöé éáøã äéãéá ãéçà ïåòîù éáø í÷ äéî÷
 àìã ïàîå ìåòé ìòéîì ìéâøã ïàî àðøæåâ øîà
 éáøå ÷çöé éáø åìàò ìåòéé àì ìàòéîì ìéâø

 äãåäé>øéè÷àêàìî  <)êàìîì øéè÷å( úåîä 
 àèî àì ïòë ãòã àîçå ïåòîù éáø çâùà øáì

 ãò àäã àðãò àðîæ äåä àîåéã éúòù àéðîú
 äéì éòì äåäå ïåòîù éáø éî÷ äéáúåà
 äéøá øæòìà éáøì ïåòîù éáø øîà àúééøåàá

äîå àçúôà áéúá äéãäá éòúùú àì éîçúã 
 ìåòéì àìã äàîåà éîåà àëä ìàòéîì éòáé éàå
 àð÷åéã úéîç ÷çöé éáøì ïåòîù éáø øîà
 øáã àúòùá ïðéðú àäã àì åà àã àîåé êåáàã

à ùðàîìòî ÷ìúñâ ïéçëúùî éåáéø÷å éåáà 
 ïåðéà ìëå ïåì òãåîúùàå ïåì àîçå äéîò ïîú
 ãç àâøãá àîìò àåääá åäééáâ äéøåãî äåäã
 íò ïéìæàå äéîò éçëúùîå éùðëúî åäìë
 ïòë ãò øîà äéøúàá éøùúã øúà ãò äéúîùð

àðéîç àìã éøàî øîàå ïåòîù éáø í÷ éëäãà 
ïáâì ÷çöé éáø òãåîúùà àîìòãäîå  ïåðéà

 éì áäå äéá àðãéçà àä àåä àëäã ïéðééò äòáù
 àééñøåë øîàå àì÷ ÷ôð>ð"äñéñè à< äéøàîã 

 êîòå àåä êãéã àä ïåòîù éáøã éåôãâá àáéø÷
>äéúééú <)éúéú( éøùîì ìåòéúã àðîæá 

 éáø àîç éëäãà éàãå ïåòîù éáø øîà êéñøåëá
éì øîàå úåîä êàìî ÷éìúñà äåäã øæòìàä 

                                                           

 ).א"ד(י "יצחק לבית רשב'  קשרו כדי שלא יוכל לילך אחר רא
 ).הערת הזוהר(ומאן  ב
  .זוהר הרקיע' עי ג
 ).א"ד( לא מאבי ולא מחברי שמתו כבר  עדיין לא ראיתי שום דמותד
יצחק אצלנו והוא אחד משבעה חברים שבסוד שבעה עינים המשגיחים בעולם כי שבעה '  ידוע וניכר רה

כ "יצחק בחיים ויצא כרוז אח' א בכן ביקש שיניח ר"ש בסוף אדרא דנזיר דף קמד ע"חברים היו יחד כמ
י והוא יהיה " האדון יהיה התקרבותו בכנפיו של האדון רשביצחק שהוא ניצוץ של' ר' פי' כורסיה דמריה וכו

 ).א"ד(ב "ועמך תביאהו לעוה' ב כאומרו ועמך תייתיה פי"ז ובעוה"עמך בעוה



úéùàøá 

975 

 שהרי , תכנס לכאן ואחז ברבי יצחק,בנו
 נכנס רבי אלעזר .ראיתי בו שהוא פוחד

עסק  ורבי שמעון החזיר פניו ו,ואחז בו
  .תורהב

àñôéèã àøèôå÷à éàçåé ïá ïåòîù éáøã øúàá 
 ìåò äéøá øæòìà éáøì ïåòîù éáø øîà çéëù
 äéá àðéîç àäã ÷çöé éáøá äéá ãéçàå àëä
 éáøå äéá ãéçàå øæòìà éáø ìàò éôúñîã

úééøåàá éòìå äéôðà øãäà ïåòîùà:  
 , אמר לו.נרדם רבי יצחק וראה את אביו

 , אשרי חלקך בעולם הזה ובעולם הבא,בני
 בין העלים של עץ )אתה יושב(שהרי נתון 

 עץ גדול וחזק בשני ,החיים שבגן עדן
 שהרי , והוא רבי שמעון בר יוחאי,עולמות

.  אשרי חלקך בני.הוא אוחז אותך בענפיו
 , אמר לו. ומה אני שם, אבא,אמר לו

 ,סו את חדר משכבךישלשה ימים היו שכ
נו לך חלונות פתוחים להאיר לך יותק

ני ראיתי מקומך  וא,מארבעת צדדי העולם
 חוץ , שאמרתי אשרי חלקך בני,ושמחתי

והרי . שעד עכשיו לא זכה בנך בתורה] מזה[
עכשיו היו עתידים לבא אליך שנים עשר 

 ועד שהיו יוצאים התעורר ,צדיקים חברים
 מי הם החברים ,קול בכל העולמות

 התעטרו בשביל . שעומדים כאן)השבילים(
ולא זה .  בקשה בקש ונתנה לו,רבי שמעון

 שהרי שבעים מקומות מתעטרים ,לבדו
 ובכל מקום ומקום פתוחים ,לושכאן 

 וכל עולם ועולם ,פתחים לשבעים עולמות
 וכל רץ ורץ נפתח ,נפתח לשבעים רצים

 ומשם נפתחו ,לשבעים כתרים עליונים
 לראות באותה , נסתם הכל.דרכים לעתיק

 כמו ,נעימות עליונה שמאירה ומהנה לכל
 ".ולבקר בהיכלו' עם הות בנלחזו"שנאמר 
בכל " היינו שכתוב ,"ולבקר בהיכלו"מה זה 

 כמה זמן , אבא,אמר לו". ביתי נאמן הוא
 ,רשותלי  אין , אמר לו.נתנו לי בעולם הזה
 אבל בהלולא הגדולה ,ולא מודיעים לאדם

 כמו ,וךרשל רבי שמעון תהיה שלחנו ע

íééðá éøá äéì øîà éåáàì àîçå ÷çöé éáø 
 ïéá àäã éúàã àîìòáå ïéã àîìòá ê÷ìåç äàëæ

àðìéà éôøèâ ééçã áàúðâã ïãòã )áéäéúà( ] úà
áéúé[ éáø ïéîìò ïéøúá óé÷úå àáø àðìéà 

 éåôðòá êì ãéçà àåä àäã àåä éàçåé ïá ïåòîù
 ê÷ìåç äàëæ íúä àðà äîå àáà äéì øîà éøá

 êáëùîã àøãà åôçã ååä ïéîåé úìú äéì øîà
ïçéúô ïéåë êì åðé÷úåä òáøàî êì àøäðàì 

úëåã àðéîç àðàå àîìòã ïéøèñé àðéãçå ê
 éøá ê÷ìåç äàëæ àðéîàã]ã øá[ àì êøá ïòë ãò

 êáâ éúéîì ïéðéîæ éåä àúùä àäå àúééøåàá éëæ
 àé÷éãö øñéøú]ã[äã ãòå àééøáçé÷ôð àðéåå 

 ïéøáç ïàî ïéîìò åäìëá àì÷ øòúà>ð" à
ïéìéáù< éáøã äéðéâá åøèòúà àëä ïéîéé÷ã 

 àã àìå äéì áéäééúàå ìéàù àúìàù ïåòîù
 äéìéã àëä ïøèòúî éúëåã ïéòáù àäã éåãåçìá
 ïéîìò ïéòáùì ïçéúô ïéçúô àúëåãå àúëåã ìëå

ïéèéäø ïéòáùì çúôúà àîìòå àîìò ìëåæ ìëå 
éäøå àèéäø ïéàìò ïéøúë ïéòáùì çúôúà àè

 àìëã äàîéúñ à÷éúòì ïéçøà åçúôúà ïîúîå
 àéðäîå àøäðã äàìò àúåîéòð àåääá éîçîì

 øîà úàã äîë àìëì)ã æë íéìäú ( úåæçì
åäé íòåðá" åìëéäá ø÷áìå åäî åìëéäá ø÷áìå ä

 áéúëã åðééä)æ áé øáãîá ( àåä ïîàð éúéá ìëá
á éì åáéäé àðîæ äîë àáà äéì øîà àîìò éàä

 ùð øáì äéì éòãåî àìå àúåùø éì úéì äéì øîà

                                                                                                                                                                                     

ש כי "פירוש אין גזירת עונש במקום ר ).א"ד(י שרוי בו "ה על העונש נמצא במקום שרשבנ אין ממוא
 ).א"נ(ב "הרש. הוא מבטלה בתפלתו

 ).א"ד( היה מנמנם ב
 ).א"ד( עלי האילן ג

ã  àúðâã)ôã"å.( 
 ).א"ד( חלונות פתוחים ה
יצחק שיחיה '  שביקש שאלה בשביל ר'ע מאן חברין כו"ע העבירו כרוז בג" וקודם שהייתי יוצא לגו

 ).א"ד(ונענה ונתמלא שאלתו 
 הם מלאכים ממונים על עולמות מלאכים ולפי שהם רצים ושבים בשליחותו של עולם כמשמשים ז

 ).א"ד(אלו הרצים לפני השר קראם רהיטים ה
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צאינה וראינה בנות ציון במלך "שנאמר 
ה שעטרה לו אמו ביום שלמה בעטר

  ".נתו וביום שמחת לבווחת

ïåòîù éáøã àáø àìåìäá ìáàà ï÷úî àäú 
 øîà úàã äîë äéøåúô)àé â øéù ( äðéàö

 äøèòù äøèòá äîìù êìîá ïåéö úåðá äðéàøå
åáì úçîù íåéáå åúðåúç íåéá åîà åì:  

 והיה צוחק ,בין כך התעורר רבי יצחק
 והסתכל ,עון ראה רבי שמ.ופניו מאירים

 , אמר לו. דבר חדש שמעת, אמר לו.בפניו
.  השתטח לפני רבי שמעון. אמר לו.ודאי

   מאותו יום היה ,למדנו

 éåôðàå êééç äåäå ÷çöé éáø øòúà éëäãà
 øîà éåôðàá ìëúñàå ïåòîù éáø àîç ïéøéäð
 äéì çñ éàãå äéì øîà àúòîù àúãç äìî äéì

é àåääî àðàú ïåòîù éáøã äéî÷ çèúùà àîå
äåä  

  çéø/á  ב/ריח
רבי יצחק אוחז את בנו בידו ומלמד 

 כשהיה . ולא היה עוזב אותו,אותו תורה
 הושיב את בנו ,נכנס לפני רבי שמעון

 והיה קורא , וישב לפני רבי שמעון,בחוץ
 באותו ,למדנו". עשקה לי ערבני' ה" ,לפניו

 כשמגיע זמנו ,יום תקיף ומפחיד של האדם
עת צדדי העולם  ארב,להסתלק מהעולם

 דינים ם ומתעוררי,עומדים בדין הקשה
 וארבעה קשרים ,מארבעת צדדי העולם

 ורוצים , וקטטה נמצאת ביניהם,ַרִבים
הכרוז יוצא ומכריז . להפריד כל אחד לצדו

 ונשמע במאתים שבעים ,באותו העולם
 כל העולמות , אם צדיק הוא.עולמות

 אוי לאותו האיש , ואם לא,שמחים כנגדו
  .לקוולח

 äéì éòìå äéãéá äéøáì ãéçà ÷çöé éáø
 äéî÷ ìàò äåä ãë äé÷áù äåä àìå àúééøåàá
 éî÷ áéúéå øáì äéøáì äéáúåà ïåòîù éáøã

 äéî÷ éø÷ äåäå ïåòîù éáøã)ãé çì äéòùé (
åäé" àôé÷ú àîåé àåääá àðú éðáøò éì ä÷ùò ä

ìéçãåà à÷ìúñàì äéðîæ éèî ãë ùð øáã 
÷ àîìòã ïéøèñ òáøà àîìòî àðéãá ïéîéé

 àîìò éøèñ òáøàî ïéðéã ïéøòúîå àôé÷ú
åäééðéá çëúùà àúåèè÷å ïàöð ïéøåù÷ òáøàåá 

 ÷éôð àæåøë éåøèñì ãç ìë àùøôúàì ïééòáå
 ïéòáùå ïúàîá òîúùàå àîìò àåääá àæøëîå

éîìò>ï< ïàãç ïéîìò åäìë àåä äàëæ éà 
äé÷ìåçìå ùð øá àåääì éåå åàì éàå äéúåîã÷ì:  

 אז ,תו הזמן שהכרוז מכריז באו,למדנו
 והולכת ,מצד צפוןאחת יוצאת שלהבת 

 ונפרדת לארבעת צדדי ,ובוערת בנהר דינור
 . ושורפת את נשמות הרשעים,העולם

ויוצאת אותה שלהבת ועולה ויורדת 
כנפי ב ואותה שלהבת מגיעה ,בעולם

 וקורא , ומכה בכנפיו,התרנגול השחור
פעם ראשונה קורא . בפתח בין השערים

 .' וגו"ער כתנורוהנה היום בא בכי " ,ואומר
כי הנה יוצר " ,פעם שניה קורא ואומר

 ".הרים וברא רוח ומגיד לאדם מה שחו
ואותה שעה יושב בן אדם במעשיו 

 פעם . והוא מודה עליהם,שמעידים לפניו
 כשרוצים להוציא ממנו את ,שלישית

 ãç ÷ôð ïéãë æéøë àæåøëã àðîæ àåääá àðú
 øåðéã øäðá ã÷åúàå àìæàå ïåôö øèñî àáåäìù
 ïåäúîùð ãé÷åàå àîìò éøèñ òáøàì àùøôúîå
 àúçðå à÷ìñå àáåäìù àåää ÷ôðå àéáééçã
 àìåâðøúã éåôãâá àèî àáåäìù àåääå àîìòá

éåôãâá ùèáå àîëåàâ éø÷å ]àçúôá) [àçúôì( 
ú ïéá øîàå éø÷ äàîã÷ àðîæ éòø)èé â éëàìîã (

 íåé äðää 'åâå øåðúë øòåá àá ' éø÷ àðééðú àðîæ
 øîàå)âé ã ñåîò ( çåø àøåáå íéøä øöåé äðä éë

 ùð øá áéúé àúòù àéääå åçù äî íãàì ãéâîå
 àðîæ åäééìò éãåà àåäå äéî÷ ïéãäñã éåãáåòá
 éø÷ äéðî äéúîùð à÷ôàì ïééòá ãë äàúéìú

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ע שם תהיה מתקן שלחנו להתענג בזיו השכינה "ב בג"י בעה" בשמחתו הגדולה שיהיה לרשבא
 להתפרד ולכן קטטה םמנז ארבע יסודות הגוף המקושרים בו יחד הם מתקוטטים מלהיות יחד כי בא ב

 ).א"ד(ביניהם 
 ).א"ד(יו לכרוז כרוז כמבואר פ ומכה בכנג
 ##*בא כי הנה היוםלשון הפסוק  ד
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מי לא " , קורא התרנגול ואומר,נשמתו
  .' וגו" לך יאתהיראך מלך הגוים כי

 àìåâðøú éø÷ äéðî øîàå)æ é äéîøé ( àì éî
åâå äúàé êì éë íéåâä êìî êàøéé':  

 . למה יוצא תרנגול שחור,אמר רבי יוסי
 כל מה שעשה הקדוש ,אמר לו רבי יהודה

 רק , הכל רמוז בחכמה,ברוך הוא בארץ
מה רבו " זהו שכתוב .שבני אדם לא יודעים

כולם בחכמה עשית מלאה הארץ ' מעשיך ה
 כולם ,חכמה ומשום שנעשו ב".קנינך

 , שנינו,והתרנגול השחור. רמוזים בחכמה
 ,אין דין שורה אלא במקום שהוא מינו

 ולכן בחצות הלילה .ר בא מצד הדיןוושח
 , כשמתעוררת רוח של צד צפון,ממש

שלהבת אחת יוצאת ומכה תחת כנפי 
 וכל שכן בתרנגול .התרנגול והוא קורא

 , כאןכמו כן. ן יותר מאחרי שמכו,שחור
 מתחיל וקורא ,דין האדם יתעוררבשעה ש

 פרט לאותו איש , ואין מי שיודע בזה,לו
 בשעה שהאיש שוכב , ששנינו.ששוכב

 ,והדין שרוי עליו להוציא מהעולם הזה
וספת בו רוח עליונה מה שלא היה ומת

 רואה , וכיון ששורה עליו ונדבקת בו,בימיו
ספה בו ו משום שהתו,מה שלא זכה בימיו

 אז ,ספת בו ורואהוו וכשמת.אותה הרוח
סף ות" זהו שכתוב .יוצא מהעולם הזה

 אז כתוב ".רוחם יגועון ואל עפרם ישובון
 בחייהם לא ".כי לא יראני האדם וחי"

  . במיתתם זוכים,זוכים

 à÷ôð éàîì àîëåà àìåâðøú éñåé éáø øîà
 øîà>äéì<á÷ ãáòã äî ìë äãåäé éáø " ä

 àì àùð éðáã øá äîëçá æéîø åäìë àòøàá
éää éòã" ã)ë ã÷ íéìäúã (åäé êéùòî åáø äî" ä

 íåùîå êéðéð÷ õøàä äàìî úéùò äîëçá íìë
 äîëçá ïéæéîø åäìë äîëçá åãéáòúàã
 àìà àéøù àðéã úéì ïðéðú àîëåà àìåâðøúå
 éúà÷ àðéãã àøèñî àîëåàå äéðéæ àåäã øúàá
 àøèñã àçåø ãë ùîî àéìéì úåâìôá êë ïéâáå

éôð àáåäìù ãç øòúà ïåôöã úåçú ùèáå ÷
ïëù ìëå éø÷å àìåâðøúã éåôãâà àìåâðøúá 

 àëä óåà àøçàî øéúé ïååëúàã àîëåà
 äéì éø÷å éøàù øòúé ùð øáã àðéãã àúòùá
 ïðéðúã áéëùã ùð øá àåää øá äéì òãéã úéìå

ìò àéøù àðéãå áéëù ùð øáã àúòùáå à÷ôðì é
 àìã äî äéá äàìò àçåø óñåúà àîìò éàäî

 ïåéëå éåîåéá äåä éîç äéá ÷áãúàå éåìò àéøùã
 àåää äéá óñåúàã íåùî éåîåéá äëæ àìã äî
 éàäî ÷éôð ïéãë àîçå äéá óñåúà ãëå àçåø

ää àîìò" ã)èë íù ( ìàå ïåòåâé íçåø óñåú
 áéúë ïéãë ïåáåùé íøôò)ë âì úåîù ( àì éë

 ïåäúúéîá ïàëæ àì ïåäééçá éçå íãàä éðàøé
ïàëæá:  

 לו  נתנה, בשעה שאדם מת,למדנו
 ורואה אצלו קרוביו וחבריו ,רשות לראות

 וכולם חקוקים , ונודע להם,מאותו העולם
 אם .בדמויותיהם כמו שהיו בעולם הזה

 כולם שמחים לפניו ,צדיק אותו האיש
 לא ,ואם אינו צדיק. ומקדימים לו שלום

 פרט לאותם הרשעים .נודעים אליו
 וכולם ,שטורדים אותם בכל יום בגיהנם

 ,"ויא"מים בי ומסי"ויא"תחים בעצובים ופו
 שעץ שחורומרים עיניו ורואה אותם כמו 

  .ויא אף כך הוא פותח .שעולה מהאש

 äéì áéäéúà úéî ùð øáã àúòùá àðàú
 éåøáçå éåáéø÷ äéáâ éîçå éîçîì àúåùø

]àåääî) [éàäî( åäìëå åäì òãåîúùàå àîìò 
 éà àîìò éàäá ååäã äîë ïåäéð÷åéãá ïéôéìâ

á àåää äàëæ éîã÷îå äéî÷ ïàãç åäìë ùð ø
 äéáâ ïòãåîúùà àì éåä àì äàëæ éàå íìù äéì
 íðäéâá àîåé ìëá ïåì ïéãøèã àéáééç ïåðéàî øá
 ÷éìñå éååá ïéîééñîå éååá ïéçúôå ïéáéöò åäìëå

àøåð ïî à÷ìúñîã àñéèë ïåì àîçå éåðéòâ óåà 
éåå çúô àåä éëä:  

 , בשעה שיוצאת נשמת האדם,למדנו
 קרוביו וחבריו שבאותו עולם הולכים כל
 ומראים לו מקום העדון ומקום ,עם נשמתו

 ïéìæà ùð øáã äéúîùð ÷ôðã àúòùá àéðú
 äéúîùð íò àîìò àåääã éåøáçå éåáéø÷ åäìë

                                                           

פ שהוא גוון בחינת "כ גוון זהב אע"ור הוא יותר רמז אל תוקף הדין שמחשיך פני הבריות משאח גוון שא
 ).א"ד(כ בגוון שחור "יש קצת שמחה בגוון האדמימות שבו משאמ "הדין מ

 .ז"וכן ריש אד, א"עניין זה באריכות במדרש הנעלם וירא צח ע' עי ב
 ).א"נ(ב "הרש. כעץ שחור אוד מוצל מאש ).א"ד( כשלהבת המעופף ומסתלק מן האש ג
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 , רואה את מקומו, אם הוא צדיק.נשוהע
דון עליון של יועולה ויושב ומתעדן בע

 נשארת אותה , ואם אינו צדיק.אותו עולם
 .נשמה בעולם הזה עד שנטמן הגוף בקרקע

קים אוחזים ו כמה שומרי הח,כיון שנטמן
 ומכניסים אותו ,ה"דומבו עד שמגיע ל

 ,אמר רבי יהודה. במדור שלו של הגיהנם
 וכל שבעת הימים הנשמה הולכת מבית

   ומתאבלת עליו ,ולקברו ומקברו לבית

 éà àùðåòã àøúàå àðåãòã àøúà äéì ïééæçîå
úëåã éîç éåä äàëæ ïãòúàå áéúéå ÷éìñå äé

 äàëæ éåä àì éàå àîìò àåääã äàìò àðåãòá
 ãò àîìò éàäá àúîùð àéää úøàúùà
 ïéðéãøâ äîë øîèàã ïåéë àòøàá àôåâ øéîèàã

ïéñåîðãàîåãì àèîã ãò äéá ïãçà  ïéìàòå ä
 äòáù ìë äãåäé éáø øîà íðäéâã éåøåãîá äéì
 äéøá÷îå äéøá÷ì äéúéáî àìæà àúîùð ïéîåé

úéáìéåìò úìáàúàå äé  
  èéø/à  א/ריט

אך בשרו עליו יכאב " שכתוב ,על הגוף
 , הולכת ויושבת בביתו".ונפשו עליו תאבל

  .ורואה את כולם עצובים ואבלים

 áéúëã àôåâã)áë ãé áåéà ( åéìò åøùá êà
 äéúéáá àáúéå àìæà ìáàú åéìò åùôðå áàëé

 ïéáéöò åäìëì éîç>àìáàúîå <)ïìáàúîå(:  
ר שבעה ימים הגוף נהיה כמו  אח,למדנו

 נכנסת . ונשמתו עולה למקומה,שהיה
 , רואה מה שרואה,למערת המכפלה

 עד שמגיעה לגן ,ונכנסת למקום שנכנסת
 ופוגשת את הכרובים ושנינות החרב ,עדן

 , אם צדיק הוא שתכנס.שבגן עדן שלמטה
 , ארבעה עמודים זמינים,שנינו. נכנסת

לבשת בו  מת,ודמות אחת של הגוף בידיהם
 ויושבת באותו מדור של גן עדן שמחתהב

כך  אחר .שלמטה עד זמן שנגזר עליה
ועמוד של שלשה צבעים . הכרוז קורא

 , ואותו העמוד נקרא מכון הר ציון,מזדמן
על מכון הר ציון ועל ' וברא ה"שכתוב 

עולה באותו ו .' וגו"מקראה ענן יומם ועשן
. העמוד לפתח של צדק שציון וירושלים בו

 טוב חלקו וגורלו ,אם זכה לעלות יותר
 ואם לא זוכה ,להדבק בתוך הגוף של המלך

והיה הנשאר בציון " כתוב ,לעלות יותר
 ואם ".והנותר בירושלים קדוש יאמר לו

 שזוכה לכבוד , צדיק הוא,זכה לעלות יותר
דון עליון שלמעלה י ולהתעדן בע,של המלך

אז תתענג " שכתוב ,ממקום שנקרא שמים
 אשרי חלקו של מי . דוקא"'על ה" ,"'על ה

כי גדל מעל " שכתוב ,שזוכה לחסד הזה
 והרי ,וכי על השמים הוא". שמים חסדך

 אמר רבי ".כי גדל עד שמים חסדך"כתוב 
 חסד עליון וחסד , יש חסד ויש חסד,יוסי

 חסד , חסד עליון הוא מעל השמים.תחתון
 ,"חסדי דוד הנאמנים"תחתון הוא שכתוב 

  ".עד שמים"ב ובאלה כתו

 äåäã äîë éåä àôåâ ïéîåé äòáù øúá àðú
 àúøòîì úìàò äúëåãì úìàò äéúîùðå
 øúàì úìàòå úàîçã äî úàîç àúìôëã
 ïðùå íéáåøëì úòøòå ïãò ïâì úèîã ãò úìàòã

ä äàëæ éà àúúìã ïãò ïâá éã àáøçãå à
>ìåòéúã <)ìåòéìã( ïéëîñ òáøà àðàú úìàò 

ãéá àôåâã àð÷åéã ãçå ïéðéîæåäééá àùáìúî 
 àøåãî àåääá úáéúéå àúååãçá äéá> ïãò ïâã

àúúìã< øæâúàã àðîæ ãò >äìò< àæåøë øúáì 
 àãåîò àåääå ïîãæà éðååâ úìúã àãåîòå éø÷

 áéúëã ïåéö øä ïåëî éø÷úà)ä ã äéòùé ( àøáå
åäé" íîåé ïðò äéàø÷î ìòå ïåéö øä ïåëî ìò ä

ïùòåäáäì ùà äâðå åâå  ' àãåîò àåääá à÷ìñ
 à÷ìñì éëæ éà äéá íìùåøéå ïåéöã ÷ãöã àçúôì
 àôåâ åâá à÷áãúàì äéáãòå äé÷ìåç áè øéúé

 áéúë øéúé à÷ìñì éëæ àì éàå àëìîã)â íù (
 ùåã÷ íìùåøéá øúåðäå ïåéöá øàùðä äéäå
 éëæã àåä äàëæ øéúé à÷ìñì éëæ éàå åì øîàé
 äàìò àðåãòá àðãòúàìå àëìîã àø÷éì

ã íéîù éø÷àã øúàî àìéòìã áéúë)ãé çð íù (
åäé ìò âðòúú æà"åäé ìò ä" äàëæ à÷éã ä

 áéúëã àã ãñçì éëæã ïàîã äé÷ìåç) ç÷ íéìäú
ä ( àåä íéîùä ìò éëå êãñç íéîù ìòî ìåãâ éë

 áéúë àäå)àé æð íù ( êãñç íéîù ãò ìåãâ éë
 äàìò ãñç ãñç úéàå ãñç úéà éñåé éáø øîà
 ãñç àåä íéîù ìòî äàìò ãñç äàúú ãñçå

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(דינין הממונים בעולם   בעליא
 )הערת הזוהר(א ” שמות רי עב
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äàúú áéúëã àåä )â äð äéòùé ( ãåã éãñç
íéðîàðäàíéîù ãò áéúë éðäáå :  

אם " כתוב , אמר רבי יצחק,למדנו
 . האם הידועה".הבנים שמחה הללויה

 הרי שנינו , אמר רבי שמעון.הבנים מי הם
 אחד זכר ,שיש שני בנים לקדוש ברוך הוא

 שכתוב , הזכר נתן אותו ליעקב.ואחד נקבה
ישראל אשר " וכתוב ,"רי ישראלובני בכ"

' וה" שכתוב , בת נתן לאברהם".בך אתפאר
 בת היתה לו ,"ברך את אברהם בכל

והאם רובצת .  שמה"בכל" ו,לאברהם
לא " ועל זה כתוב , שמיניקה אותם,עליהם

 אל ירבה , ושנינו".תקח האם על הבנים
 כדי שתסתלק האם ,האדם חטאיו למטה

אמך הוא לא תגלה " וכתוב ,מעל הבנים
וכששבים .  אוי למי שמגלה ערותה.ותהער

יות לפני הקדוש ובני העולם ומרבים בזכ
 ,ה ומכסה על הבניםַבם ַש והֵא,ברוך הוא

 זו , מה זה תשובה.אז זה נקרא תשובה
 ואז כתוב ,תשובה של האם ששבה בקיומה

 ולכן . אם הבנים ודאי".אם הבנים שמחה"
לא יפטר האדם מפריה ורביה עד שמוליד 

  .בן ובת

 áéúë ÷çöé éáø øîà àéðú)è âé÷ íéìäú (
 íéðáä àòéãé àîà äéåììä äçîù íéðáä íà

ïðéðú àä ïåòîù éáø øîà ïåðéà ïàîá ïéðá ïéøú 
á÷ì úéà" äéáäé øëã àá÷åð ãçå øëã ãç ä

 áéúëã á÷òéì)áë ã úåîù ( ìàøùé éøåëá éðá
 áéúëå)â èî äéòùé ( øàôúà êá øùà ìàøùé

 áéúëã íäøáàì äáäé úá)à ãë úéùàøá (
åäéå" åì äúéä úá ìëá íäøáà úà êøá ä

 à÷ðéã åäééìò àòéáø àîàå äîù ìëáå íäøáàì
 áéúë éàä ìòå åäì)å áë íéøáã ( íàä ç÷ú àì

 àúúì éåáåç ùð øá éâñé àì ïðéðúå íéðáä ìò
 áéúëå ïéðá ìòî àîà ÷ìúñéã ïéâá)æ çé àø÷éå (

 éìâã ïàîì éåå äúåøò äìâú àì àéä êîà
àúééøò àúåëæá ïéâñàå àîìò éðá ïéáééú ãëå 

á÷ éî÷" ïéãë ïéðá ìò àéñëå úáú àîàå ä
 àîàã äáåùú àã äáåùú éàî äáåùú éø÷úà

ïéãëå àäîåé÷á úáúãâ áéúë )è âé÷ íéìäú ( íà
 øèôì àì àã ìòå éàãå íéðáä íà äçîù íéðáä

úáå ïá ãéìåàã ãò äéáøå äéøôî ùéðéà:  
זות לח" כתוב , אמר רבי יצחק,שנינו

 תשוקת ".ולבקר בהיכלו' עם הובנ
ואתה , ]'נועם ה[הצדיקים לראות את זה 

 , הכל אחד, אמר רבי שמעון".'על ה"אמרת 
 שבא מהעתיק ,"'עם הונ"משמע שכתוב 

 ותשוקת הצדיקים כך ,הקדוש לשמים הזה
אז תתענג " ,"על השמים" וכתוב .היא ודאי

 ודאי . אשרי חלקו של מי שזוכה".'על ה
 כתוב , אמר רבי שמעון,שנינו. הםמעטים 

טרה את וני נובני אמי נחרו בי שמ"
השליך " כמו שכתוב ,"בני אמי" ".הכרמים

 שכשרצה הקדוש ברוך הוא ".משמים ארץ
להחריב ביתו שלמטה ולהגלות את ישראל 

 העביר הקדוש ברוך הוא ,לבין העמים
 ,מלפניו את הארץ הזו והתרחקה ממנו

 וכשארץ זו ".קוחתו מרוותתצב אח"ככתוב 
 הארץ הזו ,התרחקה משמים שלמעלה

 וישראל התפזרו בין ,שלמטה נחרבה

 áéúë ÷çöé éáø øîà àéðú)ùã æë í ( úåæçì
åäé íòðá"÷éãöã àúáåàéú åìëéäá ø÷áìå ä àé

 àã éîçîì)>ð"à <ä íòð'(ãåäé ìò úøîà úàå " ä
 íòð áéúëã òîùî ãç àìë ïåòîù éáø øîà

åäé" íéîù éàäì àùéã÷ à÷éúòî àéúàã ä
 íéîùä ìòå éàãå àåä êë àé÷éãöã àúáåàéúå

 áéúë) äéòùéãé çð (åäé ìò âðòúú æà" äàëæ ä
 øîà ïðéðú ïåðéà ïéøéòæ éàãå éëæã ïàî äé÷ìåç

áéúë ïåòîù éáø) å à øéù ( éá åøçð éîà éðá
 áéúëã äîë éîà éðá íéîøëä úà äøèåð éðåîù

)à á äëéà (á÷ àòá ãëã õøà íéîùî êéìùä" ä
 éðéá ìàøùé äàìâàìå àúúìã äéúéá àáøçì

á÷ øáòà àéîîò" õøà éàäì äéî÷î ä
 áéúëãë äéðî à÷çøúàå)ã á úåîù ( áöúúå

 íéîùî à÷çøúà õøà éàä ãëå ÷åçøî åúåçà

                                                                                                                                                                                     

ה בסוף קינין משם רבינו משה "ש הרז"שנקראת אמונה וגם הוא מלשון דבור כמ'  פירוש שרומז למא
 ).א"נ(ן "מאי. כידועש והיה בחינת דבור "מסיר שפה לנאמנים ע

 ).א"ד( פרדס ח יז ב
 ).הערת הזוהר(א ”שמות פג ע ג
  ).א"הגהות הגר(ב "פרשת מקץ קצו ע' ב עי" נ–נעם  ד
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 מי גרם לי , אמרה כנסת ישראל.העמים
 בני אמי שנחרו ,את זה ומי עשה לי את זה

  . בני אמי ודאי,בי והתרחקו ממני

 àìéòìã ìàøùéå àáøçúà àúúìã õøà éàä
 ïàî ìàøùé úñðë äøîà àéîîò éðéá åøæôúà
 åøçðã éîà éðá éàä éì ãéáò ïàîå éàä éì íéøâ

 éàãå éîà éðá éðî å÷çøúàå éá  
 והיה עמו רבי ,רבי יוסי היה הולך בדרך

 אמר רבי , עד שהיו הולכים.חייא בר רב
 אמר . ראית מה שראיתי,יוסי לרבי חייא

  פור אחת על י וצ,י גבר אחד בנהר ראית,לו

 éáø äéîò äåäå àçøàá ìéæà äåä éñåé éáø
 éáøì éñåé éáø øîà éìæà ååäã ãò áø øá àééç
 àðéîç äéì øîà úéîç àðàã äî àúéîç àééç

ìò ãç àøôöå àøäðá ãç àøáâ  
  èéø/á  ב/ריט

 , בפי הצפורצלע של בשר ו,ראשו
רים  ואותו גבר ֵמ,ואוכלת ורומסת ברגליה

 ,אמר.  ולא ידעתי מה אמר,עקקולות וצו
 אני פוחד , אמר.קרב אליו ונשמעתנ
 וכי בן אדם הוא , אמר לו.להתקרבמ

 אלא רמז של חכמה שרמז לנו ,במקום זה
 שמעו שהיה . קרבו אליו.הקדוש ברוך הוא

 שני בנים שרויים בחוץ , כתר, כתר,אומר
 עד , לא נח ולא מנוחה).זרוקים לבחוץ(

בכה רבי יוסי .  אל הפח יפולשהצפור
 ".בני אמי נחרו בי" , זהו ששנינו,ואמר
 ,אמר. הכרם שלי משום שלא נטרתי ,למה

רי ופיצ)ש( ועל זה ,ודאי הגלות נמשך
השמים לא זזות עד ששלטון העמים עובדי 

 ,ר מהעולםועבודת כוכבים ומזלות יעב
 עד שיגיע היום שהקדוש ברוך הוא ,ומתי

והיה יום "וב  שכת,מעורר דיניו בעולם
  ".לא יום ולא לילה' אחד הוא יודע לה

äéùéøàôöã äéîåôá àòìòå å àìëàå àø
 àìå çååöå ïéì÷ éîø øáâ àåääå éåìâøá àñôøå

øîà÷ éàî àðòãéá øîà òîùðå äéáâ áø÷ð øîà 
áø÷îì àðéôúñîâ àåä ùð øá éëå äéì øîà 

á÷ ïì æéîøã àúîëçã àæéîø àìà àã øúàá" ä
ã åòîù äéáâ åáéø÷ò øîà äåäåò àøèå àøè
øáì ïééøù ïéðá ïéøúã >ð"àøáì åàéøù à< àì 

 äëá åéîø àøñé÷á àøôöã ãò àçééð àìå çð
 éá åøçð éîà éðá ïðéðúã åðééä øîàå éñåé éáø

)íéîøëä úà äøèåð éðåîù (åâå ')å à øéù ( éàî
 éàãå øîà éúøèð àì éìù éîøëã ïéâá àîòè

 àúåìâ]ìòå êùîúà) [ãòå êùî( àã >ð" àéã< 
éãòà àì àéîù éøôöà ïéîòã àúåðèìù éã ãò å

åëòò" íà éèîéã ãò éúîéàå àîìò ïî åàéãò
á÷ã àîåé" áéúëã àîìòá éåðéã øòúà ä) äéøëæ

æ ãé (åäéì òãåé àåä ãçà íåé äéäå" àìå íåé àì ä
äìéì:  

 שמעו קול אחד ,ד שהיו הולכיםועב
 . שלהבת הדין הגיעה בדיניו,שהיה אומר

 אחת ושרפה את אותה יצאה שלהבת
ונתנה " ודאי כמו שכתוב , אמר.פוריהצ

 לא הגלה ,אמר רבי יוסי". לשרפת האש
הקדוש ברוך הוא את ישראל אלא בזמן 

 כשנמנעה ,שלא נמצאה ביניהם אמונה
 , כך נמצא בכל, כביכול,ביניהם האמונה

אמר רבי ". וכפר בריתכם את מות"שכתוב 
 אמר ."בלע המות לנצח" מהו שכתוב ,חייא

äã àì÷ ãç åòîù ïéìæà ååäã ãò øîà äå
àøéèôå÷ã àãé÷åàä ãç ÷ôð éåðéãá àèî 

 äîë éàãå øîà àøåôö àåääì ãé÷åàå àáåäìù
 áéúëã)àé æ ìàéðã ( øîà àùà úãé÷éì úáéäéå

 àì éñåé éáø]à[á÷ éìâ" àðîæá àìà ìàøùéì ä
 òðîúà ãë åäééðéá àúåðîéäî çëúùà àìã

>àúåðîéäî< çëúùà éëä ìåëéáë åäééðéá 
 áéúëã àìëá) çë äéòùéçé ( úà íëúéøá øôëå

 áéúëã éàî àééç éáø øîà úåî)ç äë íù ( òìá
                                                           

 ).א"נ(ב "עיין הכל בספר מקדש מלך הרש'  פירוש צלע של בשר ופירוש עיטרא וכוא
ודורס ברגליו על ראשו  ראיתי איש אחד עומד בנהר וצפור על ראשו ולחי או צלע בפי הצפור ואוכל ב

 ).א"ד(והאיש צועק ולא ידעתי מה שהוא צועק 
 ).א"ד( ירא אני להתקרב ג
ל מחוץ ליחוד האצילות ונרגן מפריד אלוף אלופו של עולם דאין " עטרה שני בנים שורים לחוץ רד

 ).א"ד(השקט ונחת בעליונים ותחתונים עד שהצפור יהיה מושלך בקסרי ורמז אל קבוץ גליות 
 ).א"ד(להבת אש אוכלת הדבוק יחד ומגיע בדינו של אותו צפור וכן היה  שה
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 , כשיעורר הקדוש ברוך הוא את ימינו,לו
 ולא תתעורר ימין זו ,ימנע מות מהעולם

אלא כשיתעוררו ישראל בימינו של הקדוש 
 שכתוב בה , תורה, ומה זה,ברוך הוא

'  הןימי" באותו זמן ".מימינו אש דת למו"
 לא אמות כי אחיה ואספר מעשי ,עשה חיל

  ".יה

á÷ øòúé ãë äéì øîà çöðì úåîä" àðéîé ä
 éàä øòúé àìå àîìò ïî àúåî òðîúà äéìéã

á÷ã àðéîéá ìàøùé ïåøòúé ãë àìà àðéîé" ä
 äá áéúëã äøåú åäéð éàîå)á âì íéøáã ( åðéîéî
 àðîæ àåääá åîì úã ùà)åè çé÷ íéìäú (îé ïé

åäé"åâå ìéç äùåò ä ' øôñàå äéçà éë úåîà àì
äé éùòî:  

 אותו הצדיק שהקדוש ברוך הוא ,למדנו
 והכרוז קורא עליו שלשים ימים ,צה בוור

 כל הצדיקים ,גן העדןב םבין צדיקי
 כל הצדיקים באים ומעטרים ,שמחים

מקומו של אותו הצדיק עד שיבא 
 ואם רשע . את דיורו ביניהם@לקבוע@

כרוז קורא עליו בגיהנם שלשים יום  ה,הוא
לם וכ.  וכל הרשעים כולם עצובים,)עליו(

 שהרי דין חדש מתעורר כעת ,ויא ,פותחים
ק ו כמה שומרי הח.בגללו של פלוני

 אוי ,ויא , ומקדימים לו,מזדמנים כנגדו
 , וכולם פותחים ואומרים.לרשע אוי לשכנו

 מה ".אוי לרשע רע כי גמול ידיו יעשה לו"
 , אמר רבי יצחק".גמול ידיו" )עםט(זה 

 מי שזונה בידו להוציא )להוציא(לכלל 
 כל מי ,שהרי שנינו. ולהשחית זרעו לריק

 ולא רואה ,שמוציא זרעו לריק נקרא רע
כי לא אל חפץ רשע " שכתוב ,פני שכינה

ויהי ער בכור " וכתוב ,"אתה לא יגורך רע
 אוי , אוי לרשע רע, אף כאן".יהודה רע

 . שעשה עצמו רע, שהוא רעלאותו רשע
ל מי שזונה ו לכל,"כי גמול ידיו יעשה לו"

 ולזה ,בידו להוציא ולהשחית זרעו לריק
. טורדים אותו באותו העולם יותר מכולם

 ,"אוי לרשע רע" שהרי כתוב ,בא תראה
 אלא ".רע" למה ,"אוי לרשע"כיון שכתוב 
לא " וכתוב , שעשה עצמו רע,כמו שאמרנו

  .לם עולים וזה לא עולה וכו,"יגורך רע

á÷ã äàëæ àåää àðú" àæåøëå äéá éòøúà ä
 éø÷]ò[ àúðâá àéé÷éãö éðéá ïéîåé ïéúìú äéì

 ïééúà àéé÷éãö åäìë ïàãç àé÷éãö åäìë ïãòã
]ïøèòîå) [ïøèòúîå( ãò à÷éãö àåääã äéúëåã 

 àåä àáééç éàå åäééðéá äéøåéã øãéîì éúééã
éîåé ïéúìú íðäéâá äéìò éø÷ àæåøë ï)äéìò (

 àäã éåå ïéçúô åäìë ïéáéöò åäìë àéáééç åäìëå
 äîë àéðìôã äéðéâá àúùä øòúà àúãç àðéã

 ïéñåîðã ïéðéãøâ>ïéðîãæî <)ïéðîæî( äéìá÷ì 
 åäìëå åðëùì éåà òùøì éåà éåå äéì àîã÷àìå

 ïéøîàå ïéçúô)àé â äéòùé (éåàà éë òø òùøì 
 éàî åì äùòé åéãé ìåîâ)àîòè (à åéãé ìåîâ øî

 ÷çöé éáø]àììëàì[) à÷ôàì ( éåãéá éðæã ïàî
àéð÷éøá äéòøæ àìáçìå à÷ôàìá ] ìë ïðéðú àäã

àéð÷éøá äéòøæ ÷éôàã ïàî[ éîç àìå òø éø÷à 
 áéúëã àúðéëù éôà)ä ä íéìäú ( ìà àì éë

 áéúëå òø êøåâé àì äúà òùø õôç) úéùàøá
æ çì ( éåà àëä óåà òø äãåäé øåëá øò éäéå

ì éåå òø òùøì ãáòã òø åäéàã àáééç àåää
 ïàî àììëàì åì äùòé åéãé ìåîâ éë òø äéîøâ
 àéð÷éøá äéòøæ àìáçìå à÷ôàì éåãéá éðæã
 éæç àú àìëî øéúé àîìò àåääá ïéãøè éàäìå

 áéúë àäã)àé â äéòùé ( òø òùøì éåà> ïåéë
òùøì éåà áéúëã< àðéîàã äîë àìà òø éàîà 

å òø êøåâé àì áéúëå òø äéîøâ ãáòã åäìë
÷éìñ àì éàäå ïé÷ìñ:  

 שאר רשעים שהרגו בני ,ואם תאמר
 כולם עולים והוא לא , בא וראה,אדם
 וזה , הם הרגו בני אדם אחרים, למה.עולה

 ,בא וראה.  שפך דמים רבים,הרג בניו ממש
בשאר רשעי העולם לא כתוב וירע בעיני 

ú àùð éðá åìè÷ã ïéáééç øàù àîéú éàå" ç
 ïåðéà àîòè éàî ÷éìñ àì àåäå ïé÷ìñ åäìë
 ùîî éåðá ìéè÷ éàäå àøçà àùð éðá åìéè÷
 àîìò éáééç øàùá éæç àú ïéàéâñ ïéîã ãéùåà

                                                           

ש "ש הקדוש הר"י אותיות סמוכות שהיא הקליפה המושלת על זנות כמ" אפשר לרמוז דיש לרא
אוי ' ואמרי. ש ותזני על שמך"י וז"מאסטרפולי בסוד ותזני על שמך שאותיות הקודמות לתיבת שמך הוא לר

 ).א"נ(ן "מאי. א הארכתי" הרמוזה סוף אוי ותחלת לרשע ובמלרשע שנלכד בקליפה זו
 )הערת הזוהר(א ” סט עב
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 ".אשר עשה' וירע בעיני ה" וכאן כתוב ,'ה
 ,שנינו". ושחת ארצה" משום שכתוב ,למה

 אין לך חטא בעולם שאין ,אמר רבי יהודה
 ואין לך רשע שלא ,לו תשובה פרט לזה

לא " שכתוב ,רואה פני שכינה פרט לזה
 אשרי , אמר רבי יצחק".יגורך רע כלל

 עליהם ,הצדיקים בעולם הזה ובעולם הבא
ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו "כתוב 

 אמר ,"ץלעולם יירשו אר" מה זה ".ארץ
' אתהלך לפני ה" כמו שכתוב ,רבי יהודה

  ".בארצות החיים

 áéúë àì) çì úéùàøáé(åäé éðéòá òøéå "ëå ä ïà
åäé éðéòá òøéå áéúë" àîòè éàî äùò øùà ä

 áéúëã íåùî)è íù ( éáø øîà ïðú äöøà úçùå
 äéì úéà àìã àîìòá àáåç êì úéì äãåäé

äáåùúà ïàîç àìã àéáééç êì úéìå éàäî øá 
 áéúëã éàäî øá àúðéëù éôà)ä ä íéìäú ( àì

 ïåðéà ïéàëæ ÷çöé éáø øîà ììë òø êøåâé
òáå ïéã àîìòá àéé÷éãö åäééìò éúàã àîì

 áéúë)àë ñ äéòùé ( íìåòì íé÷éãö íìë êîòå
 éáø øîà õøà åùøéé íìåòì éàî õøà åùøéé

 áéúëã äîë äãåäé)è æè÷ íéìäú ( éðôì êìäúà
åäé"íééçä úåöøàá ä:  

 לכן צריך לאדם .בתוכם( "ויחי יעקב"
  שלא לערב צלם שלו 

 á÷òé éçéå)çë æî úéùàøá (]åäééåâáá[ àã ìò 
ì éòáìäéìéã àîìåö àáøòúàì àìã ùð øáì äé  

  ëø/à  א/רכ
 משום ,בצלם של עובדי כוכבים ומזלות

בא וראה מה בין . שזה קדוש וזה טמא
 ,ישראל לעמים עובדי כוכבים ומזלות

 הוא מטמא ,שישראל כשנמצא אדם מת
עובדי גוי  וגוף של . והבית טמא,את כל גוף

 ,כוכבים ומזלות לא מטמא מישהו אחר
,  למה. לא טמא כשהוא מת)וביתו(וגופו 

שות של ו כל הקד,ישראל בשעה שהוא מת
 ועובר ממנו הצלם ,רבונו עוברות ממנו

ושה ד ועוברת ממנו רוח הק,הקדוש הזה
אבל עובדי כוכבים . נשאר הגוף טמאו ,הזו

 שבחייו ,ומזלות עובד עבודה זרה לא כך
 צלמו טמא ורוחו ,יםדטמא בכל הצד

מאות הללו ו ומשום שכל הט,טמאה
 כיון . אסור לקרב אליו,שרויות בתוכו

 ונשאר ,מאות הללוו יוצאות כל הט,שמת
ואף על גב שגופם . מאה לטמאוגוף בלי ט

 אבל , בין בחייהם ובין במיתתם,טמא
מאות שנמצאות ובחייהם שכל אותן הט

 יש להם כח לטמא אחרים ,אצלהם
 כאשר יוצאות כל אותן ,במיתתם

 ושל ,ולים לטמא לא יכ,מאות מהםוהט
 כי כל ,ישראל יכול לטמא אחרים

 ושורה עליו צד ,שות יוצאות ממנווהקד
  .האחר

áåëòã àîìåö" éàäå àùéã÷ éàäã ïéâá í
åëò ïéîòì ìàøùé ïéá äî éæç àú àáàñî" í

 áàñî àåä úéî ùð øá çëúùà ãë ìàøùéã
ã àôåâå àáàñî àúéáå àôåâ ìëìåëò"í àì 

 äéôåâå àøçàì áéàñî>ð"áå ààúé< àáàñî àì 
 åäéàã àúòùá ìàøùé àîòè éàî úéî åäéà ãë
 øáòúà äéðî ïøáòúî äéøàîã éùåã÷ ìë úéî

 äéðî> àùéã÷ àîìåö éàäåéàä äéðî øáòúà< 
åëò ìáà àáàñî àôåâ øàúùà àùãå÷ çåø" í

ò ãáåò"éçáã éëä úéì æé ïéøèñ ìëá áàñî 
 àáàñî äéìéã àçåøå àáàñî äéìéã àîìåö

 éúåáàåñã ïéâáå áø÷îì øéñà äéåâá ïééøù ïéìà
 àúåáàñî ïéìà ìë é÷ôð úéîã ïåéë äéáâì
 ìò óàå àáàåñì àúåáàñî àìá àôåâ øàúùàå

â ïåäééçá ïéá áàñî ïåäìã àôåâã á ïéá
 ïéáàñî ïåðéà ìëã ïåäééçá ìáà ïåäúúéîá

>îéçëúù< àáàåñì àìéç ïåì úéà åäééáâì 
 ïéáàñî ïåðéà ìë é÷ôðã ïåäúúéîá éðéøçàì

éðî àáàñì ìéëé ìàøùéãå àáàñì ïéìëé àì åäé
 àøùå äéðî ïé÷ôð ïéùéã÷ ìëã ïéâá éðéøçàì

àøçà àøèñ äéìò:  

 כשאדם , הצלם הקדוש הזה,בא וראה
הולך ומתגדל ונעשית מהפרצוף הזה 

 ùð øá ìéæà ãë àùéã÷ íìö éàä éæç àú

                                                                                                                                                                                     

 ).ו"לש(ב "ויקהל ריד ע'  ועיין עוד בפ).א"נ(ח "ז. אמר בר בתיובתא סגי, ב א" בפרשה נח דף סא
  ).הערת הזוהר(ב "שייך ויקרא קד ע, )דרך אמת(שייך בויקרא קד בשורה יב  ב
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 ומתחברים , נעשה צלם אחר,הדמות שלו
 בשעה שנמצאים . וזה נוטל את זה,כאחד

 , בקיום וגופו,שמורהאדם הוא שני צלמים 
 , בשעה שקרבים ימיו. שרויה בתוכווורוח

 ונשאר , וזה עולה לזה,הם עוברים ממנו
עד שיפוח היום ונסו " אז ,אדם בלי שמירה

 כשמתעורר דין ,בא וראה.  שנים,"הצללים
 שהקדוש ברוך הוא יושב על כסא ,בעולם

 צריך אדם לעורר ,דין לדון את העולם
 ,)ומחטאי( תשובה שישוב מהרשע )בדין(

 וכולם ,שהרי אותו יום נכתבים פתקים
 אם זכה אדם . כתובים@נמצאים בתיק

 קורעים את הפתקים ,שישוב לפני רבונו
אחר כך הקדוש ברוך הוא מזמין . שעליו

 יום ,לפני האדם את יום הכפורים
 , אם לא. טוב, אם שב מחטאיו.התשובה

 כי , אוי.ם פתקיםומצוה המלך לחת
אם זכה . נוהתשובה רוצה להסתלק ממ

וים לו עד ל ת,מה כראוייבתשובה ולא של
 שהוא שמיני ,אותו יום אחרון של עצרת

 ,מה לפני רבונוי אם עשה תשובה של.לחג
 אותם פתקים , ואם לא זוכה.נקרעים

 ממונהיוצאים מבית המלך ונמסרים בידי 
 ופתקים לא חוזרים , והדין נעשה,הדין

את רים יאז מעב. לבית המלךיותר 

>éáøúàå ãéáòúàå< )éáøúàå ãéáòúàå( éàäî 
 äéìéã àð÷åéã àôåöøô>ãéáòúà< àøçà àîìåö 

 àúòùá àãì ìéèð àãå àãçë ïøáçúîå
 åçëúùàã>ö ïéøúïéîìå<á ùð øá àåä øéèð 

 äéåâá àéøù äéçåøå àîåé÷á äéìéã àôåâå
 ïøáòúî éåîåé åáéø÷ã àúòùá]àãå äéðî [

)àøåäðî( åøéèð àìá ùð øá øàúùàå àãì ÷éìñ 
 ïéãë)æé á øéù (íéììöä åñðå íåéä çåôéù ãòâ 

ãë éæç àúãá÷ã àîìòá àðéã øòúà " ìò áéúé ä
 àðéãã éñøë>àîìò ïãéîì< ùð øá éòá 

 àøòúàì)àðéãá ( àáåéçî áåúééã äáåùú>ð" à
éåáåçî< åáéúë ïé÷úô àîåé àåää àäã 

àúîçàá åäìë éçëúùîåä éëæ éà ïéáéúë àä 
 äéìòã ïé÷úô ïéòø÷ äéøàî éî÷ áåúééã ùð øá

á÷ øúáì" éøåôëã àîåé ùð øáã äéî÷ ïéîæ ä
 éåàèçî áú éà äáåùúã àîåéúáå ãé÷ô àì éàå 
äã éåå ïé÷úô íúçîì àëìî äáåùú à àéòá

äáåùúá éëæ éà äéðî à÷ìúñàìæ àúîéìù 
àîåé àåää ãò äéì ïééìú úåàé à÷ãëç äàøúá 

úøöòãè ]ã[ äàðéîú àåä]âçì[ äáåùú ãáò éàå 
 éëæ àì éàå åòø÷úà äéøàî éî÷ì àúîéìù

                                                                                                                                                                                     

  א
ך ויקהל רי והם הגדול "ויחי ר, א"ד ע אמור ק,א"ף מג עתזריע ד' והם פ - '  בח שער כו פרק" ע’עי ב

  ##*מיסוד והקטן ממלכות
âéøú  –ôãá óñåð "å. 

 ).א"ד(ב ” ויקרא יג עד
אחמתן ' במגילת אסתר תרגום ראשון ב. ועניינו חבית שמצניעין בו הכל] 'ב' ש בעזרא ו"כמ[ באוצר ה

 ).א"נ(ב "הרש. רוש שק שמצניעין בו שטרותפי ).א"ד(ש "דנחש מליין דהב טב ע
å  áè)ôã"å.( 
æ ôãá óñåð åàìå"å. 

 ).ה"של(הוא בהושענא רבא ] דין[ב ולא עד בכלל כי הגמר "נ.  עד ההוא יומאח
ל שזהו טעם נכון לשם עצרת שהוא לשון עצירה שהפתקין נעצרים מלהמסר לשלוחין עד אותו " נט
ף רנו דיא שהוא מלשון מלכות כמו זה יעצור בעמי עיין פרשה פנחס מ מפורש בהד"ובר. י"ז כ"הרמ. היום

 ).א"נ(ן "מאי. 'ב
 .א"אפיקי ים שבת קד ע'  ועי).א"ד(א ” שמות קעב עי

 ).ה"של( וכמו שביאר בעמוד שלפני זה הל בעת המית"ד דנ" נלעיא
áéäéðî  –øâä úåäâäá ÷çîð "à .  

 ).א"ד( עונש או היזק יג
ãé  øáòé)ôã"å.( 

) א לא משמע כן"ח ע"אכן בספר ראשית חכמה דף רע(ק "ל לילה אחרונה מחג הסוכות ודו"דרד " נלעטו
 ).ה"של(

æè) ð"åëå ïéòøî éåìò øáòé ïòéøâ ïéçëúùî éàå à'( –ôãá óñåð "å.( 
æé ð éøäå åäá"ïðéñøâ ì @)úîà êøã.(  
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זה  כיון ש. ולא נמצאים עמו,ם ממנוהצלמי
ר ונש המלך יעבו הרי ודאי שע,עבר ממנו

 ובאותו לילה של .עליו ויטעם מכוס המות
 ונוטלים את הממונים מוכנים, חג האחרון

רים י מעב, ואחר שנטלו אותם,הפתקים
ואם נמצאים ( ולא נמצאים ,הצלמיםאת 

 בהם )'ר עליו מחלות וכוו יעב,פגומים
דין ) איסור( ,מצאים בהם ידים ואם נ.ידים
ר עליו דין של מחלות רעות ו או יעב,גרוע

  . והרי בארנו את זה,בפגם שלהם

ïåðéàé àëìî éáî ïé÷ôð ïé÷úô ]ïøñîúàå [
)ïøîúñàå( éåãéá >àøéèðñã< ãéáòúî àðéãå 

øãäî àì ïé÷úôåàëìî éáì åú ïàé ïéãë 
>ïéîìåö <)ïéîìò( åøáòúà >äéðî<áé àìå 

 ïéçëúùî>äéîò< éàãå àä äéðî ïøáòúîã ïåéë 
à÷ñôåèâéøáò àëìîã ãé àñë íåòèéå äéìò 

äàøúá àâçã àéìéì àåääáå àúåîãåè ïéøéèðñ 
ìèðã øúá ïéìèð ïé÷úôå ïéðéîæ ïéîìåö ïåì é

ïéçëúùî àìå ïøáòúîæè >åäáæééãé < éàå 
á ïéçëúùî åä> éãé)éãòé (àòéøâ àðéã <)éòãé( 

]ïòéøâ [ éåìò øáòé åà) äéãéàðéã( ïéùéá ïéòøî 
àäì àðîé÷åà àäå ïåäìã àúåòéøâá:  

 ,ובספרי הקדמונים אומרים יותר
 בנו או אשתו , וימצא הגוף,כשהראש נגרע

בר כשלא חזר ו וזה מד. והוא יסתלק,ימצאו
הוא  , אבל אם חזר.כל אותו זמן בתשובה

ואם הגוף לא . טעם המות ויתרפא יטעם
 הם מסתלקים והוא ,נראה וימצא הראש

 .בר כשבנו הקטן ברשותוו וזה מד,מתקיים
 . מעשה ידיו פגומים,ואם ידיו פגומים

אם הצלם  . מחלות רודפות אותו,רגליו
בבוקר " עליו כתוב ,בורח וחוזר בורח וחוזר

 וזה כשהלבנה מאירה ".תאמר מי יתן ערב
 ,אבל צדיקים חסידים. ן באורקווהלילה מת

 בלבם כאלו אותו תבונניםכל יום ויום מ
 ועושים תשובה ,יום מסתלקים מהעולם

 ולא יצטרכו לדבר ,מה לפני רבונםישל
 אשרי חלקם בעולם הזה ובעולם .אחר
  .הבא

 òøâà àùéø ãë øéúé éøîà éàîã÷ éøôñáå
 àåäå åçëúùé äéúúðà åà äéøá àôåâ çëúùéå

î éðäå ÷ìúñéìéé àðîæ àåää ìë øãäà àì ãë 
 íòèé àúåîã àîòè øãäà éà ìáà àúáåéúá
 ïåðéà àùéø çëúùéå éæçúà àì àôåâ éàå éñúéå

î éðäå íéé÷úà àåäå ïé÷ìñéìé àøéòæ äéøá ãë 
 ïéîéâô éåãéã àúãéáò åîéâô éåãé éàå äéúåùøá
 ÷øò øãäàå àîìåö ÷øò äéìò ïéôãø ïéòøî éåìâø

 áéúë äéìò øãäàå)ë íéøáãæñ ç ( øîàú ø÷áá
 áøò ïúé éî]åã à>éàäå < àøäéñ àøäð ãë

àøåäðá ï÷úúà àéìéìå[ ìëá éãéñç éàëæ ìáà 
 àîåé àåää åìàë åäééáìá éìëúñî àîåéå àîåé

éú ïéãáòå àîìòî é÷ìúñîå éî÷ àúîéìù àúá
 àøçà äìîì ïåëøèöé àìå ïåäéøàî> äàëæ

ïåä÷ìåçéúàã àîìòáå ïéã àîìòá  <)àì 
 ïéã àîìòáàìåàîìòá éúàã :  

 כמה ,"כל הנקרא בשמי" ,בא וראה
 שהרי באותם ,עליונים מעשי המלך הקדוש

 קושר , שהוא עושה למטה)בריות(מעשים 
 ,אותם בדברים עליונים שלמעלה

וכשנוטלים אותם למטה ועושים בהם 
מתעורר אותו מעשה שלמעלה ו ,מעשה

   והרי בארנו , כגון אזוב ועץ ארז,שקשור בו

 éæç àú)ùéæ âî äéò ( äîë éîùá àø÷ðä ìë
 ïåðéàá àäã àùéã÷ àëìî éãáåò ïéàìò)éãáåòï( 

]ïééøá[ ãéáò åäéàã >àúúì< ïéìîá ïåì øéè÷ 
 åäá éãáòå àúúì ïåì ïéìèð ãëå àìéòìã ïéàìò
 äá øéè÷ã àìéòìã àãáåò àåää øòúà àãáåò

àðîé÷åà àäå æøà õò àáåæà ïåâë  
  ëø/á  ב/רכ

ם בשם ויש מהם שאחוזי. הדברים
 , וערבה, הדס, ואתרוג, כמו לולב,קדוש

 ועל .שכולם אחוזים בשם הקדוש למעלה
ז אותם ולעשות בהם ו לאח,כך שנינו

àùéã÷ àîùá ïãéçàã åäééðî úéàå éìîà 
ïåâëá ïãéçà åäìëã äáøòå ñãä âåøúàå áìåì 

 ïåì àãçàì ïðéðú àã ìòå àìéòì àùéã÷ àîùá

                                                           

ן "מאי. ל"י זצ"נו הארה כמו שביאר בכלל ופרט רבי"אותיות שם הויה ב' מינים רומזים לד'  פירוש כי דא
 ).א"נ(

 )הערת הזוהר(א ” ויקרא קד עב
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 .אותו שאוחז בושמחה למעשה כדי לעורר 
 צריך , בדברים ומעשה,ועל זה שנינו

זהו . להראות דבר כדי לעורר דבר אחר
 "כל הנקרא בשמי ולכבודי"שכתוב 

 ליחד ,"בראתיו" . כבודי לעורר,)בראתיו(
אף " ). לעשות בו מעשה כח,"יצרתיו" .יאות

  . לעורר בו כח שלמעלה,"עשיתיו

 àåää äåãç àøòúàì ïéâá àãáåò åäá ãáòîìå
å äéá ãéçàã ïééòá àãáåòå ïéìîá ïðéðú àã ìò

>äàæçàì <)äàæçúàì( äìî àøòúàì ïéâá äìî 
 áéúëã àåä àãä àøçà)æ âî äéòùé ( àø÷ðä ìë

 éîùá)éãåáëìå)] (åéúàøá éãåáëìå[( àøòúàì 
 åéúàøá éø÷é)äéì àãçàì] (éì àãç éì[ åéúøöé 

 àãáåò äéá ãáòîì>ð"àìéç à< åéúéùò óà 
]ã[ äéá àøòúàì]àìéç[òìã ìé:  

 היינו ,"כל הנקרא בשמי" ,דבר אחר
 ,"ולכבודי בראתיו" ".פרי עץ הדר"שכתוב 

וענף " היינו ,"יצרתיו" ".ת תמריםוכפ"היינו 
וערבי " היינו ,"אף עשיתיו" ".תועץ עב

 ,ותקון של זה שאמר הכתוב". נחל
 שהוא , דוקא"ולקחתם לכם ביום הראשון"

 אותו ,אבל ביום הראשון. חמישי על עשור
 אלא יום שיצא ראשון ?יום ראשון מי הוא

 ,ניו של מים נובעיםי במעי)לכל(ע ולנס
משל למלך . ואנו רוצים להמשיכו לעולם

 באה אמו המלכה .שקשר בני אדם במאסר
 והמלך משגיח על ,והוציאה אותם לחרות

 מצאה אותם .כבודה ונתן אותם בידיה
 הרי הוצאתי אותם , אמרה.רעבים וצמאים

כך יום . כל ומשקהוא להם א תבי,לחרות
 ,הכפורים הזה מוציא את כולם לחרות

וצמאים  רעבים למזוןעומדים ואנו 
 . היא מעטרת את המלך בעטרותיו.לשתיה

 ,ביום הזה ידענו שמים נובעים שורים עמה
שואלים לשתות למי שהוציא אותם ו

זה .  ועל כך קוראים לו ביום ראשון,לחרות
 , ביום הזה אבל. והוא יפה,בספר האגדה

 אם בענני כבוד ,אברהם שהוא ראשית הכל
 ,הוא הראשית או במים הוא הראשית

  .ר בורות מיםושאברהם התחיל לחפ

 áéúëã åðééä éîùá àø÷ðä ìë øçà øáã
)î âë àø÷éå ( õò éøô]øãä[ åéúàøá éãåáëìå 

 åéúøöé íéøîú úåôë åðééä)åðééä( ] úåáò õò óðòå
åðééä åéúéùò óà[ ìçð éáøòå  éàäã àðå÷úå

 àø÷ øîàã)î âë àø÷éå ( íåéá íëì íúç÷ìå
 ìáà øåùò ìò äàùéîç àåäã à÷ééã ïåùàøä
 íåé àìà àåä ïàî ïåùàø íåé àåää ïåùàøä íåéá

 ïåùàø ÷éôðã)àìèðì( ]àìëì[ ïééîã éåòåáîá 
 àîìòì äéì àëùîàì ïééòá ïðàå ïéòéáð>ìúî 

àëìîì< ]àëìîì[éåøè÷á àùð éðá øè÷ã à 
>øèî äéîààúéðå< úúà ]ú÷éôàå) [ú÷éôàã( 

 ïåì áäéå äìéã àø÷éì çâùà àëìîå åøéçì ïåì
]àäãéá) [àãéá( úøîà ïéçöå ïéôééë ïåì úçëùà 

 åøéçì ïåì ú÷éôà àä]éúééà) [ïúééà( àìëéî ïåì 
 àìëì ÷éôà íéøåôëä íåé àä êë àééúùîå

 ïðàå åøéçì>éðôë <)éôë( ïðéçöå àðîéà÷ àðåæî 
 àéä àéúùîì>úøèòà<) úøèòúà( àëìîì 

>éåøèòá< ïéòéáð ïééî àäã àðòãé àîåé éàäá 
ì ÷éôàã ïàîì àééúùîì àðìéàù ïééøù äîòå ï

 åøéçì] àøôñá àã ïåùàø íåé äéì ïðéø÷ àã ìòå
àåä øéôùå àúãâàã[ íäøáà àîåé éàäá ìáà 

 éà àúåøéù àåä ø÷é éððòá éà àìëã àúåøéù
øôçîì éøàù íäøáàã àúåøéù àåä àéîáé 

éøéáàéîã :  
 שיצחק , זו באר של יצחק"פרי עץ הדר"

 וקרא לו ,הקדוש ברוך הוא] 'בחי[דר את יה
 . פרי של עץ ההדר הזה ידוע.עץ הדר

צדיק כתמר " שכתוב ,"ת תמריםוכפ"
 ולכן לא .רודי ולא נמצא ביניהם פ,"יפרח

 משום שלא עולה ,תו אלא כפ,תוכתוב וכפ
 , ובזה מתמלאת הבאר הזאת.זה בלי זה

 ההוא .אר מים עליונים שנובעיםמב
 וממנו מתמלאת הבאר עד ,מתמלא בתחלה

 øãä õò éøô)íù ( ÷çöéã ÷çöéã àøéá àã
á÷ì äéì øãäà" éàäã éøô øãä õò äéì àø÷å ä

 áéúëã íéøîú úåôë àòéãé øãä õò) áö íéìäú
âé ( åäééðéá çëúùà àìå çøôé øîúë ÷éãö

åôë àìà úåôëå áéúë àì àã ìòå àãåøô ïéâá ú
 éàä àéìîúà éàäáå àã àìá àã ÷éìñ àìã

ää ïéòéáð ïéàìò íéî øàáî øàáééìîúà à)à( 
 åäéàã ãò àøéá àééìîúà äéðîå àúéîã÷á

                                                           

 ).א"ד( שתפס בני אדם בבית האסורים ובאה הגבירה והוציאתם לחירות א
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 זה ענף של ,"וענף עץ עבת. "שנובעת לכל
 ,אילן הגדול שהתחזק ונשרש בשרשו

 שאחוז בכל ,נעשה אילן עליון על הכל
 עץ שאוחז ,תו ענף שהוא עץ עב.הצדדים

 שהרי מזה נוטל יסוד העולם ,את העבות
 זהו עולם ארץ ,ומתמלא כדי להריק בבאר

 הם שני נחלי הרי ,"וערבי נחל. "ההשקאה
 דבר .מתכנסים לתוכם להריק לצדיקהמים 
 אלה הם גבורות ,"וערבי נחל" ,אחר

 שבאים מצד אותו נחל ,שאחוזות ביצחק
 ולא ,ל נאהכ לכן ה.עליון ולא מצד האב

וערבי " . ולא עושה פירות,רותישם לפומב
 .ליהם שני עמודים שהגוף עומד ע,"נחל

 , כמו שנתבאר, ודאי"וערבי נחל"אבל 
  .ואלה הם כולם לרוקן מים לבאר

 àã úåáò õò óðòå àìëì åòéáð]àðìéàã àôðò [
)àòàã àððò( àùøúùàå óé÷úàã àáøáø 

 ãéçàã àìë ìò äàìò àðìéà ãéáòúà éåùøùá
éøèñ ìëáäáò õò åäéàã óðò  ãéçàã õò úå

ìò éàäî àäã úåáìèð àéìîúàå àîìòã àãåñé 
 àúåé÷ùã à÷øà àîìò àåä éàä àøéáá à÷øàì

 ìçð éáøòåäéøà àééîã ïéìçð ïéøú ïåðéà 
 éáøòå øçà øáã ÷éãöì à÷øàì åäá ùéðëúà
 ÷çöéá äéá ïãéçàã ïøåáâ ïåðéà ïéìà ìçð

 àåääã àøèñî ïééúàã]ìçð[ àøèñî àìå äàìò 
 àáàã] êë ïéâáë àìå ïéøéôì àîéñá àìå éàé àì

ïéøú ìçð éáøòå ïéøéô ãéáò) [ìçð éáøòåïéãä ( 
éáøòå ìáà åäééìò àîéé÷ àôåâã ïéîéé÷á ìçð 

 à÷øàì åäìë ïåðéà ïéìàå øîúàã äîë éàãå
àøéáì àééîâ:  

ולקחתם לכם ביום הראשון " ,דבר אחר
 ,"כפת תמרים" . זה אברהם,"פרי עץ הדר

 . זה יעקב,"תווענף עץ עב" .זה יצחק
 אלה הן שתי הדרגות ,"וערבי נחל"

ת ו משום שעץ עב, ששונה זהומה. שאמרנו
ודאי זה , החלקיםלכל  שאוחז ,זה יעקב

 זו ,"פרי עץ הדר" , אבל הרי בארנו.יעקב
כפת " . זו גבורה תחתונה,באר יצחק

 , קשר שנקשר בבאר, כפת חסר,"תמרים
כפותים [ "כפיתו בסרבליהון"כמו שנאמר 

 משום שאלה לא עולים זה ,]רבליהםבס
 ענף הוא עליון ,"תווענף עץ עב" .בלי זה

 כמו ,שנעשה עץ עבות ואוחז לכל עבר
 בכל , זה יצחק,"ערבי נחל" .שנאמר

הצדדים שאחוזים בצד הנחל ולא בצד 
 אף על גב שבנחל הזה לא , ששנינו.האב

  . מתעוררים ממנו דינים,נמצא דין

]øçà øáã[ )î âë àø÷éå (å íåéá íëì íúç÷ì
 íéøîú úôë íäøáà àã øãä õò éøô ïåùàøä
 ìçð éáøòå á÷òé àã úåáò õò óðòå ÷çöé àã

àîå ïøîàã ïéâøã ïéøú ïåðéà ïéìàé éàä éðúîã 
ìëì ãéçàã á÷òé àã úåáò õòã ïéâáïé÷ìç åä 

 øãä õò éøô àðîé÷åà àä ìáà á÷òé àã éàãå
 àã]àøéá) [á÷òé( úôë äàúú äøåáâ àã ÷çöéã 
îú äîë àøéáá øù÷úàã àøåù÷ øñç úôë íéø

 øîà úàã)àë â ìàéðã ( ïéâá ïåäéìáøñá åúéôë
 úåáò õò óðòå àã àìá àã ïé÷ìñ àì ïéìàã
 ìëì ãéçàå úåáò õò ãéáòúàã äàìò àåä àôðò
 ìëá ÷çöé àã ìçð éáøò øîúàã äîë àøèñ
 àøèñá àìå àìçðã àøèñá ïãéçàã éøèñ

 ïðéðúã àáàã]ìçð éàäáã áâ ìò óà àì àðéã 
äéá çëúùà) [éàäá åìéôàçëúùà àðéã ìçð ( 

äéðî ïéøòúî ïéðéã:  
 ,"וערבי נחל" ,ורב המנונא הזקן פרש

אלו שני העמודים שאמרנו שיוצאים מהם 
 הרי ראינו , אבל בא וראה. ויפה,מים

ששתי דרגות אלה שעומדות על דרגה של 
 יוצאים )הברכות(נוס גדול י פרי וכ,צדיק
 לא פרי ,ל לא יוצאים מהם וערבי נח,מהם

.  והכל יפה, והרי בארנו,ולא טעם ולא ריח

 ïåðéà ìçð éáøòå ùéøô àáñ àðåðîä áøå
 ïéîéé÷ ïéøú>àééîã ïøîà÷ã <)àéîã åøîà÷ã( 

 éæç àú ìáà øéôùå åäééðî é÷ôð]ïðéæç àä[ 
 ÷éãöã àâøã ìò éîéé÷ã ïéìà ïéâøã ïéøúã

>àáéà <)àëéà( ]å[åùéðë) ùð øáã( ]àáøáø[ 
>ð"ïàëøáã à< é÷ôð àì ìçð éáøòå åäééðî é÷ôð 

                                                                                                                                                                                     

à øâä úåäâäá ÷çîð"à . 
áéáøòå ìáà  –øâä úåäâäá ÷çîð "à.  

 ).הערת הזוהר(ג " שייך כאן מה שבסוף הספר סימן נג
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 åäééðî]å àáéà[àìà àäå àçéø àìå àîòè   ועל כן אתרוג 
 øéôù àìëå àðîé÷åà]âåøúà àã ìòå) [âååãæàå(  

  àëø/à  א/רכא
 כפת . לולב בימין. כנגד הלב,בשמאל

 שהרי צדיק כפות הוא , וקשור בכל,בכל
 וזהו קשר , וקשור בכל,בכל הצדדים

 שכל , אמר יפהובספר האגדה. ונההאמ
מזמינים שעם הקדוש אלה הם אורחים 

 ,א אותםו שצריכים למצ,ביום הזהאותם 
 ובהם מבקש אדם ,כיון שהזמין אותם

 אשריהם ישראל שיודעים .בקשתו למלך
 ויודעים דרכי התורה ,דרכי המלך הקדוש

 לזכות בהם בעולם הזה ,ללכת בדרך אמת
  .ובעולם הבא

éá÷ì àìàîùá úôë àðéîéá áìåì àáì ì
 ìëá àåä úåôë ÷éãö àäã àìëá øéè÷å àìëá
 àøåù÷ àåä àãå àìëá øéè÷å ïéøèñ
 ìëã øîà÷ øéôù àúãâàã àøôñáå àúåðîéäîã

 ïéìà ïåðéà ïéðéîæã ïéæéôùåà>àùéã÷ àîò <
)ïéùéã÷ ïéîò( åäì àçëùàì ïééòáã àîåé éàäá 

 äéúåòá àëìîì ùð øá éòá åäáå ïåì ïéîæã ïåéë
ëæ àëìîã éåçøà ïéòãéã ìàøùé ïåðéà ïéà

 çøåàá êäîì àúééøåàã éåçøà ïéòãéå àùéã÷
éúàã àîìòáå ïéã àîìòá åäá éëæîì èåù÷:  

ביום הזה יוצאים ישראל בסימנים 
 . משום שהם נצחו בדין,רשומים מהמלך

 ,סימני האמונההם  ,הם הסימניםה ומ
 לשני בני אדם ]משל. [חותם המלך העליון

עולם לא ה ו,ני המלך לדיןפשנכנסו ל
 יצא לגיון אחד מבית .יודעים מי מהם נצח

 מי שיצא , אמר להם. ושאלו אותו,המלך
כך כל . ובידו סימני המלך הוא שנצח

 ,העולם נכנסים לדין לפני המלך העליון
 מיום של ראש השנה ויום ,והוא דן אותם

 ובין , עד חמש עשרה יום לחדש,הכפורים
 ,ם צדיקים בתשובהכך נמצאו ישראל כול

 ולא יודעים ,כה ולולב ואתרוגוטורחים בס
 , המלאכים העליונים שואלים.מי נצח בדין
 , אומר להם הקדוש ברוך הוא.מי נצח בדין

 ,אלה שמוציאים בידיהם את הסימנים שלי
ביום הזה יוצאים ישראל . הם נצחו בדין

 נכנסים , בתשבחות ההלל,שם המלךובר
 כולם .ולב בימין ל, אתרוג בשמאל,לסכה

רואים שישראל רשומים ברשומי המלך 
אשרי העם " , פותחים ואומרים,יםהקדוש

עד כאן ". אלהיו' שככה לו אשרי העם שה
 ואפילו ,ת האורחיםשמח , הכלשמחת

ה ומתברכים שמחאומות העולם שמחים ב
ם ליבשב ולכן מקריבים בכל יום ,ממנה

 . ויתברכו מאתנו,להטיל עליהם שלום

 åâî ïéîéùø ïéðîéñá ìàøùé é÷ôð àã àîåéá
 ïåðéà ïéðîéñ éàîå àðéã ïéçöð ïåðéàã ïéâá àëìî

ã àîúåç àúåðîéäî éðîéñ éøúì äàìò àëìî
 éòãé àìå àðéãì àëìî íã÷ åìàòã àùð éðá
 àëìî éáî ïåéâì ãç ÷ôð çöð åäééðî ïàî àîìò
 ïéðîéñ éåãéáå ÷åôéã ïàî ïåì øîà åì åìéàù
 àðéãì ïéìàò àîìò éìåë êë çöð àåä àëìîã

øã àîåéî ïåì ïéàãå äàìò àëìî íã÷" íåéå ä
 êë ïéáå àçøéì ïéîåé éøñ ùîç ãò íéøåôëä

ùà ïéçøè àúáåéúá åäìë ïéàëæ ìàøùé åçëú
 àðéã çöð ïàî éòãé àìå âåøúàå áìåìå äëñá

 àðéã çöð ïàî åìàù éàìò éëàìî>á÷"ä< øîà 
éìéã ïéðîéñ åäééãéá é÷ôîã ïåðéà ïåìä ïåðéà 

 åîéùøá ìàøùé é÷ôð àîåé éàäá àðéã ïéçöð
 àúçáùåúá àëìîã>àìéìäã<ñá ïéìàò åëúåá 

éá áìåì àìàîùá âåøúà åäìë ïàîç àðéî
ùéã÷ àëìîã ïéîéùøá ïéîéùø ìàøùéãïéàâ 

 éøîàå éçúô)åè ãî÷ íéìäú ( äëëù íòä éøùà
åäéù íòä éøùà åì"éäìà ä" àúååãç ïàë ãò å

 íìåòä úåîåà åìéôàå ïéæéôùåàã àúååãç àìëã
]ïàãç[ ïéðáø÷ àã ìòå äðî ïéëøáúîå àúååãçá 

ïåëøáúéå íìù åäééìò àìèàì åäééìò àîåé ìëá 

                                                                                                                                                                                     

à "àìå àáéà "øâä úåäâäá ÷çîð"à ,áå àúéà åîå÷î"àëéà àìå." 
á  äëåñ)ôã"å.( 

המינים וכשישראל הם זכאין אותם '  פירוש המלאכים מכירין באורות העליונים שאליהם רומזים דג
הרשימין שהם החסדים מאירים למעלה ויודעים אז המלאכים שישראל נוצחים וזה עיקר להודיעם מאן 

מ אלא הכל תלוי "ה באות צרות ב"תה ואפנצח ולא לקיחת המינים בעלמא וכמה שנים נוטלים או
 ).א"נ(י "ז כ"הרמ. ברשימין
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הלאה יום אחד של המלך העליון מכאן ו
ביום " שכתוב ,ששמח בהם בישראל

 שהרי יום זה ".השמיני עצרת תהיה לכם
 משל .תו לישראלשמחמן המלך בלבדו 

  .'למלך שהזמין אורחים וכו

 äàìò àëìîã ãç àîåé äàìäìå ïàëî ïðéî
 áéúëã ìàøùéá åäá éãçã)äì èë øáãîá (

 ïî àã àîåé àäã íëì äéäú úøöò éðéîùä íåéá
 àëìîì ìàøùéá äéìéã àúååãç éåãåçìá àëìî

ïéæéôùåà ïéîæãàåëå ':  
אני חבצלת " ,רבי שמעון פתח ואמר
 כמה חביבה ".השרון שושנת העמקים
 ,דוש ברוך הואכנסת ישראל לפני הק

 והיא ,שהקדוש ברוך הוא משבח אותה
 וכמה משבחים .משבחת אותו תמיד

 .ומזמרים מזמינה תמיד לקדוש ברוך הוא
אשרי חלקם של ישראל שאחוזים בו בגורל 

 "עמו' כי חלק ה" ככתוב ,החלק הקדוש
 , זו כנסת ישראל"אני חבצלת השרון" .'וגו

 "השרון" .פי של נוי בגן עדןושעומדת בי
. שהיא שרה ומשבחת את המלך העליון

 שרוצה ,"אני חבצלת השרון" ,דבר אחר
 ,קות הנחל העמאלהיות משקה מהשק

 ".והיה השרב לאגם" כנאמר ,מקור הנחלים
 ,"שושנת העמקים" ").והיה השרון כערבה("

 כמו , מי הם העמקים.שעומדת בעומק הכל
חבצלת " ".'ממעמקים קראתיך ה"שנאמר 

 מאותו מקום של ,"חבצלת" ,"השרון
השקאת הנחלים שיוצאים ולא פוסקים 

 שושנה ,"שושנת העמקים" .לעולמים
 נסתם ,מאותו מקום שנקרא עומק הכל

  .מכל הצדדים

ïåòîù éáøáâ øîàå çúô )à á øéù ( éðà
 äáéáç äîë íé÷îòä úðùåù ïåøùä úìöáç

á÷ éî÷ ìàøùé úñðë"á÷ã ä" àéäå äì çáùî ä
áùî äîëå øéãú äéì úçáùî ïéøîæîå ïéç

á÷ì øéãú äéì úðéîæà" ïåä÷ìåç äàëæ ä
 àùéã÷ à÷ìåçã àáãòá äéá ïãéçàã ìàøùéã

 áéúëã äîë)è áì íéøáã (åäé ÷ìç éë" åîò ä
åâå 'ìàøùé úñðë àã ïåøùä úìöáç éðàã 

 àéäã ïåøùä ïãòã àúðâá éåðã åøéôùá àîéé÷ã
 éðà øçà øáã äàìò àëìîì úçáùîå äøù

ùàì àéòáã ïåøùä úìöáç àìçðã åé÷ùî äà÷
 øîà úàã äîë ïéìçðã àòåáî à÷éîò) äéòùé

æ äì ( íâàì áøùä äéäå>ð" à ïåøùä äéäå
äáøòë )è âì íù(<àîéé÷ã íé÷îòä úðùåù ä 

 úàã äîë íé÷îò ïåðéà ïàî àìëã àú÷éîòá
 øîà)à ì÷ íéìäú (åäé êéúàø÷ íé÷îòîî" ä

 åé÷ùã øúà àåääî úìöáç ïåøùä úìöáç
ô àìå ïé÷ôð ïéìçðã úðùåù ïéîìòì ïé÷ñ

 à÷éîò éø÷àã øúà àåääî äðùåù íé÷îòä
ïéøèñ ìëî íéúñ àìëã:  

 ,קה כחבצלתו בתחלה יר,בא וראה
 אחר כך שושנה .קיםושהעלים שלה יר

 שושנה בששה .מה בצבעים לבניםואד
 ,צבע לצבע שמשתנית מ,"שושנת" .עלים

 בתחלה ,"שושנת. "יהצבעומשנה את 
ג במלך נקראת  בזמן שרוצה להזדוו.חבצלת
 אחר שנדבקה עם המלך באותן ,חבצלת

 משום שכתוב ,נשיקות היא נקראת שושנת
 ,"שושנת העמקים" ".שפתותיו שושנים"

יה לפעמים לטוב צבעשהיא משנה את 

úà÷åøé àúéîã÷á éæç àåïéôøèã úìöáçë æ 
]äìéã[âá à÷îåñ úðùåù øúáì ïé÷åøé  ïéðåå

 úàéðúùàã úðùåù ïéôøè úéùá äðùåù ïéøååç
]àðååâî[ úðùåù àäðååâ úàéðùå àðååâì 

 àéòáã àðãòá úìöáç àúéîã÷áì äéá àâååãæà
 äéá ú÷áãúàã øúá úìöáç éø÷à àëìîá
 áéúëã ïéâá úðùåù éø÷à ïé÷éùð ïåðéàá àëìîá

)âé ä øéù ( íé÷îòä úðùåù íéðùåù åéúåúôù

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(' וכו'  קד ביום החףור דמא'  חוזר שם לפא
 ).א"ד(א " אמור קז עב

â  æ÷ àø÷éåá ñôãð)úîà êøã.( 
  ).ו"לש(א "לעיל ו ע ד
רסה א ”א רסג ע”א קפא ע”א קלא ע”א קן ע”ב קז ע”ב לה ע”ב ויקרא כ ע”ב סג ע” שמות מט עה

 ).א"ד(ב ”ע
 ).מ"דפ(דוקא  ו
 ).א"ד( עלים ז
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 לפעמים לרחמים ולפעמים ,ולפעמים לרע
  .לדין

ðîæ àäðååâ àééðùî àéäã ùéáì ïéðîæå áèì ïé
ðîæ éîçøì ïéðîæïéàðéãì :  

ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי "
 שהרי בני , בא וראה".תאוה הוא לעינים

אדם לא מסתכלים ולא יודעים ולא 
משגיחים בשעה שברא הקדוש ברוך הוא 

 רצה ,בד אותו בכבוד עליוןיאת האדם וכ
 ובלב ,ממנו להדבק בו כדי שימצא יחידי

  במקום של דבקות יחידה שלא  ו,יחידי

 äåàú éëå ìëàîì õòä áåè éë äùàä àøúå
 íéðéòì àåä)å â úéùàøá ( àùð éðá àäã éæç àú

 àúòùá ïéçéâùî àìå ïéòãé àìå ïéìëúñî àì
á÷ àøáã"äàìò åøé÷éá äéì øé÷åàå íãàì äà 

 éàãéçé çëúùéã ïéâá äéá à÷áãúàì äéðî àòá
éàãéçé àúå÷áãã øúàáå éàãéçé àáìáåàìã   

  àëø/á  ב/רכא
 באותו ,משתנה ולא מתהפך לעולמים

 זהו שכתוב .קשר יחיד שהכל נקשר בו
אחר כך סטו מדרך ". ועץ החיים בתוך הגן"

 ועזבו את העץ היחיד העליון מכל ,האמונה
דבק במקום שמשתנה י ובאו לה,האילנות

 ומטוב לרע ומרע צבע לצבעומתהפך מ
למטה  ונדבקו , וירדו מלמעלה מטה.לטוב

 ועזבו את האילן היחידי ,בשנויים רבים
אשר " זהו שכתוב .העליון מכל האילנות

 ,ודאי, ' וגו"עשה האלהים את האדם ישר
 ,שאז התהפך לבם באותו הצד ממש

 לפעמים ,לפעמים לטוב לפעמים לרע
 בדבר הזה נדבקו בו .לרחמים לפעמים לדין

  . בקשו חשבונות רבים ונדבקו בהם,ודאי

 àìå éðúùà àøåù÷ àåääá ïéîìòì êôäúî
ää øù÷úà äéá àìëã àãåçé" ã)è á úéùàøá (

 àçøàî åèñ øúáì ïâä êåúá íééçä õòå
àãéçé àðìéà å÷áùå àúåðîéäîãä >äàìò <

)ïéàìò( øúàá à÷áãúàì åúàå ïéðìéà ìëî 
 ùéáì áèîå àðååâì àðååâî êôäúîå éðúùîã
 å÷áãúàå àúúì àìéòî éúçðå áèì ùéáîå

ïééåðùá àúúì äàãéçé àðìéà å÷áùå ïéàéâñ 
>äàìò<ää ïéðìéà ìëî " ã)èë æ úìä÷ ( øùà

éäìàä äùò"åâå øùé íãàä úà í ' ïéãë éàãå
 áèì ïéðîæ ùîî àøèñ àåääá åäééáì êôäúà
 äìî éàäá àðéãì ïéðîæ éîçøì ïéðîæ ùéáì ïéðîæ

 éàãå äá å÷áãúàã)íù ( íéáø úåðåáùç åù÷á
åäá å÷áãúàå:  

 עזבת ,אדם, ך הואהקדוש ברולו אמר 
ועץ " שכתוב , חיים.חיים ונדבקת במות

 שמי , שנקרא חיים,"החיים בתוך הגן
] אם[ .שאוחז בו לא טועם מות לעולמים

 זהו . הרי ודאי המות כנגדך, בעץ אחרדבק
 וכתוב ,"רדות מותורגליה י"שכתוב 

 ודאי ".צא אני מר ממות את האשהוומ"
 .שנדבק במקום המות ועזב מקום החיים

אם הוא . לכן נגזר עליו ועל כל העולם מות
 אם תאמר שכל . מה חטאו כל העולם,חטא

 ,מהכל ההעולם אכלו מהעץ הזה וזה קר
 , אלא בשעה שאדם עמד על רגליו.לא כך

 והיו ,ראו אותו כל הבריות ופחדו מלפניו
 והוא ,נוסעים אחריו כעבדים אחר המלך

באו נשתחוה " אני ואתם ,אמר להם
 כיון . וכולם הלכו אחריו.'וגו "ונכרעה

שראו שאדם משתחוה למקום זה ונדבק 

á÷ äéì øîà" ú÷áãúàå ééç ú÷áù íãà ä
 éø÷àã ïâä êåúá íééçä õòå áéúëã ééç àúåîá
 ïéîìòì àúåî íéòè àì äéá ãéçàã ïàîã íééç

 éàãå àä àøçà àðìéàá ú÷áãúà)àúåîì (
>êìá÷ì àåä àúåî<ää " ã)ä ä éìùî ( äéìâø

 áéúëå úåî úåãøåé)åë æ úìä÷ ( øî éðà àöåîå
 ÷áãúà àúåîã øúàá éàãå äùàä úà úåîî

úà êë ïéâá ééçã øúà ÷áùå ìë ìòå äéìò øæâ
 éà åèç äî àîìò ìë àèç àåä éà àúåî àîìò
 éîøúàå àã àðìéàî éìëà àîìò ìëã àîéú

îàìëá ìò íéà÷ íãàã àúòùá àìà éëä åàì 
 ååäå äéî÷î åìéçãå åäìë ïééøá äéì åîç éåìâø

àëìî øúá ïéãáòë äéøúáà ïéìèðâ øîà àåäå 
 ïåúàå àðà ïåì)å äö íéìäú ( äåçúùð åàá

                                                           

 ).א"ד( והיה מכבדו בכבוד גדול א
á  àìëì)ôã"å.( 

ר קודם החטא היו במדרגת בני אדם של עתה "א שהבהמות שבזמן אדה"אדיר במרום דף יא ע' עי ג
 ).א"ב כו ע"ה ח"דע(
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 וגרם מות לכל , כולם נמשכו אחריו,בו
 ,ואז השתנה האדם לכמה צבעים. העולם

 לפעמים מות ,לפעמים דין לפעמים רחמים
 ולא עומד בקיום תמיד ,לפעמים חיים

 , משום שאותו מקום גרם לו,באחד מהם
המתהפכת  ,ולכן נקרא חרב המתהפכת

 , מרחמים לדין, מטוב לרע,מצד זה לצד זה
 טוב , מתהפכת היא בכל,בַרמשלום לְק

והמלך ". ועץ הדעת טוב ורע" שכתוב ,ורע
 , הוכיח אותו, לרחם על מעשיו,העליון

ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל " ,ואמר לו
בל ממנו ונמשך י והוא לא ק.' וגו"ממנו

ה  שהרי אש,רש לעולמיםו וג,אחר אשתו
 , ולא יותר)למקום זה(למקום עולה 

 לעולם ,בא וראה. והאשה גרמה מות לכל
כימי " ".כי כימי העץ ימי עמי"הבא כתוב 

 , באותו הזמן כתוב, אותו שנודע,"העץ
אלהים דמעה ' בלע המות לנצח ומחה ה"

מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר מעל כל 
  .' וגו"הארץ

å äòøëðååâ 'çã ïåéë äéøúáà åäìë åìæàåæ íãàã å
 åëùîúà åäìë äéá ÷áãúàå øúà éàäì ãéâñ
 éðúùà ïéãëå àîìò ìëì àúåî íéøâå äéøúáà
 ïéðîæ éîçø ïéðîæ àðéã ïéðîæ ïéðååâ äîëì íãà
 ãçá øéãú àîåé÷á íéà÷ àìå ééç ïéðîæ àúåî
 éø÷à àã ìòå äéì íéøâ øúà àåääã ïéâá åäééðî

)ãë â úéùàøá( øç úëôäúîä úëôäúîä á
 éîçøî ùéáì áèî àã àøèñì àã àøèñî
 áè àìëá àéä úëôäúî àáø÷ì íìùî àðéãì

 áéúëã òøå)íùè á  ( àëìîå òøå áåè úòãä õòå
 äéì øîàå äéì çëåà éåãáåò ìò àîçøì äàìò

åâå åðîî ìëàú àì òøå áåè úòãä õòîå ')æé íù (
 äéúúà øúá êùîúàå äéðî ìéá÷ àì àåäå

òì êøúúàå ïéîì> àúúà àäãàøúàìà à÷ìñ 
øéúé àìå< éæç àú àìëì àúåî íéøâ àúúàå 

 áéúë éúàã àîìòì)áë äñ äéòùé ( éîéë éë
 äéá àòãåîúùàã àåää õòä éîéë éîò éîé õòä

]àðîæ[ )ã àðéîç( áéúë)ç äë íù ( úåîä òìá
åäé äçîå çöðì"éäìà ä" íéðô ìë ìòî äòîã í

åâå õøàä ìë ìòî øéñé åîò úôøçå'á:  
 אמר , שנינו".ויקרבו ימי ישראל למות"

ויחי יעקב בארץ מצרים " כתוב ,רבי חייא
 וכאן , שם בקיומו יעקב".שבע עשרה שנה
ויקרבו ימי " שכתוב ,במיתתו ישראל

 , כך הוא ודאי, אמר רבי יוסי".ישראל למות
 ,שהרי לא כתוב ויקרב יום ישראל למות

 , וכי בכמה ימים מת בן אדם,"ימי"אלא 
 ברגע אחד מת ויוצא מן ,רי בשעה אחתוה

 כשהקדוש ברוך ,אלא כך למדנו. העולם
 כל אותם ,הוא רוצה להשיב אליו את רוחו

ימים שעומד בן אדם בעולם הזה נפקדים 
 וכשנקרבים לפניו ,לפניו ונכנסים בחשבון

 ומשיב הקדוש , מת האדם,להיכנס בחשבון
 אותו ההבל .ברוך הוא אליו את רוחו

אשרי .  משיב אותו אליו,פח בושהוציא ונ
חלקו של אותו אדם שימיו התקרבו אל 

 ולא נדחה יום אחד מהם ,המלך בלי בושה
 שימצא באותו יום שנעשה בו ,החוצה

 úåîì ìàøùé éîé åáø÷éå)èë æî úéùàøá (
à àðàú" áéúë àééç ø)çë íù( õøàá á÷òé éçéå 

òáù íéøöîá÷òé äéîåé÷á íúä äðù äøùò â 
 éîé åáø÷éå áéúëã ìàøùé äéúúéîá àëäå

à úåîì ìàøùé" àì àäã éàãå àåä éëä éñåé ø
 éëå éîé àìà úåîì ìàøùé íåé áø÷éå áéúë
 àãç àúòùá àäå ùð øá úéî éîåé äîëá
 àðàú éëä àìà àîìòî ÷éôðå úéî àãç àòâøá

á÷ ãë"éîåé ïåðéà ìë äéì äéçåø àáúàì éòá ä ï
 äéî÷ ïã÷ôúà àîìò éàäá ùð øá íéà÷ã
 ìòéîì äéî÷ åáéø÷úà ãëå àðáùåçá ïéìàòå

ùð øá úéî àðáùåçáãá÷ áéúàå " äéì äéçåø ä
 äàëæ éáâì äéáúåà äéá çôðå ÷éôàã ìáä àåää
 éáâ åáéø÷úà éåîåéã ùð øá àåääã äé÷ìåç

                                                                                                                                                                                     

à )ñ" ààã øúàì (–ôãá óñåð "å. 
 ). אמתדרך, הערת הזוהר(כ נדפס בויקרא "ע ב
 ).א"ד( קודם מתתו בעת שהיה חי והיה בקיומו ג
ל "כמש' לאה ותתאה בינה ומע כי נשמות ישראל חוזרים לשרשה מקום שממנו חוצבו הוא שכינתא ד

 ).א"נ(ב "הרש. ש"ו ע"ח וריש דף מ"ריש דף כ
 ).א"ד( בלא ביוש ובזיון ה
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ואיך ( . לכן כתוב בצדיקים קריבה,חטא
 משום שקרבים ימיו לפני המלך בלי )יקרבו
 שלא כתוב בהם ,אוי לרשעים. בושה

 , לפני המלך ואיך יקרבו הימים,קריבה
 ולכן ,שהרי כל ימיו נמצאו בחטאי העולם

לא יקרבו לפני המלך ולא ימנו לפניו ולא 
 . אלא הם מתכלים מתוכם,יזכרו למעלה
דרך רשעים כאפלה לא ידעו "עליהם כתוב 

  .במה יכשלו

éáòúàã àîåé àåääá çëùéã øáì àáåç äéá ã
 àáéø÷ àé÷éãöá áéúë êë ïéâá)ïåáø÷é êéäå (

 éåå àôåñë àìá àëìî éî÷ éåîåé åáéø÷ã íåùî
 ïåáø÷é êéäå àáéø÷ åäá áéúë àìã àéòéùøì

îåéå àîìò éáåçá éåîåé ìë àäã àëìî éî÷ é
 àìå àëìî éî÷ ïåáø÷é àì êë éðéâáå åçëúùà
 ïåðéà àìà àìéòì åøëãé àìå äéî÷ ïåðîúé

î ïàéöù áéúë åäééìò åäééååâ)èé ã éìùî ( êøã
åìùëé äîá åòãé àì äìôàë íéòùø  

  áëø/à  א/רכב
 בלי , ודאי"ויקרבו ימי ישראל"וכאן 

ימי " ולכן ,מהיה שלשמח ב, בשלמות,בושה
 . שהיה ישראל יותר שלם מיעקב,"ישראל

 ,"ויעקב איש תם" הרי כתוב ,ואם תאמר
 אבל לא שלם בדרגה , שלם היה.שלם
 , אמר רבי יוסי,שנינו. נה כמו ישראלעליו

 יש ,בשעה שימי האדם נפקדים לפני המלך
 והם רחוקים מלפני ,צדיק שנפקדים ימיו

 הם , ויש צדיק שכאשר נפקדים ימיו,המלך
 ,חקיםוקרובים וסמוכים למלך ולא מר
 אשרי .נכנסים בלי בושה וקרבים למלך

ויקרבו ימי ישראל " זהו שכתוב .חלקם
  ".למות

àëäå ìàøùé éîé åáø÷éå )èë æî úéùàøá( 
 íéìù àúååãçá àúåîéìùá àôåñë àìá éàãå
 ìàøùé øéúé íéìù äåäã ìàøùé éîé êë éðéâáå

 áéúë àäå àîéú éàå á÷òéî)íùë äë æ ( á÷òéå
 àâøãá íéìù àìå äåä íéìù íéìù íú ùéà
 àúòùá éñåé éáø øîà àéðú ìàøùéë äàìò

éåîåéãà÷ôúà ùð øáã éàëìî éî÷ ïãá úéà 
 úéàå àëìî éî÷î ïé÷éçøå éåîåé ïã÷ôúàã äàëæ
 ïéëéîñå ïéáéø÷ éåîåé ïã÷ôúî ãëã äàëæ
 ïéìàò àôåñë àìá ïé÷çøúî àìå àëìîì

ää ïåä÷ìåç äàëæ àëìîì ïéáéø÷å" éîé åáø÷éå ã
úåîì ìàøùé:  

 וכי , אמר רבי יצחק".ויקרא לבנו ליוסף"
 אמר רבי , אלא.שאר השבטים לא בניו הם

 , ששנינו,ף היה בנו יותר מכולם יוס,אבא
 מה ,בשעה שאשת פוטיפר דחקה את יוסף

ויבא הביתה לעשות מלאכתו ואין " ,כתוב
 פסוק זה היה צריך ".איש מאנשי הבית

מאנשי " מה זה ,לכתב ואין איש בבית
 אלא להכליל את דמותו של יעקב ".הבית

מאנשי " ולכן , שםהשהיתה שם ונמצא
 כיון . שם אבל איש אחר היה".הבית

 óñåéì åðáì àø÷éå)èë æî íù( éáø øîà 
 øîà àìà ïåðéà éåðá åàì ïéèáù øàù éëå ÷çöé
 ïðéðúã åäìëî øéúé äåä åðá óñåé àáà éáø
 óñåéì äéì ú÷çã øôéèåôã äéúúðàã àúòùá

 áéúë äî)àé èì íù ( úåùòì äúéáä àáéå
 éëä àø÷ éàä úéáä éùðàî ùéà ïéàå åúëàìî

á ùéà ïéàå äéì éòáî úéáä éùðàî åäî úéá
àììëàì àìàâã ïîú äåäã á÷òéã àð÷åéã 

                                                           

  .זוהר הרקיע' עי א
נ כי מהמצות מעשיות יקנו "לבושין לנר' י האדם נעשו גנ כך מימ"דע כי כמו שהנשמה מתחלקת לנר ב

קנין ממש להעשות לבוש לנפש בחלק היום ובעסק התורה נעשו מחלקי היום השייכים לרוח מלבוש הרוח 
ומכוונת התורה והמחשבה עולה מחלקי היום השייכים לנשמה מלבוש לנשמה נמצא שימי האדם הם רוח 

כחות הנשמה וימי ' והם נחלקים בסוד פנימי ואמצעי וחיצון כנגד ג' ש ימים יוצרו וגו"ממש נבראים כמ
ה והנשמה יושבת תחת כסא הכבוד "א בע"ש במ"צללים שבאדם כמ' האדם הם לבושי הנשמה והם ג

ע הארץ כי שם ביתו והנפש בההוא עלמא על הקבר בלבושו "בצרור החיים בבריאה והרוח בלבושו בג
ע הארץ ויקשור עם הרוח בלבושו ושניהם עולים לבריאה "לה לגט הנפש עו"ח ובשבת וי"הנזכר ובר

א למקומו כבתחלה "ט חוזר כ"ושבת ויח "ומתקשרים שם בנשמה היושבת שם בלבושה ולאחר שעבר ר
'  עי–מהמצות מעשיות יקנו . )נ"ש) (ה"ז(י אותו העלייה של שבת ויום טוב וראש חודש "וכל השגתם הוא ע

 ).ו"לש(ב "ב דף רי רע"ח
â  à÷ôàì)øâä úåäâä"à.( 

 ).א"נ(ת ודמות אביו יעקב נראה אל יוסף שם " ואפשר לרמוז כי תיבות ואין איש רד
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 ,שהרים יוסף עיניו וראה את דמות אביו
בא וראה מה .  לאחורושבישב בקיומו 

 ".ניוווימאן ויאמר אל אשת אד" ,כתוב
 אתה אמרת ,אמר לו הקדוש ברוך הוא

 חייך וימאן ויאמר אחר יבא ,"וימאן ויאמר"
 זהו שכתוב , ויתברכו בו,לברך את בניך

כיון . "וימאן אביו ויאמר ידעתי בני ידעתי"
" ידעתי" למה אמר ,"ידעתי בני"שאמר 

 בזמן "ידעתי בני" אלא אמר . אחרפעם
 כשראית את ,בני שאתה ,שעמדת בגופך

ידעתי " ולכן כתוב ,דמותי ושבת בקיומך
 , על מה שאמרת שזהו הבכור".בני ידעתי

 וכאן ,"גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל"
 לבנו ,"ויקרא לבנו ליוסף"כתוב מאחר ש

  .סף ממשליו

 ùéà ìáà úéáä éùðàî êë éðéâáå ïîú çëúùàå
 àîçå éåðéò óñåé ÷éìñã ïåéë ïîú äåä àøçà
 àú àøåçàì áúå äéîåé÷á áéúé éåáàã àð÷åéã

 áéúë äî éæç)ç íù ( úùà ìà øîàéå ïàîéå
á÷ äéì øîà åéðãà" øîàéå ïàîéå úøîà úà ä

 êééç êðáì àëøáì éúéé àøçà øîàéå ïàîéå
ää äéá ïåëøáúéå" ã)èé çî íù ( åéáà ïàîéå

 éðá éúòãé øîàã ïåéë éúòãé éðá éúòãé øîàéå
 éðá éúòãé øîà àìà àøçà éúòãé øîà éàîà

êôåâá úîéé÷ã àðîæáà úéîç ãë éøá úàã 
 áéúë êë éðéâáå êîåé÷á úáúå éìéã àð÷åéã

 úøîàã äî ìò éúòãé éðá éúòãé àåä àãã
 àëäå ìãâé àåä íâå íòì äéäé àåä íâ àøëåá

>êë ïéâá< óñåéì åðáì óñåéì åðáì àø÷éå áéúë 
ùîîá:  

 שבדמות ,"ויקרא לבנו ליוסף" ,דבר אחר
 ,יוסףל שראה ה שכל מ.אחת היו נראים

 רבי יוסי .היה מעיד שבנו של יעקב היה
 ועוד שיוסף זן אותו , הכל כך הוא,אמר

 ולכן בנו ממש יותר ,ואת בניו בזקנותו
 למה ליוסף ,"ויקרא לבנו ליוסף" .מכולם

 משום שהיתה רשות בידו .ולא לאחר
 כיון שיעקב ,רבי יוסי אמר. להעלותו משם

היה יודע שבניו ישתעבדו בגלות שם 
 למה לא נקבר שם כדי שזכותו ,במצרים

 והרי , למה רצה לעלות משם,תגן על בניו
ה  איפ,"כרחם אב על בנים"כתוב 

 בשעה שהיה ,אלא כך שנינו. הרחמנות
 , והיה אומר, היה פוחד,יורד יעקב למצרים

 ,י בין העמיםַנלו ַבַכחס וחלילה ִיאולי 
ואולי הקדוש ברוך הוא יסלק שכינתו ממני 

וירא אלהים אל יעקב " , מה כתוב.כבתחלה
 )' וגו"ם לישראל"ויאמר אלהי"א "ס(', וגו

דול אל תירא מרדה מצרימה כי לגוי ג
 ומה שאמרת אולי אסלק ".אשימך שם

  ".אנכי ארד עמך מצרימה" ,שכינתי מבינך

 ãç àð÷åéãáã óñåéì åðáì àø÷éå øçà øáã
î ìëã ïééæçúî ååääâ ãéäñà äåä óñåéì éîçã 

 àåä éëä àìë øîà éñåé éáø äåä á÷òéã äéøáã
äéúåáñá éåðáìå äéì ïæ óñåéã ãåòåã êë éðéâáå 

éå åäìëî øéúé ùîî åðá éàîà óñåéì åðáì àø÷
 äéãéá äåä àúåùøã íåùî àøçàì àìå óñåéì
 äåä á÷òéã ïåéë øîà éñåé éáø ïîúî äé÷ìñì
 íéøöîá ïîú àúåìâá ïåãáòúùé éåðáã òãé
 éåðá ìò äéúåëæ ïéâéã ïéâá ïîú øá÷úà àì éàîà

 áéúë àäå ïîúî à÷ìúñàì àòá éàîà) íéìäú
âé â÷ (à àúåðîçø àåä ïà íéðá ìò áà íçøë àì

 íéøöîì á÷òé úéçð äåäã àúòùá àðàú éëä
ç àîìéã øîà äåä ìéçã äåä" éðéá éðá ïåöúùé å

á÷ àîìéãå àéîîò" äéúðéëù ÷ìñé ä]éðî) [äî( 
 áéúë äî àúéîã÷ë)é äì úéùàøá ( àøéå

éäìà"åâå á÷òé ìà í'ä )â íù ( äãøî àøéú ìà
 úøîàã äîå íù êîéùà ìåãâ éåâì éë äîéøöî

úðéëù ÷ìñà àîìéã êîò ãøà éëðà êðéáî é
äîéøöî) ã åî úéùàøá(:  

                                                                                                                                                                                     

à øâä úåäâäá ÷çîð"à. 
ש המקובלים "ה רומז לבחינת אמת ויוסף צדיק ויומתק יותר כמ" פירוש דגוף וברית חד דיעקב אעב

. כ לבנו ליוסף ממש"וא. ר"ל נפש אדה" היר ויוסף"ע דאדה"ר ובא לתקן ג"ה היה בחינת אדה"דיעקב אע
 ).א"נ(ן "מאי

â  ïàî)ôã"å.( 
 ).א"ד( בזקנותו ד

ä )ñ" àéäìà øîàéå"åâå ìàøùéì í') á åî íù ((–ôã "å. 
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 פוחד אני שמא אקבר שם ,אמר עוד
ואנכי " , אמר לו.ולא אזכה עם אבותי

גם " . ממצרים"אעלך" ".אעלך גם עלה
לכן רצה .  להקבר בקבר אבותיך"עלה

 , אחד,]סיבות' לג [להעלות עצמו ממצרים
 שהרי ראה ,כדי שלא יעשו ממנו יראה

 .פרע מיראתםירוך הוא להשעתיד הקדוש ב
 שראה ששכינה תשים מדורה בין ,ואחד

 כדי שיהיה גופו דר בין , ואחד.בניו בגלות
 ולא ימנה ,כלל ביניהםיגופות אבותיו לה
 הגוף של יעקב ,ושנינו. עם רשעי מצרים

 והיתה ,פיו של אדם הראשוןונמשך מי
 ,דמותו של יעקב דמות עליונה וקדושה

ולא רצה להקבר  ,דמות של הכסא הקדוש
רוד י שבאבות אין פ, וסוד הדבר.בין רשעים

". תיוושכבתי עם אב" ועל זה כתוב ,כלל
 בנו בדמות אחת של ,"ויקרא לבנו ליוסף"

 משום שברצון הרוח והלב הוליד ,הפנים
 , בא וראה מה כתוב.אותו יותר מכולם

 שכל רצונו של ,"המעט קחתך את אישי"
  ויקרא " ולכן ,יעקב היה ברחל

 àìå ïîú øá÷úà àîìéã àðìéçã ãåò øîà
 éúäáà íò äëæà>äéì øîà< íâ êìòà éëðàå 

àøá÷úàì äìò íâ íéøöîî êìòà äìòä 
 äéîøâ à÷ìñì àòá êë éðéâá êúäáàã àøá÷á
 àîç àäã àìçã äéðî ïåãáòé àìã ãç íéøöîî

á÷ã" àîçã ãçå ïåäéìçãî àòøôúàì ïéîæ ä
 àúåìâá éåðá ïéá äéøåãî éåùé àúðéëùã ãçå

 éåúäáàã åäééôåâ ïéá øééã äéôåâ àäéã ïéâá
>åäééðéá àììëúàì< àéáééç íò éðîúé àìå 

 éåøôåùî êéùîúà á÷òéã àôåâ ïðéðúå éàøöîã
 àð÷åéã á÷òéã äéð÷åéã äåäå ïåùàøä íãàã
 àòá àìå àùéã÷ àéñøåëã àð÷åéã àùéã÷ äàìò
 úéì ïäáàã äìîã àæøå àéáééç éðéá àøá÷úàì

ã ìòå ììë àãåøô áéúë à)ì æî íù ( íò éúáëùå
 àð÷åéã ãçá åðá óñåéì åðáì àø÷éå éúåáà

 ïéôðàã>àúåòøáã ïéâá <)àúåòøá åðá( àçåøã 
 áéúë äî éæç àú åäìëî øéúé äéì ãéìåà àáìå

)åè ì íù ( àúåòø ìëã éùéà úà êúç÷ èòîä
êë ïéâáå äåä ìçøá á÷òéã  

  áëø/á  ב/רכב
  :óñåé åðáì àø÷éå  ".לבנו ליוסף

 , רבי שמעון פתח ואמר,ינושנ
' הנסתרת לה" .' וגו"אלהינו' ת להוהנסתר"

 בא וראה כמה יש לאדם להזהר ,"אלהינו
רצון ר על ו שלא יעבתבונן ולה,מחטאיו

 כל מה שאדם עושה בעולם , ששנינו,אדונו
 אותם מעשים כתובים בספר ונכנסים ,הזה

 והכל גלוי ,בחשבון לפני המלך הקדוש
אם יסתר איש "ב  זהו שכתו.לפניו

 , אם כך".'במסתרים ואני לא אראנו נאם ה
 .ונואדאיך לא ישמר אדם מלחטא לפני 

 מה שחשב אדם )מי( אפילו אותו ,ושנינו
 הכל נמצא לפני הקדוש ברוך ,ועלה ברצונו

  . ולא נאבד ממנו,הוא

 øîàå çúô ïåòîù éáø àðàú)çë èë íéøáã (
åäéì úåøúñðä"ðéäìà ä"åâå å 'ì úåøúñðäåäé" ä

ðéäìà" ùð øáì äéì úéà äîë éæç àú å
 ìò øáòé àìã àìëúñàìå éåáåçî àøäãæàì

úåòøà ãéáò ùð øáã äî ìë ïðéðúã äéøàîã 
 ïéìàòå ïéãáåò ïåðéà åáéúë àøôñá àîìò éàäá
 àééìâúà àìëå àùéã÷ àëìî éî÷ àðáùåçá

ää äéî÷" ã)ãë âë äéîøé ( ùéà øúñé íà
äé íàð åðàøà àì éðàå íéøúñîáå" éëä éà ä

à äéøàîã äéî÷ áçéîìî ùð øá øîúñé àì êé
 àåää åìéôà ïðéðúå>ïàî< )äî( ùð øá áéùçã 

á÷ éî÷ çëúùà àìë äéúåòøá ÷ìúñàå" àìå ä
äéðî ãéáàúà:  

 באותו לילה שנכנסה לאה אל ,בא וראה
יעקב ונתנה לו אותם סימנים שנתן יעקב 

מש בה י עלה ברצונו שהיא רחל וש,לרחל
פה ראשונה של יעקב יותה ט וא,תשמיש

 וסבר ,"כחי וראשית אוני" שכתוב ,היתה
 הקדוש ברוך הוא שהוא מגלה .שהיא רחל

 ,עמוקות ונסתרות ויודע מה שבחשכה
 ובכורת ראובן ,העלה אותו רצון למקומו

 משום שהרי של רחל , למה.עלתה ליוסף

 äéáâì äàì úìàòã àéìéì àåääá éæç àú
 á÷òé áäéã ïéðîéñ ïåðéà äéì úáäéå á÷òéã

÷éìñ ìçøì  àùåîù ùîùå ìçø éäéàã äéúåòøá
 áéúëã úåä á÷òéã àúéîã÷ äôè àéääå äá

)â èî úéùàøá ( éäéàã øáñå éðåà úéùàøå éçë
á÷ ìçø"úñîå àú÷éîò éìâ åäéàã ä òãéå àúø

 äéøúàì àúåòø àåää ÷éìñ àëåùçá äî
 àîòè éàî óñåéì ÷ìúñà ïáåàøã àúåøéëáå
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פה ראשונה שיצאה יטההיתה אותה 
ורה  אותה בכ, משום שהיתה שלה,מיעקב

 ורחל ירשה את ,ממש של ראובן ירש יוסף
ולכן סוד הדבר לא התעלה ראובן . שלה

 כלומר , אלא ראובן,בשם כשאר השבטים
ן הזה לא נודע  והּב. ראו בן סתם.ראו בן

 , ועל כן לא קראה לאה בני בשם הזה.שמו
 שהרי לאה ידעה את ,ולא נקרא ראו בני

 גלוי לפני הקדוש ברוך ,ושנינו. המעשה
א שאין רצון יעקב היה לחטוא לפניו הו

 ולא הסתכל ברצון באשה אחרת ,בזה
 ועל כך ,באותה שעה כשאר רשעי העולם

 שהרי ,"ויהיו בני יעקב שנים עשר"כתוב 
בניהם של שאר הרשעים בעולם שעושים 

 והרי דבר , נקראים בשם אחר,אותו מעשה
ויקרא לבנו " ולכן ,זה ידוע בין החברים

 , מהראשית ועד הסיום, בנו ממש,"ליוסף
  . היה בנו)בנו(

 àúéîã÷ äôè àéää úåä ìçøã àäã íåùî
 àúåøéëá àåää äìéã úåäã ïéâáå á÷òéî ú÷ôðã
 àåääì äúøé ìçøå óñåé úéøé ïáåàøã ùîî
 ïáåàø ÷ìúñà àì äìîã àæø êë ïéâáå äìéã

ë ïáåàø àìà ïéèáù øàùë àîùá åîç øîåì
øá)é(ïáåàø à íúñ ]éàäå) [éàäîå( òãéúà àì ïá 

 àîù éàäá éðá äàì àéø÷ àì àã ìòå äéîù
 ïðéðúå àãáåò úòãé äàì àäã éðá åàø éø÷à àìå

á÷ éî÷ éìâ" äéî÷ áçéîì äéúåòø åàì á÷òéã ä
úåòøá ìëúñà àìå éàäáäé àøçà àúúàá 

 áéúë êë ìòå àîìò éáééç øàùë àúòù àéääá
)áë äì íù ( àäã øùò íéðù á÷òé éðá åéäéå

 àãáåò àåää ïéãáòã àîìò éáééç øàùã åäééðá
 éáâì àã äìî àòéãé àäå ïåø÷à àøçà àîùá

 êë éðéâáå àéøáç)èë æî íù( óñåéì åðáì àø÷éå 
 àîåéñå àúåøéùî ùîî åðá)äéøá (äåä åðá:  

 במה השביע יעקב , אמר רבי יוסי,שנינו
 ,"תחת ירכישים נא ידך " שכתוב ,את יוסף

אלא באותו אות הברית שהיה רשום 
 , שזו חשיבות האבות יותר מהכל,בבשרו

אמר רבי . וברית זו היא סוד של יוסף
שים נא " באברהם וביעקב כתוב ,שמעון

 כלומר באותו ,"תחת ירכי" ,"ידך תחת ירכי
מקום שרמוז בשם הקדוש ומוציא זרע 

 כי , ביצחק לא כתוב.קדש נאמן לעולם
שים נא ידך "כאן  למה ,עוד. ו עשויצא ממנ

 ".אל נא תקברני במצרים] 'וגו[תחת ירכי 
שם הקדוש ו בר,אלא אמר לו יעקב ליוסף

 שהוציא זרע קדוש נאמן ,שבע לייהזה ה
 שלא , ונשמר ולא נטמא לעולמים,לעולם

יקבר בין אותם הטמאים שלא שמרו אותו 

à àðàú" óñåéì á÷òé äéì éîåà äîá éñåé ø
 áéúëã)á ãë íù ( àìà éëøé úçú êãé àð íéù

ã àîéé÷ úà àåääá àãã äéøùáá íéùø äåä
 àìëî øéúé ïäáàã àúåáéùç> àæø úéøá éàäå

åäéà óñåéã<ïåòîù éáø øîà á íäøáàá 
á÷òéáåâ úåçú éëøé úçú êãé àð íéù áéúë 

øúà àåääá øîåìë éëøéã àîùá àæéîøã 
àùéã÷ä àîìòì àðîéäî àùéã÷ àòøæ ÷éôàå 

áéúë àì ÷çöéáå  ïéâá éàî åú åùò äéðî ÷éôðã
íéù àëä àîòè àð ìà éëøé úçú êãé àð 

 óñåéì á÷òé äéì øîà àìà íéøöîá éðøá÷ú
 àòøæ ÷éôàã éì éîåà àùéã÷ àîéùø éàäá
 áàúñà àìå øéèðúàå àîìòì àðîéäî àùéã÷

                                                           

à  ïá åàø)ôã"å.( 
אולי לאשר לא נולד ישמעאל משרה כמו עשו מרבקה או לאשר עשה ישמעאל תשובה ויותר נכון  ב

 ).רת הזוהרהע(לאשר נולד קודם המילה 
  .זוהר הרקיע' עי ג
 ).א"נ(י ד היינו שם שד
כ "ז דוקא אחר שנימול שמתגלה אז העטרה וא"ד דעטרת הברית וה" דעיקר שם הקדוש משלים יוה

 ).א"נ(מ "א. זרעא קדישא גבי אברהם דהא יצחק הוא דנולד אחר שנימול לאפוקי ישמעאל
דשאני ביצחק שהוליד מרבקה טהור וטמא יחד שהרי מאברהם יצאו ישמעאל ובני קטורה '  אין להקו

ט הכא תינח באברהם שהיה לענין נשואין מתייחסת שבועת "ש מ"ק מה שייך כאן ענין מילה וז"אבל ק
ה לא נטמא לעולם לכן לא יכון לקוברו בין "שמפני שהוא ע' ותי. המילה כדי שלא יטמא יצחק בבנות כנען

ש לקמן "מ לא היו שומרים הברית בטהרה כמ"בגזירת יוסף מל שהיו עדיין מלין "את' שטופי זמה שאפי
ח בתוך דבריו דישמעאל "ה בז"ש מז"ויותר נראה כמ. י"ז כ"רמ.  שנימולופ"דלא נטרו ליה לעלמין ירצה אע

ק בעת ההיא שנשבע עדיין לא "ה ברוה"ש וכבר ידע אברהם אע"עשה תשובה וכתיב ביה גויעה כצדיקים ע
ל "ל בטעם שיצא עשו והדברים עתיקים ועי"י זצ"ש רבינו האר"אפשר לומר כמועוד . יצאו בני קטורה

 ).א"נ(ן "ק היטב מאי"שלום שהיה תמורת שלום יסוד ודו' א עשו גי"דעשו היה מקור הסט
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אשר בשר חמורים " שכתוב בהם ,לעולמים
 ,ואם תאמר". סוסים זרמתםבשרם וזרמת 

 למה , ששמר אותו מעל הכל,הרי יוסף
היה היה " כתוב , אלא שנינו.נקבר ביניהם

אל יחזקאל בן בוזי הכהן בארץ ' דבר ה
 והרי שנינו ששכינה ".כשדים על נהר כבר

 אז למה כאן , רק בארץ ישראל,לא שורה
 וכתוב ,"על נהר כבר" אלא כתוב .שכינה

 ארונו של , אף כאן".'ותהי עליו שם יד ה"
 אמר הקדוש ברוך .יוסף נשלך בתוך המים

 הגלות לא , אם יוסף יעלה מכאן,הוא
 אלא תהיה קבורתו במקום שלא ,יםיתתק

  .בני ישראל את הגלותיסבלו ] וכך[ ,טמאי

 åøèð àìã ïéáàñî ïåðéà ïéá øá÷úé àìã ïéîìòì
 åäá áéúëã ïéîìòì äéì)ë âë ìà÷æçé ( øùà

 éàå íúîøæ íéñåñ úîøæå íøùá íéøåîç øùá
îéú éàîà àìë ìò äéì øéèðã óñåé àä à

 áéúë ïðéðú àìà åäééðéá øá÷úà)â à íù ( äéä
ä øáã äéä ' õøàá ïäëä éæåá ïá ìà÷æçé ìà

 àì àúðéëùã ïðéðú àäå øáë øäð ìò íéãùë
 àëä éàîà ìàøùéã àòøàá àìà àéøù

 áéúëå áéúë øáë øäð ìò àìà àúðéëù)íù (
åäé ãé íù åéìò éäúå"á óñåé àëä óåà ä àéî

á÷ øîà äéìéã àðåøà éîøúà" óñåé éà ä
à àì àúåìâ àëäî ÷ìúñà àäú àìà íéé÷ú

 éðá ïåìáñéå áàúñé àìã øúàá äéúøåá÷
àúåìâ ìàøùé:  

 ראה יעקב שהרי , אמר רבי יוסי,שנינו
). כאבות(בכל נתקן לכסא הקדוש באבות 

 איך הגוף הזה יתאחד , יקבר, אם כך,אמר
שם נקראת  ואפילו המערה שנקבר .באבות
 משום שכל דבר של מכפלה הוא ,מכפלה

ובא .  אף המערה שנים ואחד,שנים ואחד
 . האבות זכו להקבר שם הם וזווגיהם,וראה
   ,יעקב

 àìëá àäã á÷òé àîç éñåé éáø øîà àðàú
 àùéã÷ àéñøëì ï÷úúà)ïäáàá( ]ïäáàë[ øîà 

 àúäáàá àãéçà àã àôåâ êéä øá÷úé àëä éà
ú øá÷úàã àúøòî åìéôàå àúìéôë éø÷à ïî

ãçå ïéøú àåä àúìéôëã äìî ìëã ïéâáà óåà 
ãçå ïéøú àúøòîá >éæç àúå <)àéðú( àúäáà 

á÷òé åäééâååæå ïåðéà ïîú àøá÷úàì åëæ  
  âëø/à  א/רכג

 והרי כתוב ,למה לא רחל .הוא ולאה
 אלא .קר הביתי שהיא ע,"ורחל עקרה"

לאה זכתה בו להוציא ששה שבטים מגזע 
 ולכן היא נתנה עמו ,תרקדוש בעולם יו

  .לזווג במערה

 áéúë àäå àì ìçø àîòè éàî äàìå àåä
)àì èë úéùàøá ( àø÷ò éäéàã äø÷ò ìçøå

äéá äúëæ äàì àìà àúéáãâ úéù à÷ôàì 
 êë éðéâáå øéúé àîìòá àùéã÷ àòæâî ïéèáù

æì äéîò úáäééúàåàúøòîá àâå:  
 כל ימיה היתה לאה ,אמר רבי יהודה

 ובכתה בשביל ,עומדת בפרשת דרכים
 והיא , כששמעה שהוא צדיק,יעקב

ועיני " והיינו שכתוב ,הקדימה תפלה לו
 כמו שבארנו שמקדימה ויושבת ,לאה רכות

רחל לא יצאה . בפרשת דרכים לשאול
 לכן זכתה לאה להקבר ,לדרכים לעולם

 ורחל קבורתה עומדת בפרשת דרכים ,עמו
אי מפדן וואני בב" זהו שכתוב .ונקברה שם

à" àäîåé ìë äàì äãåäé ø>úåä< úùøôá 
úòîù ãë á÷òéã äéðéâá úëáå àîéé÷ ïéçøåà 

)éìî( åðééäå äéì úîã÷à àúåìöå à÷éãö åäéàã 
 áéúëã)æé íù ( àðîé÷åàã äîë úåëø äàì éðéòå

úùøôá úáúéå úîã÷îã ìçø ìàùîì ïéçøåà 
 äàì äúëæ êë éðéâá àîìòì ïéçøåàì ú÷ôð àì
 úùøôá äúøåá÷ úîéé÷ ìçøå äéîò àøá÷úàì

                                                           

ל אחדים כפולים אבל כשהוא אומר כפלתא הוא "ל כשהיא כפל הם רק שניים ר"חיי שרה ור' פי'  כנזא
שלח ' בפ' נקיבות וזכר אחד כדאי' פלה וכן היה ענין שכיבת האבות במכפלה בתרין וחד והיינו לשון מכ

' נקבות והיינו לאדם השמאל ב' והיינו כזה אדם חוה שרה אברהם יצחק רבקה לאה יעקב הרי לכל זכר ב
 ).א"נ(ח "ז. נקבות ולאברהם מימין וליצחק משמאל וליעקב מימין

 ).א"ד(א " שלח לך קסד עב
ל דירת עולם "בית זבול ר' י שהוא ל"הפעם יזבלני אישי דפרש' אמרה לאה על בן הול דהיינו דק" נג

זעירא ששה בנים ' י יסוד ו"ת וע"ת' ו' ש כי ילדתי לו שהיא בחי"ואפשר שז. מ"א. שהוא קבורת המערה
 ).א"נ) (ן"מאי(ק "ודו' כנגד אות ו



úéùàøá 

996 

 עלי ,"עלי" מה זה ".מתה עלי רחלארם 
 ,"בארץ כנען בדרך" . כלומר בגללי,ודאי

 שלא יצאה בשבילי ,בגללי מתה בדרך
לכן לאה שיצאה . לעולמים כמו אחותה

 זכתה ,ובכתה בפרשת דרכים בשביל יעקב
 רחל שלא רצתה לצאת .להקבר עמו

 לכן קבורתה בפרשת ,ולשאול בשבילו
 זה ,ונתבאר וסוד הדבר הרי בארנו .דרכים

 , ששנינו,ובא וראה. בגלוי וזה בנסתר
דמעות רבות שפכה אותה הצדקת לאה 
כדי להיות חלקו של יעקב ולא של אותו 

 כל אדם , והיינו מה ששנינו.הרשע עשו
 אף ,ששופך דמעות לפני הקדוש ברוך הוא

 ולא , הוא יקרע,נשועל גב שנגזר עליו ע
 , מנין לנו.נש לשלוט בוויוכל אותו ע

 שהרי נגזר על לאה להיות חלקו של ,לאהמ
 היא בבקשתה הקדימה ליעקב ולא ,עשו

  .נתנה לעשו

 áéúëã àåä àãä ïîú úøá÷úàå ïéçøåà)íù 
æ çî ( éìò åäî ìçø éìò äúî ïãôî éàáá éðàå

 éðéâá êøãá ïòðë õøàá éðéâá øîåìë éàãå éìò
 äúçàë ïéîìòì éðéâá ú÷ôð àìã êøãá úúéî

>âáêë ïé< ïéçøåà úùøôá úëáå ú÷ôðã äàì 
 àìã ìçø äéîò àøá÷úàì äúëæ á÷òéã äéðéâá
 äúøåá÷ êë ïéâá äéãäá ìàùîìå ÷ôéîì úàòá
 øîúàå àðîé÷åà àä äìîã àæøå ïéçøåà úùøôá
 àéðúã éæç àúå àéñëúàá àãå àéìâúàá àã

 ú÷ãö àéää úàéãù ïéàéâñ ïéòîãã ïéâá äàì
åääá àìå á÷òéã äé÷ìåç éåäîì åùòã òùø à

 äéî÷ ïéòîã ãéùåàã ùð øá ìë ïðéðúã åðééäå
á÷ã" ä)å( òø÷úé àùðåò äéìò øæâúàã áâ ìò óà

 ïìðî äéá äàèìùì àùðåò àåää ìéëé àìå
 åùòã à÷ìåç éåäîì øæâúà äàì àäã äàìî
 àìå á÷òéì äéì úîéã÷à àúåòáá àéäå

åùòì äéì úáéäééúà:  
 ".תיוושכבתי עם אב" ,אמר רבי חייא

מה יתרון לאדם " ,יצחק פתח ואמררבי 
 בכמה ".ל תחת השמשובכל עמלו שיעמ

 בדברי שלמה תבוננומקומות נתבאר שה
 אבל כל דברי ,ונראה שדבריו סתומים

 כתוב ,ששנינו.  כולם נקראו בחכמה,שלמה
 בימי שלמה המלך ".ותרב חכמת שלמה"

 והיינו שכתוב ,עמדה הלבנה בשלמות
 ".ני קדםותרב חכמת שלמה מחכמת כל ב"

 , הרי פרשוה, מי הם בני קדם,שם שנינו
אבל חכמת בני קדם היא חכמה שירשו 

ויתן אברהם את " כתוב ,ששנינו. מאברהם
את כל אשר " מה זה ".כל אשר לו ליצחק

 זו חכמה עליונה שהיה יודע בשם ".לו
את " ומשמע .הקדוש של הקדוש ברוך הוא

 , כמו ששנינו. שהיה שלו,"כל אשר לו
.  ובכל שמה, בת שהיתה לאברהםבאותה

ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן "
 שנתן להם דברים .' וגו"תואברהם מתנ

 ובאיזה מקום .ידועים בכתרים התחתונים
 ומשם ירשו ,"אל ארץ קדם" ,השרה אותם

מחכמת כל " והיינו שכתוב ,בני קדם חכמה
  ".בני קדם

åâå éúåáà íò éúáëùå àééç éáø øîà ') íù
ì æî (ø øîàå çúô ÷çöé éá)â à úìä÷ ( äî

 ùîùä úçú ìåîòéù åìîò ìëá íãàì ïåøúé
 äîìùã éåìîá àðìëúñàã øîúà øúà äîëá
 äîìùã éìî åäìë ìáà ïéîéúñ éåìî éæçúàå

 áéúë àéðúã àúîëçá ïåø÷à åäìë)î"é ä à( 
äîìù úîëç áøúåà àëìî äîìùã éåîåéá 

 áéúëã åðééäå àúåîìùàá àøäéñ àîéé÷)íù( 
áøúå ïîú íã÷ éðá ìë úîëçî äîìù úîëç 

 ìáà äåî÷åà àä íã÷ éðá ïåðéà ïàî ïðéðú
 íäøáàî åúøéã àúîëç àéä íã÷ éðá úîëç

 áéúë àéðúã)ä äë úéùàøá ( úà íäøáà ïúéå
 àã åì øùà ìë úà éàî ÷çöéì åì øùà ìë

á÷ã àùéã÷ àîùá òãé äåäã äàìò àúîëç" ä
 ïðéðúãë äéìéã äåäã åì øùà ìë úà òîùîå
 äîù ìëáå íäøáàì äéì úåäã úá àéääá
 íäøáà ïúð íäøáàì øùà íéùâìéôä éðáìå

åâå úåðúî' )å äë úéùàøá ( ïéìéî åäì áäéã
 ìà ïåì éøùà øúà ïàáå ïéàúú ïéøúëá ïàòéãé
 åðééäå àúîëç íã÷ éðá åúøé ïîúîå íã÷ õøà

íã÷ éðá ìë úîëçî áéúëã:  
 יום אחד היה בא רבי שמעון ,שנינו

 והיה עמו רבי אבא ורבי , ללודמקפוטקיא
 ïåòîù éáø éúà äåä ãç àîåé àðàú

èåô÷î éáøå àáà éáø äéîò äåäå ãåìì àé÷
                                                           

 ).ב"ב פה ע"ה ח"דע(ה "כלומר בספירות ושמות הקדושים של הקב א
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 רבי אבא היה עיף ורץ אחרי רבי .יהודה
 ודאי , אמר רבי אבא. שהיה רוכב,שמעון

ירד רבי ". ילכו כאריה ישאג' אחרי ה"
ואשב בהר " ודאי כתוב , אמר לו,שמעון

 ודאי שחכמה ".ארבעים יום וארבעים לילה
 ,שבת אלא כשאדם יושב ולא הולךילא מתי

 את , והרי בארנו.ומואלא עומד בקי
 עכשיו ,"ואשב"הדברים על מה כתוב 

 ,אמר רבי אבא.  ישבו.במנוחה הדבר תלוי
ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני "כתוב 

חכמת " מה היא ".קדם ומכל חכמת מצרים
 ומה ,"חכמת מצרים" ומה היא ,"שלמה
 בא , אמר לו".חכמת כל בני קדם"היא 
ם  בכמה מקומות פרשוה באותו ש,וראה

 ,"ותרב" כשמתברכת מהכל כתוב ,שהלבנה
 שהתרבתה והתברכה ועמדה ,בימי שלמה

 אלף הרים מתגדלים ,ושנינו. בשלמות
 , וכולם היו לפניה שאיבה אחת,לפניה

 וגומעת את כולם ,ואלף נהרות גדולים לה
 צפרניה אוחזות באלף .בגמיעה אחת
   .ושבעים עברים

 äéøúáà èéäø äåäå éàì äåä àáà éáø äãåäé
 éàãå àáà éáø øîà áéëø äåäã ïåòîù éáøã

)àé àé òùåä (åäé éøçà" âàùé äéøàë åëìé ä
 áéúë éàãå äéì øîà ïåòîù éáø úçð) è íéøáã

è ( éàãå äìéì íéòáøàå íåé íéòáøà øäá áùàå
á ãë àìà àáùééúî àì àúîëçùð øà áéúé 

 ìéæà àìå>àìà <)àìå( íéà÷ >äéîåé÷á< àäå 
 àúùä áùàå áéúë äî ìò éìî àðîé÷åà
 àáà éáø øîà åáúé àúìéî àééìú àçééðá

áéúëá íã÷ éðá ìë úîëçî äîìù úîëç áøúå 
 éàîå äîìù úîëç àéä éàî íéøöî úîëç ìëîå

íéøöî úîëç àéäâ éðá ìë úîëç àéä éàîå 
îëá éæç àú äéì øîà íã÷ äåî÷åà øúà ä

 áéúë àìëî àëøáúà ãë àøäéñã àîù àåääá
 úëøáúàå úàéáøúàã äîìùã éåîåéá áøúå
 ïéøåè óìà ïðéðúå àúåîìùàá àîéé÷å

>úî< äî÷ì ååä ãç àáéùð åäìëå äî÷ ïéáøáø
àãç àòéîâáå äì ïéàéâñ ïéøäð óìàã ]àòîâ [

)éîâ(àäøôåè ïåì äøáéò ïéòáùå óìàì àãçàî   

  âëø/á  ב/רכג
 )וחמשה( אחוזות לעשרים וארבעה ידיה

 ואין , אין יוצא ממנה לצד זה,אלף עברים
 כמה וכמה אלפי .יוצא ממנה לצד אחר

 אחד נער. מגנים אחוזים בשערותיה
שארכו מראש העולם ועד סוף העולם יוצא 

,  אש של מתלבש בששים מכות,בין רגליה
 התמנה על התחתונים זה , בצבעיםמתלבש

 זהו נער שאוחז .ה מארבעה צדדי)מתחת(
שש מאות ושלש עשרה מפתחות עליונים 

 ב וכל המפתחות העליונים בלה,מצד האם

 ïéøùòå òáøàì ïãéçà àäãé)ùîçå ( óìà
ì äðéî ÷éôðã úéì øáéò øèñ ÷éôðã úéìå éàä

 ïéñéøú óìà äîëå äîë àøçà øèñì äðî
àîéìåò ãç àäøòùá ïéãçàúîå äéëøåàã 

 àäìâø ïéá ÷éôð àîìòã éôééñì àîìòã àùéøî
àøåðã éñìåô ïéúùáæ àðîúà àã éðååâá ùáìúî 

 éàúú ìò)úåçúî (]áøàîò[ åäéà àã àäøèñ 

                                                                                                                                                                                     

. ל דהיינו בגירסא וכאן איירי בחכמה"הרמד' ג היו לומדים בעמידה תי"דעד ימי ר' בגמ'  ומאי דאמריא
. בישיבה אבל לפלפל נוח העמידה”לותא ועז עצשמעתא בעיא ' ל דדוקא בעיון צריך ישוב וכדאמרי"ועי

מסיק רבא רכות ג רמי קרא ואשב ואנכי עמדתי ו"ס במגילה אהא דר"ואני בעניי אומר דהש. י"ז כ"הרמ
ז "מתא שצריך התבוננות עכי סבר הכי דקשות דהם מילי דח"א ומוכח דרשב"ש דכ"מעומד קשות מיושב ע

 ).א"נ) (ן"מאי(ס "הרבנים לא אתי בש' א ולפי תידוק תיבדר ד שינויא"כתיב ואשב ע
 ).א"ד(א " לעיל קנ עב
 ).ו"לש(א "ב ופרשת פנחס רלג ע"פרשת משפטים קיב ע' עי ג
 ).א"ד(ב ”א ורמ ע”פנחס יז ע) ב"ובאכילה אחת אלף הרים הרש(יה אחת  בשתד
 ).א"ד( צפורניה ועיין מאמר זה באריכות אחרי מות דף ס ה
ז "תיקו'  עי).א"ד(שהוא נער ומשמש לפני השכינה ' ן שעליו נאמר חנוך לנער וגו"והוא מטטרו, ' נער או

ה אבל כל הנברא "עלמין למטה מאצילות דקב' כל הגט הוא כלל "מט, ל"א שם ז"וכן ביאור הגר, א"קיד ע
' ט ראשו בבריאה וגופו ביצירה ורגליו בעשיה וכולל כל השם וכל הספירות מקננן בי"הוא כליל ונקרא מט

  ).ג"ב קכח ע"ה ח"דע(והוא המטה של משה . 'תלת ספירן מקננין בי
 ).א"נ(ב "הרש. מקלות של אש ).א"ד(ב " בשלח סו עז
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קוראים . החרב שחוגר במתניו תלויים
 ,יתותי באותן בר,לאותו נער חנוך בן ירד

 ואם ".ך לנער על פי דרכווחנ"שכתוב 
 במשנתנו ,יתאי משנה היא ולא בר,תאמר

כל דבר  וה, והרי נתבאר,בארנו את הדברים
תחותוהי תטלל " ).נתקנו(אחד הסתכלו 

 חיות בצלו  חסותחתיו[ "חיות ברא
 כמו ,)שבא וראה( , ששנינו,]השדה

 ,שישראל הקדוש העליון נקרא בן לאמו
כי בן הייתי לאבי רך ויחיד לפני "שכתוב 

 כך גם ,"בני בכורי ישראל" וכתוב ,"אמי
כי נער " שכתוב , זה נקרא נער לאמו,למטה

   ".הבהווואישראל 

 àîàã àøèñî ïéàìò ïçúôî] ïçúôî åäìëå
ïéàìò[ ïééìú äéöøçá øéâçã àáøçã àððùá 

 éúééøá ïåðéàá ãøé ïá êåðç äéì ïåø÷ øòð àåää
 áéúëã)å áë éìùî ( éàå åëøã éô ìò øòðì êåðç

 ïìéã àúéðúîá àúééøá àìå àéä ïéúéðúî àîéú
 àðîé÷åà àãç àúìî àìëå øîúà àäå éìéî
 åìëúñà>ð"åììëúùà à<äéúåçú à úåéç ììèú 

 àøá)è ã ìàéðã ( àéðúã>ð"éæç àúã à< äîë 
 áéúëã äéîàì ïá éø÷à äàìò àùéã÷ ìàøùéã

)éìùîâ ã  ( éîà éðôì ãéçéå êø éáàì éúééä ïá éë
 áéúëå)áë ã úåîù ( éîð éëä ìàøùé éøåëá éðá

 äéîàì øòð éø÷à àã àúúì áéúëã) àé òùåä
à (åäáäåàå ìàøùé øòð éë:  

 והרי ,ובכמה צבעים נקרא בן ירד
 , בן ירד ממש,אבל בא וראה. בארנו

 , עשר ירידות ירדה שכינה ארץ,ששנינו
 ותחת . ונתבאר,ואת כולם בארו החברים
 שנקראות חיות ,זה כמה חיות עומדות

תחת אותן החיות נאחזות . השדה ממש
 ,ת כוכבי שרביטשערות הלבנה שנקראו

 בעלי ,הבעלים בעלי ,של שרביט ממש
 ,צפהו בעלי ח, בעלי הדין הקשה,משקל

 ידיה . ארגמן)שערות(וכולם נקראים בעלי 
 חזק )קדוש(ורגליה אחוזות בזה כמו אריה 

וטרף ואין " ועל זה כתוב ,שאוחז בטרפו
 כל אותם שמזכירים את ,צפרניה". מציל

ם את חטאי בני האדם וכותבים ורושמי
 ולכן כתוב ,קף הדין הקשהוחטאיהם בת

רן וחטאת יהודה כתובה בעט ברזל בצפ"
 אותו שרושם ונוקב ,"שמיר" מה זה ".שמיר

 זוהמת .באבן וחותך אותה לכל עבר
 כל אלו שלא נדבקים בגוף המלך ,הצפרנים

àðîé÷åà àäå ãøé ïá éø÷à ïéðååâ äîëáå ìáà 
 äãøé úåãéøé øùò ïðéðúã ùîî ãøé ïá éæç àú
 øîúàå àééøáç äåî÷åà åäìëå àòøàì äðéëù
 úåéç ïåø÷àã ïéîéé÷ àúåéç äîë éàä úåçúå

ïãçàúî àúååéç ïåðéà úåçú ùîî àøáá 
ïåø÷àã àøäéñã àäøòùâ àèéáøùã àéáëë 

èéáøùã)à(ïéøàîã éøàî ùîî ã éøàî 
ëå àôöåçã éøàî åéù÷ã éøàî àì÷úîã åäì

 éøàî ïåø÷à]ð"éøòù à[àðååâøàã ä àäãé 
 éàäá ïãéçà àäìâøå]äéøàë[)  àéøààùéã÷ (

 áéúë àã ìòå äéôøè ìò ãéçàã àôé÷ú) ä äëéî
æ (àäøôåè ìéöî ïéàå óøèåå ïéøëãàã ïåðéà ìë 

 åôé÷úá åäééáåç ïéîùøå ïéáúëå àùð éðá éáåç
 áéúë àã ìòå àéù÷ àðéãã)à æé äéîøé ( úàèç

åúë äãåäé åäî øéîù ïøåôöá ìæøá èòá äá
 íéùøã àåää øéîù]áé÷ðå÷éñôå àðáà [ ) àðáà

                                                                                                                                                                                     

ל שהם חוץ "ן יש עולמות מלאכים שהם חיות השדה והיינו חיות ברא לשון חוץ ור" תחת מטטרוא
ה "י רשות הקב"ן שר על כלם למטה להנהיגם כרצונו לכל צד ע"לאצילות בעולם היצירה וזה מטטרו

 ).א"ד(מלמעלה 
 עולמות המתפשטים מהשכינה שהיא סוד הלבנה אזי ממנה מתאחזים מלאכים חיות השדה לאין ב

היא נקראת כוכבא דשרביטא כשרביט שמתפשטים ענפיו לכל צד אף כן מתפשטים ממנה כמה מיני מספר ו
 ).א"ד(מלאכים 

 ).א"ד(ונים קמג ק תיג
ל בעלי חסדים שהם במדרגה העליונה על כל הממונים מארי דמתקלא שהם בעלי משקל שקול מדין " רד

ל דחוצפא וזה "צדא צחש ד"א ומ"עיין ד[וחסד ומארי דקשיו הם בעלי דין הקשה וכין מארי דחצדא הם 
ש מארי דמארין מוח חכמה "ממותרי מוחא וז' חצדא ופירוש שערהא דינים של מד סשבוש וטעות המדפי

דמתקלא מוח חסדים דקשיו מהבינה מארי דחוצפא מוח הגבורות כי מסופה יוצאים הקליפות שהם חוצפא 
 שדה תפוחים שהם מצד דין הרפה שכינה תחתונה בעלי הקוצרים).] א"נ(ב"הרש. מ פירוש הכל"מק' ועי

 ).א"ד(' ולפי שהם כלולים מכל אלו אמר וכלהו אקרון כו
 ).א"ד(ת רבות ול מבחינ" בעלי ארגמן שכלול מגוונים הרבה רה
 ).א"ד( צפרניה והם שלוחי דין הקשה ו
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מאה כשמתחילה הלבנה וויונקים מצד הט
  .להפגם

) àðáà÷éîòå ( àäøôåèã àîäåæ àøèñ ìëì äì
 ïé÷ðéå àëìîã àôåâá ïé÷áãúî àìã ïåðéà ìë
 àøäéñ éøàù ãë àúåáàñîã àøèñî

åîéâôá)äéú(à:  
ומשום ששלמה המלך ירש את הלבנה 

 , צריך לירש אותה בפגימתה,בשלמותה
 הרוחות )רצוןב(ק לדעת את דעת ולכן עס
.  כדי לירש את הלבנה בכל צדדיה,והשדים

 זהו .ובימי שלמה המלך הלבנה האירה בכל
 "ותרב" ".ותרב חכמת שלמה"שכתוב 

 סוד עליון ,"מחכמת כל בני קדם" .דוקא
ואלה המלכים אשר מלכו " ככתוב ,הוא

 , ואלה נקראים בני קדם,' וגו"בארץ אדום
 פרט לזה שכלול זכר ,ושכולם לא התקיימ

וימלך תחתיו " שכתוב , שנקרא הדר,ונקבה
 שאף על גב שהתקיימה ,ושנינו. ' וגו"הדר

 עד , לא האירה בשלמות,)שהאירה הלבנה(
 , כמו שבארנו,שבא שלמה שראוי כנגדה
ומכל חכמת . "שלכן אמו היתה בת שבע

 זו החכמה התחתונה שנקראת ,"מצרים
חכמה בלה  והכל כל,םישפחה שאחר הרחי

חכמת בני קדם וחכמת " ,זו של שלמה
 ברוך הרחמן , אמר רבי אבא".מצרים

 שהרי בכל הדברים ,ששאלתי דבר זה לפניך
 , אמר רבי שמעון. זכיתי)דבר זה(הללו 

  . והרי נאמרו,דברים אלו הרי בארנום

 àøäéñì àúøé àëìî äîìùã ïéâáå
àúåîéâôá äì àúøéì éòá àúåîéìùáá àã ìòå 

 ìãúùà>ìàúòãá òãéî) ð"àúåòøá à(< 
)àúåòøá (]àúåòéãéá [ úøéîì ïéãùå ïéçåøã

 àìëá àëìî äîìùã éåîåéáå àøèñ ìëá àøäéñ
 áéúëã àåä àãä àøäéñ øéäðúà)î"é ä à (

 éðá ìë úîëçî à÷ééã áøúå äîìù úîëç áøúå
 áéúëã äîë àåä äàìò àæø íã÷) åì úéùàøá

àì ( íåãà õøàá åëìî øùà íéëìîä äìàå]åâå'[ 
 øá åîéé÷úà àì åäìëã íã÷ éðá ïåø÷à ïéìàå

 àá÷åðå øëã àìéìëã éàäî> áéúëã øãä éø÷àã
)åì íù (åâå øãä åéúçú êåìîéå'< ìò óàã àðàúå 

 úîéé÷úàã áâ]ð"àøäéñ úøéäðúàã à[ àì 
 äîìù àúàã ãò àúåîìùàá úøéäðúà
 êë ïéâáã àðîé÷åàã äîë àäìá÷ì éæçúàã

î úîëç ìëîå úåä òáù úá äéîà àã íéøö
àéçéø øúáã äçôù éø÷àã äàúú äîëçâ àìëå 

 íã÷ éðá úîëç äîìùã äîëç éàä úìéìëúà
 àðîçø êéøá àáà éáø øîà íéøöî úîëçå

 ìëá àäã àã äìî êî÷ àðìéàùã]éìéî éðä[ 
)àã äìî ( àä ïéìà ïéìî ïåòîù éáø øîà àðéëæ

åøîúà àäå ïåì àðîé÷åà:  
 ".מה יתרון לאדם בכל עמלו" ,שנינו

 , תלמוד לומר,ול אף עמל התורהיכ
 שונה ).כתוב( "ל תחת השמשושיעמ"

 . שהוא למעלה מן השמש,עמלה של תורה
 שהוא , אף עמלה של תורה,רבי חייא אמר

 זה .עמל בגלל בני אדם או בשביל כבודו
 שזה לא עולה ,"תחת השמש"כתוב 
 אפילו אם , אמר רבי אלעזר, שנינו.למעלה

 יום שמסתלק  אותו,אדם עומד אלף שנים
 רק ,מן העולם דומה לו כאלו לא התקיים

  .יום אחד

 àðàú)â à úìä÷ ( åìîò ìëá íãàì ïåøúé äî
 ìåîòéù øîåì ãåîìú àúééøåàã äìîò óà ìåëé

 ùîùä úçú)áéúë ( àúééøåàã äìîò éðàù
 óà øîà àééç éáø àåä àùîù ïî àìéòìã
 àùð éðáã ïåäéðéâá ìîò åäéàã àúééøåàã äìîò

 ïéâá åà áéúë ùîùä úçú éàä äéìéã àø÷é
 øæòìà éáø øîà àéðú àìéòì ÷éìñ àì àäã
 àîåé àåää ïéðù óìà íéé÷ ùð øá éà åìéôà
 øá íéé÷úà àì åìéàë äéì éîã àîìòî ÷ìúñàã

ãç àîåé:  
éúåáà íò éúáëùå)ì æî úéùàøá ( äàëæ  אשרי חלקם של ".תיוושכבתי עם אב"

                                                                                                                                                                                     

שמשם יונקת  , ראשי האצבעותכי אם ממנו ו ולא נשאר,צפרנים העליוניםבחינת הל הוא " החשמא
  ).'ח שער מט פרק ד"ע" (כתנות אור" ונקרא ,ח"הר ויקהל דרוקליפת נוגה כנזכר בז

  ).ה"ד מ"י פ"ב על פי ס"ב פו ע"ביאורים ח(כאן רואים שמי שכחו יפה מצוה עליו לחקור בזה  ב
 ).ו"לש(ב "ב לז ע"א ח"ג סט ע"ח ג
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האבות שהקדוש ברוך הוא עשה אותם 
 ורצה בהם ,מרכבה קדושה למעלה

תיך ורק באב" זהו שכתוב .םלהתעטר עמה
   אמר רבי .' וגו"'חשק ה

á÷ã àúäáàã ïåä÷ìåç" àëéúø ïåì ãéáò ä
 ïåäîò àøèòúàì åäá éòøúàå àìéòì àùéã÷

 áéúëã àåä àãä)åè é íéøáã ( êéúåáàá ÷ø
åäé ÷ùç"åâå ä 'éáø øîà  

  ãëø/à  א /רכד
טור שלו  יעקב היה יודע שהע,אלעזר

טור של האבות י שהרי הע,הוא באבותיו
 ועל זה באותיות . והוא עמהם,הוא עמו

 שני , ש שלשה קשרים,חקוקות שנינו
 ואחד ,קשרים אחד מצד זה ואחד מצד זה

והבריח " , וזהו ששנינו.שכולל אותם
ח מן הקצה אל ין בתוך הקרשים מברוהתיכ
 ואותו קשר שבאמצע אחוז לצד זה ".הקצה

ושכבתי עם " ועל זה כתוב ,ולצד זה
 .' וגו"תיוושכבתי עם אב. " ודאי,"תיואב

החרשים שמעו " ,רבי יהודה פתח ואמר
 ,"החרשים שמעו" ".ורים הביטו לראותוהִע

אלו בני אדם שלא מקשיבים לדבורי 
ע את ו ולא פוקחים אזניהם לשמ,התורה

 שלא מסתכלים ,"וריםוהִע" .מצוות רבונם
 שהרי בכל יום ,לדעת על מה הם עומדים

  . ואין מי שישגיח,ויום הכרוז יוצא וקורא

 äéìéã àøåèò àäã òãé äåä á÷òé øæòìà
 àåä äéîò ïäáàã àøåèò àäã àåä äéúäáàá

ïéôéìâ ïååúàá àã ìòå ïåäîò àåäåà ù ïðéðú 
 ãçå àøèñ éàäî ãç ïéøù÷ ïéøú ïéøù÷ úìú
 ïðéðúã àåä àãå ïåì ìéìëã ãçå àøèñ éàäî

)çë åë úåîù( íéùø÷ä êåúá ïåëéúä çéøáäå 
 àøù÷ àåääå äö÷ä ìà äö÷ä ïî çéøáî
 àøèñ éàäìå àøèñ éàäì ãéçà àúéòöîàáã

 áéúë éàä ìòå)ì æî úéùàøá ( íò éúáëùå
åâå éúåáà íò éúáëùå éàãå éúåáà ' äãåäé éáø

 øîàå çúô)çé áî äéòùé ( åòîù íéùøçä
 éðá ïéìà åòîù íéùøçä úåàøì åèéáä íéøåòäå

ã àùð ïéç÷ô àìå àúééøåà éìåìîì ïéúééö àì
 íéøåòäå ïåäéøàîã éãå÷ôì òîùîì åäééðãåà
 àäã ïéîéé÷ ïåðéà äî ìò òãðîì ïéìëúñî àìã

àæåøë àîåéå àîåé ìëáá ïàî úéìå éø÷å ÷éôð 
çâùéã:  

 , באותם ימים שנברא האדם,שלמדנו
 כולם עומדים ,באותו יום שיצא לעולם

 יורדים ,בקיומם והולכים וטסים בעולם
 .ומזהירים את האדם כל יום ויום לבדו

 ובן אדם ,וכשאותו יום בא ומזהיר אותו
 אותו ,עושה באותו יום חטא לפני רבונו

 ועומד לבדו ,יום עולה בבושה ומעיד עדות
 עד , יושב, אחר שעומד לבדו,ושנינו. בחוץ

 שב אותו , זכה.שאדם עושה ממנו תשובה
יורד  אותו יום , לא זכה.יום למקומו

 ושב ,ומשתתף עם אותה רוח שבחוץ
 ונתקן בדמות אותו אדם ממש כדי ,יתולֵב

 , ויש שדיורו לטוב. ודר עמו בבית,להרע לו
.  הוא דר עמו לרע, ואם לאו.אם הוא זוכה

בין כך ובין כך נפקדים אותם ימים 

éøáúà ãë ùð øáã ïéîåé ïåðéà àéðúã)åà(â 
 ïéîéé÷ åäìë àîìòì ÷ôðã àîåé àåääá

 ïéúçð àîìòá ïéñàèå ïéìæàå åäééîåé÷á]ïøäæàå [
)ïøäãæà( ãëå éåãåçìá àîåéå àîåé ìë ùð øáì 

úà àîåé àåää é]øäæàå) [øäãæàå( ùð øáå äéì 
 àîåé àåää äéøàî éî÷ àáåç àîåé àåääá ãéáò

àôåñëá ÷éìñã éåãåçìá íéà÷å àúåãäñ ãéäñàå 
 øáã ãò áéúé éåãåçìá íéà÷ã øúá àðàúå øáì
 àîåé àåää áú äëæ äáåùú äéðî ãéáò ùð
 óúúùàå úéçð àîåé àåää äëæ àì äéøúàì

äáäàçåø àåäúúàå äéúéáì áúå øáìã  ï÷
]äéð÷åéãá) [äéð÷åéãì( ïéâá ùîî ùð øá àåääã 

øåéãã úéàå àúéáá äéîò øééãå äéì àùàáàìäé 
                                                           

 ).א"נ(י "ז כ"הרמ. שמעון' א בר"כ שהוא ספר שחיברו ר" מא
 .והם גילויים מהבינה, דהיינו הרהורי התשובה שבאים לאדם' א פתח ו"ש גדלות דז"פת' עי ב
 ).'ח שער מט פרק ה"ע (קצבו לושימים הוא מספר ה כפי מה שחסר לאדם להשלימו כך ג
 ).א"ד( בבושת ד
ו "רס היינו רוחא שהוא כנגד פתחו של אדם והוא היה מזיק אלמלא המזוזה כנזכר בפרשת ואתחנן דף ה

ה מזיקים וכשהאדם חוטא אותו יום שכנגד אותו יום של אותו מזיק אשתתף עמו ונכנס "שיש תחתיו שס
 ).א"נ(ח "ז. 'ואבאשא ליה וכו' ש ותב לביתיה וכו"י וז"בבית להזיקו ולא יעכבהו שם שד
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 ולא נכנסים בחשבון של אותם ,וחסרים
 אוי לאותו האדם שגורע ימיו .שנשארו
 ולא השאיר למעלה ,מלך הקדושלפני ה

ימים להתעטר בהם באותו העולם 
  .ולהתקרב עמם לפני המלך הקדוש

øåéãã úéàåäé äéøåéã åàì éàå éëæ àåä éà áèì 
 ïåðéà ïã÷ôúà êë ïéáå êë ïéá ùéáì äéîò]ïéîåé[ 

 åøàúùàã ïåðéàã àðééðîá ïéìàò àìå íéøñçå
 àùéã÷ àëìî éî÷ éåîåé òøâã ùð øá àåääì éåå

òì ÷éáù àìå àåääá åäá àøèòúàì ïéîåé àìé
àùéã÷ àëìî éî÷ åäééãäá àáø÷úàìå àîìò:  

 כשקרבים אותם ימים לפני ,בא וראה
 זה האדם , אם הוא צדיק,המלך הקדוש

 ונכנס באותם  עולהשיוצא מן העולם
 והם לבושי כבוד שנשמתו מתלבשת ,ימים
ימים שצדיק היה בהם ולא היו ה והם ,בהם

 שגורע ימיו אוי לאותו. הרשיע בהם
 שכאשר רוצים להלביש אותו ,למעלה

 אותם ימים שפגם בחטאיו חסרים ,בימיו
 כל שכן . ומתלבש בבגד חסר,מאותו לבוש

 ואין לאדם במה להתלבש ,אם הם רבים
 , אזי אוי לו ואוי לנפשו,באותו העולם

 ימים ,שדנים אותו בגיהנם על אותם ימים
 שכאשר . ימים על אחד שנים,על ימים

 אינו מוצא ימים ,א מן העולם הזהיוצ
 ולא יהיה לו לבוש במה ,להתלבש בהם

 אשרי הצדיקים שכל ימיהם .להתכסות
 ונעשים ,הם אצל המלך הקדוש ריםשמּו

מהם לבושי כבוד להתלבש בהם בעולם 
  .הבא

 àëìî éî÷ ïéîåé ïåðéà åáéø÷ ãë éæç àú
àùéã÷à àåä éà ]éàä äàëæ[ )å éëæ( ùð øá

]ã[ àîìòî ÷éôð ïåðéàå ïéîåé ïåðéàá ìàòå ÷éìñ
ø÷é éùåáìáäéúîùð äéá àùáìúîã â ïåðéàå 

 òøâã àåääì éåå åäá áç àìå åäá äëæã ååä ïéîåé
 éåîåéá äéì àùáìàì ïàòá ãëã àìéòì éåîåé
 àåääî ïéøñç éåáåçá åäéà íéâôã ïéîåé ïåðéà
 éà ïëù ìë àøñç àðîá ùáìúàå àùåáì

øáì äéì éåäì àìå ïåðéà ïéàéâñ äîá ùð 
 äéùôðì éåå äéì éåå ïéãë àîìò àåääá ùáìúàã
 ïéîåé ìò ïéîåé ïéîåé ïåðéà ìò íðäéâá äéì ïéðééãã

 ïéîåé àì àîìò éàäî ÷éôð ãëã ïéøú ãç ìò
 ïéîåé çëùàã äéì éåä àìå åäá àùáìúà

 àé÷éãö ïåðéà ïéàëæ éñëúàã äîá àùåáì
 àëìîã äéáâì ïåðéà ïéøéîè ïåäìë ïåäéîåéã

å àùéã÷ àùáìúàì ø÷é éùåáì åäééðî ãéáòúà
éúàã àîìòá åäá:  

וידעו " מה שכתוב , בסוד המשנה,שנינו
 שאותו , ידעו ידיעה ממש,"ם הםימוכי ער

לבוש של כבוד שנעשה מאותם ימים נגרע 
 ולא נשאר יום מאותם ימים ,מהם

גלמי ראו עיניך " זהו שכתוב .להתלבש בו
ימים " ".צרווועל ספרך כולם יכתבו ימים י

 שהרי לא ,"ולא אחד בהם" . ודאי"צרווי
 עד שעסק ,להתלבש בומהם נשאר אחד 

 áéúëã éàî ïéúéðúîã àæøá ïðéðú) úéùàøá
æ â (íä íéîåøò éë åòãéåã ùîî éòãé äòéãé 

 òøâ ïéîåé ïåðéàî ãéáòúàã ø÷éã àùåáì àåääã
 ïéîåé ïåðéàî àîåé øàúùà àìå åäééðî

 áéúëã àåä àãä äéá àùáìúàì) èì÷ íéìäú
æè ( íéîé åáúëé íìë êøôñ ìòå êéðéò åàø éîìâ

 åøöåé>éàãå åøöåé íéîé< àì àäã íäá ãçà àìå 

                                                           

ח שער "ע (נשמההנגמר לבוש  י כונת האדם בתורה ומצות"ע. מהדורות' שאמר בזה ב, זוהר הרקיע' עי א
  ).'מט פרק ה

זה שהוא לצורך עצמו עניינו שעל ידי . לצורך זולתו' לצורך עצמו וא' א: כלי' בחי' לכל בחי אור יש ב ב
  ).א"ב מט ע"ביאורים ח(אותו הכלי הוא מקבל אור עליון וזוהי הבחינה הנזכרת כאן 

א ועיין עוד פרשת "יד עג ר"ב ובח"ב רכט ע"א וע"א רי ע"ב קנ ע"ב ובח"א לקמן רכו ע"לעיל סו ע ג
  ).ו"לש(ב "תזריע מג רע

קשה מידי ולא לבריאתם חטאו ואיך אבדו של כל הימים ולא תירץ ' ל שהרי ביום א" הקשה הרמדד
ז "הרמ. שכאן אמרו שאבדו הלבושים שנעשים מסוד הימים והם נבראו בהם בצלם אלקים ובחטאם אבדום

  ).א"נ(י "כ
והנה כדי לבאר זה דע כי ' נ וכו"לכא קדישא אי הוה זכאה האי ב קריבו אינון יומין קמי מדח כ"ת

ז "ש פרשה פקודי אורייתא אתעבידא לבושי נשמתא ויובן עי"הלבוש של אדם נעשה מהמצות ממש כמ
ת בנוקבא דמתברכין "ה ימים הם מצות ל"ח איברי הזכר ושס"וארא דע כי הפקודין בזכר שהם רמ' ש בפ"מ

ה נתחברו הימים שהם "ח פקודין בימי השנה שהם שס"י עשייתו רמ"האדם עח פקודין נמצא כי "מן רמ
 )נ"ש(הנוקבא כנזכר ' בחי
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 והקדוש ברוך הוא ,אדם ועשה תשובה
 ולא ,בל אותו ועשה לו כלי לבוש אחריםיק

' ויעש ה" זהו שכתוב .מן הימים שלו
אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור 

  ".וילבשם

áìúàì åäééðî ãç øàúùà ãò åäá àù
á÷å äáåùú ãáòå íãà ìãúùàã" äéì ìéá÷ ä

 éåîåé ïî àìå ïéðøçà àùåáì àðàî äéì ãéáòå
 áéúëã àåä àãä)àë â úéùàøá (åäé ùòéå" ä

éäìà"íùéáìéå øåò úåðúë åúùàìå íãàì í:  
 , באברהם שזכה מה כתוב,בא וראה

 משום שזכה כאשר הסתלק ,"בא בימים"
ם שלו  ממש באותם ימי,מן העולם הזה

 ולא נגרע מאותו ,נכנס והתלבש בהם
 ".בא בימים" שכתוב ,לבוש כבוד כלום
תי אם יצוויאמר ער" ,באיוב מה כתוב

 שהרי לא ,"ם אשוב שמהומבטן אמי וער
 אשריהם ,שנינו. נשאר לבוש להתלבש בו

 ונשארו לעולם , שימיהם צדיקים,הצדיקים
 כולם , וכאשר יוצאים,)צדיקים(הבא 

  ים מתחברים ונעש

 áéúë äî äëæã íäøáàá éæç àú)à ãë íù (
 àîìò éàäî ÷ìúñà ãë äëæã íåùî íéîéá àá
 àìå åäá ùáìúàå ìàò äéìéã ùîî ïéîåé ïåðéàá
 íéîéá àá áéúëã íåìë ø÷é ùåáì àåääî òøâ

 áéúë äî áåéàá)àë à áåéà ( íåøò øîàéå
 äîù áåùà íåøòå éîà ïèáî éúàöé]àäã) [àäå( 

àì àùåáì øàúùà àì ïéàëæ àðú äéá àùáìú
 àîìòì åøàúùàå ïéàëæ ïåäéîåéã àé÷éãö ïåðéà

 éúàã>ïéàëæ< åäìë ïøáçúî ïé÷ôð ãëå 
åãéáòúàå  

  ãëø/á  ב/רכד
 ובאותו לבוש ,לבושי כבוד להתלבש בו

 ובאותו ,נג העולם הבאוזוכים להתענג מע
 וכל אותם ,לקוםלהחיות ולבוש עתידים 

 זהו שכתוב .שיש להם לבוש יקומו
 אוי לאותם רשעים ".ויתיצבו כמו לבוש"

 )עולמות(של העולם שימיהם בחטאיהם 
 ולא נשאר מהם במה שיתכסו ,חסרים

  .כשיצאו מן העולם

ø÷é éùåáìà àùåáì àåääáå äéá àùáìúàì 
 àåääáå éúàã àîìòã àâåðòî àâðòúàì ïàëæ
 úéàã ïåðéà ìëå í÷éîìå àééçàì ïéðéîæ àùåáì

åä àãä ïåîå÷é àùåáì åäì áéúëã à) çì áåéà
ãé ( àîìò éáééç ïåðéàì éåå ùåáì åîë åáöéúéå

 ïåäéîåéã]ïåäéáåçá[)  éáåçáïéîìò ( àìå ïéøñç
 ïå÷ôé ãë ïééñëúàã äîá åäééðî øàúùà

àîìòî:  
 כל אותם צדיקים שזכו להתלבש ,שנינו

 מתעטרים באותו ,בלבוש כבוד בימיהם
 מהעטורים שבהם מתעטרים )צלם(עולם 
 .ותו נחל שיוצא ושופע לגן עדן מא,האבות

תמיד והשביע ' ונחך ה"זהו שכתוב 
 ואותם רשעי העולם .' וגו"בצחצחות נפשך

 ,שלא זכו להתלבש בלבוש של ימיהם
והיה כערער בערבה ולא "עליהם כתוב 

. יראה כי יבא טוב ושכן חררים במדבר
 אשרי חלקו של יעקב ,אמר רבי יצחק

בתי עם ושכ" שכתוב ,שבטחון יתר היה לו
 שאזכה . שאזכה בהם ולא באחר,"תיואב

. בהם להתלבש בימים שלו ובימים שלהם
וירח את ריח בגדיו " כתוב ,רבי יהודה אמר

ב בגדי ו היה צריך לכת,"בגדיו" ,"ויברכהו
 שהרי לא היו שלו אלא של עשו היו ,עשו

ותקח רבקה את בגדי " שכתוב ,בגדים אלו

 àùáìúàì åëæã ïéàëæ ïåðéà ìë àðàú
 ø÷é ùåáìá]ïåäéîåéá) [éåîåéá( ïøèòúî > àåääá

àîìò<) ääáéàîìåâ à ( åäá éøèòúîã éøåèòî
 àãä ïãòã àúðâì ÷éôðå ãéâðã ìçð àåääî ïäáà

 áéúëã àåä)àé çð äéòùé (åäé êçðå" ãéîú ä
åâå êùôð úåçöçöá òéáùäå ' àîìò éáééç ïåðéàå

 åäééìò ïåäéîåéã àùåáìá àùáìúàì åëæ àìã
 áéúë)å æé äéîøé ( àìå äáøòá øòøòë äéäå

 éáø øîà øáãîá íéøøç ïëùå áåè àáé éë äàøé
øéúé åðöçøã á÷òéã äé÷ìåç äàëæ ÷çöéá äåä 

 áéúëã äéì)ì æî úéùàøá (úåáà íò éúáëùå é
 àùáìúàì åäá éëæàã àøçàá àìå åäá éëæàã
 øîà äãåäé éáø ïåäìã ïéîåéáå äéìéã ïéîåéá

 áéúë)ë æë úéùàøáæ ( åéãâá çéø úà çøéå
 åàì àäã äéì éòáî åùò éãâá åéãâá åäëøáéå

                                                           

  .א ודברינו שם בשם הביאורים"לעיל רכד ע' עי א
 ).א"נ(ב "הרש. ב"ה ששכרו גדול לעוה" פירוש הבטחה יתירה היתה לו בקבב
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 "שובגדי ע" ,"תודול החמועשו בנה הגד
 של יעקב "ריח בגדיו" וכאן ,)כאן(כתוב 
 כלומר ,"וירח" ,אלא כך בארנו. משמע

שהסתכל הלאה והריח את ריח לבושו של 
ראה " ועל זה כתוב , ואז ברכו,אותו העולם

 זהו שדה התפוחים ,"ריח בני כריח שדה
 הואיל וזכית באותם , ואמר.הקדושים

ויתן לך האלהים מטל " ,לבושי כבוד
 משום שבאותו שדה ,מה משמיע ".השמים

 טל כל יום )נוטף (תפוחים קדושים נוטל
מטל " שכתוב ,מאותו מקום שנקרא שמים

 , ברך אותו בכל,אמר רבי יוסי". השמים
 משום , למה".מטל השמים ומשמני הארץ"

 כמו , בגדיו ממש,"וירח את ריח בגדיו"ש
 אלף וחמש מאות ריחות , שנינו.שבארנו

 שבהם מתבשמים , עדןעולים בכל יום מגן
אותם לבושי כבוד של אותו עולם 

  .שמתעטרים מימיו של בן אדם

 áéúëã íéãâá åäðä ååä åùòã àìà ååä äéãéã
)åè íù ( ìåãâä äðá åùò éãâá úà ä÷áø ç÷úå

 åùò éãâá úåãåîçä áéúë)àëä ( çéø àëäå
 çøéå àðîé÷åà éëä àìà òîùî á÷òéã åéãâá
 éåùåáìã àçéø çøàå äàìäì ìëúñà øîåìë

 áéúë àã ìòå äéëøá ïéãë àîìò àåääã)íùæë  (
ïéçåôúã ì÷ç àåä àã äãù çéøë éðá çéø äàøà 

ø÷é éùåáì ïåðéàá úéëæå ìéàåä øîà ïéùéã÷ )íù 
çë (éäìàä êì ïúéå"î éàî íéîùä ìèî í òîù

 ïéùéã÷ ïéçåôúã ì÷ç àåääáã ïéâá>ìéèð< 
)óéèð( íéîù éø÷àã øúà àåääî àîåé ìë àìè 

 äéëøá àìëá éñåé éáø øîà íéîùä ìèî áéúëã
 õøàä éðîùîå íéîùä ìèî)íù ( àîòè éàî

 äîë ùîî åéãâá åéãâá çéø úà çøéåã ïéâá
 ïé÷ìñ ïéçéø äàî ùîçå óìà àðú àðîé÷åàã

ñáúîã ïãò ïâî àîåé ìëá ïéùåáì ïåðéà åäá éî
ùð øáã éåîåé ïî ïøèòúîã àîìò àåääã ø÷éã:  

 אמר . כמה לבושים הם,אמר רבי יהודה
 על זה , ההרים של העולם,רבי אלעזר

 שמתלבשים , אחד, אבל שלשה הם,נחלקו
 . הרוח שבגן עדן שבארץ,באותו הלבוש

 שמתלבשת בו הנשמה , נכבד מהכל,ואחד
 , ואחד.המלךבתוך צרור החיים בין אדרת 

 נראה , שעומד ולא עומד,לבוש של בחוץ
 בזה מתלבשת הנפש והולכת ,ולא נראה

 ים חדשיובכל ראש. ומשוטטת בעולם
 ושבת הולכת ונקשרת ברוח שבגן )שנה(

 ,עדן שבארץ שעומדת בין פרגוד נכבד
 ומשוטט ,וממנו לומד ויודע מה שיודע

 בשני קשרים ,למדנו. ומודיע אותו בעולם
 בקשר ,נפש בכל ראש חדש ושבתנקשרת ה

של הרוח שבין ריחות הבשמים שבגן עדן 
 ונקשר עם , ומשם הולך ומשוטט,שבארץ

רווה  ו,הרוח בנשמה שצרורה בצרור החיים
ונזונית מאותו זיו הנכבד של צד זה ושל 

ïéùåáì äîë äãåäé éáø øîà éáø øîà ïåðéà 
àîìòã éøåè øæòìàá àúìú ìáà åâéìô àã ìò 

ïåðéàâ àçåø àùåáì àåääá éùáìúîã ãç 
 àúðâáã>ïãòã<ã àìëî àø÷é ãçå àòøàã 

 ïéá ééçã àøåøö åâá àúîùð äéá àùáìúîã
àøéôøåôä íéà÷ã øáìã àùåáì ãçå àëìîã 

 àùáìúî éàäá éæçúà àìå éæçúà íéà÷ àìå
àå àùôð äéáòá àèùå àìæ éçøé ùéø ìëáå àîì

)>ð"à <àúù( àçåøá úøù÷úàå úìæà àúáùå 
àãåâøô ïéá àîéé÷ã àòøàã ïãòã àúðâáãå 

 òãåàå èùå òãéã äî òãéå óéìåà äéðîå àøé÷é
 àùôð øù÷úà ïéøåù÷ ïéøúá àðú àîìòá äéì
 ïéá éã àçåøã àøåù÷á àúáùå àçøé ùéø ìëá
 ìéæà ïîúîå àòøàã ïãòã àúðâáã ïéîñåá éçéø

 èàùå àøéøöã àúîùðá àçåø íò øù÷úàå

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד( שדה תפוחים ובארנוהו לעיל בסמוך א
 .)הערת הזוהר(ב ”ויקרא עא ע ).א"ד(רים הגדולים שבעולם חולקים על זה  גדולי הדור שהם הב
, )ד"א קו ע"כללים ח(שעל ידם אפשר להתלבש בגוף ) ח"ר רפ"ך פ"ש(נ והם הניצוצין "לבושים לנר' ג ג
  .ב בשם הכללים"לעיל ריז ע' ועי

 ).ו"לש(ב "ב קמא ע"ח ד
דין בגוים יש "גים שנהרגו מעובדי כוכבים כמ הוא מלאך שבו מתלבש ניצוץ השכינה ועליו כל ההרוה

 ).א"ד(מלא גויות 
ש " בין המחיצה לכסא הכבוד והוא פרוכת העליון המבואר בהיכל השביעי מהיכלות הנזכר בויקהל עו

 ).א"ד(
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 תמיד ,"תמיד' ונחך ה" זהו שכתוב .צד זה
 מה זה ".והשביע בצחצחות נפשך. "דוקא

 כשנקשרת ,א צחות אחת אל,"בצחצחות"
 צחות שלפנים מן ,עם הרוח שבגן שלמטה

 כשנקשרים בנשמה שלמעלה ,הצחות
 צחות , והיינו בצח אחד.בצרור החיים

 בכבוד הנשמה , שהם למעלה למעלה,שנים
 מי יורש את את , צחצחות, כלומר.ודאי

 אשרי חלקם של . נפשך ממש,"נפשך" ,זה
  .הצדיקים

 ïéø÷é ïéåéæ ïåðéàî úðæúîå àéåøúîå ééçã àøåøöá
 áéúëã àåä àãä àøèñ éàäãå àøèñ éàäã

)àé çð äéòùé (åäé êçðå" à÷ééã ãéîú ãéîú ä
êùôð úåçöçöá òéáùäå  àìà úåçöçöá åäî

 àúúìã àúðâáã àçåøá øù÷úà ãë ãç àúåçö
ðá ïøù÷úî ãë àúåçö ïî åâìã àúåçö àúîù

 úåçö ãç çöá åðééäå ééçã àøåøöá àìéòìã
ïéøúà àúîùðã åøé÷éá àìéòì àìéòì ïåðéàã 

>éàãå< øîåìë >úåçöçö <)úåçö çö( úéøé ïàî 
àéé÷éãöã ïåä÷ìåç äàëæ ùîî êùôð êùôð àã:  

 כשאני בין אותם ,אמר רבי שמעון
 ולומדים , מתכנסים אלי,החברים מבבל

ם בחותם  והם מכניסים אות,דברים בנגלה
 כמה . סתום מכל הצדדים,ברזל חזק

 דרכי ,פעמים למדתי אותם דרכי גנת המלך
כמה פעמים אמרתי להם דרכי ( .המלך

). התורה של המלך הקדוש ודרכים עליונים
כמה פעמים למדתי אותם כל אותן דרגות 

 וכולם פוחדים ,הצדיקים שבאותו עולם
  לומר 

ééøáç ïåðéà ïéá àðà ãë ïåòîù éáø øîà à
 àééìâúàá éìî éôìåàå éàáâ éùðëúî ìááã

àìæøôã à÷ðôùåâá ïåì éìééò ïåðéàåá àôé÷ú 
 ïåì àðôéìåà ïéðîæ äîë ïéøèñ ìëî àîéúñ

 àëìîã éåçøåà àëìîã àúðâã éåçøà>ð" äîë à
 àëìîã àúééøåàã éçøåà ïåì àðéîà ïéðîæ

ïéàìò ïéçøåàå àùéã÷< ïåì àðôéìåà ïéðîæ äîë 
÷éãöã ïéâøã ïåðà ìë àé>ã< åäìëå àîìò àåääá

øîéîì éôúñî  
  äëø/à  א/רכה

ים רסוג )מגמגמים ( אלא,דברים הללו
 כמו אותו , לכן נקראים כבדי לשון,בגמגום

אבל אני דן אותם . כבד לשון שמגמגם בפיו
 שהרי אויר ,הואיל ופוחדים, לכף זכות

 ויונקים ,הקדוש ורוח הקודש עברה מהם
 ,א עוד ול.אויר ורוח של רשות אחרתמ

 ואינם כדאים ,אלא שנראית עליהם קשת
 כל שכן סבר ,)של אליהו(לראות סבר פניו 

אבל זה מועיל להם שאני . פנים אחרות

 àìà ïéìà ïéìî)ïéìòìòî (]ïàòì[àîåâîâá â 
åìéñô àåääë ïåø÷à ïéñåìéñô êë éðéâáú à

 åäì àððéàã àúåëæì ìáà äéîåôá íâîâîã
 àçåøå àùéã÷ àøéåà àäã éôúñîå ìéàåä

ééðî éãòúà àùéã÷ àçåøå àøéåàî é÷ðéå åä
úù÷ã àìà ãåò àìå àøçà àúåùøãã éæçúà 

éåôðà øáñ éîçîì éàãë ïåðéà åàìå åäééìòä ìë 
 åäì àéðäî àã ìáà ïéðøçà ïéôðà øáñ ïëù

                                                                                                                                                                                     

 .'ח שער עתיק פרק ה"ע' עי א
בחותם של א ומצניעין אותם "ד' עי[ מכניסים הדברים בחותם הטבעות ומסתירין הדברים מעין כל ב
  ).א"ד).] (א"נ(ב "הרש. ברזל

הדברים הם ' ח פקודי שהם בדכורא ומכח שניהם דכר ונוקבא נעשה זה הלבוש וב"י רמ"ונשלמו ע
פ ומדת ימי מה "ל ע"ש רז"ס מ"די אורייתא מן יומי ממש מתתקן והבן זה וזוש לקמן אית פק"אמיתים ומ

קין בדכורא הנקרא מה נמצא כי עיקר לבוש ת בנוקבא ונמת"ה שהם מצות ל"היא כי הימים שהם שס
ת אשר הם "ה מצות ל"ה ימים שהם שס"ריך שלא יפגום בשסצע אך כדי שיהיה שלם "ח מ"האדם היא מרמ

 )נ"ש) (ה"ז(בנוקבא ובזה נשלם לגמרי והבן זה 
 מגמגמים בדבורם ואינם יכולים להוציא הדברים מפיהם בגלוי אלא הם יראים לדבר דבר ולכן נקרא ג

ש "צו למה נקרא שמו עמוס שהיה עמוס בלשונו ע' ש ויקרא רבה פ"כבד פה וכבד לשון וכמ' פסילוסין שפי
 ).א"נ(ב "הרש. י שפהגהוא תרגום לע ).א"ד(

י לא נראה הקשת "וידוע דרשב' ש דאנא שכיח בעלמא כו" משמע דקאמר על חבריא דבבל שבזמנו ובמד
נ אפשר "א. ההוא לא נראה אבל בבבל מקום רחוק נראהים קלי והא"בימיו ואפשר דדוקא במחוז רשב

ם "ר בא"ש. 'נ סימנא כו" שכיח בעלמא ואאש דקשת אתחזי היינו דראוים היו מצדם דיתחזי אלא דהו"דמ
 ).א"נ(ן "מאי. הראשון' כתי' שהעיר בזה וכ

ä )ñ" àåäéìàã) (ôã"å( 
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 , בעולם)תומך( ואני סימן ,מצוי בעולם
 ולא נדון ,שהרי בחיי לא ישב העולם בצער

 אחרי לא יקום דור כמו .בדין שלמעלה
 ועתיד העולם שלא ימצא מי .הדור הזה

 וכל הפנים החצופות ימצאו ,יגן עליהםש
 בחטאי , למעלה.בין למעלה בין למטה

  .צפה שלהםוהתחתונים והח

 àðîéñ àðàå àîìòá çéëù àðàã>ð"àëîñ à< 
 àìå àøòöá àîìò áéúé àì ééçá àäã àîìòá
 àøã íå÷é àì éàøúá àìéòìã àðéãá ïãúà

 àøãë ïéâéã ïàî çëúùé àìã àîìò ïéîæå àã
 àìéòì ïéá ïåçëúùé ïéôéöç ïéôðà ìëå åäééìò
 àúåôéöçå àúúìã åäééáåçá àìéòì àúúì ïéá

 ïåäìã  
 ואין מי עוקועתידים בני העולם לצ

יחזירו ראש לכל ו .שישגיח עליהם
 אבל .העולם ולא ישובו עם רפואהיעבר

 ,רפואה אחת מצאתי להם בעולם ולא יותר
אותו מקום שימצאו אותם שעוסקים ב

 ונמצא ביניהם ספר תורה שאין בו ,בתורה
 בגללו מתעוררים , כשמוציאים אותו,שקר

 וכל שכן אם נכתב בו .עליונים ותחתונים
 והרי כבר למדנו את ,השם הקדוש כראוי

אוי לדור שהתגלה ביניהם ספר . הדבר
 . ולא מתעוררים עליו למעלה ולמטה,תורה

ליו בשעה שהעולם בצער מי מתעורר ע
 וצריך לגלות , והעולם צריך למטר,יתר

שכאשר . ספר תורה יותר בצער העולם
העולם בצער ומבקשים בני אדם רחמים 

 , כל המתים מתעוררים עליו,על הקברים
 שהרי ,שהרי הנפש מקדימה ומודיעה לרוח

 שהגלה בצער ,ספר תורה נמצא בגלות
.  והחיים באים ומבקשים רחמים,העולם

 והנשמה לקדוש ,ואז הרוח מודיעה לנשמה
 ואז הקדוש ברוך הוא מתעורר ,ברוך הוא

 וזה על גלות ספר תורה ,וחס על העולם
 והחיים באים לבקש רחמים על ,ממקומו

 אוי לדור אם צריך ספר .קברי המתים
 ואפילו ,תורה להגלותו ממקום למקום

 שהרי לא נמצא ,מבית כנסת לבית כנסת
ואת זה לא . ישגיחו עליהםביניהם על מה 

 , שהרי שכינה,יודעים כל בני העולם
 עד שלא עלתה ,גלות אחרונהבכשגלתה 

מי יתנני במדבר מלון " ,למעלה מה כתוב
חק רב נמצא ו אחר כך בזמן שד".רחיםוא

 ובגלות של ספר תורה . נמצאתשם ,בעולם
 עליונים , והכל מתעוררים עליה,שם היא

  .ותחתונים

ò éðá ïéðéîæå àîì]ã éïéçååö) [ïéçååöã( úéìå 
 åäééìò çâùéã ïàîå éøèñ ìëì àùéø ïåøãäé

 àúåñà ãç ìáà àúååñàá ïåáåúé àìå àîìò
 àðçëùà>åäì< øúà àåääá øéúé àìå àîìòá 

 çëúùàå àúééøåàá ïàòìã ïåðéà ïåçëúùéã
åäééðéáà é÷ôî ãë äéá ø÷úùî àìã äøåú øôñ 

ëù ìëå éàúúå éàìò éøòúî äéðéâá éàä éà ï
àäå éæç à÷ãë àùéã÷ àîù äéá áéúëàá 

 øôñ åäééðéá àééìâúàã àøãì éåå äìî àðôéìåà
 øòúà ïàî àúúå àìéòì äéìò éøòúî àìå äøåú
 êéøèöàå éôè àøòöá àîìòã àúòùá äéìò
 äøåú øôñ äàìâàì êéøèöàå àøèîì àîìò

 àîìòã à÷çåãá øéúéã ïàòáå àøòöá àîìò ãë
äìë éøá÷ éìò ïéîçø àùð éðá ïéøòúî ïéúî å

 àäã àçåøì àòãåîå úîéã÷à àùôð àäã äéìò
 àúåìâá çëúùà äøåú øôñ>éìâéàã< à÷çåãá 

 àîìòã>éîçø ïàòáå ïàúà àééçå< àçåø ïéãë 
äîùðì àòãåîâá÷ì äîùðå "á÷ ïéãëå ä" ä

 äøåú øôñã àúåìâ ìò àãå àîìò ìò ñçå øòúà
 ééúî éøá÷ ìò éîçø éòáîì ïéúà àééçå äéøúàî

àøãì éåå äéì äàìâàì äøåú øôñ êéøèöà éà 
 àúùéðë éáì àúùéðë éáî åìéôà øúàì øúàî
 åäééìò ïåçâùé äî ìò åäééðéá çëúùà àì àäã
 ãë àúðéëù àäã àùð éðá åäìë ïéòãé àì àãå
 àìéòì ÷ìúñú àì ãò äàøúá àúåìâ àééìâúà

 áéúë äî)à è äéîøé ( ïåìî øáãîá éððúé éî
ëúùà à÷çãã àðîæá øúáì íéçøåà éôè ç

 ïîú àîìòá]àúåìâá úçëúùà) [ åçëúùà
àúåìâáå( ïéøòúî àìëå àéä ïîú äøåú øôñã 

                                                           

 )הערת הזוהר(א ” ויקרא עא עא
 ).א"ד(ב "ב עה ע" ויקרא יא עב
ן של הצדיקים המתים עושים יחוד להוריד "שנרל "ה צריך הודעה אלא ר"ל לא שהקב" פירש הרמדג

ה "ה וגם מדויק אמרו וקב"בהכי דייקא דלא קאמר לשון הודעה בין הנשמה אל קבוהשפע ויפה פירש 
רשת ן מלמעלה ועיין עוד בפחימו' ל שבעונות העולם הוא בסוד דורמיטא וביחוד הצדיקים באי"אתער ור

 ).א"נ(ב ”תרומה קמא ע' ובפ' ב' אחרי דף ע
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éàúúå éàìò äéìò:  
 אם הבבלים הטפשים ,אמר רבי שמעון

הללו ידעו דברים של סודות החכמה על 
 ותומכיו על מה ,מה עומד העולם

 אז ידעו ,מתרגשים כשהוא נמצא בצער
כאשר  , ייבא הזקן)המנונא(שבחו של רב 

היה מצוי ביניהם ולא היו יודעים את 
 והרי מצאנו דברים שלו קשורים .שבחו

לדברי שלמה המלך בסוד עליון של 
.  והם לא היו יודעים את שבחו,החכמה

 ואין מי ,ועכשיו הולכים אחר דברי חכמה
 ועם כל זה .שעומד עליה ואין מי שקורא

בור שנה וקביעת ייש ביניהם פקחים בע
ל גב שלא נתן להם ולא  אף ע,החדשים

 שנים עשר חדש ,שנינו. נמסר בידיהם
 ונדונים ,הנפש הזו מתקשרת בגוף בקבר

 , פרט לאותה נפש של הצדיקים,אחדכבדין 
 ונמצאת בקבר ויודעת בצער ,כמו שבארוה

 ולא )לא יודעת( ובצער החיים יודעת ,שלו
אחר שנים עשר חדש . עוסקת עליהם

משוטטת  והולכת ו,מתלבשת בלבוש אחד
 , ויודעת מן הרוח מה שהיא יודעת,בעולם

בקש מ ו,על הצער של העולםועוסקת 
את צער של ) אותם( ולדעת ,רחמים
 בזמן שיש ,ומי מתעורר לכל זה. החיים

 ואותו צדיק נודע ,צדיק שמודיע לו כראוי
 , נשאר בעולםכאשר צדיק , ששנינו.ביניהם

 שהרי כל ,בין החיים ובין המתים הוא נודע
 וכשיש יותר ,ום מכריזים עליו ביניהםי

 ,צער בעולם והוא לא יכול להגן על הדור
וכשלא . הוא מודיע להם את צער העולם

  נמצא צדיק 

 éàùôè éàìáá éðä éà ïåòîù éáø øîà
 àîìò íéà÷ äî ìò àúîëçã éæøã ïéìî ïåòãðé

]éåëîñå[ äî ìò >à÷< çëúùé ãë ïùâøúî 
 áøã àçáù ïåòãðé à÷çåãá)àðåðîä( à ]àáéé[ 

 äéçáù éòãé ååä àìå åäééðéá çëúùà ãë àáñ
 äîìùã éåìîá ïøù÷úî éåìî àðçëùà àäå

 àæøá àëìî>äàìò< ååä àì ïåðéàå àúîëçã 
 àúîëçã éìî øúá ïéìæà àúùäå äéçáù éòãé

 äìò íéà÷ã ïàî úéìå>éø÷ã ïàî úéìå< ìë íòå 
 àøåáòá ïéç÷ô åäééðéá úéà àã>úùãé <)éçøéã( 

àúåòéá÷áåéçøéã ) éúùå( àìã áâ ìò óà 
 øñéøú ïðéðú åäééãéá øñîúà àìå åäì áéäééúà

éàä éçøéá àøá÷á àôåâá àøù÷úî éäéà ùôð 
 àéé÷éãöã ùôð àéää øá àãçë àðéãá åðãúàå

÷åàã äîë àøòöá òãéå àøá÷á àðéîæå äåî
ìéãòãé ééçã àøòöáå äâìãúùà àìå ]ú[éìò  åäé

 ãç àùåáìá ùáìúà éçøé øñéøú øúáì ìéæàå
ìãúùàå òãéã äî àçåø ïî òãéå àîìòá èàùå 

ìò àøòö ã òãðîìå éîçø éòáîìå àîìò)åäì (
 úéàã àðîæá éàä ìëì øòúà ïàîå ééçã àøòö
 äàëæ àåääå úåàé à÷ãë åäì òãåàã äàëæ
 øàúùà ãë äàëæ àéðúã åäééðéá òãåîúùà

 ïéá àîìòá>àééç <)íééç( àéúéî ïéáå 
 éæøëî àîåé ìë àäã òãåîúùàäéìòå åäééðéá 

 ìò àðâàì ìéëé àì àåäå àîìòá éôè àøòö ãëå
 àåä àøã]òãåà) [àòãåàã( àîìòã àøòö åäì 

äàëæ çëúùà àì ãëå  
  äëø/á  ב/רכה

 ולא נמצא ,שמכריזים עליו ביניהם
 מי שיעורר אותם בצער של )ביניהם(

 אז מתעוררים ,העולם אלא ספר תורה
  וצריכים כולם,עליו עליונים ותחתונים

 ואם לא ,להמצא באותו זמן בתשובה
 , מתעוררים עליהם בעלי הדין,נמצאים

ואפילו רוח של גן עדן מתעוררים עליהם 
  . כמו שנתבאר,משום ספר תורה

äéìò éæøëîã)å( åäééðéá >å< çëúùà àì
)åäééðéá ( àìà àîìòã àøòöá åäì øòúàã ïàî

 äéìò ïéøòúî éàúúå éàìò ïéãë äøåú øôñ
ùéã àìë ïéëéøöå ïåçëú>àðîæ àåääá< 

 àðéãã éøàî àä éçëúùî àì éàå äáåùúá
 ïéøòúî ïãòã àúðâã çåø åìéôàå åäééìò ïåøòúà

øîúàãë äøåú øôñã äéðéâá åäééìò:  
) éúåáà íò éúáëùå àðàú)ì æî úéùàøá  , בנפש, בגוף"תיוושכבתי עם אב" ,שנינו

                                                           

. ש בכאן"ה ואותו שבח ר"ב דגרסי המנונא שהיה ניצוץ מרע"הגלגולים ח' כ בס" זו נסחא עיקרית וכא
 ).א"נ( י"הרמז בכ

 .זוהר הרקיע' עי ב
â) ñ"òãé àì à( –ôã "å. 
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 בדרגה , במרכבה אחת, בנשמה,ברוח
 כמה בני אדם , אמר רבי יהודה.עליונה

ולא משגיחים אטומים מהכל שלא יודעים 
 ,ולא שומעים ולא מסתכלים בדברי העולם

ואיך הקדוש ברוך הוא נמצא עליהם 
.  ואין מי שישגיח,דןיברחמים בכל זמן וע

שלש פעמים ביום נכנסת רוח אחת 
 , ונושבת בקברי האבות,למערת המכפלה

 ,ומתרפאים כל העצמות ועומדים בקיום
 טל מלמעלה מראש משיךרוח מהואותה 

 .ם שנמצאים האבות העליוניםמקומ ,המלך
 מהם , אותו הטל)מתעורר(וכשמגיע 

ולמדנו שיורד . מתעוררים האבות שלמטה
 דרגה אחר ,אותו הטל בדרגות ידועות

 ומאותו , ומגיע לגן העדן שלמטה,דרגה
 ,הטל רוחצים בבשמים של גן עדן

ומתעוררת רוח אחת שכלולה בשתי 
 , ועולה ומשוטטת בין הבשמים,אחרות
 ואז מתעוררים ,ת בפתח המערהונכנס

 ומבקשים רחמים על , הם וזוגיהם,האבות
 משום ,וכאשר נמצא צער בעולם. בניהם

 ואותו , חטאי העולםמחמתשהם ישנים 
 עד שמתעורר , ולא נמצאנמשךטל לא 

 והנפש מודיעה ,ספר תורה כראוי בעולם
 והנשמה לקדוש ברוך , והרוח לנשמה,לרוח
 ,סא רחמים אז יושב המלך על כ.הוא

 של המשכה מהעתיק הקדוש העליון נמשךו
 , ומגיע לראש המלך,טל הבדולח

 אותו טל לאותם נמשך ו.ומתברכים האבות
 ).מתברכים( ואז כולם מתחברים ,ישנים

 ,ולמדנו. וחס הקדוש ברוך הוא על העולם
לא חס הקדוש ברוך הוא על העולם עד 

 . ובשבילם העולם מתברך,שמודיע לאבות
 והרי מצאנו , ודאי כך זה, יוסיאמר רבי

 אותו ,דברים בספרו של שלמה המלך
 שקוראים לו עצה של חכמה של ,עליון
 שהרי , כך גלה ואמר,ורב המנונא. הכל

 שעומדת ,הראו לו שרחל עשתה יותר
בפרשת דרכים בכל זמן שהעולם צריך 

וכרובים רת ו ארון וכפ, וסוד הדבר,מכולם
 ושכינה על ,ך שנולד בדר,בחלקו של בנימין

  .הכל

 àãç àëéúøá àúîùðá àçåøá àùôðá àôåâá
 ïéîéèà äîë äãåäé éáø øîà äàìò àâøãá

 éòãé àìã àîìò éðá àìëî]éçéâùî àìå[ àìå 
á÷ êéäå àîìòã éìîá éìëúñî àìå éòîù" ä

]çëúùî) [çëúùé(åäééìò > ïéîçøá< ìëá ]ïîæ [
)ïéîåé(ãéòå  àîåéá ïéðîéæ úìú çâùéã ïàî úéìå ï
]ìàò) [ìò( áéùðå àúìôëã àúøòîá àãç àçåø 

 ïééñúàå àúäáà éøá÷á]ìë[ éîéé÷å ïéîøâ 
 àùéøî àìéòìî àìè ãéâð àçåø àåääå àîåé÷á
 éèî ãëå éàìò ïäáà éçëúùîã øúà àëìîã

>ð"øòúî à< ïäáà ïéøòúî åäééðî àìè àåää 
øãá àìè àåää úéçð àðàúå àúúìã ïòéãé ïéâ

å àúúìã ïãò ïâì éèîå àâøã øúá àâøãî àåää
 àçåø øòúàå ïãòã àúðâã ïéîñåáá éçñúà àìè
 éðéá èàùå ÷éìñå ïéðøçà ïéøúá ìéìëã àãç
 ïéøòúî ïéãë àúøòîã àçúôá ìééòå ïéîñåá
 ãëå éåðá ìò éîçø ïàòáå ïâååéæå ïåðéà ïäáà
 ìò ïéëéîã ïåðéàã ïéâá àøòöá àîìò çëúùà

îìò éáåç àå àìå ãéâðúà àì àìè àåää
 éæç à÷ãë äøåú øôñ øòúàã ãò çëúùà
 àúîùðì àçåøå àçåøì àòãåà àùôðå àîìòá

á÷ì àúîùðå" àééñøëá àëìî áéúé ïéãë ä
 àìèã åãéâð äàìò àùéã÷ à÷éúòî ãéâðå éîçøã
 ïäáà ïéëøáúîå àëìîã àùéøì éèîå àçìåãáã

 ïéãëå ïéëéîã ïåðéàì àìè àåää ãéâðå)ïøáçúî( 
]ïëøáúî[á÷ ñééçå åäìë " àðàúå àîìò ìò ä

á÷ ñééç àì" ïäáàì òãåàã ãò àîìò ìò ä
 éàãå éñåé éáø øîà àëøáúà àîìò åäééðéâáå
 äîìùã àøôñá éìî àðçëùà àäå àåä éëä
 àúîëçã àèéò äéì àø÷ã äàìò àåää àëìî
 äéì åéæçà àäã øîàå éìâ éëä àðåðîä áøå àìëã

úùøôá àîéé÷ã ìçø úãáò øéúéã ìëá ïéçøåà 
àîìò êéøèöàã àðîæà ïåøà äìîã àæøå åäìëî 

 ãéìéúàã ïîéðáã à÷ìåçá íéáåøëå úøåôëå
àìë ìò àúðéëùå àçøàá:  

 מה ".וישתחו ישראל על ראש המטה"
 אמר רבי . זו השכינה,"ראש המטה"זה 

îä ùàø ìò ìàøùé åçúùéå äè) úéùàøá æî
àì (àúðéëù àã äèîä ùàø ïàîá éáø øîà 

                                                                                                                                                                                     

נתקנאה באחותה ומטעם ו לא "ז והיא ב"ה נתקנא בע"ן דאיך הקבודיצאת לטע'  והטעם מפורש במדא
ש בתנא דבי אליהו ופירשו הרב החסיד בספר זקוקין דנורא וזהו בצאת "זה יצאו ישראל ממצרים כמ

 ).א"נ(ן "מאי. ק"ת יעקב ודו"ישראל ממצרים בי
 ).א"נ(ע "ב וצ"א ע"ב ובדף קע"ט ע"עיין בדף צ. כ" מב
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 אלא אליו כרע , חס וחלילה,שמעון
 , מטה זו שכינה, בא וראה)אלא( .והשתחוה
 מה זה ". מטתו שלשלמההנה"שכתוב 

 שהוא ראש , זה יסוד העולם,"ראש המטה"
 זה ישראל ,"על ראש" .המטה הקדושה

  לכן ישראל,שעומד על ראש המטה
 הרי באותו , ואם תאמר.שלוהשתחוה אל 

 שהרי אחר כך כתוב ,זמן לא היה חולה
ויהי אחר הדברים האלה ויאמר ליוסף "

 ובשעה שהשתחוה לא ,"הנה אביך חולה
 ועל שידע שהרי באותו הזמן ,ה חולההי

 לכן ,עלה לדרגה עליונה קדושה כסא שלם
 , כסא עליון,השתחוה לאותה מרכבה

שלמות האילן הגדול והחזק שנקרא על 
ו ישראל על ראש ווישתח" ועל זה ,שמו

 שהרי עלה , ודאי על ראש המטה".המטה
  .למקומו והתעטר בעטרות המלך הקדוש

ç ïåòîù" å]àìà[ )ã( ãéâñå òøë äéãéãì)àìà (
 áéúëã àúðéëù àã äèî éæç àú)æ â øéù ( äðä

 àã àåä ïàî äèîä ùàø äîìùìù åúèî
ãåñé>àîìòã à< ìò àùéã÷ àñøòã àùéø àåäã 

 éðéâá äèîä ùàø ìò íéà÷ã ìàøùé àã ùàø
äéãéãì ìàøùé êë àä àîéú éàå ãéâñ à÷ 

 áéúë øúáì àäã òøî äåä àì àðîæ àåääá
)à çî úéùàøá ( äìàä íéøáãä øçà éäéå

 ãéâñã àúòùáå äìåç êéáà äðä óñåéì øîàéå
 ìòå äìåç äåä àì]òãéã) [òãé àã( àåääá àäã 

 àéñøë àùéã÷ äàìò àâøãá ÷éìñ àðîæ
 àåääì ãéâñ êë éðéâá àúîéìù>àëéúø< 

éñøëééìù äàìò à óé÷úå àáøáø àðìéàã åî
 ìò ìàøùé åçúùéå àã ìòå äéîù ìò éø÷àã
 ÷ìúñà àäã éàãå äèîä ùàø ìò äèîä ùàø

àùéã÷ àëìîã éåøèòá øèòúàå äéøúàì:  
ו וויאמר השבעה לי וישבע לו וישתח"

 רבי חייא פתח ".ישראל על ראש המטה
כל זה נסיתי בחכמה אמרתי " ,ואמר

 ,נינו הרי ש".אחכמה והיא רחוקה ממני
 ,שלמה המלך ירש את הלבנה מכל צדדיה

ובימיו עמדה בשלמות אותה הלבנה 
 וכשרצה לעמוד על .שהתברכה מהכל

 "אמרתי אחכמה" , אמר,הנהגות התורה
ושכבתי " יעקב אמר ,אמר רבי יהודה. 'וגו

תי ונשאתני ממצרים וקברתני ועם אב
 מי שיצאה נשמתו , שם שנינו".רתםובקב

   ,ברשות אחרת

øîàéå ìàøùé åçúùéå åì òáùéå éì äòáùä 
 øîàå çúô àééç éáø äèîä ùàø ìò) æ úìä÷

âë ( àéäå äîëçà éúøîà äîëçá éúéñð äæ ìë
 úéøé àëìî äîìù ïðéðú àä éðîî ä÷åçø

á àîéé÷ éåîåéáå éåøèñ ìëî àøäéñà àúåîìù
 í÷éîì àòá ãëå àìëî àëøáúàã àøäéñ àéää

àúééøåà éñåîð ìòàå äîëçà éúøîà øîà åâ '
 øîà á÷òé äãåäé éáø øîà)ì æî úéùàøá (

 éðúøá÷å íéøöîî éðúàùðå éúåáà íò éúáëùå
 äéúîùð ÷ôðã ïàî ïðéðú ïîú íúøåá÷á

àøçà àúåùøá  
  åëø/à  א/רכו

 כתוב עליו ,וגופו נקבר בארץ הקדושה
ותבאו ותטמאו את ארצי ונחלתי שמתם "

וקברתני " ויעקב אמר ".לתועבה
. ה ברשות אחרת ונשמתו יצא,"רתםובקב

 שהשכינה , שונה יעקב,אמר רבי יהודה
 זהו שכתוב .היתה אחוזה בו ודבוקה בו

 לדור עמך ,"אנכי ארד עמך מצרימה"
וג בי את ו לז,"ואנכי אעלך גם עלה" ,בגלות

 .ר את גופך בקברי אבותיךונשמתך ולקב
 )שהרי לאא " נאף על גב ש( ,במה מדובר

 ועל זה( .יצאה נשמתו ברשות אחרת
ויוסף ישית ). " כתוב"ואנכי אעלך גם עלה"

 שהרי הוא בכור , יוסף ודאי".ידו על עיניך
 בכור של טפה ראשונה ,של הרהור הלב

 äéìò àùéã÷ àòøàá øá÷úà äéìéã àôåâå
 áéúë)éîøéæ á ä ( éöøà úà åàîèúå åàáúå

 éðúøá÷å øîà á÷òéå äáòåúì íúîù éúìçðå
 øîà àøçà àúåùøá à÷ôð äéúîùðå íúøåá÷á
 úãéçà úåä àúðéëùã á÷òé éðàù äãåäé éáø

 áéúëã àåä àãä äéá ú÷áãúàå äéá) úéùàøá
ã åî ( àøééãì äîéøöî êîò ãøà éëðà>êîò< 

 éá àâååãæàì äìò íâ êìòà éëðàå àúåìâá
ùð éàî êúäáà éøá÷á êôåâ àøá÷úàìå êúî

 éøééî à÷)à÷ã áâ ìò óà( >ð"àì àäã à< ú÷ôð 
 àøçà àúåùøá äéúîùð>ð" éëðàå àã ìòå à

áéúë äìò íâ êìòà<êéðéò ìò åãé úéùé óñåéå  
                                                           

 ).א"ד( בקש לעמוד ולהשיג חוקות התורה אשר טעמם נעלם מאתנו א
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 ומשום שידע הקדוש , כמו שנתבאר,היה
 שהרי , התבשר לו ביוסף,ר זהֶתברוך הוא ֶס

  .כל אהבתו בו היתה תלויה

)íù( àøåäøäã àøëåá àåä àäã éàãå óñåé 
åä äàîã÷ äôèã àøëåá àáìãú ïéâáå øîúàãë 

á÷ òãéã" øùáúà àã àøéîè ä àäã óñåéá äéì
àéìú äéá àúåîéçø ìë:  

 אמר .במה מדובר ,"ישית ידו על עיניך"
 ולבשר לו , בשביל כבוד יעקב,רבי ייסא

 רבי .ו במיתתועמשהרי יוסף קיים וימצא 
 ואני פוחד , למדתי דבר,חזקיה אמר

 בא . ובמעשי העולם נמצאת חכמה,לגלותו
ר ו אמ, אמר לו. והכה בו)ונשקו( ,רבי אבא

 בימי רבי שמעון .ר כלי זיניךוך וחגדברי
 למדתי מפרקי רבי ,אמר. דברים מתגלים

 בן אדם ,ייסא הזקן בהנהגות העולם
 צריך לשים עפר על ,שזוכה לבן בעולם הזה

 להראות , וזהו כבודו,עיניו כשנקבר
 והוא יורש אותו ,שהעולם נסתם ממנו

נראה  ,עיני האדםבמשום ש. בעולם תחתיו
 הצבעים כך הם  וכל,מראה העולם

 הלבן שבו הוא הים הגדול ,שסביבו
 שמקיף את כל העולם בכל ,אוקינוס
) שמקפת( אחר הוא היבשה צבע .הצדדים
 , והיבשה עומדת בין המים, מיםשהוציא

 אחר צורה.  בין המיםצורהכך הוא ה
 , זו ירושלים,שלישי הוא באמצע שלו

רביעי הוא צורה  .שהיא אמצע העולם
 שבאותו , ונקרא בת עין,ןמראה של כל העי

 והמראה הנכבד מכל ,בת עין נראה הפרצוף
 , שהיא נקודה אמצע של הכל,זו ציון

 ושם שורה ,שמראה כל העולם נראה שם
פי של הכל ומראה של והשכינה שהיא הי

 ולכן זה .שת העולםו והעין הזו היא יר,הכל
  .עוזב אותה וזה נוטל אותה ויורש אותה

î êéðéò ìò åãé úéùé éáø øîà éøééî à÷ éà
 óñåé àäã àøùáúàìå á÷òéã àø÷é ïéâá àñéé

 íéé÷]ãçëúùé) [çëúùàã (>çëúùéå< äéìò 
 àðôéìåà äìî øîà äé÷æç éáø äéúúéîá
 àúîëç àîìò éãáåòáå äàìâì àðìéçãå

 àáà éáø àúà çëúùà)äé÷ùðå (äéá ùèáà 
 ïåòîù éáøã éåîåéá êðééæ ïééæå êìéî àîéà øîà

 ïééìâúà ïéìî àñéé áøã ïé÷øôî àðôéìåà øîà
 éàäá øáì éëæã ùð øá àîìò éñåîðá àáñ

àãâðì äéì éòáéì àîìòá  ãë éåðéò ìò àøôò
 àîìòã äàæçàì äéìéã àø÷é àåä àãå øá÷úà
 ïéâá éåúåçú àîìòì äéì úéøé àåäå äéðî íéúñà
 ìëå éæçúà äéá àîìòã åæéç ùð øáã éåðéòã

éáã àøååç åøçñàã ïåðéà éëä ïéðååâ àîé àåä ä
 ñåðé÷åà àáø>øçñàã <)øçñàå( ìëá àîìò ìë 

àúùáé àåä àøçà àðååâ éøèñ àãôé÷åâ àéî 
 àéî ïéá àðååâ àåä éëä àéî ïéá íéà÷ àúùáéå
 àã äéáã àúåòéöîá àéä äàúéìú àøçà àðååâ

òöîà àéäã íìùåøéå äàòéáø àðååâ àîìòã àú
 úá àåääáã ïéò úá éø÷àå àðéò ìëã åæéç àéä

çúà ïéò ïåéö àã àìëî àø÷é åæéçå àôåöøô éæ
òöîà äãå÷ð éäéàãå àîìò ìëã åæéçã àìëî àú

 åøéôù àéäã àúðéëù àéøù ïîúå éæçúà ïîú
úåøé àåä àã àðéòå àìëã åæéçå àìëãà àîìò 

 úéøéå äéì ìéèð éàäå äéì ÷éáù éàä êë éðéâáå
äéì:  

ום  אבל דבר סת, יפה אמרת,אמר לו
יודעים ולא  ובני העולם לא , יותרהוא

 àîéúñ äìî ìáà úøîà÷ øéôù äéì øîà
äéàé ïìëúñî àìå ïéòãé àì àîìò éðáå øéúé 

                                                           

  ).א"ד('  כתיפו ואמר לו אמור מליך וכול הכה לו עא
  ).א"נ(ח "ז.  דרך המשכה מעט מעט מפני כבוד אביו ולא דרך זריקה וחבטה והיינו לנגדאב
כמו ' יומין נפשא אזלא מביתא לקברא ותלת זמנין ביומא איתדנו כחדא נפשא וגופא וכו' ח כל ז"ת

לקברא וכל זה הוא בשבעה ימים ואחר שבעה ימים גופא ז הולכת הנפש מביתא אכשחטאו ו' שהיו בחיי
פ ביומא ובעת שנחה מן הדין שוטטת בהאי עלמא "בגיהנם לבדה ג' קב ואז הנפש נידוניראתטריד ומת

ב חדש או עד גמר הדין אז נייחין כולא גופא בקברא "ומבקרת לקברא וחוזרת לדון בגיהנם וכך דרכה כל י
ע הארץ ואשתאר "נח על הקבר ואזלא ושטטא בעלמא רוח אתלביש בגבלא דין ונפשה אתלבש בלבושה ו

ט "ח ורי" ריףבד' כל הספיקות הנז' תמן ונשמתא סלקא לצרורא דחיי ונתלבשה בלבושה שם הרי בכאן הת
ה מיד למקומו ואם אינו זכאי אז הנשמה והרוח נידונים בגיהנם מיד לוהענין כי כשהאדם צדיק גמור נח ועו

 )נ"ש(ימים נידונית עם הרוח והנשמה בגיהנם ' ימים עם הגוף בקבר ואחר ז' פש נידונית זאחר הקבורה והנ
â )åôé÷àã (–ôã "å. 
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 שהרי בשעה שבן אדם יוצא ,תבונניםמ
 ועד שלא ,מהעולם נפשו נסתרת עמו

 , עיני האדם רואות מה שרואות,יוצאת
כי לא יראני האדם "שכתוב  ,כמו שבארנו

 אבל במיתתם , בחייהם לא רואים,"וחי
ועיניו פקוחות מאותו מראה . רואים
 ואותם שעומדים עליו צריכים ,שראה

 משום מה ,עיניור וניו ולסגלשים יד על עי
 שבשעה ,שלמדנו בסוד נימוסי העולם

שעיניו נשארות פקוחות מאותו מראה 
 הבן מקדים , אם זכה לבן,נכבד שראה

 כמו ,ר אותםולשים ידו על עיניו ולסג
 משום ".ויוסף ישית ידו על עיניך"שכתוב 

 ,שהרי מראה אחר לא קדוש מזדמן כנגדו
 לא , עליוןוהעין שראתה כעת מראה קדוש

 שאותה נפש ,ועוד. תסתכל במראה אחר
עין  ואם העין נשארת ,סמוכה כנגדו בבית

 , ואותו מראה אחר ישרה על עיניו,פקוחה
 ואין זה כבוד ,בכל מה שמסתכל מתקלל

 , וכל שכן מן המת, וכל שכן מקרוביו,העין
שאין כבודו להסתכל במה שלא צריך 

 לאחר כך .ולהשרות על עיניו דבר אחר
 והרי התעוררו החברים על ,מתכסה בעפר

ם העין ו וכבוד הוא שיסת,דין הקבר מהו
  .מהכל על ידי בנו שהשאיר בעולם

 àùôð àîìòî ÷éôð ùð øáã àúòùá àäã
 ùð øáã éåðéò ú÷ôð àì ãòå äéîò àøéîè äéìéã

 äî åîç áéúëã àðîé÷åàã äîë åîçã) âì úåîù
ë ( ïàîç àì ïåäééçá éçå íãàä éðàøé àì éë

ïàîç ïåäúúéîá ìáàà åæéç àåääî ïçé÷ô éåðéòå 
 ìò àãé äàåùì àòá äéìò ïéîéé÷ã ïåðéàå àîçã
 àðôéìåàã àåää ïéâá éåðéò àîúñàìå éåðéò

 àúòùáã àîìò éñåîðã àæøá]éåðéò åøàúùàã [
)àðéò øàúùàã(ïçé÷ô  àîçã åæéç àåääî 

 ìò äéãé äàåùì íéã÷ àøá øáì éëæ éà àøé÷é
 áéúëã äîë ïåì àîúñàìå éåðéò)ã åî úéùàøá (

 àøçà åæéç àäã ïéâá êéðéò ìò åãé úéùé óñåéå
 àîçã àðéòå äéìá÷ì úðîãæà àùéã÷ àìã
 åæéçá ìëúñé àì äàìò àùéã÷ åæéç àúùä
 àúéáá äéìá÷ì úëéîñ ùôð àåääã ãåòå àøçà

 éàå àøçà åæéç àåääå àçé÷ô àðéò øàúùà
 åàìå àéèìúà ìëúñàã äî ìëá éåðéò ìò éøùé
 ïî ïëù ìëå éåáéø÷î ïëù ìëå àåä àðéòã àø÷é
 àìã äîá àìëúñàì äéìéã àø÷é åàìã àúéî

 êéøèöà>àéøùàìå <)àéøùìå( äìî éåðéò ìò 
 åøòúà àäå àøôòá àéñëúà øúáì àøçà

åä àø÷éå åäî àøá÷ã àðéã ìò àéøáç íéúñéã à
àîìòá ÷áùã äéøáã àãé ìò àìë ïî àðéò:  

 הנפש , כל שבעת הימים,בא וראה
 , ומהקבר לבית,הולכת מהבית לקבר

 ושלש פעמים ביום נדונים ,ומתאבלת עליו
 ואין מי שיודע בעולם ,כאחד הנפש והגוף

אחר כך הגוף . וישגיח לעורר את הלב
   והנפש הולכת ומתרחצת ,נטרד

 äòáù ìë éæç àú àúéáî àìæà àùôð ïéîåé
àúéáì àøá÷îå àøá÷ìá úìúå äéìò úìáàúàå 

 úéìå àôåâå àùôð àãçë åðãúà àîåéá ïéðîæ
 øúáì àáì àøòúàì çâùéå àîìòá òãéã ïàî

àéçúñàå àìæà àùôðå ãéøèúà àôåâ  
  åëø/á  ב/רכו

 ויוצאת ומשוטטת בעולם ,בגיהנם
 עד שמתלבשת במה ,ומבקרת את קברו

ים עשר חדש כולם אחר שנ. שמתלבשת
 הנפש נצררת . בעפר)נח( הגוף נשאר .נחים

 הרוח . שמתלבשתכלי ב,ומאירה ברוח
 והנשמה עולה לצרור של ,מתענגת בגן עדן

 והכל נקשר זה בזה ,ענג כל הענוגים

 àø÷áîå àîìòá àèùå à÷ôðå íðäéâá
 øúáì àùáìúàã äîá àùáìúîã ãò äéøá÷ì

 ïéçééð éçøé øñéøú]àìë) [àìá( ÷éáù àôåâ 
>ð"êéëù à< øéøöúà àùôð àøôòá ]øéäðúàå[ 

ùáìúàã àðàîá àçåøáâàçåø ã àúðâá âðòúà 
 ïéâåðò ìëã àâåðòã àøåøöì à÷ìñ àúîùð ïãòã

                                                                                                                                                                                     

  ).ו"לש(פ נשא "ר ס"א ובמד"ג קמז ע"א ובח"ב צח ע"לעיל ריח ע א
  .זוהר הרקיע' עי ב
 ).א"ד(' פרקים וכו'  במלבוש שמתלבש בדג
' ועי, ב בשם הביאורים והכללים"א וע"ברינו בדף רכד עד' ועי, )ו"לש(ב "א וע"א רכד ע"לעיל סו ע ד

 .כ בשם הכללים"ב מש"לעיל ריז ע
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  :ïòéãé ïéðîæì àãá àã øù÷úà àìëå ïéâåðò ìëã  .לזמנים ידועים
 אוי להם לבני אדם שלא ,בא וראה

מסתכלים ולא יודעים ולא מודעים על מה 
לעשות מצוות  ונשכח מהם ,עומדים
 שיש מצוות תורה שעושות לבוש .התורה

תורה שעושות ה ויש מצוות ,נכבד למעלה
 ויש מצוות תורה , נכבד למטהילבוש

 והכל , נכבד לעולם הזהישעושות לבוש
 , ומימיו ממש כולם נתקנים,צריך לו לאדם
רבי יהודה הזקן התרגש . כמו שבארנו

 והראו לו בחלומו דמות ,בדעתו יום אחד
 שזוהרת לארבעה , חזקה,ת מאור שלואח

 לבוש , אמרו לו. מה זה, אמר להם.צדדים
  . ומאותו היום היה שמח,שלך למדור הזה

 àìå ïéìëúñî àìã àùð éðáì ïåì éåå éæç àú
éîéé÷ äî ìò ïòãåîúùà àìå ïéòãéï éùðúéå 

 éãå÷ô úéàã àúééøåà éãå÷ô ãáòîì åäééðî
àúééøåààúéàå àìéòì ø÷é ùåáì éãáòã  éãå÷ô 

àúúì ø÷é éùåáì éãáòã àúééøåàá éãå÷ô úéàå 
 àìëå àîìò éàäì ø÷é éùåáì éãáòã àúééøåà

 ùîî éåîåé ïîå ùð øáì äéì ïëéøèöà]>åäìë <
ïð÷úúî[ )à÷úúï( äãåäé éáø àðîé÷åàã äîë 

úòãá ùéâøúà àáñåæçàå ãç àîåé éé äéì 
 óé÷ú äéìéã àøåäðî àð÷åéã ãç äéîìçá

ïéøèñ òáøàì øäãæàãà " äéì øîà éàä éàî ì
 àîåé àåääîå àëäã àøåéãì àåä êìéã àùåáì

éãç äåä:  
 כל יום ויום רוחות ,אמר רבי יהודה

רות רות שּוהצדיקים יושבים בלבושיהם שּו
 ומשבחים את הקדוש ברוך הוא ,בגן עדן

אך צדיקים יודו " זהו שכתוב .בכבוד עליון
 אמר רבי ".לשמך ישבו ישרים את פניך

 " ישראלווישתחו" ,חלה מה כתוב בת,אבא
 זו כנסת ,"המטה" מי . כמו שבארנו,'וגו

על ראש " . זה צדיק,"ראש המטה" .ישראל
 שהשלום של , זה המלך הקדוש,"המטה

 ,"הנה מטתו שלשלמה" שכתוב ,הכל שלו
 לאותו שעומד על ,יעקב השתחוה לשלוו

 משום כן , ישראל שמו,ראש המטה
אחר ". הו ישראל על ראש המטווישתח"

 בדרגה שתלם שה, כיון שיעקב ידע,כך
 , ודרגתו היא למעלה עם האבות,עליונה

 ,חַמ לבו וַשחיזק ,והוא לבדו תיקון שלם
והתחזק ברצון עליון של הקדוש ברוך הוא 

ויתחזק ישראל וישב על " , מה כתוב בו.בו
 שהרי בדרגה , ממש"על המטה" ,"המטה

  . אשרי חלקו.עליונה יותר השתלם

 øîà ïéçåø àîåéå àîåé ìë äãåäé éáø
 àúðâá ïéøåù ïéøåù ïåäéùåáìá ïéáúé àéé÷éãöã

á÷ì ïçáùîå ïãòã" àåä àãä äàìò àø÷éá ä
 áéúëã)ãé î÷ íéìäú ( êîùì åãåé íé÷éãö êà

 àúéîã÷á àáà éáø øîà êéðô úà íéøùé åáùé
]äî[ áéúë )àì æî úéùàøá (åâå ìàøùé åçúùéå '

 àã äèî ïàî àðîé÷åàã äîë ìàøùé úñðë
äèîä ùàø ìò ÷éãö àã äèîä ùàø) íù( àã 

ìë àîìùã àùéã÷ àëìîà áéúëã äîë äéìéã 
)æ â øéù ( äîìùìù åúèî äðäå à÷ äéãéãì á÷òé

 ìàøùé äèîä ùàø ìò íéà÷ã àåääì ãéâñ
 äèîä ùàø ìò ìàøùé åçúùéå êë éðéâá äéîù
 äàìò àâøãá àäã á÷òé òãéã ïåéë øúáì

ä äéìéã àâøãå íéìúùà àúäáà íò àìéòì àå
 éãçå äéáì ïéñçà àúîéìù àðå÷ú éåãåçìá àåäå

á÷ã äàìò àúåòøá ó÷úúàå" áéúë äî äéá ä
 äèîä ìò áùéå ìàøùé ÷æçúéå äéá) úéùàøá

                                                           

ומקיום המצות . ע"ה בגמן בתורה ובמצות נעשה לבוש זך שמתלבשת הנשי פירוש מהכונה שמכוא
תלבש בהם הש לבושי יקר להאי עלמא היינו ל"ומ. ע התחתון"ועשייתם בגשמיות נעשה לבוש לרוח בג

ז פרשת "כ'  עי).א"נ(ן "מאי. ק"ש בגדי ישע ומעיל צדקה ודו"ואפשר שז. ח"ז. לבני אדם בחלוםכשמתראים 
על ידי המעשה מתבררים ונתקנים לבושי הנפש ועל ידי הדיבור מתבררים לבושי , )ו"לש(ב "ויקהל רי רע

  ).ד"א קו ע"כללים ח(מתבררים ונתקנים לבושי הנשמה , הרי הוא הכוונה, ועל ידי הרעותא דליבא, הרוח
ז אינה יכולין לעלות למדרגות "ומכאן תבין שאף שדין הנשמה והרוח נגמר עכ ).א"ד(א " ויקהל רי עב

א למקומם ואפשר כי הרוח יתעכב במקום הנפש על "הראוי להם עד שגם הנפש נשלם דינה ואז עולים כ
א ירית אתרייהו ואינם "כט וכשיגמור דין הנפש אז "בדף ר' ע הארץ במקום הרוח כנז"הקבר והנשמה בג

י יחוד הצדיקים גם אפשר לומר כי הנשמה אין לה עונש "ט או ע"ח ושבת וי"מתקשרים זה עם זה אלא בר
ימים נידונין הנפש והרוח בגיהנם ' כלל אך יושבת במקום הרוח והרוח נידון בגיהנם והנפש בקבר ואחר הז

ע הארץ והנשמה בכסא וכך הם עומדין "רוח בגוככלות זמן דינם אז ירתין כל חד אתריה הנפש בקבר וה
 )נ"ש) (זוהר הרקיע(' בעת התחי
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á çî ( øéúé äàìò àâøãá àäã ùîî äèîä ìò
äé÷ìåç äàëæ íìúùà:  

 , אמר רבי יהודה במשנתנו בארנו,שנינו
ה העולם הרי ששנינו בארבעה פרקים בשנ

 בעצרת על פירות , בפסח על התבואה,נדון
 בראש השנה כל באי העולם ,האילן

 ובחג נדונים על ,עוברים לפניו כבני מרון
 וסוד המשנה , הרי בארנו דברים.המים
 כנגד ,' בפסח על התבואה וכו,בארנו

.  ודוד המלך, סוד האבות,המרכבה העליונה
 , שכך זה ממש,בפסח על התבואהעוד 

 על מה באה מצה ,בארנו דבר זהוהרי 
 וזו ,דין המלכות דיןו , והרי דין הוא,בפסח

הראשית שהתחילו ישראל להיכנס בחלק 
 ולבער מהם ,הקדוש של הקדוש ברוך הוא

אלהים  [יות אחרותו שהיא טע,חמץ
נים על עמים עובדי כוכבים ושממ] אחרים

 אלהי ,ומזלות שנקראים אלהים אחרים
 ולהיכנס ,ר הרע יצ, ונקראים חמץ,נכר

 . חלק הקדוש של הקדוש ברוך הוא,במצה
 "תבואתה"כמו שנאמר ( ,למה תבואה

א ראשונה של השם " רמז לה,א"בה
 , לכן בפסח נדונים על התבואה,)הקדוש

. א"ובארנו שהעולם נדון על דין של ה
 , פירות האילן.בעצרת על פירות האילן

 מה זה ,פירות האילנותכתוב צריך להיה 
 אלא זהו האילן הגדול והחזק .האילןפירות 
אני " כמו שכתוב , פירות האילן.למעלה

בראש ". כברוש רענן ממני פריך נמצא
 ראש , שנינו.השנה עוברין לפניו כבני מרון

 ומיהו .השנה זהו ראש השנה של המלך
 שהוא , זה יצחק שנקרא ראש,ראש השנה

 מקום ,)למעלה(ראש אחד של המלך 
באי עולם עוברים  לכן כל ,שנקרא שנה

 ועל זה שנינו בראש ,לפניו כבני מרון
.  שהרי בראש השנה שורה יצחק,השנה

של ( זוהי ראשית ,ובחג נדונים על המים
 ועל זה שמחת המים , של ימין המלך)ראש

נמצאת בכל בשעה שמנסכים מים 
 ועל , משום שמים זה ידוע,ושואבים אותם

  .זה בארבעה פרקים אלו הכל נמצאים

 àðàú ïìéã àúéðúîá äãåäé éáø øîà
 äðùá íé÷øô äòáøàá ïðéðúã àä àðîé÷åà
 ìò úøöòá äàåáúä ìò çñôá ïåãð íìåòä
 íìåòä éàá ìë äðùä ùàøá ïìéàä úåøéô
 íéîä ìò ïéðåãð âçáå ïåøî éðáë åéðôì íéøáåò
 àðîé÷åà àúéðúîã àæøå éìî àðîé÷åà àä

 äàåáúä ìò çñôá]åëå'[ äàìò àëéúø ìéá÷ì 
ã àæø äàåáúä ìò çñôá åú àëìî ãåãå ïäáà

 äî ìò àã äìî àðîé÷åà àäå ùîî àåä éëäã
 çñôá äöî àééúàå àðéã àåä àðéã àä

 ìàøùé åàéøùã àúåøéù àãå àðéã àúåëìîã
á÷ã àùéã÷ à÷ìåçá ìòéîì" åäééðî àøòáìå ä

 ïéîò ìò ïðîî éã ïéðøçà ïååòè åäéàã õîç
åëòò"àå øëð éäìà íéøçà íéäìà ïåø÷àã í ïåø÷

 àùéã÷ à÷ìåç äöîá ìòéîìå òøä øöé õîç
á÷ã" äàåáú éàîà ä)>ð"à < øîà úàã äîë

)ã á äéîøé (äá äúàåáú"äì æéîø à" äàîã÷ à
àùéã÷ àîùã ()å( ìò ïéðåãð çñôá êë ïéâá

äã àðéã ìò ïãúà àîìòã àðîé÷åàå äàåáúä" à
 úåøéô ïìéàä úåøéô ïìéàä úåøéô ìò úøöòá

ô ïàî äéì éòáî úåðìéàä àã àìà ïìéàä úåøé
 ïìéàä úåøéô àìéòì óé÷úå àáøáø àðìéà àåä

 áéúëã äîë)è ãé òùåä ( ïðòø ùåøáë éðà
>àöîð êéøô éðîî< åéðôì ïéøáåò äðùä ùàøá 

 àùéø àåä àã äðùä ùàø àðú ïåøî éðáë
>àúùã< àã äðùä ùàø àåä ïàîå àëìîã 

÷àã ÷çöé àëìîã àùéø ãç åäéàã ùàø éø>ð" à
àìéòì<ã øúà  éàá ìë êë éðéâá äðù éø÷à

 ïðéðú àã ìòå ïåøî éðáë åéðôì ïéøáåò íìåò
 ÷çöé éøàù àúùã àùéøá àäã äðùä ùàøá

 íéîä ìò íéðåãð âçáå)å( àúåøéù àåä àã
)àùéøã (]àðéîéã[ àéîã àúååãç àã ìòå àëìîã 

 ïåì éáàùå àéî éëñðã àúòùá àìëá çëúùà
 íé÷øô äòáøàá àã ìòå àòéãé àä íéîã ïéâá

 ïéçëúùî àìë ïéìà  
  æëø/à  א/רכז

 הכל , בדבריםתתבוננו כש,אמר רבי יוסי
 , יצחק ויעקב, אברהם,נמצא בפרקים הללו

 ובארבעה , ובאלה העולם נדון,דוד המלךו
פרקים בני אדם נדונים בימים שנמצאים 

 ובכל יום ויום הספרים נפתחים ,בעולם

 çëúùà àìë éìî ïåìëúñé ãë éñåé éáø øîà
 àëìî ãåã á÷òéå ÷çöé íäøáà ïé÷øô éðäá

øô òáøàáå ïãúà àîìò éðäáå àùð éðá ïé÷
çëúùàã ïéîåéá åðãúà]å[ àîåé ìëáå àîìòá 
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 , ואין מי שישים לב,והמעשים נכתבים
 והתורה מעידה בו .רכין אזניםואין מי שי

ר ומי פתי יס" , וקול קורא בחיל,בכל יום
 ואין מי שיקשיב ,"הנה חסר לב אמרה לו

 , בשעה שבן אדם קם בבוקר,למדנו. לקולו
 והוא אינו ,עדים עומדים כנגדו ומעידים בו

 הנשמה מעידה עליו בכל זמן ובכל .משגיח
 הרי , ואם לא, יפה, אם הקשיב.שעה

 אמר .תוחים והמעשים נכתביםהספרים פ
 אשרי הצדיקים שאינם פוחדים ,רבי חייא

 .מן הדין לא בעולם הזה ולא בעולם הבא
 וכתוב ,"וצדיקים ככפיר יבטח"זהו שכתוב 

  ".צדיקים יירשו ארץ"

 ïàî úéìå ïéáéúë ïéãáåòå ïçéúô ïéøôñ àîåéå
 àúééøåàå äéðãåà ïéëøéã ïàî úéìå çâùéã

 àìéçá éø÷ àì÷å àîåé ìëá äéá úãéäñà) éìùî
ã è ( áì øñç äðä øåñé éúô éîå úéìå åì äøîà

 íéà÷ ùð øáã àúòùá àðàú äéì÷ì úéöéã ïàî
ôöá àåäå äéá ïéãäñå äéìá÷ì ïéîéé÷ ïéãäñ àø

 úãéäñà àúîùð çâùà àì>äéìò <)äéî÷( ìëá 
 àä åàì éàå úåàé úéöà éà àúòù ìëáå ïãò
 àééç éáø øîà ïéáéúë ïéãáåòå ïéçéúô ïéøôñ
 àì àðéã ïî åôúñî àìã àéé÷éãö ïåðéà ïéàëæ
 áéúëã àåä àãä éúàã àîìòá àìå ïéã àîìòá

)à çë íù (ë íé÷éãöå áéúëå çèáé øéôë) íéìäú
èë æì (õøà åùøéé íé÷éãö:  

ויהי השמש " ,רבי חזקיה פתח ואמר
 פסוק .' וגו"לבא ותרדמה נפלה על אברם

 אבל זה יום הדין הקשה ,זה בארוהו
 .שמוציאים את האדם מהעולם הזה

הזמן שמגיע שהאדם ) אותו יום( ,ששנינו
יום   זמן)יום( אותו ,יוצא מהעולם הזה

 כמו , שנחשך השמש מן הלבנה,דולהדין הג
 זו ,"עד אשר לא תחשך השמש"שכתוב 

הנשמה הקדושה שנמנעת מבן האדם 
והרי ( ,שלשים יום עד שלא יצא מן העולם

ורואה שהצלם נמנע ממנו ולא ) רואה
 משום שהנשמה ,למה נמנע ממנו. נראה

 .ברת ממנו ולא נראיתוהקדושה עולה וע
 ,מת אדם ונחלשר שא שכ,שלא תאמר
 אלא כשהוא בחייו ,ברת ממנוונשמה זו ע

 נשמה זו )ונחלשת(ברת ממנו ו ע,חוובכ
 , והרוח לא מאירה לנפש,ולא מאירה לרוח

 )אלא( .בר ממנו הצלם ולא מאיר לווואז ע
 ואפילו , כולם מכריזים עליו,מאותו היום

 משום שנשמה זו , למה.רי השמיםופיצ
 ואז , והרוח לא מאירה לנפש,עלתה ממנו

 והמאכל וכל תאוות הגוף ,נפש נחלשתה
 ,ואמר רבי יהודה. בריםועולים ממנו וע

ליו וואפילו כל פעם שנופל איש בבית ח
ברת ועולה ו הנשמה ע,ולא יכול להתפלל

 עד , ואז הרוח לא מאירה לנפש,ממנו
 ואם דנים את .שדנים דינו של האדם

 אז הנשמה חוזרת למקומה ,האיש לטוב
 ,ן שעומד הדבר בדין הרי בזמ.ומאירה לכל

 שלשים יום ,ובזמן שלא עומד הדבר בדין

 øîàå çúô äé÷æç éáø)áé åè úéùàøá ( éäéå
 íøáà ìò äìôð äîãøúå àáì ùîùä>åâå ' éàä

ìáà äåî÷åà àø÷ <) äìåãâ äëùç äîéà äðäå
åéìò úìôåð( äéì é÷ôàã àéù÷ àðéãã àîåé àã 
äî ùð øáì àéðúã àîìò éà)àîåé àåää( > àðîæ

àèîã< àåää àîìò éàäî ÷éôð ùð øáã )àîåé( 
>àðîæ< ïî àùîù êùçúàã àáø àðéãã àîåé 

 áéúëã äîë àøäéñ)á áé úìä÷ ( àì øùà ãò
 úòðîúàã àùéã÷ àúîùð àã ùîùä êùçú

 àîìòî ÷åôé àì ãò ïéîåé ïéúìú ùð øáî) àäå
àåäà (>ã àîçå< àîìåöãäéðî úòðîúàáå  àì

 àúîùðã ïéâá äéðî úòðîúà àîòè éàî éæçúà
 àìã éæçúà àìå äéðî úøáòúàå ú÷ìñ àùéã÷
 àúîùð éàä ùìçúàå ùð øá úéî ãëã àîéú
 äéô÷åúá åééçá åäéà ãë àìà äéðî úøáòúà

 äéðî úøáòúà)ùìçúàå ( àìå àúîùð éàä
 ïéãë àùôðì øéäð àì àçåøå àçåøì àøäð

 äéì øéäð àìå äéðî úøáòúà àîìåö)>ð"à <
àìà ( åìéôàå äéìò éæøëî àìë àîåé àåääî

 à÷ìñ àä àúîùðã ïéâá àîòè éàî àéîù éøôö
 àùôð ïéãë àùôðì øéäð àì àçåøå äéðî
 à÷ìñ àôåâã àúáåàéú ìëå àìëéîå úùìçúà
 àðîæ ìë åìéôàå äãåäé éáø øîàå øáòúàå äéðî
 äàìöì ìéëé àìå äéòøî éáá ùéðéà ìéôðã

ðî à÷ìñå úøáòúà àúîùð øéäð àì ïéãëå äé
 éàå ùð øáã äéðéã ïéðééãã ãò àùôðì àçåø

                                                           

à  éæç)ôã"å.( 
 ).ו"לש(ב "א וע"ב תזריע מג ע"אמור קד ע' ב ובפר"לעיל ריז ע ב
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úøãäà àúîùð ïéãë áèì ùð øáì äéì ïéðééã   .בר ממנוו והצלם ע,מקדימה הנשמה לכל
 äìî àîéé÷ã àðîæá àä àìëì àøéäðå äøúàì
 ïéúìú àðéãá äìî àîéé÷ àìã àðîæáå àðéãá
 øáòúà àîìåöå àìëì àúîùð úîéã÷à ïéîåé

äéðîà:  
 , בזמן שדנים את האדם למעלה,שנינו
את נשמתו לבית דין ודנים אותה מעלים 

 ומעידה , והיא מעידה בכל,על פי דבריה
 , ובמעשים לא מעידה,בכל רעיונות האדם

 וכולם דנים את ,שהרי כולם כתובים בספר
 באותה שעה שדנים את האדם .האדם

חק הגוף נמצא יותר משאר ו אז ד,למעלה
 אז מרפים ,אם דנים אותו לטובה. הזמנים

 והנשמה ,ת על הגוףעה נבקעי וז,ממנו
 ולא עולה ,חוזרת אחר כך ומאירה לכל

אדם מבית חליו לעולמים עד שדנים דינו 
 ,יבי עולםי הרי כמה ח, ואם תאמר.למעלה

 אלא .כמה רשעי עולם עומדים בקיומם
 אף ,הקדוש ברוך הוא משגיח בדין האדם

 והוא רואה שאחר ,על גב שכעת לא זוכה
פעמים  או ל. דן אותו לטובה,כך יזכה

 ועל זה ,שמוליד בן שיהיה צדיק בעולם
וכל . הקדוש ברוך הוא דן אותו לטובה

 ,מעשיו ודיניו של הקדוש ברוך הוא לטובה
' חי אני נאם ה" כמו שכתוב ,ומשגיח בהכל

ץ במות הרשע כי אם בשוב ואם אחפ' וגו
 ובגלל זה כל אותם רשעי ".רשע מדרכו

 הקדוש ברוך ,ומםיהעולם שעומדים בק
ולפעמים אותם .  דן אותם לטובההוא

 כמו ,החלאים נשלם זמנם מלשרות שם
 שעשו ,"וחלאים רעים ונאמנים"שנאמר 

  שורים על ר שא שכ,אמונה]ב[

 àìéòì ùð øáì äéì ïéðééãã àðîæá àðàú
 àäøîéî ìò ïéðééãå àðéã éáì äéúîùðì ïé÷ìñ

éðåéòø ìëá úãéäñàå àìëá úãéäñà àéäåá 
ñà àì ïéãáåòáå ùð øáã åäìë àäã úãéä

 ïéáéúë àøôñá)åäìëå] (åäìëáå[ øáì äéì ïéðééã 
 àìéòì ùð øáì äéì ïéðééãã àúòù àéääá ùð
 àééðîæ øàùî øéúé çëúùà àôåâã à÷çã ïéãë
 àòéæå äéðî ïéôøà ïéãë áèì äéì ïéðééã éà
 àøäðå øúáì úøãäà àúîùðå àôåâ ìò ò÷áúà
 ãò ïéîìòì äéòøî éáî ùð øá ÷éìñ àìå àìëì

ã éáééç äîë àä àîéú éàå àìéòì äéðéã ïéðééã
 àìà åäééîåé÷á ïéîéé÷ àîìò éòéùø äîë àîìò

á÷" àúùäã áâ ìò óà ùð øáã äéðéãá çâùà ä
éëæ øúáì àäã éîç àåäå éëæ àìâ áèì äéì ïéàã 

 ìòå àîìòá äàëæ éåäéã øá ãéìåàã ïéðîæì åà
á÷ àã" äéì ïéàã ä]éåðéãå éåãáåò ìëå áèì [

)éðéãå( >å éåãáåò ìëå áèì éåðéãá÷ã"ä<áèì à 
 áéúëã äîë çâùà àìëáå)àé âì ìà÷æçé ( éç

åäé íàð éðà"åâå ä 'òùøä úåîá õåôçà íàã éë 
 éáééç ïåðéà ìë àã ïéâáå åëøãî òùø áåùá íà

á÷ åäééîåé÷á ïéîéé÷ã àîìò" áèì ïåì ïéàã ä
 éøùîìî åäééðîæ åîéìúùà ïéòøî ïåðéàã ïéðîæìå

øîà úàã äîë ïîú) èë çë íéøáã ( íéàìçå
 ïàéøù ãëã àúåðîéäî åãáòã íéðîàðå íéòø

øáã äéìò  
  æëø/á  ב/רכז

האדם מסתלקים ממנו לאחר שהשלימו 
 והכל , בין לצדיקים בין לרשעים,זמנם

  . כמו שבארנו,נעשה בדין

 é÷ìúñî ùð äéðî åäééðîæ åîéìùàã øúáì
 àðéãá ãáòúà àìëå àéáééçì ïéá àé÷éãöì ïéá

ïøîà÷ãë:  
וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי "
 , פסוק זה קשה, אמר רבי יצחק".אלה

ועיני ישראל " וכתוב ,"וירא ישראל"שכתוב 

ìàøùé àøéåäìà éî øîàéå óñåé éðá úà  
)ç çî úéùàøá( àéù÷ àø÷ éàä ÷çöé éáø øîà 

                                                                                                                                                                                     

 .כ בשם כללים"ב מש"לעיל ריז ע' עי א
  .זוהר הרקיע דף רכד' עי ב
א דמרחם עליו בעבור שיעשה מצוה אחר שיחט'  והיינו מאי דאמרינן פרק קמא דראש השנה אני הג

 ).א"נ(ן "מאי. לעתיד וישוב או שיוליד זרע קודש
 ).הערת הזוהר(בקצת דפוסים מובא פה חצי הכתוב ביחזקאל יח כג  ד
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לא יוכל " אם ".קן לא יוכל לראותוכבדו מז
 אלא שראה ".וירא ישראל" מה זה ,"לראות

 שהם ירבעם ,ברוח הקודש אותם בני יוסף
 , שירבעם עשה שני עגלי זהב,וחבריו

מי "אמר  ולכן ".אלה אלהיך ישראל" ,רואמ
 "אלה אלהיך" מי הוא שעתיד לומר ,"אלה

וירא ישראל את בני " ולכן ,לעבודה זרה
מכאן שצדיקים רואים מעשה ". יוסף

 והקדוש ברוך הוא מעטר אותם ,למרחוק
 מה הקדוש ברוך הוא רואה .בעטרתו
וירא אלהים את כל " כמו שכתוב ,למרחוק

 שהקדוש ברוך ,"מאדאשר עשה והנה טוב 
הוא רואה כל המעשים עד שלא עושים 

 כל ו זכדוגמא.  וכולם עוברים לפניו,אותם
דורות העולם מסוף העולם ועד סוף 

צבו ועמדו לפניו עד י כולם התי,העולם
רא וק" זהו שכתוב .שלא יבאו לעולם

 .נברא העולםטרם ש ,"רות מראשוהד
טרם  ,משום שכל הנשמות שיורדות לעולם

 כולם עומדים לפני הקדוש ברוך ,דוירש
 ,הוא בדמות שעומדים בעולם הזה

לכלם בשם " שכתוב ,ונקראים בשמות
 הקדוש ברוך הוא מראה כמו כן". יקרא

או ויבטרם שלצדיקים כל דורות העולם 
 שהיה , מאדם, מנין לנו.וימצאו בעולם

 שהקדוש ברוך הוא הראה לו כל ,ראשון
זה ספר "ב  ככתו,אוויבטרם שאותם דורות 

 הראה לו כל אותם , ששנינו,"ת אדםותולד
 , וכן למשה.דורות שעתידים לבא לעולם

 ,"את כל הארץ' ויראהו ה"שכתוב 
שהקדוש ברוך הוא הראה לו כל דורות 
העולם וכל אותם מנהיגי העולם וכל שאר 

 , כאןכמו כן. או לעולםויבטרם שהנביאים 
 ראה למרחוק ,"וירא ישראל את בני יוסף"

 ופסוק זה ".מי אלה" ואמר ,והזדעזע
 ולכן . לצד זה ולצד זה,משלים לשני צדדים

בני הם אשר נתן לי " ,השיב יוסף ואמר
 ומנין לנו שהקדוש ברוך הוא ".אלהים בזה

והנה " שכתוב ,הראה לו ברוח הקודש
 "גם" ,"תי אלהים גם את זרעךוהראה א

  . כפי שאמרנו,לרבות אותם שיצאו ממנו

 áéúëå ìàøùé àøéå áéúëã)é íù ( ìàøùé éðéòå
 úåàøì ìëåé àì éà úåàøì ìëåé àì ï÷åæî åãáë
 ïåðéà àùãå÷ çåøá àîçã àìà ìàøùé àøéå åäî
 ãáò íòáøéã åéøéáçå íòáøé ïåðéàã óñåé éðá

 øîàå áäæ éìâò ïéøú)î" àçë áé ( êéäìà äìà
 øîéîì ïéîæã àåä ïàî äìà éî êë ïéâáå ìàøùé
 ìàøùé àøéå êë ïéâáå ïøçà ïååòèì êéäìà äìà
 àãáåò ïàîç àéé÷éãöã ïàëî óñåé éðá úà

á÷å ÷åçøîì" äî äéìéã àøèòá ïåì øèòî ä
á÷" áéúëã äîë ÷åçøîì éîç ä) à úéùàøá
àì (éäìà àøéå" áåè äðäå äùò øùà ìë úà í

÷ã ãàîá" ïåì ãáòé àì ãò ïéãáåò ìë àîç ä
 àîìòã ïéøã ìë àã àðååâë äéî÷ åøáòà åäìëå
 åãúòúà åäìë àîìò éôééñ ãò àîìò éôééñî
 àåä àãä àîìòì ïåúéé àì ãò äéî÷ åîéé÷å

 áéúëã)ã àî äéòùé ( ãò ùàøî úåøåãä àøå÷
 ïéúçðã ïéúîùð ìëã ïéâá àîìò éøáúà àì

 éîéé÷ åäìë ïåúçéé àì ãò àîìòìá÷ã äéî÷" ä
 ïäîùá ïåø÷àå àîìò éàäá éîéé÷ã àð÷åéãá

 áéúëã)åë î íù ( éëä óåà àø÷é íùá íìëì
á÷ àéé÷éãö" àì ãò àîìòã ïéøã ìë ïåì éîçà ä

íãàî ïì àðî àîìòá ïåçëúùéå ïåúéé) íãà àã( 
>äåäã<á÷ã äàîã÷ " ïéøã ïåðéà ìë äéì éîçà ä

 áéúëãë ïåúéé àì ãò)à ä úéùàøá ( øôñ äæ
ãìåúúåà ïéøã ïåðéà ìë äéì éîçà ïðéðúã 

 áéúëã äùîì ïëå àîìòì éúéîì ïéðéîæã) íéøáã
à ãì (åäé åäàøéå"á÷ã õøàä ìë úà ä" éîçà ä

 ìëå àîìò éâéäðî ïåðéà ìëå àîìòã ïéøã ìë äéì
 àøéå àëä óåà àîìòì ïåúéé àì ãò éàéáð øàù
 òæòãæàå ÷åçøîì àîç óñåé éðá úà ìàøùé

 éàäå äìà éî øîàåíéìùà àø÷á ïéøèñ ïéøúì 
) éàäãàøèñ( ] éàäìàøèñ éàäìå[ àã ìòå 

 øîàå óñåé áéúà)è çî úéùàøá ( øùà íä éðá
éäìà éì ïúð"á÷ã ïì àðîå äæá í" äéì éîçà ä

 áéúëã àùãå÷ã àçåøá)àé íù ( äàøä äðäå
éäìà éúåà" ïåðéà äàâñàì íâ êòøæ úà íâ í

                                                                                                                                                                                     

à )íãà (–ôã "å. 
ש "כמ' ויומתק דנסתלקה שכינה לפי שעתיד כו'  אלה כפשוטו וכמדרשו דעתיד ירבעם כוי פירוש מב

ומי אלה ' ש מי אלה שעתיד כו"ן באשר הוא שם זולת אם בא מביאה אסורה וזה ד"ל שהקב"ל ואז"רז
ואולי יש לחלק דאינו . ל"ש רז"שבאו מאיסור ולכן אמר יוסף אשר נתן לי אלקים בזה שהראהו כתובה כמ

 ).א"נ(ן "ל מאי"לקמן בדף שלפניך ואכמ' ס אבל לברכה לא וע"מעניש עש
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ïøîà÷ãë äéðî ïé÷ôðã:  
 "אמר האלהים אשרויברך את יוסף וי"
ויברך " , בותבונן בפסוק הזה יש לה.'וגו

רך י שלא מצאנו כאן ברכה שב,"את יוסף
 אז צריך , אם לבניו. אלא את בניו,את יוסף

ויברך את " אז מה זה ,להיות כתוב ויברכם
אמר .  ולא מצאנו כאן שיוסף התברך,"יוסף

 ,"את יוסף" כתוב ,"את" דוקא ,רבי יוסי
 וכאשר מתברכים ,היתההברכה של בניו 

 שברכה של בניו של . הוא מתברך,בניו
ויברך " ,אמר רבי אלעזר. אדם ברכתו היא

 אות "את" שברך ,דוקא" את" ,"את יוסף
הברית משום שכיון שאמר ( סוד ,הברית

רך י אז ב,"בני הם אשר נתן לי אלהים בזה"
 , הברית שיוסף שמר)לאותו מקום סוד
 סוד ,יוסף של "את" .ולכן נקרא צדיק

  .הברית שעומדת עם יוסף

éäìàä øîàéå óñåé úà êøáéå"åâå øùà í' 
)åè íù( êøáéå äéá àìëúñàì úéà àø÷ éàäá 

 äéì êéøáã äëøá àëä ïçëùà àìã óñåé úà
 äéì éòáî íëøáéå éåðáì éà éåðáì àìà óñåéì
 êéøáúàã àëä ïçëùà àìå óñåé úà êøáéå åäî

éúë à÷ééã úà éñåé éáø øîà óñåé óñåé úà á
 åäéà éåðá ïàëøáúà ãëå äåä éåðáã àúëøá
 éäéà äéúëøá ùð øáã éåðáã àúëøáã êøáúî
 à÷ééã úà óñåé úà êøáéå øæòìà éáø øîà

 àæø àîéé÷ úàì êéøáã>ð" ïåéëã ïéâá úéøáã à
éäìà éì ïúð øùà íä éðá øîàã" ïéãë äæá í

àæø øúà àåääì êéøá< ïéâáå óñåé øèðã úéøáã 
ãö éø÷à êë àîéé÷ã úéøáã àæø óñåéã úà ÷é
óñåéã äéãäá:  

 ".תי לפניווהאלהים אשר התהלכו אב"
תי ואב" .הברית הקדוש זה סוד ,"האלהים"

 שאותם ראשונים ,"לפניו" דוקא ,"לפניו
 , אברהם ויצחק,עליונים מלפני סוד שלנו

. שהרי מהם נזון ויונק מאותו מקום
כתוב  למה ,"תיועה אוהאלהים הר"
 אלא סוד עליון .פעם אחרת "האלהים"

 וכאן ברך את אותו מקום בסוד של ,הוא
 מקור החיים שממנו יוצאות ,אלהים חיים

 ולכן הזכיר עצמו במקום הזה ואמר ,ברכות
 משום שכל ,"תיועה אוהאלהים הר"

הברכות ששופעות ממקור החיים יעקב 
 מקום , וכיון שהוא לקח אותן,לקח אותן

 , בדבור)בזכר( והכל תלוי ,זה לקח ברכות
לכן בכל .  כתוב"ויברך את יוסף"ועל זה 

 צריך הקדוש ,מקום שצריך לברך ברכות
 ואחר כך ,ברוך הוא להתברך בהתחלה

 ואם הקדוש ברוך הוא .מתברכים האחרים
   אותן ברכות לא ,לא מתברך בהתחלה

éäìàä"åéðôì éúåáà åëìäúä øùà í) íù( 
éäìàä"éã÷ àîéé÷ àùéã÷ úéøáã àæø àã í àù

ã åéðôì éúåáàåå éàìò éàîã÷ ïåðéàã åéðôì à÷
 ïæúà ïåäðî àäã ÷çöéå íäøáà àðã àæø éî÷î

àåääî à÷ðéåàéäìàä øúà " éàî éúåà äòåøä í
éäìàä àøçà àðîæ àîòè" äàìò àæø àìà í

éäìàã àæøá øúà àåääì êéøá àëäå åäéà" í
 àã ïéâáå ïàëøá ïé÷ôð äéðîã ééçã àøå÷î íééç

àäá äéîøâ øëãàéäìàä øîàå øúà é" äòåøä í
 á÷òé ééçã àøå÷îî éãâðã ïàëøá ìëã ïéâá éúåà

úà éàä åäéà ïåì ìéèðã ïåéëå ïåì ìéèð ìèð ø
àééìú åäéà àìëå ïàëøáàøåáãá á àã ìòå 

 øúà ìëá êë ïéâá áéúë óñåé úà êøáéå
á÷ éòá àëøáì åëéøèöà ïàëøáã" àëøáúàì ä

á÷ éàå ïéðøçà åëøáúà øúáìå àúéîã÷á"ä àì 
àì ïàëøá ïåðéà àúéîã÷á êéøáúà  

  çëø/à  א/רכח
 , הרי יעקב,ואם תאמר. ימותימתק

רך את הקדוש ילא בבתחילה  וכובראביו ש
 בשעה שברך יצחק , בא וראה.ברוך הוא
 לא ברכו עד שברך את הקדוש ,את יעקב

 כיון שברך את הקדוש .ברוך הוא בהתחלה
 . הוא ברך את יעקב,ברוך הוא בהתחלה

ויאמר ראה ריח בני " שכתוב , לנומנין

äåáà äéëøáã á÷òé àä àîéú éàå ïéîéé÷úî 
á÷ì äéëøá àìå" àúòùá éæç àú àúéîã÷á ä

 êéøáã ãò äéëøá àì á÷òéì ÷çöé êéøáã
á÷ì"á÷ì êéøáã ïåéë àúéîã÷á ä" àúéîã÷á ä

 áéúëã ïì àðî á÷òéì äéëøá)æë åë úéùàøá (
 åëøá øùà äãù çéøë éðá çéø äàø øîàéå

                                                           

ààåää  –ôã "å. 
áàøåëãá  –ôã "å. 
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 כאן עומדת ".'כריח שדה אשר ברכו ה
אשר " שכתוב ,ברכה לקדוש ברוך הוא

  ואחר כך, התברך בקיום הברכות".'ברכו ה
 כיון שאותו .' וגו"ויתן לך" אחריו כתוב

 .בברכותיו( ,הברכותבקיום שדה התקיים 
 שאותו שדה ,"ויתן לך האלהים"מיד ברכו 

 אחר שהוא ,ממנו ברכות שיצאו )סוד
 ברך יעקב ו זכדוגמא. התקיים בברכותיו

 ואחר כך ,בתחלה את הקדוש ברוך הוא
 בבוקר צריך אדם , בא וראה.ברך את בניו

 ואחר כך ,להקדים ברכות לקדוש ברוך הוא
  שכתוב והרי הקמנו,לשאר בני העולם

  .' וגו"בבוקר יאכל עד"

åäé"á÷ì äëøá íéé÷ àëä ä" øùà áéúëã ä
åäé åëøá"å ïàëøáã àîåé÷á êøáúà ä øúáì

 äéøúá áéúë)çë æë íù (åâå êì ïúéå ' ïåéë
 íéé÷úà äãù àåääã> ïàëøáã àîåé÷áð" à

éäìàä êì ïúéå äéëøá ãéî éåëøáá" í)íù (
àæø äãù àåääã< øúáì ïàëøá äéðî é÷ôðã 

 á÷òé êéøá àã àðååâë éåëøáá íéé÷úà åäéàã
á÷ì àúéîã÷á" éæç àú éåðáì êéøá øúáìå ä

àîã÷àì ùð øá éòá àøôöáá÷ì ïàëøá " ä
 áéúëã àðîé÷åà àäå àîìò éðá øàùì øúáìå

)æë èî úéùàøá (åâå ãò ìëàé ø÷áá':  
 כשרצה יעקב לברך את ,ובא וראה

 ראה ברוח הקודש שעתיד ,אותם בני יוסף
 פתח ואמר .לצאת מאפרים ירבעם בן נבט

 שאמר )מה שונה( משמע ,"מי אלה"
אלה אלהיך "בעבודה זו של צד עבודה זרה 

 כל אותם הצדדים , אלא סוד הוא,"אלישר
 ומצד אותה רוח ,של אותו הנחש הרע

 , ויש מי שרוכב עליו,טומאה אותו הנחש
 והם מזדמנים ,וכשמזדווגים נקראים אלה

ורוח . בעולם בכל אותם צדדים שלהם
 , שהוא סוד הברית"זאת"הקודש נקראת 

 וכן .ם הקדוש שנמצא תמיד באדםושיר
 אבל אלה ,)'הוא ה(' ה זה ,"זה אלי ואנוהו"

אלה אלהיך " ועל זה כתוב .נקראים אלה
 ".גם אלה תשכחנה"ולכן כתוב ". ישראל

 וכתוב , לא אשכחך,"זאת" סוד של ,"ואנכי"
 שאותו החטא גרם ,"על אלה אני בוכיה"

על " , דבר אחר.להם לבכות כמה בכיות
 משום שנתנה רשות , למה"אלה אני

חריב את למקום זה לשלוט על ישראל ולה
 ומשום שנתנה להם רשות ,בית המקדש

 סוד ".על אלה אני בוכיה"כתוב ( ,לשלוט
מאה שנתנה וזה צד הט" על אלה" ,הדבר

 זו רוח ,"אני בוכיה" ,)טולהם רשות לשל
  ".אני"הקודש שנקראת 

 éðá ïåðéàì àëøáì á÷òé àòá ãë éæç àúå
 íéøôàî à÷ôðì ïéîæã àùãå÷ çåøá àîç óñåé

èáð ïá íòáøé òîùî äìà éî øîàå çúô >ð" à
àðù éàî<òã àøèñã àã äãåáòá øîàã " æ

)ã áì úåîù ( åäéà àæø àìà ìàøùé êéäìà äìà
 àøèñîå àùéá àéåç àåääã ïéøèñ ïåðéà ìë

àéåç àåää àáàñî çåø àåääãà ïàî úéàå 
äéìò áéëøãá ïåðéàå äìà ïåø÷à ïâååãæî ãëå 

øå ïåäìã ïéøèñ ïåðéà ìëá àîìòá ïéðîãæî çå
 àîéùø úéøáã àæø åäéàã úàæ éø÷à àùãå÷ã

 ïëå ùð øáá øéãú çëúùàã àùéã÷)á åè íù (
 åäåðàå éìà äæ)è äë äéòùé (åäé äæ" ä)ñ" àåä à

åäé"ä (ìà ïåø÷à ïéìà ìáà"áéúë àã ìòå äâ 
 áéúë êë ïéâáå ìàøùé êéäìà äìà)åè èî íù (

 êçëùà àì úàæã àæø éëðàå äðçëùú äìà íâ
 áéúëå) äëéàæè à ( àåääã äéëåá éðà äìà ìò

 ìò øçà øáã ïééëá äîë éëáîì ïåì àîøâ àáåç
 øúàì åùø áéäééúàã ïéâá àîòè éàî éðà äìà
 àùã÷î éá àáøçìå ìàøùé ìò äàèìùì àã

 äàèìùì åùø ïåì áéäééúàã ïéâáå>ð" áéúë à
 àã äìà ìò äìîã àæø äéëåá éðà äìà ìò

äàèìùì åùø ïåì áéäééúàã àáàñîã àøèñ< 
éðà éø÷àã àùã÷ çåø àã äéëåá éðà:  

אלה דברי " הרי כתוב ,ואם תאמר
 לא "אלה" שכל , כך זה בודאי,"הברית

 ששם כל "אלה"מתקיימים אלא מתוך 
 , כמו שבארנו שהוא ארור,הקללות שרויות

 áéúë àä àîéú éàå)èñ çë íéøáã ( äìà
à ìëã éàãå àåä éëä úéøáä éøáã àì ïéì

 ïééøù ïéèååì ìë ïîúã äìà åâî àìà éîéé÷úî

                                                           

 )הערת הזוהר(ב ”שמות רלו ע א
מ "ל נוקבא דס"א וז”ל קמח ע"וכמש. א"עיין ד ).א"ד(ב "ל דף נ ע" והוא סמאל שרוכב על הנחש ועב

 ).א"נ(ב "הרש. נחש אקרי
 ).א"ד(א " דף סא עג
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 שעומד למי ,"אלה"ולכן הקדים ואמר 
אלה המצות אשר . "שעובר על דברי הברית

וה של התורה  משום שכל מצ,"'צוה ה
 ,לא יסטה מדרך זוש ,לטהר את האדם

אלה " , ואם תאמר.וישמר משם ויפרד מהם
 , שהרי יצא חם, כך הוא ודאי,"ת נחותולד

 והוא ,"ארור כנען" וכתוב ,שהוא אבי כנען
הם כל אלה (ולכן ". אלה"סוד זה של 
 ".מי אלה" ועל זה כתוב ,פסולת הזהב

כתוב ) כאשר ישראל עשו את העגל
 וכל אלה ,"אמרו אלה אלהיך ישראלוי"

 אהרן הקריב זהב שהוא צד .פסולת הזהב
 . והכל אחד,זק האשו שכלול הוא בח,שלו

 רוח טומאה )להגביר( .וצד זה זהב ואש
 מצאה מקום ,שנמצאת תמיד במדבר

ומה שהיו ישראל . באותו זמן להחזיק בו
ראשונה שהטיל הטהורים מאותה זוהמא 

 כשעמדו על הר , שגרם מות לעולם,בעולם
דם ו וגרם להם כמו מק, אחר כך חזרו,סיני

 וגרם להם ,לטמא אותם ולהתחזק עליהם
 זהו .מות ולכל העולם לדורותם אחריהם

אכן ' אני אמרתי אלהים אתם וגו"שכתוב 
 כשראה יעקב את ,ועל זה. ' וגו"כאדם

 ואמר עבודה זרהירבעם בן נבט שעובד 
 ".להמי א" הזדעזע ואמר ,"אלה אלהיך"

את השכינה ( ברך ,כשרצה אחר כך לברכם
 .בניואת  )םתוא( ברך )בתחלה ואחר כך

 ,רך את הקדוש ברוך הוא בתחלהיכיון שב
אחר כך מאותו מקום שברך בתחלה ברך 

המלאך הגואל אותי " זהו שכתוב .אותם
  .' וגו"מכל רע

 íéã÷à àã ïéâáå øåøà åäéàã àðîé÷åàã äîë
øîàå) éî( éøáã øáòã ïàîì àîéé÷ã äìà 

åäé äåö øùà úåöîä äìà úéøáä" ä) æë àø÷éå
ãì ( øá äàëãúàì àúééøåàã àãå÷ô ìëã ïéâá

 ùøôúéå ïîúî øîúñéå àã àçøàî éèñé àìå ùð
îéú éàå åäééðî à)è å úéùàøá ( çð úåãìåú äìà

 ïòðë éáà åäéàã íç ÷ôð àäã éàãå àåä éëä
 áéúëå)äë è íù ( àã àæø åäéàå ïòðë øåøà

 àã ìòå äìàã>ð" àúéôñåñ àëåúä éðä ìë à
 åãáò ãë ìàøùé äìà éî áéúë àã ìòå àáäãã

àìâò< áéúë )ç áì úåîù ( êéäìà äìà åøîàéå
 ìàøùé)åâå'] (ôñåñ àëåúä éðä ìëå àúé

àáäãã[à äéìéã àøèñ åäéàã àáäã áéø÷ ïøäà 
]àô÷åúá åäéà ìéìëã) [àô÷åúå( àìëå àùàã 

 øèñå ãç]àã) [ãç( àùàå àáäã )àô÷úàì (
]å[ çëùà àøáãîá øéãú çëúùàã àáàñî çåø

 ååäã äîå äéá àô÷úàì àðîæ àåääá øúà
 ìéèàã äàîã÷ àîäåæ àåääî ïééëã ìàøùé

î÷ ãë àîìòì àúåî íéøâã àîìòá àøåè ìò å
 éðéñã>å åøãäà øúáì< ïéîã÷ìîë ïåì íéøâ

 ïåì àáàñì]àô÷úúàìå) [àð÷úúàìå( åäééìò 
 åäééøúá ïåäéøãì àîìò ìëìå àúåî ïåì íéøâå

 áéúëã àåä àãä)å áô íéìäú ( éúøîà éðà
íúà íéäìàáåâå  'åâå íãàë ïëà ' ãë àã ìòå

 ãáòã èáð ïá íòáøéì á÷òé àîçåë"í øîàå 
)î"çë áé à( à äìà éî øîàå òæòãæà êéäìà äì

 êéøá ïåì àëøáì øúáì àòá ãë)ïåì] (äéì[ >ð" à
øúáìå àúéîã÷á àúðéëùì< å éåðáì ïåì êéøá

á÷ì êéøáã ïåéë" àåääî øúáì àúéîã÷á ä
 àåä àãä ïåì êéøá àúéîã÷á êéøáã øúà

 áéúëã)æè çî úéùàøá ( éúåà ìàåâä êàìîä
 òø ìëî]åâå'[:  

ויסב חזקיהו " ,רבי יהודה פתח ואמר
 הרי פרשוה ".'פניו אל הקיר ויתפלל אל ה

 ולא ,תלושלא יתפלל אדם רק סמוך לכ
 שכתוב ,תלויהיה דבר חוצץ בינו לבין הכ

 מה שונה ".ויסב חזקיהו פניו אל הקיר"
 שלא כתוב בהם ,בכולם שהתפללו תפלה

 שהרי די לו לומר ,ויסב פניו אל הקיר
 ,לה שהרי מי שמתפלל תפ,'ויתפלל אל ה

 øîàå çúô äãåäé éáø)á çì äéòùé ( áñéå
åäé ìà ììôúéå øé÷ä ìà åéðô åäé÷æç" àä ä

 àìúåëì êéîñ àìà ùð øá éìöì àìã äåî÷åà
 áéúëã àìúåë ïéáì äéðéá õéöç äìî àäé àìå

ô åäé÷æç áñéå åäìëá àðù éàî øé÷ä ìà åéð
 øé÷ä ìà åéðô áñéå åäá áéúë àìã àúåìö éìöã

åäé ìà ììôúéå àîééã äéì éã àäã" ïàî àäã ä

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(ב "הרש.  פירוש התוך סיגי הזהבא
 ).א"ב מג ע"ביאורים ח(כלומר שהיה תיקון כעין מה שיהיה לאחר התחייה  ב
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 שהרי כתוב במשה ,ון דעתו כראויוהוא מכ
 ,"'ויצעק משה אל ה" "'ויתפלל משה אל ה"

  ולא כתוב 

 úåàé à÷ãë äéúòã ïååë åäéà àúåìö éìöîã
 äùîá áéúë àäã)á àé øáãîá ( äùî ììôúéå

 ìàåäé"ä) ã æé úåîù (åäé ìà äùî ÷òöéå" àìå ä
áéúë  

  çëø/á  ב/רכח
ויסב "כאן בחזקיהו למה ו ,וויסב פני

". ויתפלל" ואחר כך ," פניו אל הקירוחזקיה
 חזקיה , ששנינו,אלא סוד הדבר הוא

 ולא היתה לו ,באותו זמן לא היה נשוי
ויבא " , מה כתוב.אשה ולא הוליד בנים

 , ושנינו".כי מת אתה ולא תחיה' אליו וגו
 ,"ולא תחיה" , בעולם הזה"כי מת אתה"

.  משום שלא הוליד בנים, למה.בעולם הבא
שכל מי שלא עוסק להוליד בנים בעולם 

 ולא יהיה לו , לא מתקיים בעולם הבא,הזה
  ונשמתו מתגרשת,חלק באותו העולם

 ולא מוצאת מנוחה במקום ,)הבא(בעולם 
נש שכתוב בתורה ו וזהו הע,בעולם

 , ומתרגמים בלא ולד,"ערירים ימותו"
אותו  כשהולך ל,משום שמי שהוא בלי ולד

 מת בעולם הזה ,העולם מת הוא שם
כי מת אתה " כתוב על זה ו,ובעולם הבא

 אלא ששכינה לא ,ולא עוד". ולא תחיה
  .שורה עליו כלל

 àîòè éàî åäé÷æçá àëä åéðô áñéå]áñéå[ 
>øé÷ä ìà åéðô åäé÷æç áñéå< ììôúéå øúáìå 

 àðîæ àåääá äé÷æç ïðéðúã åäéà äìîã àæø àìà
ä àìå áéñð äåä àì ïéðá ãéìåà àìå åúðà äéì äå

 áéúë äî)à çì äéòùé (åâå åéìà àáéå ' úî éë
 äæä íìåòá äúà úî éë ïðéðúå äéçú àìå äúà

ïéâá àîòè éàî àáä íìåòá äéçú àìå] ïàîã[ 
 ïéðá ãéìåà àìã> ìãúùà àìã ïàî ìëã

ïéðá àãìåàì< àîìòá íéé÷úî àì àîìò éàäá 
>éúàã<îìò àåääá à÷ìåç äéì àäé àìå  à

 àîìòá äéúîùð úëøúúàå)éúàã ( àìå
 àùðåò àåä àãå àîìòã øúàá àçééð úçëùà

 àúééøåàá áéúëã)àë ë àø÷éå ( åúåîé íéøéøò
 ãìå àìá åäéàã ïàîã ïéâá ãìå àìá ïðéîâøúîå

úéî ïîú àåä úéî àîìò àåääá ìéæà ãë) àåä( 
 úî éë áéúë àã ìòå éúàã àîìòáå ïéã àîìòá

 ãåò àìå äéçú àìå äúà àì àúðéëùã àìà
ììë éåìò àéøù:  

 ".ויסב חזקיהו פניו אל הקיר"אז כתוב 
ון את פניו ום רעיונותיו וכלמדנו שֹש

 , כדי שתשרה עליו השכינה,לשאת אשה
ויתפלל "ולכן כתוב אחר כך . סוד של הקיר

 שמי שיש בו חטא , מכאן למדנו".'אל ה
ן פניו ו יכו,וצריך לבקש רחמים עליו

 ואחר ,ן עצמו מאותו חטאורעיונותיו לתק
נחפשה " כמו שנאמר ,כך יבקש להתפלל

 ואחר כך , בתחלה"רהודרכינו ונחק
 , כיון שידע חזקיה חטאו, גם כאן".ונשובה"

 ".ויסב חזקיהו פניו אל הקיר"מה כתוב 
 שהרי אל ,שם פניו לתקן אל השכינה

משום שכל נקבות . המקום הזה חטא
 לו  מי שיש.השכינה העולם עומדות בצד

 לא , ומי שאין לו,ואצל היא שורה ,נקבה
קן עצמו אליה י ועל זה ת.ואצלשורה 

 ואחר כך , וקבל עליו להנשא,לתקן
 , זהו אדון כל הארץ,"קיר". "'ויתפלל אל ה"

הנה ארון הברית " כמו שנאמר ,וזו השכינה
 כמו שנאמר ,"קיר" ".אדון כל הארץ

 áéúë ïéãë)á çì äéòùé ( åéðô åäé÷æç áñéå
 éäåôðà ïååëå éåðåéòø éåùã àðôéìåà øé÷ä ìà
 àæø àúðéëù éåìò éøùúã ïéâá àúúà áñéîì

åäé ìà ììôúéå øúáì áéúë êë ïéâáå øé÷ã" ä
 éòáå àáåç äéá úéàã ïàîã àðôéìåà ïàëî
 àð÷úàì éåðåéòøå éåôðà ïéåëé éåìò éîçø éòáîì

úåìö éòáé øúáìå àáåç àåääî äéîøâäé äîë 
 øîà úàã)åë â äëéà ( äøå÷çðå åðéëøã äùôçð

 òãéã ïåéë àëä óåà äáåùðå øúáìå àúéîã÷á
 ìà åéðô åäé÷æç áñéå áéúë äî äéáåç åäé÷æç

ôðà éåù øé÷ä àäã àúðéëù éáâì àð÷úàì éå
 éá÷åð ìë àúðéëùã ïéâá áç àã øúà éáâì

àäøúñá ïéîéé÷ àîìòãà àá÷åð äéì úéàã ïàî 
 àéøù àì äéì úéìã ïàîå äéáâì éäéà àéøù
 éåùå àð÷úàì äáâì äéîøâ ï÷úà àã ìòå äéáâì

åäé ìà ììôúéå øúáìå àáñðúàì äéìò" øé÷ ä

                                                           

 ).א"ד( כל הנקבות שבעולם הם בסוד השכינה ולמי שאין לו בת זוג אין השכינה שורה עליו א
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 קרקור ונהימת הקיר ,"מקרקר קר ושוע"
 כמו , כשנחרב בית המקדש,אדוןשהוא 
 . והרי בארנו,"רחל מבכה על בניה"שנאמר 

  ".ויסב חזקיהו פניו אל הקיר"ולכן 

 äîë àúðéëù øîà úàã)àé â òùåäé ( ïåøà äðä
 øîà úàã äîë øé÷ õøàä ìë ïåãà úéøáä

)ä áë äéòùé ( àîéäðå àøå÷ø÷ òåùå øé÷ ø÷ø÷î
 äîë àùã÷î éá áéøçúà ãë ïåãà åäéàã øé÷ã

 øîà úàã)ãé àì äéîøé (äëáî ìçøà äéðá ìò 
 ìà åéðô åäé÷æç áñéå êë ïéâáå àðîé÷åà àäå

øé÷ä:  
'  ההאנ" , בתפלה מה כתוב,בא וראה

 רמז ".זכר נא את אשר התהלכתי לפניך
 ,מא אותוידש ולא טוכאן ששמר ברית הק

התהלכתי " כתוב כאן .ושמר אותו כראוי
התהלך לפני והיה " וכתוב שם ,"לפניך

 ששמר ,"תמים ואתנה בריתי ביני וביניך
 ,"באמת ובלב שלם" .דש כראויוברית הק

ון בכל אותם סודות האמונה ושהתכ
 ,"והטוב בעיניך עשיתי. " באמתשכלולים

 והנה . והרי בארנו,להילה לתפושסמך גא
יחד יחוד ין לו שהתכו,פרשוה החברים

 שאין ,"ויבך חזקיהו בכי גדול" ולכן ,כראוי
 זה ,"להוגא" .שער שעומד לפני דמעות

לה ו שזהו נמצא בכל גא,אלוהמלאך הג
  . והרי בארנו,שבעולם

 áéúë äî àúåìöá éæç àú)ì äéòùéâ ç (ðàä 
åäé" æîø êéðôì éúëìäúä øùà úà àð øëæ ä

 øèðå äéì áéàñ àìå àùéã÷ úéøá øèðã àëä
 êéðôì éúëìäúä àëä áéúë úåàé à÷ãë äéì

 íúä áéúëå)à æé úéùàøá ( äéäå éðôì êìäúä
 úéøá øèðã êéðéáå éðéá éúéøá äðúàå íéîú
 ïååëúàã íìù áìáå úîàá úåàé à÷ãë àùéã÷

éäî éæø ïåðéà ìëá áåèäå úîàá ïìéìëã àúåðî
 àäå äìôúì äìåàâ êîñã éúéùò êéðéòá
 àãçéì ïååëúàã àééøáç äåî÷åà àäå àðîé÷åà

 êë ïéâáå úåàé à÷ãë àãåçé)â çì äéòùé ( êáéå
 éî÷ àîéé÷ã àòøú úéìã ìåãâ éëá åäé÷æç
 åäéà àãã ìàåâä êàìî àåä àã äìåàâ ïéòîã

àîìòã à÷åøô ìëá çëúùàãáàðîé÷åà àäå :  
 רבי ".תי מכל רעואל אוהמלאך הג"

ן ו כיון שברך יעקב והתכו,אלעזר אמר
 אז המשיך מלמעלה ,מלמטה למעלה

 ".תיועה אוהאלהים הר" שכתוב ,למטה
 . נתן ברכות למקום זה,כיון שהוא לקח

 אז פתח , למקום הזהוהגיעהברכות כיון ש
כי " ,פתח ואמר. ' וכו"אלוהמלאך הג"ואמר 

 "ם אל מקום הארוןישים כנפיוהכרובים פר
 הכרובים באות ובנס היו , בא וראה.'וגו

 שלש פעמים ביום היו פורשים ,עומדים
 שכתוב ,כנפיהם וסוככים על הארון למטה

 , לא כתוב פרושי כנפים".רשי כנפיםופ"
 הקדוש ברוך הוא ,ובא וראה". רשיופ"אלא 

 כרובים . שלמעלהדוגמאעושה למטה כ
ם תחת  ועומדי,נעריםדמותם כמראה 

â éúåà ìàåâä êàìîä òø ìëî) çî úéùàøá
æè(  ïååëúàå á÷òé êéøáã ïåéë øîà øæòìà éáø

 àúúì àìéòî êéùîà ïéãë àìéòì àúúî
 áéúëã)åè íù (éäìàä" ïåéë éúåà äòåøä í

 éèîàã ïåéë øúà éàäì ïàëøá áéäé ìéèð åäéàã
 êàìîä øîàå çúô ïéãë øúà éàäì ïàëøá

åâå ìàåâä ' øîàå çúô)î"æ ç à ( íéáåøëä éë
éùøåôí åâå ïåøàä íå÷î ìà íéôðë 'éæç àúã 

 ïéðîæ úìú éîéé÷ ååä àñéðáå úàá íéáåøë
 àðåøà ìò éëëñå ïåäéôãâ éùøô ååä àîåéá

 íéôðë éùøåô áéúëã àúúì)íéùøåô (>éùåøô< 
á÷ éæç àúå éùøåô àìà áéúë àì" ãéáò ä

 ïåäìã àð÷åéã íéáåøë àìéòìã àðååâë àúúì

                                                                                                                                                                                     

ה להנחיל לכל "ש שעתיד הקב"ר עם האותיות וז"ה עם האותיות והכולל בגימטריא קי"ל מבכ" רחא
ה מ הכונה דכל התורה והמצוה ליחדא השכינה שהיא קיר עם דוד"א. ר"י עולמות בגימטריא קי"צדיק ש

ן "מאי. ר"ד עם האותיות גימטריא קי"ר ויש לרמוז כי רחל א"י כמספר קי"פועל צדק ולכן שכרו שוש "כמ
 ).א"נ(

 ).א"ד( גאולות שבעולם ב
 פיסוק## * ג
 ).א"ד(א ” אחרי מות נט עד
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 ואלה מתברכים ,מקום זה מימין ומשמאל
 נמשכותלה מאותן ברכות שיבתח

.  הברכות למטהנמשכות ומכאן ,מלמעלה
תי מכל ואל אוהמלאך הג"כתוב ועל זה 

 שנטל ברכות מצבעים ,"תיוא" ".רע
יברך את " , וכיון שהוא נטל.שלמעלה
 שמהם , זהו סוד הכרובים,"הנערים
   נמשכת

ïééáø åæéçëàúà éàä úåçú ïéîéé÷å  àðéîéî ø
 àúéîã÷á ïëøáúà ïéìàå àìàîùîå]åäðäî [

)àåääî( éãâð àëäîå àìéòî ïãâðã ïàëøá 
 ìàåâä êàìîä áéúë àã ìòå àúúì ïàëøá
 ïéðååâî ïàëøá ìéèðã éúåà òø ìëî éúåà

 íéøòðä úà êøáé ìéèð åäéàã ïåéëå àìéòìãàã 
éãâð åäééðîã íéáåøëã àæø  

  èëø/à  א/רכט
ונים ברכות מהעליונים לתחת

  ).ותחתונים(
éàúúì éàìéòî ïàëøáá:  

המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את "
בית " , רבי חייא פתח ואמר.' וגו"הנערים

 , וכי נחלת אבות הם".והון נחלת אבות
והרי הקדוש ברוך הוא נותן הכל לבני 

, לאדם אלא כיון שמוריש בית וממון .אדם
שת ו ויהיה יר,לפעמים יוריש הכל לבנו

 משום ,"אשה משכלת' ומה" אבל ,האבות
 הוא יורש ,יורש אותהאדם  כש,שהאשה

 שהרי לא ,אותה מעם הקדוש ברוך הוא
יוריש אותה הקדוש ברוך הוא לבן האדם 

שהקדוש . אלא כשמכריזים עליו ברקיע
 .ג זווגים טרם שבאו לעולםוברוך הוא מזו

 כך נותנים ,וכשזכו בני אדם לפי מעשיהם
 לפני הקדוש ברוך  והכל גלוי,להם אשה

ג ו ולפי מעשים של צדיקים כך מזו,הוא
אותו  ו,ולפעמים שעולים במאזנים. זווגים

עולה זווגו לאחר עד ו ,מסטה דרכוהאיש 
 וכשיכשיר מעשיו או ,שיכשיר מעשיו

 ובא זה , נדחה איש מפני איש,שמגיע זמנו
 וזה קשה לפני הקדוש ברוך .שלומלוקח ו

 , איש אחר מפנידם לדחות א,הוא מהכל
ולכן הקדוש ברוך הוא הוא נותן אשה לבן 

' ומה" ולכן . וממנו באים הזווגים,האדם
  ".אשה משכלת

 úà êøáé òø ìëî éúåà ìàåâä êàìîä
åâå íéøòðä ')æè çî úéùàøá(  çúô àééç éáø

 øîàå)ãé èé éìùî ( éëå úåáà úìçð ïåäå úéá
á÷ àäå åäðéà úåáà úìçð" ùð øáì àìë áéäé ä

]ã àìàïåéë) [ïåéëå( ùð øáì àúéá ïéñçàã 
 àðñçà àäéå äéøáì àìë ïéñçéã ïéðîæì àðåîîå

åäéîå ìáà úåáàã" úìëùî äùà ä)íù ( ïéâá
äì ïéñçà ãë àúúàãâá÷ íòî ùð øá " ïéñçà ä

á÷ äì ïéñçé àì àäã äì" ãë àìà ùð øáì ä
á÷ã àòé÷øá äéìò ïéæéøëî" àì ãò ïéâååæ âååæî ä

 åëæ ãëå àîìòì ïåúéé ïåäéãáåò íåôì àùð éðá
éìâúà àìëå àúúà ïåì éáäé éëäá÷ã äéî÷ ïé" ä

àëæã ïéãáåò íåôìå à÷ã ïéðîæìå ïéâååæ âååæî éëä ï
ïéèéì÷á å÷éìñã äéçøà ùð øá àåää éèñàå 

 øùëé ãëå éåãáåò øùëéã ãò àøçàì äéâååæ ÷éìñ
 øáâ éî÷î øáâ éçãúà äéðîæ éèîã åà éåãáåò

 ìéèðå éàä éúàåîäéìéãä á÷ éî÷ éù÷ àãå" ä
 ïéâáå àøçà àøáâ éî÷î ùð øá àéçãì àìëî

á÷ êë" ïééúà äéðîå ùð øáì àúúà áéäé åäéà ä
åäéîå àã ìòå ïéâååæ"úìëùî äùà ä:  

לכן הקדוש ברוך הוא נותן הכל לבן 
 ולא "אשה משכלת" , ואם תאמר.האדם
 אף על גב שהקדוש ברוך , בא וראה,אחרת

 והוא מסטה ,הוא מזמין טוב לאדם לתת לו

á÷ êë ïéâá" àîéú éàå ùð øáì àìë áéäé ä
ùî äùà áâ ìò óà éæç àú àøçà àìå úìë

á÷ã" àåäå äéì áäéîì ùð øáì ïàáè ïéîæà ä
á÷ íòî éåçøà éèñà" éáâì ä] àøçà àøèñ

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד( כדמיון נערים והכף הוא כף הדמיון א
á) ð"éàúúå à( –ôã "å. 

 ).א"נ(י "ז כ"הרמ. כדבסמוך' רש מקום האי שהשני יונ קורא לזיווג נחלה מפג
 ובהיות האדם ההוא משחית דרכו אזי עולה ד ולפעמים שהם עולים בקלפי להיותם מזדווגים כאחד

ומלת קליטין הוא .  ועיין מזה לך לך צא בםל שמא יקדמנו אחר ברחמי"הזווג לאיש אחר והוא שאמרו חז
כלים הקלתות של בעלי בתים והוא כמין בית קטן ורמז ד' ון קלתות בפרק זלשו והוא מ"כמו קליתין בתי

 ).א"ד(על חדר שהנשמות גנוזים בו 
ä  äéìéã)ôã"å.( 
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 ,דרכו מעם הקדוש ברוך הוא לצד אחר
מאותו צד אחר שנדבק בו יבא לו מה 

 , הקטרוגים וכל הרעות)כל( בכל ,שיבא
ולא באים אליו מן הקדוש ברוך הוא אלא 
מאותו צד רע שנדבק בו באותם מעשים 

 קרא , אשה שאינה משכלת,ועל זה. שעשה
ומצא אני מר ממות את "על זה שלמה 

שום שחטאי האדם הוא מושך  מ,"האשה
 , ולכן.עליו באותם מעשים שעשה

צה באדם משום וכשהקדוש ברוך הוא ר
 הוא מזמין לו אשה שהיא ,מעשיו הכשרים

.  ופודהו בפדות מתוך הצד האחר,משכלת
המלאך הגואל אותי " ,ועל זה אמר יעקב

 שלא הזדמנה ,"מכל רע" מה זה ".מכל רע
א קרה  ול,לי אשה שהיא מתוך הצד האחר

 שכולם צדיקים ,)במטתי(פסול בזרעי 
 . משום שנפדה מכל רע,ושלמים בשלמות

ועל . ויעקב לא נדבק באותו צד האחר כלל
המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את "זה 

 משום ששמר , למה נראו לברכה".הנערים
 ועל זה ,יוסף את אות הברית הקדושה

בני הם אשר נתן לי אלהים " ,אמר יוסף
 ,ראה לו סוד הברית ששמר אותו ה".בזה

 ראויים להתברך ,ומשום ששמר אותו
לם נתן ו לכן לכ.וראוי הוא לברכות רבות

 משמע , וליוסף ברכות רבות,ברכה אחת
 "ת הוריות אביך גברו על ברכוברכ"שכתוב 

תהיין לראש " ".ת שדים ורחםוברכ" .'וגו
  ".יוסף

åàåääî) [àåääî øèñ( ÷áãúàã àøçà àøèñ 
ìë éúééã ïàî äéì éúéé äéáà ïéùéá ìëå ïéâåøè÷ 

á÷ íòî äéì ïééúà àìå" àøèñ àåääî àìà ä
òã ïéãáåò ïåðéàá äéá ÷áãúàã àùéá ìòå ãá

 àã ìò àø÷ úìëùî éäéà åàìã àúúà àã
 äîìù)æë æ úìä÷ ( úà úåîî øî éðà àöåîå

 äéìò êéùî àåä ùð øáã éåáåçã ïéâá äùàä
 àã ìòå ãáòã ïéãáåò ïåðéàá]ãë[á÷ " éòøúà ä

 äéì ïéîæà åäéà ïøùëã éåãáåò ïéâá ùð øáá äéá
 åâî ï÷øåôá äéì ÷éøôå úìëùî éäéàã åúðà

ã ìòå àøçà àøèñ ìàåâä êàìîä á÷òé øîà à
 òø ìëî éúåà>òø ìëî éàî< éì úðîãæà àìã 

 ìåñô òøòà àìå àøçà àøèñ åâî éäéàã àúúà
 éòøæá>ð"éñøòá à< éîéìùå é÷éãö åäìëã 

 àì á÷òéå òø ìëî ÷øôúàã ïéâá åîéìùá
 àã ìòå ììë àøçà àøèñ àåääá ÷áãúà
 íéøòðä úà êøáé òø ìëî éúåà ìàåâä êàìîä

úà àîòè éàî óñåé øéèðã ïéâá àëøáúàì åæç
óñåé øîà àã ìòå àùéã÷ àîéé÷ úà)  úéùàøá

è çî(éäìà éì ïúð øùà íä éðá " éîçà äæá í
 äéì øèðã úéøáã àæø äéì>äéì øèðã ïéâáå< 

 ïéàéâñ ïàëøáì åäéà éæçúàå àëøáúàì åæçúà
 ïàëøá óñåéìå ãç àëøá áäé åäìëì àã ïéâá

 áéúëã òîùî ïéàéâñ)åë èî íù (á êéáà úåëø
åâå éøåä úåëøá ìò åøáâ ' íçøå íéãù úåëøá

óñåé ùàøì ïééäú:  
אליך נשאתי " ,רבי יהודה פתח ואמר

 פסוק זה ".שבי בשמיםואת עיני הי
 תפלה של אדם , אבל בא וראה,בארוהו

 הוא למעלה לעומק העליון ,שמתכוון בה
 ,רותית כל הברכות וכל החנמשכשמשם 

ועל זה יתר . ומשם יוצאים לקיים את הכל
ד לא פוסק ממקום הזה " משום שיו,ד"יו

 ,"שבי בשמיםוהי" ולכן כתוב ,לעולמים
 ואחוז ,אחוז למעלה בסוד החכמה העליונה

 יושב על .למטה שיושב על כסא האבות
היושבי " ולכן כתוב ,הכסא שנקרא שמים

 נמשכות כשברכות ,ומכאן". בשמים
 המקום הזה , מהעומק הזה,מלמעלה

 ומזה ,את כולןנוטל ים שנקרא שמ
 עד שמגיעים לצדיק עמוד ,ים למטהנמשכ

øîàå çúô äãåäé éáøá) à âë÷ íéìäú ( êéìà
 àø÷ éàä íéîùá éáùåéä éðéò úà éúàùð
 ïååëúàã ùð øáã àúåìö éæç àú ìáà äåî÷åà

ìéòì åäéà äá ìë éãâð ïîúîã äàìò à÷îåòì à
 ìòå àìë àîéé÷ì é÷ôð ïîúîå åøéç ìëå ïàëøá

åé øéúé àã"åé ÷éñô àìã ïéâá ã" àã øúàî ã
 ãéçà íéîùá éáùåéä áéúë àã ïéâáå ïéîìòì
 àúúì ãéçàå äàìò àúîëçã àæøá àìéòì
 éø÷àã àéñøë ìò áéúé ïäáàã àéñøë ìò áéúéã

å áéúë íéîùá éáùåéä êë ïéâáå íéîù ãë àëäî
àìéòî éãâð ïàëøá) àúúì( åäìë àã à÷îåòî 

 éãâð éàäîå íéîù éø÷àã øúà éàä ïåì ìéèð
÷éãöì åèîã ãò àúúìéé àîìòã àîéé÷ à

                                                                                                                                                                                     

à  ìëá)ôã"å.( 
 )הערת הזוהר(ב ” רח עב



úéùàøá 

1023 

 ומכאן מתברכים כל אותם ,העולם
 ,לות וכל אותם המחנות למיניהםיהחי

  .והרי פרשוה

 ïåðéà ìëå ïéìééç ïåðéà ìë ïéëøáúî àëäîå
ùîéäåî÷åà àäå åäééðæì ïééø:  

 בשבעים ושנים מאורות עולה ,בא וראה
ם  בשבעי, עגול העולם,עטרת כל המחנות

 בתוך אותו עגול . עגול אחד לכלם,מקומות
 מנקודה זו .נקודה אחת שעומדת באמצע

 הוא , בית קדש הקדשים,נזון כל אותו עגול
  מקום 

 àøèò ÷ìúñà ïéøåäð ïéøúå ïéòáùá éæç àú
ùî ìëãéïééøàåâò  éúëåã ïéòáùá àîìòã àì

> àìåâò ãçåäìëá <)åäìë ãç àìåâò(â àåää åâá 
 àãç äãå÷ð àìåâò>ã< éàäî àúéòöîàá àîéé÷

 ùã÷ úéá àìåâò àåää ìë úðæúà äãå÷ð
øúà åäéà íéùã÷ä  

  èëø/á  ב/רכט
 סוד אןכ( ,כל הרוחות של לאותה רוח
 סתר זה הוא . נסתר בתוכו)של כל הסודות

 . טמיר הוא לפני ולפנים,ילותיהיבתוך ח
 זהו . עולים כולם אחריה,כשעולה זו

  ".משכני אחריך נרוצה"שכתוב 

]ääãàå àçåø ïéçåø ìëã[ ) ìëã àçååø àåää
 àçåø ïéçååø> àæø àëäïéæø ìëã<øîèúà  äéåâá 

øéîè éàäå åâì åâá åäéà àøéîè àäìéç åâá åäéà 
 à÷ìñ ãë>àã< ïé÷ìñ àìë ]øúáàä) [äéøúáà( 

 áéúëã àåä àãä)ã à øéù ( êéøçà éðëùî
äöåøð:  

רבי חזקיה ורבי יוסי ורבי יהודה היו 
 כל אחד ,ר רבי יוסי אמ.הולכים בדרך

 פתח רבי .ואחד מאתנו יאמר דברי תורה
ת ואל תזכר לנו עונ" ,יהודה ואמר

 , בא וראה.' וגו"נים מהר יקדמונווראש
ה שאהב את  באהב,הקדוש ברוך הוא

 לא מסתכל ,שתווישראל שהם גורלו ויר
וכיון שהוא .  פרט לו לבדו,אחר בדינם

 , מתמלא עליהם רחמים,מסתכל בדינם
 כמו , שהוא כאב שמרחם על הבניםמשום

 .' וגו"'כרחם אב על בנים רחם ה"שנאמר 
 מעביר אותם ,וכיון שנמצאים להם חטאים

 . עד שמעביר כולם מלפניו,ראשון ראשון
 לא נשארים ,וכיון שהעביר כולם מלפניו

עליהם חטאים לתת שלטון לצד האחר של 
 ,בא לחטוא לפניו כבתחלה. דין עליהם

 ,שונים שהעביר מלפניואותם חטאים רא
אל תזכר לנו " ולכן כתוב ,חשב עליהם

 .' וגו"נים מהר יקדמונו רחמיךות ראשועונ
 לא ,שאם רחמיך לא יקדימו על ישראל

 משום שכמה הם .יוכלו לעמוד בעולם
 וכמה , בעלי מגנים,בעלי הדין הקשה

 éìæà ååä äãåäé éáøå éñåé éáøå äé÷æç éáø
 àîéì ïðéî ãçå ãç ìë éñåé éáø øîà àçøàá

áø çúô àúééøåàã éìî øîàå äãåäé é) íéìäú
ç èò (íéðåùàø úåðåò åðì øëæú ìàã øäî 

åâå åðåîã÷é 'á÷ éæç àú" àúåîéçøá ä ìàøùéã
ïåì íéçøä ìëúñî àì äéúðñçàå äéáãò ïåðéàã 

 åäééðéãá àøçà]øá) [ãë( ïåéëå äéãåçìá åäéà 
 ïéîçø åäééìò éìîúà åäééðéãá ìëúñî åäéàã

ã äîë íéðá ìò íéçøã áàë åäéàã ïéâá øîà úà
)âé â÷ íù (åäé íçø íéðá ìò áà íçøë"åâå ä '

 ïåùàø ïåì øáòî ïéáåç ïåì çëúùàã ïåéëå
 øáòàã ãò ïåùàø]åäìë ïåì) [ äîé÷î ïåì åäìë

àìå( > åäìëìäéî÷î ïåì øáòàã ïåéëå äéî÷î 
àì< åðèìù áäéîì ïéáåç åäééìò øàúùà 

 áçéîì éúà åäééìò àðéãã àøçà àøèñì
>äéî÷ <)äéìò(÷áãë  ïéáåç ïåðéà àúéîã
>éàîã÷< øáòàã >î< ìòå åäééìò áéùç äéî÷

 øäî íéðåùàø úåðåò åðì øëæú ìà áéúë àã
åâå êéîçø åðåîã÷é ' åîéã÷é àì êéîçø éàã

                                                           

ומהם קיום ' ב אורות דהיינו שבעים אורות בעיגול והם של שמותיו ית"של כל המחנות הוא בע'  עטרא
ה ושכינתיה "ש בתיקונים וביחוד הקב"כינה שהיא בת עין כמהיא סוד הש' כל העולמות ונקודה אמצעי

 ).א"ד(בלי פירוד ' להיות ביחוד א' בתוך העיגול הוא עומד והכל נמשך אחר נקודה האמצעי
á  åäìëì)ôã"å.( 

 )הערת הזוהר(ב ” לעיל מג עג
 .זוהר הרקיע' עי ד
 ##?*@ ה
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 ,ישראל למעלה מלשינים שעומדים על
ים ואלמלא שהקדים הקדוש ברוך הוא רחמ

 לא יוכלו , טרם שישגיח בדינם,על ישראל
מהר יקדמונו " ועל זה .לעמוד בעולם

 דלות של מעשים ,"רחמיך כי דלונו מאד
לפני ( דלות של מעשים כשרים ,טובים

  ).הקדוש ברוך הוא

 ïéâá àîìòá àîéé÷ì ïéìëé àì ìàøùéã åäééìò
 ïéñéøú éøàî àéù÷ àðéãã éøàî ïåðéà äîëã

ïéøåèìã äîëåà àìéòì ìàøùéã åäééìò éîéé÷ã 
àåá÷ íéã÷àã àìîì" ìàøùéã åäééìò íéîçø ä

 àîìòá àîéé÷ì ïéìëé àì ïåäéðéãá çâùé àì ãò
àã ìòå  ãàî åðåìã éë êéîçø åðåîã÷é øäî

 ïøùëã ïéãáåòã àúåìã ïéáè ïéãáåòã àúåìã
]á÷ éî÷"ä[:  

 ישראל יםסגלמ אלמלא ,בא תראה
 לא ,מעשים כשרים לפני הקדוש ברוך הוא

וכבים ומזלות היו עומדים עמים עובדי כ
 אבל ישראל הם גורמים לשאר ,בעולם

ף ועמים עובדי כוכבים ומזלות לזק
 שאלמלא ישראל לא היו .ראשיהם בעולם

 שאר ,חוטאים לפני הקדוש ברוך הוא
עמים עובדי כוכבים ומזלות נכפים 

 אלמלא שהמשיכו ,ובא וראה. לפניהם
ישראל במעשים רעים לצד אחר בארץ 

  שארלא ישלטו ש, הרי נתבאר,הקדושה
כוכבים ומזלות בארץ עבודת עמים עובדי 

 ועל זה ,גלו מעל הארץו ולא ה,הקדושה
 שאין לנו מעשים ,"כי דלונו מאד"כתוב 

כי דלונו מאד מהר " ולכן ,כשרים כראוי
  ".יקדמונו רחמיך

ìîìà éæç àúà ïøùëã ïéãáåò ìàøùé ïåìâñé 
á÷ éî÷"÷ àì äïéîééåëòò ïéîò " ìáà àîìòá í

àøùé ïéîò øàùì ïéîøâ ïåðéà ì>åëò"í< àô÷æì 
åäééùéøáìîìàã àîìòá à ïåäé àì ìàøùé 

á÷ éî÷ ïàèç"åëò ïéîò øàù ä" ïééôëúà í
 ìàøùé åëéùîàã àìîìà éæç àúå åäééî÷
 àä àùéã÷ àòøàá àøçà øèñì ïéùéá ïéãáåòá

åëòò ïéîò øàù åèìù àìã øîúà" àòøàá í
éúë àã ìòå àòøà ìòî åìâúà àìå àùéã÷ éë á

ïøùëã ïéãáåò ïì úéìã ãàî åðåìãâ éæç à÷ãë 
êéîçø åðåîã÷é øäî ãàî åðåìã éë êë ïéâáå:  

' עבדו את ה" ,רבי יוסי פתח ואמר
' עבדו את ה" וכתוב ,"ביראה וגילו ברעדה

 כל , בא וראה".בשמחה באו לפניו ברננה
 בבוקר ,ד לקדוש ברוך הואואדם שבא לעב

. רוך הואד את הקדוש בוובערב צריך לעב
צד של תעוררות ה ו,בבוקר כשעולה האור

 אז צריך אדם ,הימין מתעוררת בעולם
ד ולהתקשר בימין הקדוש ברוך הוא ולעב

 משום שתפלה ,לפניו בעבודת התפלה
 וממשיכה ברכות ,קף למעלהומחזקת ת

 ומשם ,מהעומק העליון לכל העולמות
 ונמצאו עליונים ,ממשיך ברכות למטה
 באותה עבודת ותחתונים מתברכים

 אדם צריך לעבוד ,עבודת התפלה. התפלה
לפני הקדוש ברוך הוא בשמחה וברננה 

 ואחר כך ,להכליל את כנסת ישראל ביניהם

 øîàå çúô éñåé éáø)àé á íù ( úà åãáò
åäé" áéúëå äãòøá åìéâå äàøéá ä)ùá ÷ í (

åäé úà åãáò" àú äððøá åéðôì åàá äçîùá ä
á÷ì äéì çìôîì éúàã ùð øá ìë éæç" àøôöá ä

á÷ì äéì çìôîì éòá àéðôáå" ãë àøôöá ä
 øòúà àðéîé øèñã àúåøòúàå àøåäð ÷éìñ
 àðéîéá àøù÷úàì ùð øá éòá ïéãë àîìòá

á÷ã"ðçìåôá äéî÷ çìôîìå ääé ïéâá àúåìöã 
ìéòì àô÷åú ïéñçà àúåìöã ïàëøá êéùîàå à

 êéùîà ïîúîå ïéîìò åäìëì äàìò à÷îåòî
 ïéàúúå ïéàìò åçëúùàå éàúúì ïàëøá
 àðçìåô àúåìöã àðçìåô àåääá ïàëøáúî

á÷ éî÷ çìôîì ùð øá éòá à÷ã àúåìöã"äã 
 ìàøùé úñðëì àììëàì äððøáå äçîùá

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד( מקטרגים א
י "ה והוא חיותם וזקפי רישא וגם הקטיגורים הנבראים עא מהקדוש"י החטא טורפים הסט" פירוש עב

 ).א"נ(העבירות מקטרגים תדיר וגבר עמלק כידוע 
ש אם יש " פירוש שאפילו התורה והמצות יש בהן פקפוק מצד חסרון הכונה והדבקות והשמחה וכג

 ).א"נ) (ן"מאי(ש עובדי דכשרון כדקא חזי "ה פניה וזזאי
 ).הערת הזוהר(א ”שמות כט ע ד
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הוא ' דעו כי ה" שכתוב ,חד היחוד כראויילי
.  זהו סוד היחוד בסוד העבודה".אלהים

ד לפני הקדוש וועם כל זה צריך אדם לעב
 שמחה ולהראות שמחהברוך הוא ב

 כנגד , שמחה ורננה, ושני אלה,בעבודתו
 , שני קרבנות ליום,לותי שתי תפ.שני אלה

 שמחה . שהם שמחה ורננה,כנגד שני אלה
את הכבש " ועל זה . ורננה בלילה,בבוקר

אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני 
ועל זה תפלת ערבית ". םיתעשה בין הערבי

 משום שאותה שעה מחלקת ,היא רשות
 ולא שעה להזכיר ,תיהלויטרף לכל חי

 ביום ההוא . אלא לתת מזון,)להתברך(
 בבוקר ,מתברכת משני הצדדים הללו

 ובלילה , מתוך שמחה ורננה,ובלילה
 זהו שכתוב .לכל כראויברכות מחלקת 

  .' וגו"ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה"

 áéúëã éæç à÷ãë àãåçé àãçééì øúáìå åäééðéá
)â íù (åäé éë åòã"ìà àåä äéä" àæø àã í

 ùð øá éòá àã ìë íòå àðçìåôã àæøá àãåçééã
á÷ã äéî÷ çìôîì" äåãç äàæçàìå äåãçá ä

 ïéøú ìá÷ì äððøå äçîù ïéøú ïéìàå äéðçìåôá
 ïéìà>ïéøú< àîåéì ïéðáøå÷ ïéøú ïéúåìö > ìá÷ì

ïåðéàã ïéìà ïéøú< àøôöá äçîù äððøå äçîù 
 àã ìòå àùîøá äððøå)ã çë øáãîá ( úà

çà ùáëä éðùä ùáëä úàå ø÷áá äùòú ã
 úéáøòã àúåìö àã ìòå íéáøòä ïéá äùòú

äéà úåùøå àôøè ÷ìçî àúòù àéääã ïéâá 
 àøëãàì àúòù åàìå àäìéç ìëì>ð" à

àëøáúàì< àîîéá àðåæî áäéîì àìà >àéä< 
 àùîøáå àøôöá ïéìà ïéøèñ ïéøúî úëøáúî
 àìëì ïàëøá âéìô àéìéìáå äððøå äçîù åâî

 àãä éæç à÷ãë áéúëã àåä)åè àì éìùî ( í÷úå
åâå äúéáì óøè ïúúå äìéì ãåòá':  

תכון תפלתי " ,פתח רבי חזקיה ואמר
 למה ".קטורת לפניך משאת כפי מנחת ערב

   ולא תפלת "מנחת ערב"

 øîàå äé÷æç éáø çúô)á àî÷ íéìäú ( ïåëú
 áøò úçðî éôë úàùî êéðôì úøè÷ éúìôú

àúåìö àìå áøò úçðî éàîà  
  ìø/à  א/רל
 . שלא כתוב תכון תפלתי בבוקר,קרוהב

תכון תפלתי קטורת ", ארתבאלא כך נ
 ,חהשמ קטורת לא באה אלא על ,"לפניך

 ולכן ".שמן וקטורת ישמח לב"זהו שכתוב 
 , היה מקריב קטורת,הכהן כשמדליק נרות

ת יקטירנה ובהיטיבו את הנר"כמו שנאמר 
ת בין הערבים ות אהרן את הנרוובהעל

 שהשעה ,חהשמוקר על  בב".יקטירנה
 . וכך ראוי,ח צד שמאלו בערב לשמ,גורמת

 ,ובא וראה. שמחהולעולם לא בא אלא על 
קטורת מקשרת קשרים ואוחזת למעלה 

 שלא ,גזו וזה מעביר מות וקטרוג ור,ולמטה
ויאמר " כמו שכתוב ,יוכלו לשלוט בעולם

משה אל אהרן קח את המחתה ותן עליה 
הולך אש מעל המזבח ושים קטורת ו

'  וגו)אהרן (וירץ" אחר זה כתוב .' וגו"מהרה
ד בין המתים וויעמ" וכתוב ,"ויכפר על העם

 משום שכל ".ובין החיים ותעצר המגפה
הצדדים הרעים וכל המקטרגים לא יכולים 

 ועל זה היא סוד ,פני הקטורתבלעמוד 
 ,ובשעת המנחה.  הכל וקשר הכל)חתשמ(

 áéúë àìã àøôöã)á àî÷ íéìäú ( ïåëú
 éúìôú ïåëú øîúà éëä àìà ø÷áá éúìôú
 äåãç ìò àìà àéúà àì úøè÷ êéðôì úøè÷

 áéúëã àåä àãä)è æë éìùî (å ïîù úøè÷
ïéðéöåá ÷éìãà ãë àðäë àã ìòå áì çîùéà äåä 

 øîà úàã äîë úøè÷ áéø÷î)æ ì úåîù -ç  (
 úà ïøäà úåìòäáå äðøéè÷é úåøðä úà åáéèäá
 äåãç ìò àøôöá äðøéè÷é íéáøòä ïéá úåøðä
 àìàîù øèñ éãçîì àùîøá íéøâ àúòùã
 àúå äåãç ìò àìà éúà àì íìòìå éæçúà éëäå

ïéøù÷ øù÷î úøè÷ éæçàìéòì ãéçàå á àúúå 
 ìéëé àìã àæâåøå àâåøè÷å àúåî øáòà àãå

 áéúëã äîë àîìòá äàèìùì) æé øáãîáàé (
 äéìò ïúå äúçîä úà ç÷ ïøäà ìà äùî øîàéå
åâå äøäî êìåäå úøè÷ íéùå çáæîä ìòî ùà '

 áéúë àã øúáì)áé íù ( õøéå)ïøäà (åâå ' øôëéå
 áéúëå íòä ìò)âé íù (áå íéúîä ïéá ãåîòéå ïé

 ïéøèñ ìë ïéìëé àìã ïéâá äôâîä øöòúå íééçä

                                                           

 ).א"ד( מדליק נרות א
 ).א"ד( קושר קשרים ויחוד למעלה ב
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תה ן באוו התכודוד, שהדין שרוי בעולם
 "תכון תפלתי קטורת לפניך" שכתוב ,תפלה

דין של ה ותפלה זו שעולה תעביר רוגז .'וגו
הקשה ששולט כעת בזמן הזה באותה 

 , שדוחה ומעבירה מלפניו כל רוגז,קטורת
 באותה קטורת ,שעולה כעת בשעה זו(

 , וכל קטרוג שבעולם)גזושמעבירה כל ר
 ) משום שהיא,למה( )ינו מה שכתוביה(
בא .  שהדין תלוי בעולם,"במנחת ער"

 בשעה , כשנחרב בית המקדש,וראה
אוי " ועל זה כתוב , היה זמן מנחה,שנשרף

 מה זה ".לנו כי פנה היום כי ינטו צללי ערב
 אותם מקטרגים של העולם ,"צללי ערב"

 .מנים באותה השעהוגזי הדינים שמזוור
ועל זה שנינו שצריך אדם לכוון דעתו 

לות צריך האדם  בכל התפ.בתפלת המנחה
 משום ,לןו ובתפלה זו יותר מכ,לכוון דעתו

 ועל זה זמן תפלת ,שהדין שרוי בעולם
  . והרי פרשוה,המנחה יצחק תקן אותה

 àã ìòå úøè÷ éî÷ í÷éîì ïéâøè÷î ìëå ïéùéá
 àæø åäéà>ð"äåãç à< àìëã àøåù÷å àìëã 

 ïéåëúà àîìòá àéøù àðéãã äçðîã àúòùáå
ääá ãåãé úøè÷ éúìôú ïåëú áéúëã àúåìö à

åâå êéðôì ' ÷éìñã àúåìö éàäåå àæâåø øáòé
ùä èéìùã àéù÷ àðéãã àåääá àðîæ éàäá àú

 àæâåø ìë äéî÷ øáòàå éçãã úøè÷) ÷éìñã
úøè÷ àåääá àúòù éàäá àúùä( ìë éãòàã 

 àîìòã àâåøè÷ ìëå àæâåø)áéúëã åðééä (>ð" à
î"éäéàã ïéâá è< àéìú àðéãã áøò úçðî 

 àúòùá àùã÷î éá áøçúà ãë éæç àú àîìòá
 áéúë àã ìòå äåä äçðî ïîæ ã÷åúàã) å äéîøé

ã (ì éåà ïàî áøò éììö åèðé éë íåéä äðô éë åð
 ïéðéãã éæâåøå àîìòã ïéâøè÷î ïåðéà áøò éììö

éòáã ïðéðú àã ìòå àúòù àéääá ïéðéîæãà øá 
 åäìëá äçðîã àúåìöá äéúòã àðååëì ùð
 àúåìö éàäáå äéúòã àðååëì ùð øá éòá àúåìö
 àã ìòå àîìòá àéøù àðéãã ïéâá åäìëî øéúé

÷çöé äçðîã àúåìö ïîæäåî÷åà àäå äì ïé÷ú :  
 אמר . עלו בהר אחד,עד שהיו הולכים

 נלך ולא נתעכב , ההר הזה מפחיד,רבי יוסי
 אמר רבי . משום שזהו הר מפחיד,כאן

 , הייתי אומר כך,הייתי לבד אם ,יהודה
שהרי שנינו שמי שהולך יחידי בדרך 

 וכל אחד , אבל שלשה לא,ב בנפשוימתחי
מעמנו  נראה שלא תזוז ,נואתואחד מ
 הרי שנינו שלא ,אמר רבי יוסי. השכינה

 , משמואל, מנין לנו,ך אדם על נסויסמ
 ,"איך אלך ושמע שאול והרגני"שכתוב 

 , אמר לו.והרי שמואל ראוי יותר מאתנו
 , והזק נמצא לעין, הוא היה אחד,אפילו כך

 . והזק לא נמצא לעין,אבל אנו שלשה
 הרי שנינו שלשלשה ,שאם משום מזיקים

 , ואם משום לסטים,נראים ולא מזיקיםלא 
 שהרי ההר הזה רחוק ,לא נמצאים כאן

 ברם , ובני אדם לא נמצאים כאן,מישוב
  . שחיות השדה שנמצאות כאן,פחד הוא

 éñåé éáø øîà àøåè ãçá åìàò éìæà ååäã ãò
 ïéâá àëä áëòúð àìå êäð àìçã àøåè éàä
 ãç äåä éà äãåäé éáø øîà àåä àìéçã àøåèã

 äåä éàãéçé ìéæàã ïàîã ïðéðú àäã éëä àðéîà
 ìëå àì àúìú ìáà äéùôðá áééçúà àçøàá
 àúðéëù ïðéî éãòú àìã éæçúà ïðî ãçå ãç
 ìò ùð øá êåîñé àìã ïðéðú àä éñåé éáø øîà

 áéúëã ìàåîùî ïìðî àñéð)ù"á æè à ( êéà
 ìàåîù éæçúà àäå éðâøäå ìåàù òîùå êìà

 éëä åìéôà äéì øîà ïðéî øéúé> ãç äåä åäéà
à÷éæäå <)à÷éæä ãç äåä éà( àðéòì çëúùà 
 ìáà>àðéòì çëúùà àì à÷éæäå àúìú ïðà <

)àì àúìú( ïðéðú àä ïé÷éæî íåùî éàã 
 íéèñì íåùî éàå é÷æî àìå éæçúî àì àúìúìã
 éàä àáåùééî ÷éçø àäã àëä éçëúùî àì

åìéçã íøá àëä éçëúùî àì àùð éðáå àøåèá 
 àøá ïååéçã àåä]ùîãïéçëúàëä [ )ãàëä(:  

המלאך הגואל אותי מכל " ,פתח ואמר
שהרי ( , בותבונן בפסוק זה יש לה".רע

òø ìëî éúåà ìàåâä êàìîä øîàå çúô 
)æè çî úéùàøá (äéá àìëúñàì úéà àø÷ éàä 

                                                                                                                                                                                     

 )רוההערת הז(ב ” שמות לו עא
מ יש לנו לירא מחיות " אף שאין אנו צריכים לירא מפני רוחות רעות מאחר שאנו שלשה אבל מב

 ).א"ד(ונחשים הנמצאים פה 



úéùàøá 

1027 

 ,אשר גאלהיה צריך לכתוב  ,אלו הג)כתוב
 משום שהוא תמיד נמצא .אלומה זה הג

 ולא זז מאדם צדיק ,אצל בני אדם
 ,"המלאך הגואל אותי" ,בא וראה. לעולמים

 ,דזו השכינה שהולכת עם בן האדם תמי
ולא זזה ממנו כשבן האדם שומר מצוות 

 ועל זה יזהר בן אדם שלא יצא .התורה
 שיזהר בן אדם , מה זה יחידי.יחידי בדרך

ר מצוות התורה כדי שלא תזוז ממנו ולשמ
 ויצטרך ללכת יחידי בלי זווג ,שכינה

 , כשיוצא בן אדם לדרך,בא וראה. השכינה
יסדר תפלה לפני רבונו כדי להמשיך עליו 

 וימצא זווג , ואחר כך יצא לדרך,נהשכי
ל אותו בדרך ולהצילו בכל והשכינה לגא
אם יהיה " ,מה כתוב ביעקב. מה שיצטרך

ושמרני " . זה זווג השכינה,"אלהים עמדי
 ויעקב היה . לפדות אותי מהכל,"בדרך הזה

  יחידי 

)>ð"à <áéúë àäã ( äéì éòáî ìàâ øùà ìàåâä
 éðá éáâì øéãú çëúùî àåäã ïéâá ìàåâä éàî
 éæç àú ïéîìòì äàëæ ùð øáî éãòà àìå àùð

àúðéëù àã éúåà ìàåâä êàìîäà äéîò ìéæàã 
 øéèð ùð øá ãë äéðî éãòà àìå øéãú ùð øáã
 ÷åôé àìã ùð øá øäãæé àã ìòå àúééøåà éãå÷ô

àî àçøàá éàãéçé ùð øá øäãæéã éàãéçé é
 äéðéî éãòú àìã ïéâá àúééøåàã éãå÷ô øèîì
 àâååæ àìá éàãéçé ìæéîì êéøèöéå àúðéëù

àçøàì ùð øá ÷ôð ãë éæç àú àúðéëùãá øãñé 
 äéìò àëùîàì ïéâá äéøàî éî÷ àúåìö
 àâååæ çëùéå àçøàì ÷åôé øúáìå àúðéëù
 äéì àáæùìå àçøàá äéì ÷øôîì àúðéëùã

øèöàã äî ìëá á÷òéá áéúë äî êé)íùèé çë  (
éäìà äéäé íà" àúðéëùã àâååæ àã éãîò í

 á÷òéå àìëî éì ÷øôîì äæä êøãá éðøîùå
äåä éàãéçé  

  ìø/á  ב/רל
 כל , ושכינה הולכת לפניו,באותו זמן

שכן החברים שיש ביניהם דברי תורה על 
 ודאי כך ,אמר רבי יוסי( .אחת כמה וכמה

אמר ). יב להער נטה בינתיים השמש.הוא
 הרי , אם נתעכב כאן, מה נעשה,רבי יוסי
 ,הרב אם נלך למעלה .וטה לצאתהיום נ

נמצאים [חיות השדה שד יהוא גדול ומפח
 ,אמר רבי יהודה]. מהם[אנו פוחדים ]שם ו

 הרי שנינו , אמר לו.תמהני עליך רבי יוסי
 שהקדוש ,ך בן אדם על הנסושלא יסמ

 אמר .ברוך הוא לא ירחיש לו נס בכל שעה
 , אבל אנחנו שלשה, זה מדבר ביחידי,לו

 לא ,ובינינו דברי תורה והשכינה עמנו
ד שהיו הולכים ראו למעלה בהר ועב. נפחד

 אמר רבי .בתוכו' אסלע אחד ומערה 
 שאנו , נלך ונעלה לאותו הסלע,יהודה

 עלו לשם וראו .רואים מערה אחת שם
 פחדתי אולי , אמר רבי יוסי.אותה המערה

ה מקום של חיות היא ולא אותה מער
אמר רבי יהודה לרבי . יפגעו בנו כאן

 אם .פחדמ הרי ראיתי שרבי יוסי ,חזקיה
 שכל מי שפוחד ,תאמר משום שהוא חוטא

äéî÷ úìæà àúðéëùå àðîæ àåääá ïëù ìë 
 úçà ìò àúééøåàã ïéìî åäééðéá úéàã àééøáç

 äîëå äîë) éëäãà àåä êë éàãå éñåé éáø øîà
àáøòì àùîù êéàîâ( ãéáòð éàî éñåé éáø øîà 

 êéàî àîåé àä àëä áëòúð éà)àìéòì (> ìòéîì
éà< ïååéçã åìéçãå åäéà áø àøåè àìéòì êäð 

 éáø êìò àðäååú äãåäé éáø øîà àðìéçã àì÷ç
åé ìò ùð øá êåîñé àìã ïðéðú àä äéì øîà éñ

á÷ã àñéð" øîà àúòù ìëá àñéð ùéçøé àì ä
 éìîå àúìú àðçðà ìáà éàãéçé éìéî éðä äéì
 ãò àðìéçã àì àðîò àúðéëùå àððéá àúééøåà

ãç àøðè àøåèá àìéòì åîç éìæà ååäãã ãçå 
 ÷ñéðå êäéð äãåäé éáø øîà äååâá àúøòî

ãç éîç àðàã àøðéè àåääì ïîú àúøòî à
 éñåé éáø øîà àúøòî àéää åîçå ïîúì å÷éìñ
 ïååéçìã øúà àúøòî àéää àîìéã àðìéçã
 éáøì äãåäé éáø øîà àëä ïåì åòâôé àìå åäéà
 àîéú éà åäéà ìéçã éñåé éáøã àðéîç àä äé÷æç
 åäéà äàèç ìéçãã ïàî ìëã äàèç åäéàã ïéâá

                                                                                                                                                                                     

  ).ד"ב סד ע"ה ח"דע(ע "מידת המלכות נקראת כך מכיוון שעל ידה הוא כל הנהגת העולמות בי א
 ).א"ד(ב " לעיל מט עב
 ).א"ד( ולהיות הלילה מתפשט בעולם העריב השמש היה נוטה לג
 ).א"ד( סלע אחד ד
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 ,"פחדו בציון חטאים" שכתוב ,הוא חוטא
 וכתוב )והרי( ,אינו חוטאהוא הרי 

 , אמר רבי יוסי".וצדיקים ככפיר יבטח"
אם הנזק  ,אמר לו. משום שהנזק מצוי

 , אבל כאן לא נמצא נזק, כך הוא,מצוי
 לא יכנס הנזק , למערהיםואחר שאנו נכנס

 אמר רבי . נכנסו למערה.לצער אותנו
 , נחלק את הלילה לשלש משמרות,יהודה

ד ו כל אחד ואחד מעמנו יעמ.שהוא הלילה
על עמדו בשלשת הצדדים הללו של הלילה 

  .ולא נישן

> áéúëã)ãé âì äéòùé ( àä íéàèç ïåéöá åãçô
àìäàèç åäéà åáéúëå <) àäåáéúë ) ( çë éìùî

à ( ïéâá éñåé éáø øîà çèáé øéôëë íé÷éãöå
 àåä éëä çéëù à÷æð éà äéì øîà çéëù à÷æðã
 ìåòéð ïðàã øúáìå à÷æð çëúùà àì àëä ìáà
 åìàò ïì àøòöì à÷æð ìåòéì àì àúøòîì

)àúøòîì] (àúøùîì[à âåìôð äãåäé éáø øîà 
ì éåäã úåøîùî úìúì àéìéì ãçå ãç ìë àéìé

 àéìéì éøèñ úìú éðäá äéîåé÷ ìò íå÷éì ïðî
êåîãð àìåá:  

משכיל לאיתן " ,פתח רבי יהודה ואמר
התשבחת הזו את  אברהם אמר ".האזרחי

 ,בשעה שעסק בעבודת הקדוש ברוך הוא
ועשה חסד עם בני העולם שיודעו כולם 

 שהקדוש ברוך הוא ,לקדוש ברוך הוא
 משום "תןאי" ונקרא .ארץשולט על ה
חסדי . "קף בקדוש ברוך הואושהתחזק בת

 וכי מצד החסדים באים ".עולם אשירה' ה
 , אלא כאן נכלל צד השמאל בימין.לזמר

סה את אברהם יולכן הקדוש ברוך הוא נ
 והרי נתבאר שיצחק בן שלשים .ובחן אותו

נסה " מה זה .ושבע שנים היה באותו הזמן
ב נסה את ו היה צריך לכת,"את אברהם

 שימצא "נסה את אברהם" אלא .יצחק
 , שימצא שלם כראוי,כלל בדיןי ולה,בדין

 ,דבר אחר". עולם אשירה' חסדי ה"ועל זה 
ם חסדים ה ,"עולם אשירה' חסדי ה"

 .שהקדוש ברוך הוא עושה עם העולם
 טוב ואמת ,"לדור ודור אודיע אמונתך בפי"

לדור ודור אודיע " .שעושה עם הכל
הקדוש ברוך הוא  זו אמונת ,"אמונתך

 והזכירו בפי כל ,שהודיע אברהם בעולם
". אודיע אמונתך בפי" ועל זה ,הבריות

והקדוש ברוך הוא הודיע לאברהם סוד 
 ידע שהוא , וכשידע סוד האמונה,האמונה

 שבגללו נברא העולם ,קר וקיום העולםיע
כי אמרתי עולם " זהו שכתוב .והתקיים

 הוא  כשברא הקדוש ברוך.' וגו"חסד יבנה
 עד , ראה שלא יכול לעמוד,את העולם

 ואם לא ,שהושיט ימין עליו והתקיים
 , לא היה מתקיים,שהושיט ימין עליו

  . וכך בארנו,משום שהעולם הזה נברא בדין

 øîàå äãåäé éáø çúô)à èô íéìäú ( ìéëùî
 åðéáà íäøáà àúçáùåú éàä éçøæàä ïúéàì

á÷ã àðçìåôá ìãúùàã àúòùá äøîà" ä
ç ãéáòå àìë ïåòãåîúùéã àîìò éðá íò ãñ

á÷ì"á÷ã ä" ïúéà éø÷àå àòøà ìò èéìù ä
>ïéâáó÷úàã < ]ó÷úàã) [ó÷úéã( äéá åôé÷úá 

á÷á"åäé éãñç ä" äøéùà íìåò ä)á íù ( éëå
 àëä àìà àøîæì ïééúà íéãéñçã àøèñî

á÷ àã ìòå àðéîéá àìàîùã àøèñ ìéìëúà" ä
 øá ÷çöéã øîúà àäå äéì ïéçáå íäøáàì éñð

àðîæ àåääá äåä ïéðù òáùå ïéúìúâ éàî 
)à áë úéùàøá ( ÷çöé úà äñð íäøáà úà äñð

 àðéãá çëúùéã íäøáà úà äñð àìà äéì éòáî
 úåàé à÷ãë íéìù çëúùéã àðéãá àììëúàìå

åäé éãñç àã ìòå" øçà øáã äøéùà íìåò ä
çåäé éãñ" ïåðéà äøéùà íìåò ä>éãñçí<á÷ã " ä

 àîìò íò ãéáò)èô íéìäúá  ( òéãåà øåãå øåãì
 øåãì àìë íò ãéáòã èåù÷å åáéè éôá êúðåîà

á÷ã àúåðîéäî àã êúðåîà òéãåà øåãå" ä
 ìëã àîåôá äéì øëãàå àîìòá íäøáà òãåàã

á÷å éôá êúðåîà òéãåà àã ìòå ïééøá" òãåà ä
ãëå àúåðîéäîã àæø íäøáàì äéì)ïé( òãé > àæø

òãé àúåðîéäîã< àîåé÷å àø÷éò åäéàã 
>àîìòã<ã  àãä íéé÷úàå àîìò éøáúà äéðéâá

 áéúëã àåä)â íù (äðáé ãñç íìåò éúøîà éëã 
åâå 'á÷ àøá ãëã" ìéëé àìã àîç àîìò ä

äéìò àðéîé èéùåàã ãò í÷éîì)å( éàå íéé÷úàå 

                                                                                                                                                                                     

à *##úîà êøãî õåç éúàöî àì ,ïáåî àìå.  
 ).א"ד( ולא נישן ב
 ).א"ד(ב " וירא קיט עג
  ).א"א נט ע"ביאורים ח(עיקר בנין הוא לעולם על ידי איחוד חסד עם דין  ד
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äéìò àðéîé èéùåàã åàì)íéé÷úàå å( íéé÷úà àì 
àðîé÷åà àäå éøáúà àðéãá àã àîìòã ïéâá:  

 שני ,חד וסוד כלל א,ונאמר בראשית
 אף על גב שאמרנו . בראשית,צבעים כאן

 כך גם , ראשית,ראשית מלמטה למעלה
 כמו ,ראשית'  ואמרנו ב.מלמעלה למטה

 שהרי נתנה ,שאמרנו בית קדש הקדשים
 והדבר כלול , לאותה ראשית)היא בית(

 ,ת הזו נברא העולם הזה"ובבי. הוא כאחד
כתוב  והרי פרשוה .ולא התקיים אלא בימין

אמרתי עולם " ולכן , באברהם,"אםבהבר"
 ובנין הראשון של העולם ".חסד יבנה

 אותו האור של היום ,)אותו העולם(
 ואחר כך ביום .הראשון היה בו לקיים

כתוב ש ,קן שמיםי ובאלה ת.השני בשמאל
, דבר אחר". שמים תכין אמונתך בהם"
 שמים נתקנו ,"שמים תכין אמונתך בהם"

 התקינה  וסוד האמונה,באותם חסדים
 . שאין תקוניה אלא מתוך שמים,בהם

.  זהו סוד האמונה,"כרתי ברית לבחירי"
   זהו ,דבר אחר

 ïéøú àãç àììë àæøå úéùàøá øîúàå
ïéðååâà àúåøéù ïøîàã áâ ìò óà úéùàøá àëä 

 àúúì àìéòî éîð éëä úéùàø àìéòì àúúî
á ïðéøîà÷å ' ùã÷ úéá ïðéøîà÷ãë úéùàø

 úáéäééúà éàäã íéùã÷ä>ð"úéá éäéà à< 
 éàäáå àãçë éäéà àìéìë äìîå úéùàø àåääì

éá" àìà íéé÷úà àìå àã àîìò éøáúà ú
 áéúë íäøáàá íàøáäá äåî÷åà àäå àðéîéá
 äàîã÷ àðéðáå äðáé ãñç íìåò éúøîà êë ïéâáå

 àîìòã>íìåò àåää< àîåéã àøåäð àåää 
 àðééðú àîåéá øúáìå àîéé÷ì äéá äåä äàîã÷

 àìàîùá]åäðäáå) [àåääáå( íéîù ï÷úà å áéúë
)â íù ( íäá êúðåîà ïéëú íéîùøçà øáã 

 íéîù>íéîù íäá êúðåîà ïéëú< ïåðéàá 
 úéìã åäá úð÷úà äðåîàã àæøå åð÷úà íéãñç

 íéîù åâî àìà àäðå÷ú)ã íù ( úéøá éúøë
 àã øçà øáã àúåðîéäîã àæø àåä àã éøéçáì

åäéà  
  àìø/à  א/רלא

לכל צדיק שממנו יוצאות ברכות 
 , החיות הקדושות)אותן( וכל ,התחתונים

 משכה הנמשךכולן מתברכות מאותו ה
כרתי ברית " ולכן כתוב ,לתחתונים

  ".לבחירי

 ìëå éàúú åäìëì ïàëøá ïé÷ôð äéðéîã ÷éãö
)ïåðéà (>ïååéç< àåää ïî ïàëøáúà åäìë ïùéã÷ 

 áéúë êë ïéâáå éàúúì ãéâðã åãéâð) èô íéìäú
ã (éøéçáì úéøá éúøë:  

 זה סוד האמונה ,"נשבעתי לדוד עבדי"
 קיום ,שהוא עומד תמיד בצדיק הזה

 חוץ מזמן , שלא יתפזרו לעולמים,העולם
 וסוד ,הברכותהמשכת הגלות שנמנע 

 . וכל השמחות נמנעו,שלםנהאמונה לא 
 מאותו הזמן השמחות לא ,וכשנכנס הלילה

ואף על גב שהשמחות . נכנסו לפני המלך
וץ עומדים ומזמרים  אבל בח,לא התעוררו

 וכשנחלק הלילה והתעוררות עולה ,שירה
 אז הקדוש ברוך הוא ,מלמטה למעלה

 ובועט ,ילות השמים לבכיהימעורר כל ח
.  ומזדעזעים עליונים ותחתונים,ברקיע

 פרט לזמן שמתעוררים ,ואין מנוחה לפניו
 אז הקדוש ברוך הוא וכל ,למטה בתורה

  כולם,)שעמו(אותן נשמות הצדיקים 
 . ואז מנוחה,מקשיבים ושמחים לאותו קול

 éãáò ãåãì éúòáùð)íù ( àæø àã
 àã ÷éãöá øéãú àîéé÷ åäéàã àúåðîéäîã

úé àìã àîìòã àîåé÷øãá àðîæá øá ïéîìòì ïå
 àúåìâã>ãåãéâð <)åãéâð ìëã( åòðîúà ïàëøáã 

 ïååãç ìëå íéìúùà àì àúåðîéäîã àæøå
 àðîæ àåääî àéìéì ìééò ãëå åòðîúà)å( ïååãç

 àì ïååãçã áâ ìò óàå àëìî éî÷ åìàò àì
 ãëå àúøéù éøîæîå éîéé÷ øáì ìáà åøòúà
 àìéòì àúúî à÷ìñ àúåøòúàå àéìéì âéìôúà

á÷ ïéãë" äéëáì àéîù éìéç ìë øòúà ä èòáå
 äéî÷ àçééð úéìå éàúúå éàìò ïòæòãæàå àòé÷øá

 ïéãë àúééøåàá àúúì éøòúîã àðîæá øáá÷" ä

                                                           

 ).א"ד(בשני פנים יש ביאורו של בראשית  א
á  äéîòã–ôã "å. 



úéùàøá 

1030 

 ובאה מנוחה לכל נשמות הצדיקים ,לפניו(
 משום שמיום ).לפניו נמצאתא "נשעמו 

 נשבע הקדוש ברוך ,שנחרב המקדש למטה
הוא שלא יכנס לתוך ירושלים של מעלה 
 ,עד שיכנסו ישראל לירושלים של מטה

 ,"בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר"שכתוב 
וכל אותם מזמרים . חבריםוהרי פרשוה ה

עומדים בחוץ ואומרים שירה בשלשת 
 וכולם משבחים בתשבחות ,חלקי הלילה

 כולם ,ילות השמיםי וכל ח,ידועות
ולמעלה ,  וישראל ביום,מתעוררים בלילה

 ,מקדשים עד שישראל מקדשים למטהלא 
ילות השמים מקדשים את השם יואז כל ח

 ועל זה ישראל קדושים .הקדוש כאחד
משום ( ,דשים מעליונים ותחתוניםמתק

שה של שמו של הקדוש ברוך הוא ושהקד
 . כאחד)לא עולה אלא מלמעלה ומלמטה

' קדשים תהיו כי קדוש אני ה"זהו שכתוב 
  ".אלהיכם

 àçééð ïéãëå àì÷ àåääì ïééãçå ïéúééö> äéî÷
äéîò àé÷éãöã ïéúîùð åäìëì àçééð éúàå< 

)çëúùà äéî÷( àùã÷î áéøçúàã àîåéîã ïéâá 
÷ éîåà àúúìá" íìùåøé åâá ìåòéé àìã ä

àìéòìãà àúúìã íìùåøéì ìàøùé ïåìòéã ãò 
 áéúëã)è àé òùåä ( àåáà àìå ùåã÷ êáø÷á

 éøîæî ïåðéà ìëå àééøáç äåî÷åà àäå øéòá
àéìéì éâìô úìúá àúøéù éøîàå øáì éîéé÷á 

 éìéç åäìëå ïàòéãé ïúçáùåúá ïçáùî åäìëå
 àîîéá ìàøùéå àéìéìá éøòúî åäìë àéîù

÷å ìàøùé éùã÷îã ãò àìéòì éùã÷î àì äùåã
 àîù éùã÷î àéîù éìéç ìë ïéãëå àúúì
 ïéùã÷úî ïéùéã÷ ìàøùé àã ìòå àãçë àùéã÷

å éàìòîî éàúú>ð" àîùã àùåã÷ã ïéâá à
á÷ã"àúúîå àìéòî àìà ÷éìñ àì ä< àãçë 

 áéúëã àåä àãä)á èé àø÷éå ( éë åéäú íéùåã÷
åäé éðà ùåã÷"ëéäìà ä"í:  

על מה אדניה " ,וסי ואמרפתח רבי י
 משום ,פסוק זהה אמר את "הקב ".הטבעו

 לא ברא אותו אלא ,שכשברא את העולם
 , שהם שבעת עמודי העולם,על עמודים

 ,"חצבה עמודיה שבעה"כמו שנאמר 
. ואותם עמודים לא נודע על מה עומדים

סתום מכל  ,קומשום שהוא סוד עמ
והעולם לא נברא עד שנטל אבן , הסתומים

 ולקח , והיא אבן שנקראת אבן שתיה,תאח
אותה הקדוש ברוך הוא וזרק אותה לתוך 

 וממנה , וננעצה מלמעלה למטה,התהום
 , והיא נקודה באמצע העולם,נשתל העולם

 זהו .ובנקודה זו עומד קדש הקדשים
 כמו ,"או מי ירה אבן פנתה"שכתוב 
אבן " וכתוב ,"אבן בחן פנת יקרת"שנאמר 

  ".לראש פנהמאסו הבונים היתה 

 øîàå éñåé éáø çúô)å çì áåéà ( äî ìò
åòáèä äéðãàâá÷ àø÷ éàä " ïéâá äéì øîà ä

 ïéëîñ ìò àìà äéì àøá àì àîìò àøá ãëã
æ ïåðéàã ' øîà úàã äîë àîìòã ïéëîñ) è éìùî

à ( àì ïéëîñ ïåðéàå äòáù äéãåîò äáöç
 à÷éîò àæø åäéàã ïéâá ïéîéé÷ äî ìò òãééúà

îéúñ ìëã àîéúñ ìèðã ãò éøáúà àì àîìòå ï
äéàå àãç àðáàéäéúù ïáà éø÷úàã àðáà ã 

]ìèðå) [ìéèð(á÷ äì " àîåäú åâì äì ÷øæå ä
 àîìò ìéúùà äéðîå àúúì àìéòî õéòðúàå
 äãå÷ð éàäáå àîìòã àúéòöîà äãå÷ð éäéàå

 áéúëã àåä àãä íéùã÷ä ùã÷ àîéé÷) çì áåéà
å ( øîà úàã äîë äúðô ïáà äøé éî åà)äéòùé 

æè çë ( áéúëå úø÷é úðô ïçá ïáà) çé÷ íéìäú
áë (äðô ùàøì äúéä íéðåáä åñàî ïáà:  

 אבן זו נכרתה מאש ומרוח ,בא וראה
 , ונעשתה אבן אחת, ונגלדה מכולם,וממים

 ולפעמים נובעים ,ועומדת על התהומות
 ואבן זו ,ממנו מים ומתמלאים התהומות

 àçåøîå àùàî éøáúà ïáà éàä éæç àú
 àãç àðáà ãéáòúàå åäìëî ãéìâúàå àéîîå
 àéî äéðî ïéòáð ïéðîæìå éîåäú ìò àîéé÷å

                                                                                                                                                                                     

 ).ו"לש(' ז סוף תיקון נ"ב ובת"ב ורסב ע"ג קמז ע"ח א
 ).א"ד(א ”משמרות הלילה ויקהל קצו ע'  בגב
  .זוהר הרקיע' עי ג
כדי שלא יתמוטט העולם בכל משך ימי העולם וכדי להעמיד את , )ג"ב ל ע"ביאורים ח(מידת המלכות  ד

המסתתרת ' הרי היא שכינתו ית, ועליה העולם עומד, אשר ממנה הושתת העולם" אבן השתיה"בחינת 
 ).ג"א טז ע"כללים ח(ונעלמת ביסוד כל העולם כולו ועליה העולם עומד 
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 וזוהי אבן ,עומדת לאות באמצע העולם
והשתיל יעקב שתילת וקיום מד ושע

ויקח יעקב אבן " זהו שכתוב .העולם
והאבן הזאת אשר שמתי ". "וירימה מצבה

 , וכי אבן זאת שם לו יעקב.' וגו"מצבה
 כשברא ,והרי אבן הזאת נבראה בתחלה

 אלא ששם .הקדוש ברוך הוא את העולם
 והרי טרם ,וכי כעת שם אותה יעקב(אותה 

ב שם  אלא שיעק.שנברא העולם היתה
 ועל זה , קיום שלמעלה ולמטה)אותה

אשר " מה זה . כתוב"אשר שמתי מצבה"
 ששם ,"יהיה בית אלהים" שכתוב ,"שמתי

  .מדור שלמעלה כאן

 àðáà éàäå éîåäú ïééìîúàå úàì àîéé÷
 íéé÷ã ïáà åäéà éàäå àîìòã àúéòöîàá
 àåä àãä àîìòã àîåé÷å åìéúù á÷òé ìéúùàå

 áéúëã)äî àì úéùàøá ( ïáà á÷òé ç÷éå
 äáöî äîéøéå)áë çë íù ( øùà úàæä ïáàäå

åâå äáöî éúîù ')éàä éëì éåù é á÷òé ä éàäå
àì ïáà éøáúà éåùàìéòì àîåé÷  (> ïáà éàä éëå

ì éåùéäå á÷òé äïáà éàä à) ð" ààì( éøáúà 
á÷ àøá ãë àúéîã÷á" äì éåùã àìà àîìò ä

ð" éøáúà àì ãò àäå á÷òé äì éåù àúùä éëå à
äì éåù á÷òéã àìà úååä àîìò àìéòìã àîåé÷< 

 éúîù øùà àã ìòå àúúå>äáöî< éàî áéúë 
éäìà úéá äéäé áéúëã éúîù øùà" éåùã í

àëä àìéòìã àøåãî:  
 ,ש שבעה עינים על אבן זו י,בא וראה

 ".על אבן אחת שבעה עינים"כמו שנאמר 
 שממנה , אחד,"שתיה"על מה נקראת 

 שתיה שת , ואחד.ל העולםיהשת) נשלם(
 ששם אותה הקדוש ברוך הוא להתברך ,ה"י

 בשביל שממנה מתברך ,ממנה העולם
 , בשעה שנכנס השמש,ובא וראה. העולם

הכרובים הללו שעומדים במקום הזה והיו 
כנפיהם בהיו מקישים ו ,נס בעומדים

 ונשמע קול נגון ,למעלה ופורשים אותם
 ואז מתחילים לנגן אותם ,הכנפים למעלה

 ,המלאכים שאומרים שירה בראשית הלילה
בשביל שיעלה כבוד הקדוש ברוך הוא 

 , ואיזו שירה היו אומרים.מלמטה למעלה
' הנה ברכו את ה" ,אותו נגון כנפי הכרובים

 .' וגו"שאו ידיכם קדש" .' וגו"'כל עבדי ה
 לאותם מלאכים התחלה היא )הם(ואז 

במשמרת השניה הכרובים . עליונים לזמר
  הללו 

 ïáà éàä éæç àú)ã( íéðéò äòáù äìò úéà
 øîà úàã äîë)è â äéøëæ ( äòáù úçà ïáà ìò

äééúù úàéø÷úà äî ìò íéðéòà äðîã  íéìúùà
>äé úù äééúù ãçå àîìò ìéúùà <)àîìò( 

á÷ éåùã" ïéâá àîìò äðî àëøáúàì äì ä
 ìàòã àúòùá éæç àúå àëøáúî äðî àîìòã
 ååäå àúëåã éàäá ïéîéé÷ã íéáåøë éðä àùîù

åäééôãâ ïù÷à ååä úàá éáúéá ïåì éùøôå àìéòì 
 ïàøù ïéãëå àìéòì åäééôãâã àðåâð ìå÷ òîúùàå

àðâðìâ àúåøéùá àúøéù éøîàã ïéëàìî ïåðéà 
 ïéâá àéìéìã]÷ìñéã) [÷éìñã(á÷ã äéø÷é " ä

 àåää åøîà ååä àúøéù éàîå àìéòì àúúî
 íéáåøëã åäééôãâã àðåâð)à ãì÷ íéìäú ( äðä

åäé úà åëøá"åäé éãáò ìë ä"åâå ä ' íëéãé åàù
åâå ùã÷ ' ïéãëå)ïåðéà (>åäéà<øéù åàúã ïåðéàì 

øîùîá àøîæì éàìò éëàìîàú éðä àðééðú 
íéáåøë  

  àìø/á  ב/רלא
 ונשמע קול ,מקישים כנפיהם למעלה

 ואז מתחילים לנגן אותם המלאכים ,נגונם
 ואיזו שירה .שעומדים במשמרת השניה

 , נגון כנפי הכרובים,היו אומרים בשעה הזו
 )אותה( ואז .' וגו"כהר ציון' טחים בהוהב"

 תחלה לאותם העומדים )שירה(היא 

 àìéòì åäééôãâ éù÷à àðåâð ìå÷ òîúùàå
 ïéîéé÷ã ïéëàìî ïåðéà àðâðì ïàøù ïéãëå ïåäìã
 éàäá éøîà ååä àúøéù éàîå àðééðú àúøîùîá

 íéáåøëã åäééôãâã àðåâð àúòù)à äë÷ íéìäú (
åäéá íéçèåáä"åâå ïåéö øäë ä ' ïéãëå)àåää (

                                                           

à  ãç–ôãá óñåð "å. 
 ).א"ד( מכים בכנפיהם ב
 ).א"נ(ב "הרש. ניגוןובקשקוש כנפיהם משמיעים קול חזק כקול מים רבים ב ).א"ד( מתחילים לנגן ז ואג

ã  àúøéù)ôã"å.( 
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במשמרת . במשמרת השניה הזו לנגן
השלישית הכרובים הללו מקישים 

 , ומה היא, ואומרים שירהבכנפיהם
' יהי שם ה' וגו' הללויה הללו עבדי ה"

 אז אותם מלאכים .' וגו"ממזרח' רך וגוומב
 כולם ,שעומדים במשמרת השלישית

וכל הכוכבים ומזלות . אומרים שירה
ברן " כמו שכתוב ,רקיע פותחים בשירהשב

 ,"קר ויריעו כל בני אלהיםויחד כוכבי ב
 שהרי ,"אורהללוהו כל כוכבי "וכתוב 

 .אותם כוכבי האור מנגנים על אור
 ואז ,קרוכשמגיע הב). נים על השירהושממ(

ישראל ש) ישראל(לוקחים שירה אחרי 
 ועולה כבוד הקדוש ברוך הוא ,למטה

 , ישראל למטה ביום.מלמטה ומלמעלה
 ואז ,ומלאכים עליונים למעלה בלילה

  .נשתלם השם הקדוש בכל הצדדים

>åäéà<) àúøéù (>àúåøéù< éîéé÷ã ïåðéàì 
ìú äøîùîá àðâðì àðééðú äøîùî éàäá äàúé

 éàîå àúøéù éøîàå åäééôãâ åù÷à íéáåøë éðä
 àéä)á âé÷ íù (åäé éãáò åììä äéåììä"åâå ä '

åäé íù éäé"åâå êøåáî ä 'åâå çøæîî ' ïåðéà ïéãë
 éøîà åäìë äàúéìú äøîùîá éîéé÷ã ïéëàìî
 éçúô àòé÷øáã éìæîå éáëë åäìëå àúøéù

 áéúëã äîë àúøéù)æ çì áåéà ( éáëë ãçé ïøá
éå ø÷áéäìà éðá ìë åòéø" áéúëå í) çî÷ íéìäú

â ( éáëë ïåðéà àäã øåà éáëë ìë åäåììä
>ã< àøåäð)ã( àøåäð ìò ïðâðî>ð" ìò ïðîîã à

àúøéù< àúøéù éìèð ïéãëå àøôö éúà ãë 
ìàøùéã åäééøúáàà äéø÷é à÷ìñå àúúì 

á÷ã" àúúî ä>îå< àúúì ìàøùé àìéòì
 éàìò éëàìîå àîîéá àìéòì ïéãëå àéìéìá

úùàïéøèñ ìëá àùéã÷ àîù íéì:  
 כל המלאכים , שאמר"והאבן הזאת"

 כולם מחזיקים ,העליונים וישראל למטה
 והיא עולה למעלה להתעטר ,באבן הזאת

 ובלילה הקדוש ברוך ,בתוך האבות ביום
. הוא בא להשתעשע עם הצדיקים בגן עדן

אשריהם כל העומדים בקיומם ועוסקים 
ך הוא  משום שהקדוש ברו,בתורה בלילה

וכל אותם הצדיקים שבגן עדן שומעים 
 , אותם העוסקים בתורה,קולות בני האדם

בא . ' וגו"היושבת בגנים"כמו שכתוב 
 וזהו סוד , אבן זו היא אבן טובה,וראה

את אבן ארבעה וומלאת בו מל"הכתוב 
 )של שלמות( ואלה הם סדרים ".טורים אבן

 , השלמות של אבן יקרה,של האבן הטובה
 שכתוב , אבן אחרת)שלמות(ש משום שי

ואת " וכתוב ,' וגו"תי את לב האבןוריוהס"
אבן בחן פנת " וזהו ".רוחי אתן בקרבכם

ת וחול"ועל סוד זה כתוב .  ובארוה,"יקרת
 ולכן , שהם לוחות שנגזרו מכאן,"האבן

 וזהו סוד ,נקראו על שמה של האבן הזאת
הרי ( ,"עה אבן ישראלומשם ר"הכתוב 

  . כמו שנתבאר)ל נקראתודאי אבן ישרא

 ìàøùéå éàìò éëàìî åäìë øîà÷ã ïáà éàäå
 à÷ìñ éäéàå ïáà éàäá åô÷úà åäìë àúúì
 àéìéìáå àîîéá ïäáà åâ àøèòúàì àìéòì

á÷" àúðâá àé÷éãö íò àòùòúùàì éúà ä
 åäééîåé÷á éîéé÷ã ìë ïåðéà ïéàëæ ïãòã

á÷ã ïéâá àéìéìá àúééøåàá ïéìãúùîå" ìëå ä
ã àé÷éãö ïåðéà éðáã åäééì÷ éòîù ïãòã àúðâá

 áéúëã äîë àúééøåàá éìãúùîã ïåðéà àùð
)âé ç øéù (åâå íéðâá úáùåéä ' ïáà éàä éæç àú

 áéúëã àæø àåä àãå àáè ïáà åäéà) çë úåîù
æé (äòáøà ïáà úàåìî åá úàìîå ïáà éøåè 

 ïéøãñ ïåðéà ïéìàå àáè ïáàã àúåîìùàã
 úéàã ïéâá äø÷é ïáàã àúåîìùà)îìùààúå 

ãïáà (>)ð"àúåîìùà à (ïáà< áéúëã àøçà 
)åë åì ìà÷æçé (åâå ïáàä áì úà éúåøéñäå '

 áéúëå)æë íù ( éàäå íëáø÷á ïúà éçåø úàå
 åäéà)æè çë äéòùé ( úø÷é úðô ïçá ïáà

 áéúë àã àæø ìòå äåî÷åàå)áé ãë úåîù ( úåçåì
 àã ìòå àëäî åøæâúà úåçåì ïåðéàã ïáàä

à éàäã äéîù ìò ïåø÷à áéúëã àæø àåä éàäå ïá
)ãë èî úéùàøá ( ìàøùé ïáà äòåø íùî
)>ð"à<éø÷éà ìàøùé ïáà éàãå àä  ( äîë

øîúàã:  

                                                                                                                                                                                     

à) ñ"ìàøùé à(ôã "å. 
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והאבנים תהיין " ,פתח רבי חזקיה ואמר
 אלו ,"על שמות בני ישראל שתים עשרה

אבנים יקרות עליונות שנקראות אבני 
ויקח מאבני " כמו שנאמר ,המקום
נים על שמות והאב" . והרי פרשוה,"המקום

שנים ) ב אבנים"י( כמו שיש ".בני ישראל
 כך גם למעלה שנים ,עשר שבטים למטה

 והם שתים עשרה אבנים ,עשר שבטים
שבטי ששם עלו שבטים " וכתוב ,יקרות

 , זה ישראל,"עדות לישראל) "זה סוד(, "ה"י
 ועל .' וכולם להודות לשם ה,סוד שלמעלה

". יןתהי והאבנים על שמות בני ישראל"זה 
 כך יש ,וכמו שיש שתים עשרה שעות ביום

 ביום למעלה .שתים עשרה שעות בלילה
 השתים . הכל זה כנגד זה.ובלילה למטה

עשרה שעות של הלילה הללו מתחלקות 
ממונים בעלי  וכמה ,לשלשה חלקים

 עומדים תחתיהם דרגות על תריסים
 ונוטלים טרף , כולם ממונים בלילה,דרגות

 עומדים ,ק הלילהואז כשנחל. בהתחלה
 סדרים מצד זה ושני סדרים )סתרים(שני 

 )נושבת( ורוח עליונה יוצאת ,)זו(מצד אחר 
 , ואז כל אותם האילנות שבגן עדן,ביניהם

 והקדוש ברוך הוא ,כולם פותחים בשירה
אז ירננו עצי " זהו שכתוב .נכנס בגן עדן
 ,"ט את הארץוכי בא לשפ' היער מלפני ה
 משום ".צדק דליםושפט ב"כמו שכתוב 

שמשפט נכנס ביניהם ומתמלא ממנה 
 ,ורוח צפון מתעוררת בעולם.  גן עדן)ממנו(
 ונושבת אותה הרוח , נמצאתשמחהו

 , ועולים ריחות למעלה,באותם בשמים
 הצדיקים )ומתעוררים(ומתעטרים 

בעטרותיהם ונהנים מתוך זיו האספקלריה 
אשריהם הצדיקים שזוכים לאותו . המאירה
 ואותו האור של האספקלריה ,עליוןהאור ה

 וכל אחד ,המאירה מאיר לכל הצדדים
ואחד מהצדיקים הללו נוטל את חלקו 

 כל אחד )וכך מאיר( והיה נוטל ,כראוי לו
 .ואחד כפי מעשיו שעשה בעולם הזה

יש מהם שמתביישים מאותו אור ) מאלה(
  שנטל חברם 

 øîàå äé÷æç éáø çúô)àë çë úåîù (
ò ïééäú íéðáàäå íéúù ìàøùé éðá úåîù ì

 éðáà ïåø÷úàã ïéàìò ïéø÷é éðáà ïéìà äøùò
 øîà úàã äîë íå÷îä)àé çë úéùàøá ( ç÷éå

äåî÷åà àäå íå÷îä éðáàîà >íéðáàäå< ìò 
 úéàã äîë ìàøùé éðá úåîù)å(é"é íéðáà á" á

éèáùí øñéøú àìéòì éîð éëä àúúì >ïéèáù< 
 áéúëå ïéøé÷é ïéðáà øñéøú ïåðéàå) íéìäú áë÷

ã ( äé éèáù íéèáù åìò íùù)>ð"à <àæø àã (
 ìàøùéì úåãò>àìéòìã àæø ìàøùé àã <

)àìéòì(åäé íùì úåãåäì åäìëå " àã ìòå ä
 äîëå äðééäú ìàøùé éðá úåîù ìò íéðáàäå

é úéàã"é úéà éëä àîîéá éòù á" àéìéìá éòù á
 àã ìá÷ì àã àìë àúúì àéìéìá àìéòì àîåéá

é éðä"î àéìéìáã éòù áïàâìô úìúì éâìôúá 
ðîî äîëåé >åäééúåçú éîéé÷ éñéøú <)øñéøú( 

 àôøè éìèðå àéìéìá ïðîî åäìë ïéâøã ìò ïéâøã
 ïéøú ïéîéé÷ àéìéì âéìôúà ãë ïéãëå àúéîã÷á

>)ð" àïéøúñ (ïéøãñ ïéøúå àã àøèñî ïéøãñ <
)ïéøèñ (àøçà àøèñîâ ÷ôð äàìò àçåøå >ð" à

áéùð<éà ïåðéà ìë ïéãëå åäééðéá  àúðâáã ïéðì
á÷å àúøéù éçúô åäìë ïãòã" àúðâá ìàò ä

 áéúëã àåä àãä ïãòã)äã"âì æé à ( éöò åððøé æà
åäé éðôìî øòéä" äîë õøàä úà èåôùì àá éë ä

 áéúëã)ã àé äéòùé ( ïéâá íéìã ÷ãöá èôùå
 àéìîúàå åäééðéá ìàò èôùîãäéðîãâ " àçåøå ò

 áéùðå çëúùà äåãçå àîìòá øòúà ïåôöã
 àåää àìéòì ïéçéø ï÷ìñå ïéîñåá ïåðéàá àçåø

ïéøèòúîåä àåéæ åâî ïðäúîå åäééøèòá àéé÷éãö 
 àéé÷éãö ïåðéà ïéàëæ àøäðã äàéøì÷ôñàã
 àøåäð àåääå äàìò àøåäð àåääì ïàëæã
 ãç ìëå ïéøèñ ìëì øéäð àøäðã äàéøì÷ôñàã
 éæç à÷ãë äé÷ìåçì ìéèð àéé÷éãö ïéìàî ãçå

 äåäå äéì> ìéèð)ð" éëäå àøéäð( <)øéèð( ãç ìë 

                                                           

 )הערת הזוהר(ש " שמות לט ועא
 ).א"ד(משמרות וכמה ממונים בעלי תריסין תחתיהם מדרגות מדרגות '  נחלקים לגב

â) ñ"àã à( –ôãá óñåð "å. 
ã  äðî)ôã"å.( 
ä) ñ"ïéøòúîå à() ôãá óñåð"å.( 
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 àîìò)ïåðéàî (>ã ïåäðî úéà<éôñëúîà àåääî 
äéøáç ìéèðã åøéäð  

  áìø/à  א/רלב
  øäæ  

  :äåî÷åà àäå øéäðå øéúé  . והרי פרשוה,יותר ומאיר
 מתחיל הלילה כאשר , הלילהיחלק
 מתעוררים שלוחי דין כמה ,להיכנס

 .יםתומהסומשוטטים בעולם ופותחים 
 כמו ,ואחר כך כמה מינים למיניהם

 צד צפון , כשנחלק הלילה, ואז.שבארנו
 ואוחז , מלמעלה למטה)מאיר הארה(יורד 

אחר כך ו. בלילה עד שני חלקים של הלילה
 .קרו עד שמגיע הב,מתעורר צד דרום

 אז הדרום והצפון אוחזים ,קרווכשמגיע הב
מעלים אותה ו , ואז באים ישראל למטה,בו
 עד ,תפלותיהם ובקשותיהם למעלהב

 ונוטלת ברכות ,שעולה ונגנזת ביניהם
.  של כל הראשים)של המלך(מהראש 

 ,ומתברכת מאותו הטל שנמשך מלמעלה
 וכמה ,ומאותו הטל נחלק לכמה צדדים

 וממנו עתידים ,רבבות נזונים מאותו הטל
הקיצו ורננו " זהו שכתוב .להחיות המתים

 טל מאותם ,"ךרות טלוכני עפר כי טל אוש
ד ועב. האורות העליונים שמאירים למעלה

 אמר לו רבי . נחלק הלילה,שהיו יושבים
 עכשיו רוח צפון ,יהודה לרבי יוסי

 וכעת הזמן ,מתעוררת והלילה נחלק
שהקדוש ברוך הוא מתאוה לקול הצדיקים 

 . אותם שעוסקים בתורה,שבעולם הזה
לקול (כעת הקדוש ברוך הוא מקשיב ו

 לא נפסיק בדברי ,נו במקום הזה ל)דבריהם
  .התורה

 ìòéîì àéìéì éøàù ãëî àéìéìã äé÷ìåç
éðéãøâ äîëá àîìòá ïàèùå ïéøòúî ïéñåîð 

ïéçúôåâ äîë åäééðæì ïéðéæ äîë øúáìå ïéîéúñ 
 ïåôöã àøèñ àéìéì âéìôúà ãë ïéãëå àðîé÷åàã

 úéçð)>ð"à <åøéäð øéäð ( ãéçàå àúúì àìéòî
åç ïéøú ãò àéìéìá äéá øúáìå àéìéìã ïé÷ì

 éúà ãëå àøôö éúàã ãò øòúà íåøãã àøèñ
 ïàúà ïéãëå äéá åãéçà ïåôöå íåøã ïéãë àøôö
 ïåäúåòáå ïåäúåìöá äì ïé÷ìñ àúúì ìàøùé

á úæéðâúàå à÷ìñã ãò àìéòì àìèðå åäééðé
àëìîã àùéøî ïàëøáã àëøáúàå ïéùéø ìëã 

 àìè àåääîå àìéòìî àëùîúàã àìè àåääî
 äîëì ùéøô äéðî åðæúà ïååáø äîëå ïéøèñ

 àãä àééúéî àééçàì ïéãéúò äéðîå àìè àåääî
 áéúëã àåä)èé åë äéòùé ( éðëåù åððøå åöé÷ä

 êìè úåøåà ìè éë øôò>àìè< ïéøåäð ïåðéàî 
 ïéøäðã ïéàìò>àìéòì< âéìôúà éáúé ååäã ãò 

 àúùä éñåé éáøì äãåäé éáø äéì øîà àéìéì
úà àéìéìå øòúà ïåôöã àçåø àðãò àúùäå âìô

á÷ã" àîìò éàäá àé÷éãöã ïåäì÷ì áéàú ä
á÷ àúùä àúééøåàá éìãúùîã ïåðéà" úééö ä

)åäééìî ìå÷ì (>ïì< éìî ÷åñôð àì øúà éàäá 
àúééøåàã:  

המלאך הגואל אותי מכל " ,פתח ואמר
 , אבל בא וראה, הרי נתבאר ופרשוה".רע

 זהו ,' וגו"לח מלאךוהנה אנכי ש"כתוב 
שמירתם של ו , העולםתולא ג שהואמלאך

 וזהו שמזמין ברכות לכל ,בני האדם
 , משום שהוא נוטל אותם בהתחלה,העולם

 ולכן ,ן אותם לעולםיואחר כך הוא מזמ
 ,"לח מלאך לפניךוהנה אנכי ש"כתוב 

וזהו מלאך ". ושלחתי לפניך מלאך"
 , וכך הוא,שלפעמים זכר ולפעמים נקבה

 òø ìëî éúåà ìàåâä êàìîä øîàå çúô
)æè çî úéùàøá(  àú ìáà äåî÷åàå øîúà àä

 áéúë éæç)ë âë úåîù ( êàìî çìåù éëðà äðä
åâå ' åøéèð àîìòã à÷åøô åäéàã êàìî àåä àã

àã åäéà éàäå àùð éðáã àîìò ìëì ïàëøá ïéîæ
 åäéà øúáìå àúéîã÷á ïåì ìéèð åäéàã ïéâá
 éëðà äðä áéúë àã ïéâáå àîìòá ïåì ïéîæà

 êéðôì êàìî çìåù)á âì íù ( êéðôì éúçìùå
 ïéðîæìå øëã ïéðîæìã êàìî åäéà éàäå êàìî

                                                                                                                                                                                     

  ).א"נ(ב "הרש. למה לא זכה כמוהוונכוה מחופה  ).א"ד( שמתביישין א
 ).א"ד] (ב"הרש. ולעוברי נמוסי ודתי התורה[' לקיים חוקות המלך ית'  שלוחי הדין המענישיב
 )הערת הזוהר(ב ” קעב עג

ã ôãá øâñåî"å. 
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שבזמן שהוא מזמין ברכות לעולם 
 כזכר . אז הוא זכר ונקרא זכר,)עלהלמ(

 כך הוא , לנקבה)הטלמ(שמזמין ברכות 
 ובזמן שעומד בדין על .מזמין ברכות לעולם

 ,ברתו כנקבה המע, אז נקרא נקבה,העולם
 . ואז נקרא נקבה,כך הוא מתמלא מן הדין

ועל זה לפעמים נקרא זכר ולפעמים נקרא 
 כתוב ו זכדוגמא.  והכל סוד אחד,נקבה

 יש מלאכים ".הט החרב המתהפכתואת ל"
 ,שלוחים בעולם שמתהפכים לכמה צבעים

 לפעמים ,לפעמים נקבות לפעמים זכרים
 . אחדצבע והכל ב,דין לפעמים רחמים

 , המלאך הזה הוא בצבעים רביםו זגמאודכ
 .וכל הצבעים שבעולם ישנם במקום הזה

כמראה הקשת אשר יהיה בענן "וסוד זה 
ה סביב הוא גוביום הגשם כן מראה הנ

 וכמו שיש בו כל ,"'מראה דמות כבוד ה
  . כך גם מנהיג את כל העולם,אלו הצבעים

 åäéà éëäå àá÷åð]àðîæáã) [àðîæã( ïéîæà åäéàã 
 ïàëøá]àîìòì[) àìéòì (ëã åäéà ïéãëø éø÷àå 

 ïàëøá ïéîæàã àøåëãë øëã)>ð"à <àúúì( 
 àðîæáå àîìòì ïàëøá ïéîæà åäéà éëä àá÷åðì
 àá÷åð éø÷à ïéãë àîìò ìò àðéãá àîéé÷ã

àøáåò éäéàã àá÷åðëà ïî éìîúà åäéà éëä 
 éø÷à ïéðîæì àã ìòå àá÷åð éø÷à ïéãëå àðéã
 àãç àæø àìëå àá÷åð éø÷à ïéðîæìå àøåëã

 áéúë àã àðååâë) â úéùàøáãë ( èäì úàå
àîìòá ïçåìù úéà ïéëàìî úëôäúîä áøçäá 

 ïéðîæì éá÷åð ïéðîæì ïéðååâ äîëì ïéëôäúîã
 àðååâ ãçá àìëå éîçø ïéðîæì àðéã ïéðîæì éøåëã
 ìëå åäéà ïéàéâñ ïéðååâá êàìî éàä àã àðååâë
 àã àæøå øúà éàäá åäðúéà åäìë àîìòã ïéðååâ

)çë à ìà÷æçé (ùà úù÷ä äàøîë ïðòá äéäé ø
 äàøî àåä áéáñ äâðä äàøî ïë íùâä íåéá

åäé ãåáë úåîã" ïåðéà ìë äéá úéàã äîëå ä
 àîìò ìëì âéäðà éîð éëä ïéðååâ:  

  :àúôñåú  תוספתא
 , בעלי התבונה,אהובים עליונים

 מושלים היודעים בהכאת ,התבוננו
 מי מכם בעלי , התקרבו לדעת,ההבטה

לה ברצון  ויודע בשעה שעו,עינים בתבונה
של סוד הסודות להוציא שלשה צבעים 

 ,ם וירוקו והם לבן אד,כלולים כאחד
 ,לבים כאחד זה בזהושלשה צבעים מש

 מגרפה .זה עם זה) מזדלגן( זדווגיםמ
תחתונה נצבעת ויוצאת מתוך הצבעים 

 ,וכל הצבעים האלו נראים בזה. הללו
כעין נראה  ,]בו [מראה הוא להסתכל

 כך נראה ,מכה בתוכה שעין כ, בזמןלחוהבד
 שלשת הצבעים הללו סובבים את .בחוץ

היכלות .  עולה ויורד, הולךצבע וה,זה
צבעים ). בתוכה( צבעהקשר קבועים ב

 מעלים , כלולים כאחד)צבעים(מקיפים 
 נר .אותה למעלה ביום ומורידים בלילה

éàìò éîéçøâ éðîøåä åìëúñà åðúìëñã éøàî 
ïòéãéãàúëéñã éôìå÷á ä ïàî òãðîì åáéø÷ 

 àúòùá òãéå åðúìëñá ïéðééòã éøàî ïåëðî
ðååâ úìú à÷ôàì ïéæøã àæøã àúåòøá ÷éìñã ïé

ïåðéàå ïìéìë àãçë) ïéðååâ úìú( ÷îåñå øååç 
>ïéðååâ úìú ÷åøéå<àã íò àã ïàáéìúùà àãçë  

ïâìãæîå òáèöà äàúú àéôåøâî àã íò àã 
 ïåæçúà ïéìà ïéðååâ ìëå ïéìà ïéðååâ åâî à÷ôðå
 àçìåãáã àðéòë àìëúñàì åäéà åæéç éàäá
 éæçúà éëä äååâá ùèáã àðååâë àúòùá éæçúà

ìú ïéìà øáì àìæà àðååâå éàäì ïøçñ ïéðååâ ú
àøè÷ã ïéøåèñ÷ àúçðå à÷ìñæ ïååâá éòéá÷ 

>äååâá< ïéøçñ ïéðååâ >ïéðååâ< ïé÷ìñ àãçë ïìéìë 
 ÷éìãã àâøù àéìéìá àúçðå àîîéá àìéòì äì

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ב קד ע"ה ח"דע(שכן נתמלא בדינים  א
 ).א"ד(ב ” בראשית נג עב
  .אריכות זוהר הרקיע' עי ג
 ).א"ד(ר להם ידוע  שרים המושלים אשד
בעלי ההשגחה וההשגה '  בהכאת ההבטה שהם משיגים ומביטים התקרבו לידע מי מכם בעלי עינים פיה

 ). א"ד(גוונים כנודע ' קוים של חסד דין רחמים שהם נרמזים בג' לידע סוד אצילות ג
åïâååãæî    -ôã"å. 

 ).א"ד(גוונים הנזכר '  הגקוין קשורים וקבועים בה והם ענפי'  היכלות של קשר הנזכר מגז
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 ביום נסתר האור .שדולק נראה בלילה
ומתחבא במאתים ארבעים ושמונה 

 )בשבילה( שכולם הולכים לתוכה ,עולמות
מלמעלה למטה בתוך שלש מאות ששים 

מי .  ומכוסה למטה,וחמשה איברים גנוזה
  שמחפש 

 àøéîè àøåäð úøúúñà àîîéá àéìéìá éæçúà
 ïéìæà åäìë ïéîìò àéðîúå ïéòáøàå ïúàîá

 äååâì>äðéâá<àúúì àìéòìî  äàî úìú åâ 
 ïàî àúúì àéñëúàå àæéðâ ïéôééù ùîçå ïéúùå

]ùôùôîã) [ùôùôã(à  
  áìø/á  ב/רלב

  :àúôñåú  תוספתא 
 ישבר כנפי קליפות ,למצא אותה

 , מי שזוכה לראות.נסתרות ויפתח שערים
יראה תוך ידיעה ותבונה כמי שרואה אחר 

 פרט למשה הנביא הנאמן העליון ,תלוהכ
 , למעלה,בעיןשהיה רואה אותה עין 

 דוחים ,מי שלא זוכה. במקום שלא ידוע
י דין לוחש כמה קבוצות .אותו החוצה

 , עליומזומנים לצאתמזדמנים אליו 
 .נג המלךוומוציאים אותו שלא יסתכל בע

אוי להם לאותם הרשעים של העולם שלא 
ולא יבאו " כמו שנאמר ,זוכים להסתכל

אמר רבי . ' וגו"לראות כבלע את הקדש
 והרי מתוך הזהרים , הייתי מסתכל,יהודה

 ,הללו מסתכלות נשמות הצדיקים
 מתוך הזהרים הללו .כשנדבקו במקום הזה

 אותם צבעים .מסתכלות נשמות הצדיקים
 אשרי מי שיודע .עולים ונכללים כאחד

 לתקן הכל ,להכליל וליחד את כולם כאחד
 ואז האדם ,במקום שצריך למעלה למעלה

  .הבאבעולם הזה ובעולם שמור 

 ïéøéîè ïéôéì÷ ïéôãâ øáúé äì àçëùàì
 äòéãé åâ éîçé éîçéîì éëæã ïàî ïéòøú çúôéå
 äùî ïî øá àìúåë øúá éîçã ïàîë åðúìëñå
 àðéò äéì éîç äåäã äàìò àðîéäî äàéáð
 éëæ àìã ïàî òãééúà àìã øúàá àìéòì àðéòá

øáì äéì åçãá åðîãæà ïéøéäè éìéáç äîë 
äéáâìâ  ïðîãæàäéìò é÷ôðå à÷ôå àìã äéì 

 ïéáééç ïåðéàì ïåì éåå àëìîã àâåðòá ìëúñé
 øîà úàã äîë àìëúñàì ïàëæ àìã àîìòã

)ë ã øáãîá ( ùã÷ä úà òìáë úåàøì åàáé àìå
åâå ' åâî àäå àðéåä ìëúñî äãåäé éáø øîà

 ãë àé÷éãöã ïåäúîùð ïìëúñî ïéìà ïéøéäæ
øúà éàäá å÷áãúàã ïéìëúñî ïéìà ïéøéäæ åâî 

ïåäúîùð ïìéìëúàå ïé÷ìñ ïéðååâ ïåðéà àé÷éãöã 
 àãçéìå àììëàì òãéã ïàî åäéà äàëæ àãçë
 êéøèöàã øúàá àìë àð÷úàì àãçë åäìë
 àîìò éàäá ùð øá øéèðúà ïéãëå àìéòì àìéòì

éúàã àîìòáå:  
  øäæ  זהר

ועז מלך משפט " ,פתח רבי יוסי ואמר
ועז מלך " .' וגו"אהב אתה כוננת מישרים

ועז " . הקדוש ברוך הוא זה,"משפט אהב
קף שמחזק הקדוש ברוך הוא אינו ו ת,"מלך

 , שהרי במשפט עומדת הארץ,אלא במשפט
". מלך במשפט יעמיד ארץ"כמו שנאמר 

 ולא נתקנת ".ועז מלך משפט אהב"ולכן 
 משום שמשם ,כנסת ישראל אלא במשפט

 היא נוטלת , וכל הברכות שנוטלת,נזונית
 כל ,"בועז מלך משפט אה" ולכן ,משם

 .התשוקה וכל האהבה שלה כנגד המשפט

 øîàå éñåé éáø çúô)ã èö íéìäú ( êìî æòå
åâå íéøùéî úððåë äúà áäà èôùî ' êìî æòå

>áäà èôùî<á÷ àã " àô÷åú êìî æòå ä
á÷ ó÷úàã"á àìà åäéà åàì ä àäã èôùî

 øîà úàã äîë àòøà íéé÷úà èôùîá) éìùî
ã èë ( æòå êë ïéâáå õøà ãéîòé èôùîá êìî

àìå áäà èôùî êìî) ó÷úà( >úð÷úúà< úñðë 
úðæúà ïîúîã ïéâá èôùîá àìà ìàøùé)  ìë

àòøà( êë ïéâáå àìèð ïîúî àìèðã ïàëøá ìëå 

                                                                                                                                                                                     

ה לאוין שבתורה אזי "ה איברים שהם שס" מי שמפשפש ורוצה להשיג מהות סוד השכינה אשר בה שסא
קליפות נסתרים ' א לו להשיג דבר מה אם לא ששבר תחילה קליפות חיצונות מעולם העשיה שהם בכנפי"א

 ).א"ד( להשיג מה שאפשר להשיג הובהשתברותו אזי יפתח שער של
 ).א"ד(  מי שאינו זוכה להשיג אזי דוחין אותו לחוץב
 ).א"ד( שלוחי הדין שבעולם מוכנים לאחוז בו ולענשו ג
 ).א"ד( כשהם משיגים במקום זה ד
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 סוד של שני ,"אתה כוננת מישרים"
 , שהם תיקון וישוב העולם,הכרובים למטה

  .והרי נתבאר

 äìéã åîéçø ìëå åáéàú ìë áäà èôùî êìî æòå
 äúà èôùî ìéá÷ìàæø íéøùî úððåëà ïéøúã 

 àîìòã àáåùééå àðå÷ú ïåðéàã àúúì íéáåøë
 øîúà àäå  

הללויה " ,חזקיה פתח ואמר) יצחק(רבי 
 בפסוק זה ".'הללו את שם ה' הללו עבדי ה

 אז ,"הללויה" כיון שאמר , בותבונןיש לה
הללו את " ואחר כך ,"'הללו עבדי ה"למה 

 מי שמשבח את , אלא כך שנינו".'שם ה
 , צריך לשבחו לפי כבודו, האחר)האחד(

 מי , ושנינו.ולפי כבודו כך צריך שבחו
 ,שמשבח את האחר בשבח שאין בו הוא

 ורוצה לגלות , את גנותו)גלוי ומסבב(מגלה 
ד על בן פ ועל זה מי שעושה הס.אותו
 שמתוך , צריך כפי כבודו ולא יותר,אדם

 ובכל שבח צריך לפי ,שבחו בא לגנותו
 כאן יש שבח ,"הללויה"ראה בא ו. כבודו

 מקום שאין העין ,עליון של רבון הכל
 ,)מקום( כלתסלדעת ולהעין שולטת בו 

 ,ה" י, ומיהו,שהוא טמיר של כל הטמירים
 שבח ,"הללויה"ולכן . שם עליון על הכל

 וכאן נסתם , כלולים כאחד,ושם כאחד
 ולא אמר מי "הללויה" שאמר ,הדבר

ה " כמו שי אלא, למי אמרו הללו,הללויה
 , כך שבח שמשבחים הם נסתמים,נסתם

 וכך הכל צריך ,שמשבחים לא ידענו מי הם
 ואחר שנסתם .להיות נסתם בסוד עליון

הללו ' הללו עבדי ה" גלה ואמר ,בסוד עליון
 משום שזהו מקום שלא ,"'את שם ה

 כאותו עליון הטמיר של כל ,נסתם
 כמו , זהו מקום שנקרא שם.הטמירים
הראשון ". 'נקרא שם שם האשר "שנאמר 

 . וגלויסתום )השני( . גלוי)זה( שאינו סתום
 אותם , אמרגלויומשום שעומד ב

 ואמר ,שמשבחים לאותו מקום מי הם
הראויים לשבח את המקום ' שהם עבדי ה

  .הזה

 éáø)÷çöé (]äé÷æç[ øîàå çúô ) âé÷ íéìäú
à (åäé éãáò åììä äéåììä"åäé íù úà åììä ä" ä

 úéà àø÷ éàä øîàã ïåéë äéá àìëúñàì
åäé éãáò åììä éàîà äéåììä" úà åììä øúáìå ä

åäé íù" çáùîã ïàî ïðéðú éëä àìà ä)àãçì (
]àøçàì[ äéø÷é íåôë äéì àçáùì êéøèöà 

 ïàî ïðéðúå äéçáù êéøèöà éëä äéø÷é íåôëå
 éìâ àåä äéá úéìã àçáùá àøçàì çáùîã

)ááñå àúåìâ (]éáöå äéúåðâ[ ìòå äéì äàìâì  àã
 íåôë êéøèöà ùð øá ìò àãôñä ãéáòã ïàî

äéúåðâì éúà äéçáù åâîã øéúé àìå äéø÷éá 
 éæç àú äéø÷é íåôë êéøèöà àçáù àìëáå

 éøàîã äàìò àçáù úéà àëä äéåììä]àìëã [
)àìëå(àìã øúà  òãðîì àðéò äéá àèìù 

 àìëúñàìå>øúà< ïéøéîè ìëã àøéîè åäéàã 
é åäéà ïàîå" àìë ìò äàìò àîù ä êë ïéâáå

 àëäå àãçë ïìéìë àãçë àîùå àçáù äéåììä
 øîàã äìî íéúñ]äéåììä) [ä éãáò åììä'( àìå 
äéåììä ïàî øîàâ åøîà ïàîì >åììä< àìà 

éã äîë" àçáù éëä íéúñ ä>éçåáùã <
)éåçáùã( ïàî àðòãé àì éçáùîã ïåðéà íéúñ 

 àæøá íéúñ àìë éåäîì êéøèöà éëäå ïåðéà
æøá íéúñã øúáìå äàìò øîàå éìâ äàìò à

åäé éãáò åììä"åäé íù úà åììä ä" àãã ïéâá ä
 ìëã àøéîè äàìò àåääë íéúñ àìã øúà åäéà

 øúà àåä àã ïéøéîè>éø÷àã <)ïîú( äîë íù 
 øîà úàã)ù"á å á (åäé íù íù àø÷ð øùà" ä

 àìã íéúñ äàîã÷>ð"àã à< àéìâ )>ð"à <
ðúéàðé ( ïéâáå àéìâå íéúñ>àîéé÷ã <)øîàã( 

âúàá øúà àåääì éçáùî à÷ã ïåðéà øîà àééì
åäé éãáò ïåðéàã øîà÷å ïåðéà ïàî" ïåæçúàã ä

àã øúàì àçáùì:  
                                                                                                                                                                                     

 )הערת הזוהר(ת "א בס” קצב עא
 ).א"ד( הוא גורם שאחרים יגנוהו מאחר שהוא משבחו בדבר שאין בו ב
כ "שאחר שאח' והב. ויה ולא אמר מי הם שיהללוהולמר הלדא' הא' כהערות הן ב' פ דב"ל דה"מ ונ" כג

דאם לא להם יאמר שיהללויה למי אמרו באופן ' משמע דהללויה לא קאי אצדיקים וק' אמר הללו עבדי ה
משמע דקמא לאו להו קאמר ' הללו עבדי ה כ"כ אח"שמש' מהבנת המלה בעצמה והב' קושיות הן הא' שב
 ).א"נ) (י"כז "הרמ(א הללויה למאן אמרו "ולז
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 מה שונה שאמר ,"מברך' יהי שם ה"
 סוד ההמשכה מאותו "יהי" אלא ".יהי"

 , כמו שאמרנו,ום שהוא סת,מקום עליון
ד " עד סוד הברית שהוא יו,ה"שהוא י
הראשית  ,ד העליונה" שיוגמתוד כ,תחתונה

 סוד ההמשכה מטמיר של ,"יהי"ולכן . כסוף
 ובדבר ,כל הטמירים עד הדרגה התחתונה

 כמו ,הזה מתקיים כל מעשה בראשית
י "יה" ,"תורוי מא"יה" ,"י רקיע"יה"שנאמר 

 בכל אותם המעשים שלמעלה כתוב ".אור
בכל אותם מעשים שלמטה לא כתוב ". יהי"

  מסוד)המשכה( משום שסוד זה שהוא ,יהי
 לא מתקיים ,םיר כל הנסתר נסת,עליון

 ולא נאמר ,אלא בדברים עליונים שלמעלה
  באותם 

åäé íù éäé" êøåáî ä)á âé÷ íéìäú(  éàî
 øîà÷ã àðù]éäé[ > äéäéäé àìà< àæø 

 íéúñ åäéàã äàìò øúà àåääî àúåëùîàã
)ë(é åäéàã ïøîà÷ã" åäéàã úéøáã àæø ãò ä

åé"åéã àðååâë äàúú ã"úåøéù äàìò ã àôåñë à
 ìëã àøéîèî àúåëùîàã àæø éäé êë ïéâáå
 ìë íéé÷úà àã äìîáå äàúú àâøã ãò ïéøéîè

øîà úàã äîë úéùàøáã àãáåòàäé " òé÷ø é
äé"äé úåøåàî é" àìéòìã ïéãáåò ïåðéà ìëá øåà é

 áéúë àì àúúìã ïéãáåò ïåðéà ìëá éäé áéúë
äé" àã àæøã ïéâá é)åäéà (> åäéàãð" à

àúåëùîà< àæøî îéúñ äàìòïé ïéîéúñ ìëã 
 àìå àìéòìã éàìò ïéìîá àìà íéé÷úà àì

ïåðéàá øîúà  
  âìø/à  א/רלג

ובזה מתברך . דברים תחתונים שלמטה
יהי שם " ועל זה כתוב ,השם הקדוש בכל

 זה ".ממזרח שמש עד מבואו' מברך וגו' ה
מקום עליון שמאירה ממנו השמש ומאיר 

. וםסת וזהו מקום של הראש העליון ה.לכל
 זהו מקום הקשר שנקשרת ,"ועד מבואו"

 ומשם יוצאות ברכות ,בו האמונה כראוי
 , כמו שנתבאר, והעולם נזון מכאן,לכל

ולכן עומד מקום זה להזון מלמעלה 
 והכל עומד בהתעוררות ,ולהתברך משם

' התחתונה שמעוררים אותם עבדי ה
 . כפי שאמרנו,כשמברכים את השם הקדוש

הללו עבדי " כתוב , שהיא בהתגלותמאחרו
  ".'הללו את שם ה' ה

 àîù êøáúî àãáå àúúìã ïéàúú ïéìî
 áéúë àã ìòå àìëá àùéã÷) á âé÷ íéìäú-â  (

åäé íù éäé"åâå êøåáî ä ' åàåáî ãò ùîù çøæîî
 øéäðå àùîù äéðî øéäð à÷ã äàìò øúà àã
 ãòå äàîéúñ äàìò àùéøã øúà àåä àãå àìëì

øù÷úàã àøù÷ øúà àåä àã åàåáî äéá 
 àìëì ïàëøá ï÷ôð ïîúîå éæç à÷ãë àúåðîéäî
 êë ïéâáå øîúàã äîë ïæúà àëäî àîìòå
 àëøáúàìå àìéòî àðæúàì øúà éàä àîéé÷
 éøòúîã àúúìã àúåøòúàá àîéé÷ àìëå ïîúî

åäé éãáò ïåðéà" àùéã÷ àîù éëøáî ãë ä
 áéúë àééìâúàá åäéàã êë ïéâáå ïøîà÷ãë) íù

à (åäé éãáò åììä"à åììä äåäé íù ú"ä:  
 ,קר ויצאו מהמערהוים האיר הביבינת

 . הלכו בדרך.ובאותו הלילה לא ישנו
 ישבו והתפללו ,כשיצאו מאותם ההרים

 וישבו שם כל , הגיעו לכפר אחד.תפלה
 באותו הלילה ישנו עד שהיה .אותו היום

פתח . ק בתורהו וקמו לעס,חצות הלילה
ויברכם ביום ההוא " ,רבי יהודה ואמר

ויברכם ביום " .' וגו"בך יברך ישראללאמור 
 שהרי מספיק ,"ביום ההוא" מה זה ,"ההוא

 כתוב "לאמר" כל , ועוד".ויברכם"אמר יש
 ,ו כתוב" באות וי"לאמור" וכאן ,חסר

לאמור כתוב  ,'באות ו לאאכתוב ב בכלל(
ויברכם " ,אלא סוד הוא.  למה השנוי)כאן

 àúøòî ïî å÷ôð àøôö øéäð äåä éëäãà
 àéìéì àåääáå>îã àìéåë< ãë àçøàá åìæà 

 ãçì åèî àúåìö åìöå åáúé ïéøåè ïåðéàî å÷ôð
 àéìéì àåääá àîåé àåää ìë ïîú åáúéå øôë

> äåäã ãò åîðàéìéì úåâìô< à÷ñòúàì åî÷ 
 øîàå äãåäé éáø çúô àúééøåàá) çî úéùàøá

á ( ìàøùé êøáé êá øåîàì àåää íåéá íëøáéå
åâå ' éâñ àäã àåää íåéá éàî àåää íåéá íëøáéå

 åúå íëøáéå øîà÷ã]ìëåä øñç áéúë øîàì 
øåîàì àëäå[ >éåá" áéúë åð" àìë áéúë àì

 øîàìà àìáàå" åàëä áéúë øåîàì<àî  àðù é

                                                           

 ).הערת הזוהר(ב ”יו ע א
 ע מה לעשות"כל המוסגר מסובך וצ ב
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 סוד ,"ביום ההוא" מה זה ,"ביום ההוא
יום " .הממונה על הברכות למעלההדרגה 

 יום מאותו מקום עליון שנקרא ,"ההוא
 ויום ההוא הזה שאין פרוד בין יום ,"הוא"

 זה , ובכל מקום היום ההוא.לבין הוא
 דרגה עליונה ,)עליונות( שתי דרגות )הוא(

ולכן כשרצה יעקב .  שהן כאחת,ותחתונה
 ברכם ביחוד שלמעלה ,לברך את בני יוסף

 שנכלל ,ו" בוא"לאמור(" .כאחדומטה כולם 
 על זה יחד אותם ביחוד .ו ביניהם"וא

ים י כדי שתתק) כולם כאחד,שלמעלה
 ואמר , ואחר כך כלל הכל כאחד,ברכתם

 ,"בך" מה זה ).לאמר( "בך יברך ישראל"
 בתחלה מלמטה ,ודאי זה סוד היחוד

 ,) מלמטה למעלה"יום ההוא("למעלה 
 ,"ורלאמ" .ואחר כך יורד לאמצע ולמטה

 ואחר כך יורד למטה . הרי האמצע,ו"בוא
 , מלמטה למעלה, וכך הוא יפה כראוי.בך

  .וממעלה למטה

 àåää íåéá íëøáéå åäéà àæø àìà> íåéá éàî
àåää< àìéòì ïàëøá ìò àðîúàã àâøãã àæø 

 àåä éø÷àã äàìò øúà àåääî íåé àåää íåé
 àåä ïéáå íåé ïéá àãåøô úéìã àåää íåé éàäå

 àã àåää íåéä øúà ìëáå)>ð"à <àåä( ïéøú 
]ïéâøã[) ïéàìò ( ïåðéàã äàúúå äàìò àâøã

 êë ïéâáå àãçë éåðáì àëøáì á÷òé àòá ãë
 àìéòìã àãåçéá ïåì êéøá óñåéã>àúúå< åäìë 

 àãçë>ð"àåá øåîàì à"àå ìéìëúàã å" åäééðéá å
àãçë åäìë àìéòìã àãåçéá ïåì ãçé àã ìòå< 

 àãçë àìë ìéìë øúáìå ïåäúëøá íéé÷úéã ïéâá
 ìàøùé êøáé êá øîàå)øîàì ( àã éàãå êá éàî

òì àúúî àúéîã÷á àãåçéã àæø àìé>ð" íåé à
àìéòì àúúî àåää< úéçð øúáìå ] àúéòöîàì

àúúìå) [àúéòöîàì àúúì(àåá øåîàì " å
>àä <)ä"à( êá àúúì úéçð øúáìå àúéòöîà 

 àìéòîå àìéòì àúúî éæç à÷ãë úåàé àåä éëäå
àúúì:  

 ,"ישראל" מה זה ".בך יברך ישראל"
רך ישראל אלא ו לא כתוב יב.ישראל הזקן

 , נוטל ברכות מלמעלה שהרי ישראל,יברך
ואחר כך הוא מברך את הכל בדרגה 

בך יברך " שאמר ,התחתונה הזו דוקא
ישמך אלהים כאפרים ". "ישראל לאמר

 , הקדים את אפרים בתחלה".וכמנשה
 . ישראל)של יוסף(משום שאפרים על שם 

 טרם , מזה שכשבט אפרים יצא,מנין לנו
 דחקו את ,שלם זמן שעבוד מצריםנש

 קמו עליהם , מהגלותהשעה ויצאו
בן אדם " וכתוב ,שונאיהם והרגו אותם

 ,"העצמות האלה כל בית ישראל המה
 ולכן ,"כל בית ישראל המה"משמע שכתוב 

 ולכן ,דם מנשהוהקדים את אפרים ק
  . ומסעו היה,לצד מערב מסעו אפרים

 àáñ ìàøùé ìàøùé éàî ìàøùé êøáé êá
 ìàøùé àäã êøáé àìà áéúë àì ìàøùé êøåáé

 ïàëøá ìéèð>àìéòìî <)ìéòì( åäéà øúáìå 
 øîà÷ã à÷ééã äàúú àâøã éàäá àìëì êøáî

éäìà êîéùé øîàì ìàøùé êøáé êá" íéøôàë í
äùðîëå) ë íù( äéì íéã÷à >ì<íéøôà 

 ìò íéøôàã ïéâá àúéîã÷á) àîùóñåéãéø÷à  (
] äéîùìàøùéãäéø÷à [ ãëã àäî ïì àðî 

 àðîæ íéìúùà àì ãò ÷ôð íéøôàã àèáù
 àúåìâ ïî å÷ôðå àúòù å÷çã íéøöîã àãåáòùã

 ïåì åìè÷å ïåäéàðù ïåäéìò åî÷>áéúëå <)ää"ã( 
)àé åì ìà÷æçé ( úéá ìë äìàä úåîöòä íãà ïá

 äîä ìàøùé úéá ìë áéúëã òîùî äîä ìàøùé
 êë ïéâá äùðî íã÷ íéøôàì íéã÷à àã ìòå

>íéøôà<ìåèî àäåä éåðìèîå áøòî øèñì à:  
 ,רך את בני יוסף הברכה שב,בא וראה

למה הקדים להם ברכות טרם שיברך את 
 אלא מכאן שחביבות בני בניו של .בניו

 ולכן הקדים ,אדם חביבה עליו יותר מבניו
ו לברך אותם ידם לבנוו קיחביבות בני בנ

 רבי ".ויברכם ביום ההוא לאמור. "בתחלה
זכרנו יברך יברך את ' ה" ,יוסי פתח ואמר

 אלו ,"כרנו יברךז' ה" .' וגו"בית ישראל

 éàîà óñåé éðáì êéøáã àúëøá éæç àú
÷à ïàëî àìà éåðáì êøáé àì ãò ïàëøá ïåì íéã

 øéúé ùð øáã äéìò áéáç éåðá éðáã àúåáéáçã
 àúåáéáç íéã÷à êë ïéâáå éåðáî>éðáã <)øáã( 

 íëøáéå àúéîã÷á ïåì àëøáì éåðáì íãå÷ éåðá
 øîàå çúô éñåé éáø øîàì àåää íåéá) íéìäú

áé åè÷ (åäé" ìàøùé úéá úà êøáé êøáé åðøëæ ä
                                                           

 ).א"ד(ב "במדבר קיט ע'  הליכתו ומסעו היה לצד מערב עיא



úéùàøá 

1040 

 אלו ,"יברך את בית ישראל" .הגברים
 משום שזכרים צריכים להתברך .הנשים
 ונשים לא , ואחר כך נשים,בתחלה

ר שא שכ,מתברכות אלא מברכת הזכרים
 . אז מתברכות הנשים,זכרים מתברכים

וכפר בעדו ובעד "ואם תאמר מזה שכתוב 
 שצריך לכפר עליו בתחלה ואחר כך ,"ביתו

בא וראה .  משום שמתברך ממנו,על ביתו
 ,שנשים לא מתברכות אלא רק מגברים

 ומברכה זו ,כשמתברכים אלו בתחלה
יברך את בית " אלא במה בארנו .מתברכות

 אלא הקדוש ברוך הוא נתן ,"ישראל
שום מ, ויתוספת ברכות לזכר שנש

   וכן בכל מקום ,שמתברכת ממנו האשה

åâå 'åäé" úéá úà êøáé ïéøáåâ ïéìà êøáé åðøëæ ä
 àëøáúàì ïééòá ïéøåëãã ïéâá ïéùð ïéìà ìàøùé
 àìà ïëøáúî àì ïéùðå ïéùð øúáìå àúéîã÷á
 ïéãë ïëøáúî ïéøåëã ãëã ïéøåëãã ïåäúëøáî

 áéúëã àäî àîéú éàå ïëøáúî ïéùð) æè àø÷éå
ãé ( äéìò àøôëì éòáã åúéá ãòáå åãòá øôëå

ìò øúáìå àúéîã÷á àëøáúîã ïéâá äéúéá 
>äéðéî< àìà ïëøáúî àì ïéùðã éæç àú 

 éàäîå àúéîã÷á ïåðéà ïëøáúà ãë ïéøáåâî
 úà êøáé àðîé÷åà éàîá àìà ïëøáúî àúëøá

á÷ àìà ìàøùé úéá" ïàëøá úôñåú áäé ä
 àúúà äéðéî àëøáúîã ïéâá áéñðã àøåëãì

øúà ìëá ïëå  
  âìø/á  ב/רלג
  øäæ  

וספת ברכות נותן הקדוש ברוך הוא ת
 .ממנו אשתו( משום שמתברך ,וילזכר שנש

וכן בכל מקום נותן הקדוש ברוך הוא 
 כדי שתתברך ויתוספת ברכות לזכר שנש

 כיון . מאותה תוספת הברכות)ממנו הנקבה
 אחד לו , נותן לו שני חלקים,שוינ שהאדם

 חלקו וחלק , והוא נוטל הכל,ואחד לנקבתו
 "ההואויברכם ביום " ,בא וראה. נקבתו

 ברך אותם ברכות ולכל אלו ".לאמור("
 כאן .ו" בוא"לאמור" אחר כך ,)שיצאו מהם

 וכתוב ,"בני בכורי ישראל" ,בן בכורלנרמז 
  .ו" ועל זה תוספת וא,"ואפרים בכורי הוא"

á÷ áéäé" áéñðã àøåëãì ïàëøá úôñåú ä
 àëøáúîã ïéâá)]ð"à [ ìëá ïëå àúúà äéðî

á÷ áéäé øúà" ïàëøá úôñåú ä áéñðã àøåëãì
àá÷åð äéðî êøáúúã ïéâá ( úôñåú àåääî

 ïéøú äéì áéäé ùð øá áéñðàã ïåéë ïàëøáã
 àìë ìéèð åäéàå äéá÷åðì ãçå äéì ãç ïé÷ìåç
 íåéá íëøáéå éæç àú äéá÷åð ÷ìåçå äé÷ìåç

 àåää)á çî úéùàøá (>ð" êéøá øåîàì à
åäééðî ïå÷ôéã ìëìå ïåì ïàëøá< >øúáì< øåîàì 

àåá" å)å(ä àæéîøúà àë>àøá< àøëåá ) ã úåîù
áë ( áéúëå ìàøùé éøåëá éðá)ç àì äéîøé (

àå úôñåú àã ìòå àåä éøåëá íéøôàå"å:  
גלמי ראו עיניך ועל " ,רבי חזקיה פתח
 פסוק זה בארוהו .' וגו"ספרך כולם יכתבו

 כל אותן , אבל בא וראה.בכמה מקומות
 כולן ,הנשמות שהיו מיום שנברא העולם

לפני הקדוש ברוך הוא טרם שירדו עומדות 
 באותה דמות ממש שנראים אחר ,לעולם

 ואותו מראה של גוף האדם ,כך בעולם
.  כך עומד למעלה,שעומד בעולם הזה

 ,מנת לרדת לעולםוובשעה שנשמה זו מז
אותה נשמה באותה דמות ממש שעומדת 

 לפני )למעלה( כך עומדת ,בעולם הזה

 çúô äé÷æç éáø)æè èì÷ íéìäú ( åàø éîìâ
åâå åáúëé íìë êøôñ ìòå êéðéò ' àø÷ éàä

 ïåðéà ìë éæç àú ìáà øúà äîëá äåî÷åà
ïéúîùðà åäìë àîìò éøáúàã àîåéî ååäã 

á÷ éî÷ éîéé÷" àì ãò ä àåääá àîìòì åúçð
 åæéç àåääå àîìòá øúáì ïåæçúàã ùîî àð÷åéã

 íéà÷ã ùð øáã àôåâã>éàäá< áàîìòá éëä 
 àðéîæ àã àúîùðã àúòùáå àìéòì íéà÷
 àð÷åéã àéääá àúîùð àéää àîìòá àúçàì

íéà÷ éëä àîìò éàäá àîéé÷ã ùîîâá÷ éî÷ " ä

                                                           

  ).ו"לש(ב "ג סא ע"ח' עי א
á  àîìò)ôã"å.( 
â) àìéòì(ôãá óñåð "å. 
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קדוש  ומשביע אותה ה,הקדוש ברוך הוא
ברוך הוא שתשמר מצוות התורה ולא 

ומנין לנו שעומדת . ר על הבריתותולעב
 ".אשר עמדתי לפניו' חי ה" שכתוב ,לפניו

גלמי " ולכן . והרי פרשוה, ודאי"עמדתי"
 . בעולם)הצלם( טרם שיתראה ,"ראו עיניך

 שהרי כל ,"ועל ספרך כולם יכתבו"
 כולם בספר ,הנשמות באותה דמות שלהם

 "צרווי" , הרי פרשוה,"צרווימים י" .כתובים
 בעולם הזה לעמוד , ולא אחד בהם.ודאי

  .בקיום רבונם כראוי

á÷ äì éîåàå"àúééøåà éãå÷ô øåèéã äà àìå 
òéééé÷ ìò øáéîï áéúëã äéî÷ ïéîéé÷ã ïì àðîå 

)î"à æé à (åäé éç" éúãîò åéðôì éúãîò øùà ä
å ãò êéðéò åàø éîìâ êë ïéâáå äåî÷åà àäå éàãå

 àìé éæçú)àîìåö (>àîìòá< íìë êøôñ ìòå 
 ïåäìã àð÷åéã àåääá ïéúîùð ìë àäã åáúëé

åøöé íéîé ïéáéúë àøôñá åäìë) æè èì÷ íéìäú( 
éàãå åøöé äåî÷åà àä éàäá íäá ãçà àìå 

éæç à÷ãë ïåäéøàîã àîåé÷á í÷éîì àîìò:  

 ימי בן האדם כשזוכה בעולם ,בא וראה
 הימים שלו מתרבים ,הזה במעשים טובים

 .למעלה מאותו מקום שהוא מדת ימיו
קצי ומדת ימי מה ' הודיעני ה" ,פתח ואמר

 , אבל בא וראה. פסוק זה בארוהו.' וגו"היא
ומדת " .קשר בדוד זה קץ הימין שנ,"קצי"

 )נהושיש ממ( זהו שמתמנה , מה היא,"ימי
 הרי שמעתי ,אמר רבי יהודה. ממש על ימיו

מרבי שמעון שפסוק זה נאמר על אותם 
 שהם ,הימים שנגזרו עליו מאדם הראשון

 שהרי נאמר שחיים בכלל לא היו ,שבעים
 אלא שאדם נתן לו מאותם ימים שלו ,לו

לא משמש  וילון ,וסוד זה. שבעים שנים
 , והלבנה לא מאירה כלל מעצמה,כלום

 והם ,ושבעים שנים מאירות לה בכל צדדיה
 דוד מהקדוש בקש ועל זה .חיי דוד סתם

 ולמה אין חיים ,ברוך הוא לדעת סוד זה
. קר שלהי ולדעת את הע,ללבנה מעצמה

עליון  זוהי דרגה של , מה היא,"ומדת ימי"
 שעומדת על כל אותם הסתומה) העולם(

 . מקום שמאיר לכל,מים שהם חיים שלההי
 אדע על , אמר דוד,"אדעה מה חדל אני"

 ונמנע ממני ,מה חדל אני אור מעצמי
 שיש ,כשאר כל אותם האורות העליונים

 ואני על מה אני חדל ,לם חייםולהם לכ
 וזהו מה שרצה דוד .ועל מה נמנע ממני

  . ולא נתנה לו רשות לדעת,לדעת

ë ùð øáã ïéîåé éæç àú àîìò éàäá éëæ ã
 àìéòì ïàëøáúà äéìéã ïéîåé ïàáè ïéãáåòá

éåîåé úãî åäéàã øúà àåääîá øîàå çúô 
)ä èì íéìäú (åäé éðòéãåä" äî éîé úãîå éö÷ ä

åâå àéä ' àã éö÷ éæç àú ìáà äåî÷åà àø÷ éàä
 éîé úãîå ãåãá äéá øù÷úî åäéàã ïéîéä õ÷

 éðîúàã åäéà àã àéä äî>ð"àðîî úéàã à< 
ùîî éáøî àðòîù àä äãåäé éáø øîà éåîåé ìò 

 åøæâúàã ïéîåé ïåðéà ìò øîúà àø÷ éàäã ïåòîù
 øîúà àäã ïéòáù ïåðéàã äàîã÷ íãàî éåìò
 íãà äéì áéäéã àìà äéì ååä àì ììë ïééçã
 àì ïåìéå àã àæøå ïéðù ïéòáù äéìéã ïéîåé ïåðéàî
 ììë äîøâî úøäð àì àøäéñå íåìë ùîùî

éøäð ïéðù ïéòáùåàäøèñ ìëá äì ïâ ééç ïåðéàå 
 ãåã àòá àã ìòå íúñ ãåãìá÷" òãðîì ä> àæø

äî ìò àã <)àã àîìòã àä( ïééç äì úéì 
 àø÷ò òãðîìå äîøâî àøäéñì>äìéã <)äéìéã( 

 àâøã àåä àã àéä äî éîé úãîå)àîìòã (
>äàìò< ïéîåé ïåðéà ìë ìò àîéé÷ åäéàã àîéúñ 

 ïééç ïåðéàã]äìéã) [äéìéã(äðã øúà  àìëì øé
 éðà ìãç äî äòãà)íù ( äî ìò òãðà ãåã øîà

 ìë øàùë éðî òðîúàå éîøâî àøåäð àðà ìãç
 ïåðéà)ééç (>ïéàøåäð< ïééç ïåì úéàã ïéàìò 

 òðîúà äî ìòå ìãç àðà äî ìò àðàå åäìëì
 òãðîì ãåã àòáã àåä àãå éðî] áéäééúà àìå

òãðîì àúåùø äéì[:  
                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(משפטים בסבא ' מזה בפ' ה משביעו שישמור מצות התורה ועי" הקבא
  ]ר פרק א"לו'  עימדת לאה ב

ובכל גלגול וגלגול באים , כבר ידעת מהתחלקות הנשמה לכמה ניצוצין, ל"ז' ח שער הצלם פרק א"ע' עי
כך הוא מספר ניצוצין , וכפי מספר הניצוצין של צלם ההוא הבא להשתלם עתה בגלגול זה, מקצת מהם

 כי כמספר ניצוצותיו כך מספר )ןכא(לכן הצלם הזה נקרא מדת ימי האדם הנזכר בזוהר , שיש בצורה ההוא
 .ימי חייו

 .זוהר הרקיע' עי ג
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ולן  כ, כל הברכות העליונות,בא וראה
 ואף על . לברך את הכל,נמסרו לדרגה הזו

 כל הברכות וכל ,גב שאין לה אור מעצמה
 כולם עומדים בה ,השמחה וכל הטוב

 ועל זה נקראת . יוצאים)עומדים(וממנה 
 כמו , ונקראת ברכה ממש,כוס של ברכה

 ועל זה ".היא תעשיר' ברכת ה"שכתוב 
". ים ודרום ירשה' ומלא ברכת ה"כתוב 

לם מתמלאת ו ומכ,ה בכולם שיורולכן יש ל
   ומתברכת מכל ,לם יש בהוומכ

 åøñîúà åäìë ïéàìò ïàëøá ìë éæç àú
 àâøã éàäì]àëøáì) [àëøáúàì( ìò óàå àìëì 

åãéç ìëå ïàëøá ìë äîøâî àøåäð äì úéìã áâ 
 äðéîå äá ïéîéé÷ åäìë åáéè ìëå éîéé÷>é÷ôð ìòå 

úàéø÷úà àã< ]à àã ìòåéø÷[ äëøá ìù ñåë 
]åùîî äëøá éø÷à[ áéúëã äîë )áë é ìùî (

åäé úëøá" áéúë àã ìòå øéùòú àéä ä) íéøáã
âë âì (åäé úëøá àìîå" ïéâáå äùøé íåøãå íé ä

 àéìîúà åäìëîå øåéù åäìëá äì úéà êë
>äá úéà åäìëîå<ìëî àëøáúàå :  

  :àúôñåú  תוספתא
 ,קול גלגל מתגלגל ממטה למעלה

 .לגלות הולכות ומתג,ותמרכבותיה סגור
 הולך ומשוטט ,קול נעימות עולה ויורד

 קול שופר שופע בעומקי הדרגות .בעולם
 יושבות שתי . סביבה)גלגל(מסובב דרגה 

 , בשני צבעים,מגרפות מימין ומשמאל
 ושניהם ,םו זה לבן וזה אד,נשאבים זה בזה

 סובב לימין לבן ,סובבים גלגל למעלה
   ,ם יורדו וסובב לשמאל אד,עולה

ìâìâ ì÷ à>àìâìâúî <)àìâìâî( àúúî 
àìéòìàéìâìâúîå ïéìæà àä÷øåè àäëéúø á ì÷ 

 ì÷ àîìòá àéèùå àìæà àúçðå à÷ìñ àúåîéòð
é÷îåòá ãéâð àøôåù)ä( àâøã øçñà éâøãã >ð" à

àìâìâ<ïéôåøâî ïéøú ïéáúé àäðøçñ â àðéîéî 
 àã àãá àã ïéáàúùî ïéðååâ ïéøúá àìàîùîå

ïéøçñ åäééååøúå ÷îåñ àãå øååç àìéòì àìâìâ 
 àìàîùì øçñàå à÷ìñ àøååç àðéîéì øçñà

àúçð à÷îåñ  
  ãìø/à  

  øäæ  זהר
 ונמסרו לה ברכות ,אותן ברכות עליונות

 יעקב , שאמר רבי יצחק, מנין לנו.לברך
 שכל הברכות ,ברך את בני יוסף ממקום זה

והיה " כמו שנאמר ,נמסרו בידו לברך
  . מכאן והלאה הברכות נמסרו בידך".ברכה

 ïàëøá äì åøñîúàå ïéàìò ïàëøá ïåðéà
 àëøáì>øîàã ïìðî <)øîà( á÷òé ÷çöé éáø 

 àã øúàî óñåéã éåðáì êéøá>ã< ïàëøá ìë
 øîà úàã äîë àëøáì äéãéá åøñîúà

)á áé úéùàøá ( äàìäìå ïàëî äëøá äéäå
êãéá åøñîúà ïàëøá:  

 אנו מברכים ו זגמאוד כ,בא וראה
] אומרים[ ועל זה ,ומשבחים את השם הזה

 שאמר . שאותם ימים שאומרים הלל,הלל
 , בהלל צריכים שלש דרגות,רבי חייא

משום ( . וישראלים, צדיקים,חסידים
שנתעלה כבוד הקדוש ברוך הוא באלו 

 צדיקים מצד , חסידים מצד הימין).הדרגות
 , וישראל מכל אותם הצדדים,השמאל
 , שישראל כלולים מכולם)שהישרים(משום 

תשבחת הקדוש ברוך הוא ועל זה עולה 

 àã àðååâë éæç àú]ïðà) [ïåðéà( ïëøáî 
ïéçáùîå) äì( ïåðéàã àìéìä àã ìòå àã àîùì 

 àìéìä éøîà÷ã ïéîåé>øîàã <)øîàå( àééç éáø 
 íé÷éãö íéãéñç ïéâøã àúìú ïéëéøö àìéìäá

éåíéìàøùã >ð"á÷ã àø÷é ÷ìúñéã ïéâá à" ìò ä
ïéâøã ïéìàá àìë< àðéîéã àøèñî íéãéñç 

 ïåðéà ìëî ìàøùéå àìàîùã àøèñî íé÷éãö
 ïéâá ïéøèñ>íéøùéã< åäìëî ïìéìë ìàøùéã 

                                                           

 ).א"ד( קול הגלגל שמתגלגל בנעימות ממטה למעלה א
 ).א"ד(לשון סגירה '  מרכבותיה סגורים ונעלמים הולכים ומתגלגלים והוא מלשון טרוקו גלי שפיב
 ).א"ד(רות שבו נשפע השפע לעולם נו נתבאר לעיל והוא רמז לענין צג
ת ישראל אהרן יראי הוא "דגבורה בגימטריא יראה ור' ס יאמר נא ישראל ובית אהרן ויראי ה"ל שז" נד

 ).א"נ(י "ז כ"הרמ. אברהם יצחק יעקב
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 וכן בכל מקום שישראל משבחים ,מהכל
 עולה כבודו ,את הקדוש ברוך הוא מלמטה

  .בכל

á÷ã àúçáùåú ÷ìúñà àã ìòå" ïëå àìëî ä
á÷ì äéì ïçáùî ìàøùéã øúà ìëá" àúúî ä

àìëá äéø÷é ÷ìúñà:  
 "ל בניו ויאמר האספוויקרא יעקב א"
פנה אל תפלת " , רבי אבא פתח ואמר.'וגו

 פסוק זה ".הערער ולא בזה את תפלתם
אלא עוד  (. והתקשו בו החברים,בארוהו

לכתוב  היה צריך ,"פנה" .)ריצומיש בו צד 
אלא כל .  מה זה פנה,"שמע" או "הקשיב"

 ותפלת היחיד ,תפלותהם  ,תפלות העולם
דוש אלא בכח לא נכנסת לפני המלך הק

 שטרם שנכנסת אותה תפלה להתעטר .חזק
 , בהתבונןמשגיח בה ומה "הקב ,במקומה

 מה , בחטאי ובזכות אותו האדםתבונןומ
 שתפלת ,שאינו עושה כן בתפלת הרבים

 )מבני(הרבים כמה הן תפלות שאינן 
לן נכנסות לפני הקדוש ברוך ו וכ,מצדיקים

פנה אל "לכן .  ולא משגיח בחטאיהם,הוא
 , מהפך ומסתכל בה,"פלת הערערת

 ומי , במה רצון נעשה)בזכותו(ומסתכל 
 ומהם ,אותו האיש שמתפלל תפלה זו

 לכן צריך האדם להתפלל תפלה .מעשיו
 ,ה את תפלתםָז משום שלא ָב, למה.בצבור

  .נה ורצון הלבואף על גב שלא כולם בכו

åâå åôñàä øîàéå åéðá ìà á÷òé àø÷éå '
)à èî úéùàøá (áà éáø øîàå çúô à) íéìäú

çé á÷ ( úà äæá àìå øòøòä úìôú ìà äðô
 àééøáç äéá åù÷àå äåî÷åà àø÷ éàä íúìôú

)]ð"à [àèéãøå÷ øèñ äéá úéà åú àìàà ( äðô
 ìë àìà äðô éàî òîù åà äéì éòáî áéù÷ä
 ìàò àì ãéçéã àúåìöå ïéúåìö àîìòã ïéúåìö

 àôé÷ú àìéçá àìà àùéã÷ àëìî éî÷]ãòã [
)ãòå(ò àì  àøèòúàì àúåìö àéää úìà
]äúëåãá) [äéúëåãá(á÷ äá çâùà " éëúñàå ä

 éåáåçá éëúñàå äá]äéúåëæáå) [ åàäéúåëæá( 
 àúåìöá ïë ãéáò àìã äî ùð øá àåääã

 ïéàéâñã>ïéàéâñã àúåìöã< ïéúåìö ïåðéà äîë 
 àìã)éðáî (]ïî[ éî÷ åäìë ïéìàòå ïåðéà ïéàëæ 

á÷"äééáåçá çâùà àìå äåðô êë ïéâá  ìà ä
 øòøòä úìôú>êôäî äá éëúñàå )äéúåëæá (

äá éëúñàå< ]êôäî éëúñàå äá éëúñàå[ 
)éëúñàå äéúåëæá êôäîå äéá éëúñàå(äîá  

 àúåìö éìöã ùð øá àåää ïàîå ãéáòúà àúåòø
ïéâá éåãáåò ïåðéà ïàîå àã øáì äéì éòáéì êë 

úåìö éìöìã ùðäé àìã ïéâá àîòè éàî àøåáöá 
ò óà íúìôú úà äæá äðååëá åäìë åàìã áâ ì

àáìã àúåòøå:  
 זה ,"פנה אל תפלת הערער" ,דבר אחר

 ומיהו יחידי שנכלל .יחידי שנכלל ברבים
 שהוא כלול , הוי אומר זה יעקב,ברבים

 והתפלל תפלתו , וקרא לבניו,בשני צדדים
 איזו תפלה שיתקבלו בשלמות .עליהם
בשעה .  תפלה שלא ישמדו בגלות,למעלה

 הסתלקה ממנו ,יעקבזו שקרא להם 
 בשעה , ובא וראה. והרי פרשוה,שכינה

 הזדמנו לשם ,שיעקב היה קורא לבניו
 . ושכינה על גביהם,אברהם ויצחק

והשכינה היתה שמחה ביעקב להתחבר 
   ,באבות

 éàãéçé àã øòøòä úìôú ìà äðô øçà øáã
 ïéàéâñá ìéìëúàã> ìéìëúàã éàãéçé àåä ïàîå
àîéà éåä ïéàéâñá<á÷òé àã  ïéøúá ìéìë åäéàã 

 ïàî åäééìò äéúåìö éìöå éåðáì àø÷å ïéøèñ
 àìã àúåìö àìéòì åîéìùá ïåìá÷úéã àúåìö
 ïåì àø÷ á÷òéã àúòù éàäá àúåìâá ïåöúùé
 éæç àúå äåî÷åà àäå àúðéëù äéðî ÷ìúñà
 íäøáà åðîãæà éåðáì éøà÷ äåä á÷òéã àúòùá

 àúðéëùå ïîú ÷çöéå>äåä àúðéëùå åäééáâ ìò <
)äåäå(ïäáàá àøáçúàì á÷òéá äéá éãç :  

  :àúôñåú  תוספתא

                                                           

 מיני מאכלים מצויירים בדפוס וכן הענין במלבושים מרוקמים שיש להם ציורין הרבה אף כן כאן ם הא
' בב ).א"ד) (מלבד קושייתםאחר ' פי( שבו כמבואר ותקיש לזה הפסוק ציורים הרבה לפרוש מחמת כמה ספי

ל מלבד מאי דאוקמוה חבריא עוד יש בכאן טעם מתוק "ל שר" ונ מאכל או לבוש טוברוש מלות מצאתייפ
 ).א"נ(י "ז כ"הרמ. א והכל הולך לדרך אחד"ל פירש בע"ובזוהר הרמד
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שתי . והגלגל סובב תמיד ולא שוכך
 אחת לצד , שמצפצפות,ציפורים עולות

 פורחים באויר .דרום ואחת לצד צפון
צפצוף וקול נעימת הגלגל מתחברים 

 וכל ".מזמור שיר ליום השבת" ואז ,כאחד
ות בלחש בנעימות הזו נמשכהברכות 

 כנגד .וך אהבת קול השופר מת,)מקול(
 ונגנזו ,אותן ברכות יורדות מלמעלה למטה

 נביעת הבאר ,כאחד בתוך עומק הבאר
 עד שמתמלא אותו ,שלא פוסקת בלחש

 ,אותן שתי מגרפות סובבות. גלגל סובב
 זהר ,אחת הימנית קוראת בחיל ואומרת

 , שני אלפי עולמות,שזוהרים שעולה ויורד
הר ור בזיהא ,האירו עולם האמצע בתוכם

 כל אותם בעלי העינים הסתכלו .רבונך
 לעדון , ותזכו לאור הזה,ופקחו עיניכם

 . מלמעלהנמשכות אלו הן ברכות ש.הזה
 ושופע , גלגל עולה סובב ימינה,מי שזוכה

 ומתעדן מברכות אלו ,זוכהשומושך לאותו 
 אשריהם אותם .העליונות הזוהרות

 ,גלגל סובבה ,וכשלא זוכה. שזוכים בהם
ואותה מגרפה של צד שמאל סובבת 

 וממשיכה דין על זה שלא ,ויורדת למטה
 אוי לאותם רשעים שלא , וקול יוצא,זוכה
 מאותו צד יוצאת אש של שלהבת .זכו

 . ששורה על ראשי הרשעים,שדולקת
אשריהם אותם כל אותם שהלכו בדרך 
 ,אמת בעולם הזה לזכות לאותו אור עליון

והשביע " כמו שנאמר ,ברכות מצחצחות
  ".בצחצחות נפשך

ïéøú êéëù àìå øéãú øçñà àìâìâåà ïéøôö 
 øèñì ãçå íåøã øèñì ãç ïôöôöî à÷ã ïé÷ìñ
 àìâìâã åîéòð ì÷å àôåöôö àøéåàá ïéçøô ïåôö

 ïéãë àãçë ïøáçúî)à áö íéìäú ( øéù øåîæî
 àãá åùéçìá ïéãâð ïàëøá ìëå úáùä íåéì

 åîéòð)ìå÷î (>åâî<ì àøôåù ìå÷ã åîéçø  àìá÷
 åæéðâúàå àúúì àìéòìî ïéúçð ïàëøá ïåðéà

åâá àãçëá àìã àøéáã åòéáð àøéáã à÷îåò 
 àìâìâ àåää àéìîúàã ãò åùéçìá à÷ñô
 àø÷ àðéîéã ãç ïøçñ ïéôåøâî ïéøú ïåðéà àøçñ
 éøú àúçðå à÷ìñã ïéøäæã åøéäæ øîàå ìéçá
 åäééååâá àúéòöîàã àîìò åøäãæà ïéîìò éôìà

øàîã àøäåæá øäãæà ïéðééòã éøàî ïåðéà ìë ê
 ïåëéðéò åç÷ôå åìëúñà>ïåëæúå <)ïåëäúå( éàäì 

 éãâðã ïàëøá ïåðéà ïéìà àðåãò éàäì åøéäð
 àìâìâ éëæã ïàî àìéòìî)à÷ìñ( >øçñà< 

 ïãòúàå éëæã àåääì êéùîàå ãéâðàå àðéîéì
 ïàëæã ïåðéà ïéàëæ ïøäæã ïéàìò ïàëøá ïéìàî

àåääå øçñà àìâìâ éëæ àì ãëå åäá àôåøâî 
çðå øçñà àìàîù øèñìãé êéùîàå àúúì ú

 ïåðéàì éåå ú÷ôð àì÷å éëæ àìã éàä ìò àðéã
 àùà ÷éôð àøèñ àåääî åëæ àìã ïéáééç
 àéáééçã ïåäéùéø ìò éøàùã ÷éìãã àáåäìùã
 éàäá èåù÷ çøàá åìæàã ïåðéà ìë ïåðéà ïéàëæ
 ïàëøá äàìò àøåäð àåääì éëæîì àîìò

 øîà úàã äîë ïçöçöã)ùé äéòàé çð ( òéáùäå
êùôð úåçöçöá  

  ãìø/á  ב/רלד
 להיות ,להתקשר עם נפשותיהם כאחד

האספו " ,בשעה שפתח יעקב ואמר. מרכבה
והגידה לכם את אשר יקרא אתכם 

 , זו השכינה,"באחרית" ,"באחרית הימים
 ואחר כך . והסתלק,כביכול נתן בו עצבות

 ,החזירו אותה בניו ביחוד הדברים שלהם
 באותה .'שמע ישראל וגו"מרו ופתחו וא

ואמר ברוך שם , העמיד אותהשעה יעקב 
 והתיישבה ,כבוד מלכותו לעולם ועד

 מה ,"ויקרא יעקב" .השכינה במקומה
 , אלא קריאה לקיים מקומם,קריאה כאן

  .לקיים אותם למעלה ומטה

 àøù÷úàì>íò< àëéúø éåäîì ãçë åäééùôð 
 øîàå á÷òé çúôã àúòùá)à èî úéùàøá (

àä íëúà àø÷é øùà úà íëì äãéâàå åôñ
 íéîéä úéøçàá>úéøçàá< ìåëéáë àúðéëù àã 

÷ìúñàå äéá åáéöò áäéâ åøãäà øúáìå ]äì [
)äéì( éåðá ]ãåçéáà) [äéãåçéá( åçúôå åäééìéîã 

 åøîàå)ã å íéøáã (åâå ìàøùé òîù ' àéääá
 àúòù>äì íéà÷ <)íéé÷( íù êåøá øîàå á÷òé 

 ãòå íìåòì åúåëìî ãåáëðéëù úáùééúàåä 
á÷òé àø÷éå äúëåãá  àìà àëä äàéø÷ éàî

                                                           

 )הערת הזוהר(ב ” קסב עא
 )הערת הזוהר(ב ” שמות סג עב
 ).א"ד(ות צבי הע"ינה ממנו ע שסילק השכג
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 àìéòì ïåì àîéé÷ì åäééúëåã àîéé÷ì äàéø÷
àúúå:  

 , זהצורה בכל מקום קריאה ב,בא וראה
 ,"ויקרא משה להושע בן נון יהושע"שכתוב 

 .לקיים מקומו במקום שצריך ולקשר אותו
ויקרא לו " וכתוב ".ויקרא שמו יעקב"וכן 

 הקדוש ברוך הוא ".אלי ישר"ל אלה"א
 הקריאה באה .העמידו למקום זה בשם זה

 ,"ויקראו אל אלהים"אם תאמר . לקיום
 , כך הוא ודאי,"'קראתי מצרה לי אל ה"

 יהו סדר ומ.ים קיום העליוןילקשר ולק
 וכל אותם דברים שצריכים ,שבח רבונו
 קיום נותן לו לרבונו שמראה ,לפני רבונו

 הרי הכל .חרשהכל תלוי בו ולא במקום א
ויקרא יעקב אל " ו זגמאוד כ.מעמיד קיום

 ו זגמאוד כ. העמידם בקיום שלם,"בניו
  . התקיים בקיומו,"ויקרא אל משה"

 áéúëã àðååâ éàäá äàéø÷ øúà ìëá éæç àú
)æè âé øáãîá ( ïåð ïá òùåäì äùî àø÷éå
>òùåäé< êéøèöàã øúàá äéúëåã àîéé÷ì 

 ïëå äéì àøù÷ìå)åë äë úéùàøá (å åîù àø÷é
 áéúëå á÷òé)ë âì íù (à åì àø÷éå"äìà ì" é

á÷ ìàøùé" àã àîùá àã øúàì äéì íéé÷ ä
 àîéú éà àéúà à÷ àîåé÷ì äàéø÷)ç â äðåé (

éäìà ìà åàø÷éå" í)â á íù ( éì äøöî éúàø÷
åäé ìà" àîåé÷ àîéé÷ìå àøù÷ì éàãå àåä éëä ä

ãñ åäéà ïàîå àìéòìåøà ã ìëå äéøàîã àçáù
ïéìî ïåðéà äéì áéäé àîåé÷ äéøàî éî÷ ïàòáã 

 øúàá àìå àìë àéìú äéáã éæçàã äéøàîì
 àðååâ éàäë àîåé÷ íéé÷ àìë àä àøçà

)à èî úéùàøá ( ïåì íéé÷ åéðá ìà á÷òé àø÷éå
 äùî ìà àø÷éå àã àðååâë íéìù àîåé÷á) àø÷éå

à à (äéîåé÷á íéé÷úà:  
של ויקרא למה היא '  א,אמר רבי יצחק

 ,התקיים משה בשלמות , אמר לו,קטנה
 בספרי . שהרי הסתלק מאשתו,ולא בכל

 מה , ואנו כך שנינו,הקדמונים אמרו לשבח
 , יתקשר למעלה ולמטה,שנתעלה למעלה

ף קטנה ממקום " אל, עוד.ואז הוא שלם
 . קטן שהוא גדול בהתחברותו למעלה,קטן

 מה ,"ויאמר). "למעלה ולמטה ואז נשלם(
 שנאמר כמו( , הרי פרשוה,"ויאמר"זה 

 אמירה ,"ואמרת בלבבך" ")ויאמר בלבו"
, לכתוב אספו היה צריך ,"האספו" .בחשאי

הקים ( אלא ".אספו לי חסידי"כמו שנאמר 
 האספו ממקום שלמעלה , קיים לנו)להם
 . בקשר שלם ביחוד אחד,"האספו" .הוא

 סוד ,"ואגידה לכם" מה זה ,"ואגידה לכם"
 .ןרבי יוסי שאל את רבי שמעו. חכמה הוא

 וכן , או ויגידו, ואגידה או ויגד,אמר לו
 למה . ששנינו שסוד החכמה היא,כולם

 אמר . הוא בסוד החכמה)בכלם(בדבר זה 
ת "ל דל" משום שהוא דבר שבא בגימ,לו

 דבר שבא . וזהו סוד החכמה,רודיבלי פ

à ÷çöé éáø øîà 'àøéòæ àéä éàîà àø÷éåãà 
 àäã àìëá àìå åîéìùá äùî íéé÷úà äéì øîà

éàîã÷ éøôñá äéúúàî ÷ìúñà àçáùì éøîà 
 ïðàå>éëä <)àëä( àìéòì ÷ìúñàã éàî ïðéðú 

>øù÷úé <)øù÷úà( åäéà ïéãëå àúúìå àìéòì 
ìà åú íéìù" àøéòæ äåä àøéòæ øúàî àøéòæ ó

 äéúåøáçúàá áø åäéàã]àìéòì) [àúú àìîòì (
>ð"íéìù ïéãëå àúúå àìéòì à< éàî øîàéå 

 äåî÷åà àä øîàéå>ð" øîàéå øîà úàã äîë à
åáìá<) éàë èî äéòù ( äøéîà êááìá úøîàå

 øîà úàã äîë äéì éòáî åôñà åôñàä éàùçá
)ä ð íéìäú ( àìà éãéñç éì åôñà)ïåì íéé÷ (
>ïì íé÷<åôñàä á àìéòìã øúàî >àåä< åôñàä 

 éàî íëì äãéâàå ãç àãåçéá íéìù àøåù÷á
 éáøì ìéàù éñåé éáø åäéà àúîëçã àæø äãéâàå

ãâéå åà äãéâàå äéì øîà ïåòîù ïëå åãéâéå åà 
 åäìë]ïðéðúã) [ïðéæçãå(äéà àúîëçã àæøã å 

 àã äìîá éàîà>åäìåëáåäéà < àúîëçã àæø 

                                                           

 ).ו"לש(א "ב נח ע"ח' ב ועי"ג נג ע"א ח"לקמן רלט ע' עי א
ויש להוסיף עוד שאמר להם . ח"ז. ם למעלה יתאספו יחד ויתקשרו בקישורא שליםכ פירוש בחינתב

ש האספו בקשורא "שבחינת נשמתן אשר בגופם יכונו מאד להדביקה אל שורשה של מעלה בקשר אמיץ וז
 ).א"נ(ן "מאי. א א"ביחודא ועיין דף רמשלים 
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בשלמות בסוד האותיות כך הוא כשהם 
 ,ל אינו שלמות"ת בלי גימ" אבל דל,בחכמה
 שהרי זה בזה נקשרו ,ת"ל בלי דל"וכן גימ
 גורם לעצמו , ומי שמפרידם,רודיבלי פ

לכן הוא .  וסוד זה הוא חטאו של אדם,מות
ד " ואף על גב שיש יו.דבר של סוד חכמה

 ,רודי פנו אי,ת"ל לדל"לפעמים בין גימ
 , ועל דבר זה כך הוא ודאי.והכל קשר אחד

 שרצה לגלות , סוד החכמה,"ואגידה לכם"
ואם .  כל מעשיהם של ישראלאת סוף

 אם כך ,תאמר שלא גלה מה שרצה לגלות
 ,אז למה כתוב בתורה דבר של יעקב השלם

 אלא ודאי .שלם הדברנ ולא ,ואחר כך נפגם
לה י כל מה שצריך לגלות ג,שלםנש

לה בחוץ והסתיר י אמר דבר וג.והסתיר
.  ודבר תורה לא נפגם לעולמים.לפנים

 שהתורה  משום,והכל הוא נסתר בתורה
 שלמות של מעלה ,היא שלמות הכל

 . בתורה פגוםאות או דבר ואין ,ולמטה
 אבל , כל מה שהצטרך לומר אמר,ויעקב

 ולא פגם מכל מה שרצה ,לה והסתיריג
  .אפילו אות אחת

åäéàã ïéâá äéì øîààîéâá àéúàã äìî " ì
ìã" äìî àúîëçã àæø åäéà éàäå àãåøô àìá ú

 ïåðéà ãë àåä éëä ïååúàã àæøá åîéìùá àéúàã
 àúîëçá>ìáà<ìã "îéâ àìá ú" àåä åàì ì

å åîéìùîéâ ïë"ìã àìá ì" àãá àã àäã ú
 íéøâ ïåì ùéøôàã ïàîå àãåøô àìá åøù÷úà
 êë ïéâá íãàã àáåç àã àæøå àúåî äéîøâì

åé úéàã áâ ìò óàå àúîëçã àæøã äìî àåä" ã
îéâ ïéá ïéðîæì"ìãì ì"àì úå àìëå àãåøô éåä 

 éàãå àåä éëä àã äìî àã ìòå àãç àøåù÷
 äàìâì àòá àúîëçã àæø íëì äãéâàå àôåñ

 éàî éìâ àìã àîéú éàå ìàøùéã ïåäéãáåò ìëã
 àúééøåàá áéúë éàîà éëä éà äàìâì àòáã
 àìå øúáì íéâôúàå àîéìù á÷òéã äìî
 äî ìë íéìúùà éàãå àìà äìî íéìúùà
 øáì éìâå äìî øîà íéúñå éìâ äàìâì êéøèöàã
 ïéîìòì íâôúà àì àúééøåàã äìîå åâì íéúñå

 àìëå]àåä) [äåä( äéá íéúñ  ïéâá àúééøåàá
 àìéòìã åîéìù àìëã åîéìù àåä àúééøåàã
 åîéâô àúééøåàá úà åà äìî úéà àìå àúúå
 ìáà øîà øîéîì äéì êéøèöàã äî ìë á÷òéå
 úåà åìéôà àòáã äî ìëî íéâô àìå íéúñå éìâ

úçà:  
רבי יהודה ורבי יוסי היו יושבים יום 

 אמר רבי יוסי לרבי .אחד על פתח לוד
 ,ינו שיעקב ברך את בניו זה שרא,יהודה

 אבל ".ויברך אותם"ראינו ממה שכתוב 
 כל הברכות , אמר לו.איפה הברכה שלהם

יהודה אתה יודוך " כמו ,הם שברך אותם
מאשר שמנה " ,"דן ידין עמו" ,"אחיך
אבל מה שרצה לגלות . לםו וכן כ,"לחמו

 , שרצה לגלות להם את הקץ,להילהם לא ג
יש קץ והרי פרשוה שיש קץ לימין ו

 ורצה לגלות להם את הקץ כדי ,לשמאל
  להשמר 

 ãç àîåé éáúé ååä éñåé éáøå äãåäé éáø
 àä äãåäé éáøì éñåé éáø øîà ãåìã àçúôà
 áéúëã äîî ïðéîç éåðáì êéøá á÷òéã ïðéîçã
 äéì øîà ïåäìã àúëøá ïà ìáà íúåà êøáéå

 ïåâë åäì êéøáã ïåðéà ïàëøá àìë) èî úéùàøá
ç (åé äúà äãåäé êéçà êåã)æè íù ( åîò ïéãé ïã
)ë íù ( äî ìáà åäìë ïëå åîçì äðîù øùàî

 úà åäì äàìâì àòáã éìâ àì ïåì éìâì éòáã
 õ÷ úéàå àðéîéì õ÷ úéàã äåî÷åà àäå õ÷ä
 ïéâá õ÷ä úà ïåì äàìâì àòáå àìàîùì

àøîúñàì  
  äìø/à  א/רלה

 ומה שגלה להם נודע .ולהטהר מערלה
 אבל ,דושהוהתגלה עד שנכנסו לארץ הק

ים מ והם נסת,דברים אחרים אינם בגלוי

 òãéúà ïåì éìâã ïàîå äìøòî äàëãúàìå
àùéã÷ àòøàì åìàòã ãò éìâúàåá ïéìî ìáà 

                                                                                                                                                                                     

רזא ' מלה דבור מ' ד אפווע. כ יש מוחין דאבא וזהו רזא דחכמתא"וא' ד דריש רמז יסוד מ" פירוש גא
 ).א"נ(ן "מאי. דחכמתא באבא יסד ברתא ובזה תבין כל הלשון

ח "ז. מו פירוש מה שביקש לגלות הקץ כאמור הם נסתרים בכתובים והיה מתגלה ונסתם ממנו עצב
 ).א"נ(
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בתורה בפרשה הזו של יעקב ובאותן 
  .הברכות

 ïåðéà ïéîéúñå àééìâúàá ïåðéà åàì ïéðøçà
ïàëøá ïåðéàáå á÷òéã àúùøô éàäá àúééøåàá:  

רי אתה כחי ובכראובן " ,פתח ואמר
ח ו מה ראה יעקב לפת".וראשית אוני

 שהוא ראשון לכל , שיפתח ביהודה,בראובן
 וראינו שלא ברך אותו , והוא מלך,המחנות

 עד שבא משה והתפלל ,וסלק ברכות ממנו
יחי ראובן ואל " כמו שנאמר ,תפלה עליו

 ועלתה אותה ברכה ,אבל ודאי ברכו". ימות
 , בןלאדם שהיה לו] משל[ .למקומה

 בא ,כשהגיע זמנו להסתלק מן העולם
 הרי כל ממוני יהיה ביד , אמר.המלך אליו

 כשראה המלך שבנו .המלך שמור לבני
ראובן ",  כך יעקב אמר. אז נתן לו,ראוי

 אבל הברכות , אהוב מעי אתה,"רי אתהובכ
שלך יעלו בידי המלך הקדוש עד שיראה 

 ,' משום שהלכת כנגד אפך וגו,אותך
  .' וגו"רי אתהוראובן בכ" .כתרגומו

 øîàå çúô)â èî úéùàøá ( éøëá ïáåàø
 á÷òé àîç à÷ éàî éðåà úéùàøå éçë äúà
 äàîã÷ åäéàã äãåäéá çúôéì ïáåàøá çúôîì
 äéëøá àìã ïðéîçå àëìî åäéàå ïééøùî ìëì
 àúåìö éìöå äùî àúàã ãò äéðî ïàëøá ÷éìñå

 øîà úàã äîë äéìò)å âì íéøáã ( ïáåàø éçé
é ìàå àåää à÷ìñå äéëøá éàãå ìáà úåî

 àèî ãë øá äéì äåäã ùð øáì äéøúàì àúëøá
 øîà äéìò àëìî àúà àîìòî à÷ìúñàì äéðîæ
 øéèð àëìîã àãéá éåäéì éìéã àðåîî ìë àä

éøáã àëìî éîç ãë éàøáì)ä( äéì áéäé éæçúà 
 ééòîã àîéçø äúà éøëá ïáåàø øîà á÷òé êë

ãéá ïå÷ìúñé êìéã ïàëøá ìáà úðà àëìîã à
 êôà ìá÷ì úìæàã ïéâá êá éîçéã ãò àùéã÷

åâå 'åâå äúà éøåëá ïáåàø åîåâøúë':  
ויאמר אלי " ,רבי אלעזר פתח ואמר

 כמה אטומים הם בני .' וגו"הנבא אל הרוח
אדם שלא יודעים ולא משגיחים בכבוד 

 שהרי התורה מכריזה עליהם בכל ,המלך
  פסוק. ואין מי שמקשיב באזניו כנגדה,יום

 ,"הנבא אל הרוח" כיון שכתוב ,זה קשה
הנבא בן אדם ואמרת "מדוע פעם נוספת 

 ,אלא מכאן למדנו סוד החכמה". אל הרוח
 אחד לעורר מלמטה ,שנים עומדים כאן

 שאם לא מתעוררים למטה לא ,למעלה
 ובהתעוררות שלמטה ,מתעוררים למעלה

 מלמטה ,"הנבא אל הרוח" .מתעורר למעלה
 ,"דם ואמרת אל הרוחהנבא בן א" ,למעלה

 ,שהרי אפילו למעלה. מלמעלה למטה
בהתעוררות שלמטה לוקח אותו עליון 

' כה אמר ה" , כמו פסוק זה.מהעליון ממנו
מארבע " ".מארבע רוחות באי הרוח

 ורוח , זה דרום ומזרח וצפון ומערב,"רוחות
באה ממערב בהתחברות של אלה 

 "כרוה נדיבי העם" כמו שנאמר ,האחרים
ומכאן יוצאות רוחות ונשמות לבני  .'וגו

 כמו , ונושבים,העולם להצטייר בהם
 בא ".ויפח באפיו נשמת חיים"שנאמר 

 ועל , לוקח מצד זה ונותן בצד אחר,וראה

 øîàå çúô øæòìà éáø) æì ìà÷æçéè ( øîàéå
åâå çåøä ìà àáðä éìà ' éðá ïåðéà ïéîéèà äîë

 àëìîã àø÷éá ïéçéâùî àìå ïéòãé àìã àùð
 ïàî úéìå àîåé ìëá åäééìò æéøëà àúééøåà àäã

ìá÷ì äéðãåà úééöãàà ïåéë àéù÷ àø÷ éàä 
 áéúëã)è æì ìà÷æçé ( éàîà çåøä ìà àáðä

 çåøä ìà úøîàå íãà ïá àáðä àøçà àðîæ
åà ïàëî àìà ïéîéé÷ ïéøú àúîëçã àæø àðôéì

 àì éàã àìéòì àúúî àøòúàì ãç àëä
 àúåøòúàáå àìéòì ïéøòúî àì àúúì ïéøòúî
 àúúî çåøä ìà àáðä àìéòì øòúà àúúìã
 àìéòî çåøä ìà úøîàå íãà ïá àáðä àìéòì

àúúìá àúúìã àúåøòúàá àìéòì åìéôà àäã 
àø÷ éàä ïåâë äéðî äàìòî äàìò àåää èé÷ð 

)íù( äë åäé øîà"äâ çåøä éàá úåçåø òáøàî 
 áøòîå ïåôöå çøæîå íåøã àã úåçåø òáøàî
 ïéðøçà ïéìàã àúåøáçúàá áøòîî àéúà çåøå

 øîà úàã äîë)çé àë øáãîá ( éáéãð äåøë
 íòä]åâå'[ éðáì ïéúîùðå ïéçåø ïé÷ôð àëäîå 

 øîà úàã äîë éçôå åäá àøééèöàì àîìò
)æ á úéùàøá (íééç úîùð åéôàá çôéå éæç àú 

                                                           

à  äéìá÷ì)ôã"å.( 
  .זוהר הרקיע' עי ב
 ).א"ד(ב ” עקלב נשא ”א במדרש הנעלם שמות יג ע”ות קלט עד תולג
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כל הנחלים הולכים אל הים והים "זה 
 משום , למה איננו מלא".איננו מלא

  . מכניס ומוציא,שלוקח ונותן

 àã ìòå àøçà àñéâá áéäéå àñéâ éàäî èé÷ð
)æ à úìä÷ ( íéäå íéä ìà íéëìåä íéìçðä ìë

 áéäéå èé÷ðã ïéâá àìî åððéà éàîà àìî åððéà
÷éôàå ìéòà:  

 .רבי אלעזר שאל שאלה את רבי שמעון
 הואיל וגלוי לפני הקדוש ברוך הוא ,אמר

 למה הוריד נשמות ,שבני אדם ימותו
 , אמר לו.הוא צריך את זה ולמה ,לעולם

 ,שאלה זו לפני רבנן שאלו כמה וכמה
 אבל הקדוש ברוך הוא נותן ,ובארוה

נשמות שיורדות לעולם הזה להודיע את 
 אם כך למה . ולוקח אותן אחר כך,כבודו
 , פתח ואמר,אלא סוד זה כך הוא, ירדו

 ".שתה מים מבורך ונוזלים מתוך בארך"
נובע  מקום שלא ,"בור" ,הרי פרשוה

 בשעה , ומתי נובעים המים הללו.מעצמו
 כשעולה ,שלמה הנשמה בעולם הזהנש

 אז הוא שלם ,לאותו מקום שנקשרה בו
ומכל ( ממטה וממעלה ,מכל הצדדים

 אז מתעוררת ,וכשנשמה עולה). הצדדים
 ואז נובעים מים ,תשוקת הנקבה לזכר

 מים , ובור נעשה באר,מלמטה למעלה
ויחוד ) סודוי( ואז התחברות ,נובעים

 שהרי ,)לזה(ותשוקה ורצון נמצאים 
 , אותו מקוםשלםבנשמת הצדיק נ

ומתעוררת חביבות ורצון למעלה 
  .ומתחברים כאחד

 øîà ïåòîù éáøì àúìàù ìéàù øæòìà éáø
á÷å ìéàåä" éàîà ïåúåîé àùð éðáã äéî÷ éìâ ä

 øîà äéì êéøèöà éàîàå àîìòì ïéúîùð úéçð
ðáøã åäééî÷ àã àúìéàù äéì äîë åìéàù ï

á÷ ìáà äåî÷åàå äîëå" ïéúçðã ïéúîùð áéäé ä
 ïåì èé÷ðå äéø÷é àòãåîúùàì àîìò éàäì
 àåä éëä àã àæø àìà åúçð éàîà éëä éà øúáì

 øîàå çúô)åè ä éìùî ( êøåáî íéî äúù
 êøàá êåúî íéìæåðå)å(àäà øúà øåá àðîé÷åà 

 àéî éðä ïéòáð éúîéàå äéîøâî òéáð àìã
íéìúùàã àúòùáàîìò éàäá àúîùð á ãë 

 àåä ïéãë äéá øù÷úàã øúà àåääì à÷ìñ
 íéìù]ïéøèñ ìëî[ àìéòîå àúúî )ïéøèñ ìëîå (

 àúáåàéú øòúà ïéãë à÷ìñ àúîùð ãëå
àøåëã éáâì àá÷åðãâ àúúî àéî ïéòáð ïéãëå 

 ïéãëå ïàòéáð ïééî øàá ãéáòúà øåáå àìéòì
 àúåøáçúà)àåòøå àúáåàéúå àãåñéåàãåçéå  

 çëúùàäìà à÷éãö( ]àãåçéå àäã çëúùà 
 éàäáà÷éãöã àúîùð [íéìúùà  øúà àåää

ãçë øáçúàå àìéòì àúåòøå àúåáéáç øòúàå:  
 טפה , כך הוא ודאי".רי אתהוראובן בכ"

 ורצונו במקום ,ראשונה של יעקב היתה
 ראובן , בא וראה. כמו שנתבאר,אחר היה

 כולם אחוזים ,וכל שנים עשר השבטים
 ,ה יעקב את השכינה עליו וכשרא,בשכינה

ובא . קרא לשנים עשר בניו להתחבר עמה
מה לא נמצאה מיום י מטה של,וראה

   כאותה השעה ,שנברא העולם

 äàîã÷ äôè éàãå àåä éëä äúà éøëá ïáåàø
 äåä á÷òéã]äéúåòøå {)àúåòøå( àøçà øúàá 

 ïéèáù åäìëå ïáåàø éæç àú øîúàã äîë äåä
å àúðéëùá ïãçàúà åäìë øñéøú á÷òé àîç ãë

 øñéøú éåðáì àø÷ äéáâ ìò àúðéëùì
 àì àúîéìù àñøò éæç àúå äá àøáçúàì
 àúòù àéääë àîìò éøáúàã àîåé ïî çëúùà

àòáã  
  äìø/á  ב/רלה

 .להסתלק מן העולםהיה צריך יעקב ש
 יעקב היה , יצחק משמאלו,אברהם מימינו
יעקב  כיון ש. שכינה לפניו,שוכב ביניהם

 ואחז אותם סביב , קרא לבניו,ראה כך
מנין . דור שלםידר אותם בסי וס,השכינה

 äéðéîéî íäøáà àîìòî à÷ìúñàì á÷òé
ééðéá áéëù äåä á÷òé äéìàîùî ÷çöé åä

 éåðáì àø÷ êë á÷òé àîçã ïåéë äéî÷ àúðéëù
 àøåãñá ïåì øãñå àúðéëùã äéðøçñ ïåì ãéçàå

                                                           

 )הערת הזוהר(א ” ס עא
ן לשם תיקון כמו בשעת עשיית מצוות ומעשים טובים "כאן מתבאר שיש במיתת הצדיקים עליית מ ב

  ).ד"ב כב ע"כללים ח(של צדיקים 
 ).ו"לש(ש "ב ע"א וע"מה עז לקמן ר"כ ג
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 שכתוב ,לנו שסדרם סביב השכינה
 , ואז נמצאה שם שלמות הכל,"האספו"

 פתחו .וכמה מרכבות עליונות סביבם
 אז .' וגו"לה והגבורהוהגד' לך ה" ,ואמרו

 והתקרב מזרח ,כנס השמש אל הלבנהנ
ף רגליו אל וויאס" זהו שכתוב .למערב
 . ונמצאת בשלמות, ומאירה הלבנה,"המטה

 כיון . יעקב אבינו לא מת,ואז ודאי שנינו
 מה שלא , צד שלם)סדר(שראה יעקב 

בח את י שמח וש,נמצא כך לאדם אחר
 כל ,רך את בניוי ופתח וב,הקדוש ברוך הוא

  .אחד ואחד כראוי לו

 ïì àðî íéìùã àúðéëùã äéðøçñ ïåì øãñ
 áéúëã)à èî úéùàøá ( çëúùà ïéãëå åôñàä

 åäééðøçñ ïéàìò ïéëéúø äîëå àìëã åîéìù ïîú
 éøîàå éçúô)äã"àé èë à (åäé êì" äìåãâä ä
åâå äøåáâäå 'éãë äéáâì àùîù ùéðëúà ï

áøòîá çøæî áéø÷úàå àøäéñãà àåä àãä 
 áéúëã)âì èî úéùàøá ( ìà åéìâø óåñàéå

 ïéãëå åîéìùá çëúùàå àøäéñ øéäðúàå äèîä
 á÷òé àîçã ïåéë úéî àì åðéáà á÷òé ïðéðú éàãå

àøèñá ùð øáì éëä çëúùà àìã äî íéìù 
á÷ì äéì çáùå éãç àøçà" éåðáì êéøáå çúôå ä

ãç ìëäéì úåàé à÷ãë ãçå :  
 .רבי יוסי ורבי ייסא היו הולכים בדרך

 כל בני , הרי ודאי שנינו,אמר רבי ייסא
יעקב נתקנו בסדר שלם והתברכו כל אחד 

 , מה נאמר בפסוק הזה.ואחד כראוי לו
 , אמר לו.' וגו"מאשר שמנה לחמו"שכתוב 

 , הקדושמאור כי לא שמעתי מה,לא ידעתי
 . הלכו. הקדושוראאלא אתה ואני נלך למ
 אמרו דבר ושאלו ,כשהגיעו לרבי שמעון

.  ודאי סוד החכמה הוא, אמר להם.שאלה
אשר ישב לחוף ימים ועל " ,פתח ואמר

 אלא מי , למה ישב שם".מפרציו ישכון
 משתמש בתפנוקי ,שיושב על שפת הים

וכאן אשר זהו פתח עליון של ( .העולם
 כשמתברך להוריק ברכות ,)צדק (קיצד

 "מאשר" וכאן סמך לפסוק הזה .םלעול
ים ברכות שופכ שמשם ,לפתח העליון

ברכות של ל ופתח זה נודע תמיד )לעולם
 וזהו עמוד מאותם , ונקרא אשר,העולם

ההוא והמקום . שהעולם עומד עליהם
 מאותו מקום נתקן ,שנקרא לחם עוני

 ".מאשר שמנה לחמו" זהו שכתוב ).ההוא(
לחם  הפך להיות ,מה שהיה לחם עוני

 משום שהריק וזרק בו ,)שמנה( פנג )ניוע(
 , וסוף הפסוק מוכיח.ברכות ותפנוקים

 זו כנסת , מי המלך".והוא יתן מעדני מלך"
 וזה , שממנה נזון בתפנוקי עולם,ישראל

 וכל , כל שמחה,נותן למלך הזה כל הברכות
 אם , אמרו. וממנה יוצאים,טוב הוא נותן

 øîà àçøàá éìæà ååä àñéé éáøå éñåé éáø
 åð÷úà á÷òéã éåðá ìë ïðéðú éàãå àä àñéé éáø
 úåàé à÷ãë ãçå ãç ìë åëøáúàå íéìù àøåãñá

áéúëã àø÷ éàäá àîéð à÷ éàî äéìâ) ë íù( 
åâå åîçì äðîù øùàî ' ïéâá àðòãé àì äéì øîà

 úðà àìà àùéã÷ àðéöåáî äéá àðòîù àìã
ð àðàåìæà àùéã÷ àðéöåá éáâì ìéæéé åèî ãë 

 àúìéàù åìéàùå äìî åøîà ïåòîù éáøã äéáâì
 øîàå çúô àåä àúîëçã àæø éàãå ïåì øîà

)æé ä íéèôåù ( åéöøôî ìòå íéîé óåçì áùé øùà
 àúôùá áéúéã ïàî àìà ïîú áéúé éàîà ïåëùé

 àîìò é÷åðôúá ùîúùà àîéã) àã øùà àëäå
äàìò àçúô÷éãöã ãøáúà ãë  à÷øàì àë

àîìòá ïàëøá( >ð" àø÷ éàäì êîñ àëäå à
 ïàëøá å÷øúà ïîúîã äàìò àçúôì øùàî

àîìòì< ïàëøáì øéãú òãåîúùà àçúô éàäå 
øùà éø÷àå àîìòãä ïåðéàî àãåîò àåä àãå 
 åäééìò àîìò íéà÷ã]àåääå) [àåäå( éø÷àã øúà 

÷úà øúà àåääî éðåò íçìé ï)àåääøîàã  (
]áéúëã àåä àãä[ù øùàî  äåäã äî åîçì äðî

 íçì øãäúà àðëñîã àîçì>ðåòé< )âðô( 
]äðîù[ ïéâá )÷éøàã( ]ãéîøà[ ïàëøá äéá 

 çëåà àø÷ã àôåñå ïé÷åðôúå)ë èî úéùàøá (
 ìàøùé úñðë àã êìî ïàî êìî éðãòî ïúé àåäå

                                                                                                                                                                                     

  .זוהר הרקיע' עי א
á) ñ"àøåãñ à() ôã"å.( 

 ).א"ד(א ”ב ולקמן רמו ע” בראשית מז עג
ã )ñ" à÷ãöã) (ôã"å.( 

 ).א"נ(מ "א. ווין מתחברין' ת ויסוד ב" אשר בגימטריא משה יוסף שהם תה
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 ,הלא באנו לעולם אלא רק לדעת את ז
  .טוב לנו

 êìî éàäì áéäé àãå àîìò é÷åðôúá ïæúà äðîã
 äðîå áéäé àåä åáéè ìëå åãéç ìë ïàëøá ìë

 é÷ôð òãðîì àìà àîìòì àðéúà àì éà åøîà
ïì áè àã:  

 אמר רבי .ראובן היה בכור של יעקב
 ונתנה ,ממנו  והכל עבר, לו ראוי הכל,חייא

נה ו והכה, הבכורה ליוסף,המלכות ליהודה
 ,"פחז כמים אל תותר" זהו שכתוב .ללוי

כחי וראשית " ומה שאמר .לא תשאר בהם
ל  אצ]וברכת [ כאן ברכו והפקיד,"אוני

 ,לאהוב המלך] משל. [הקדוש ברוך הוא
שהיה לו ( )שבקש מהמלך לעשות לו טובה(

 יום אחד )בן ורצה שהמלך יעשה לו טובה
 ודאי , זה בני, אמר למלך.עבר בנו בשוק

 וידע שזה בקש על , שמע המלך.אהוב נפשי
רי אתה וראובן בכ" , כך יעקב אמר.בנו
פחז כמים . " כאן צוה את המלך.' וגו"כחי

 שלא , כאן אמר מה שארע לו".ל תותרא
 כנגד . בארץ ונזרק לחוץ לארץ)לו(נשאר 
 אחד מצד המשכן העליון )תחום(נה וזה ממ
 ויש אומרים ,נה תחת יד מיכאלושממ

 ומיכאל הוא ראש בכל .תחת יד גבריאל
 וגבריאל מצד של ,מקום מצד של החסד

 ,"ד רד עם אלוויהודה ע" ,שמאל של גבורה
 וסמוך לו ,קרא בית דיןנהצד הגבורה 

 ואף על גב שמלכות היתה של .ראובן
  . ראובן סמוך כנגדו,יהודה

 äéì àééç éáø øîà äåä á÷òéã àøëåá ïáåàø
 éæçúà äåä>àìë< áéäéúàå àìë äðéî øáòúàå 

 éåìì àúðåäë óñåéì àúåøéëá äãåäéì åëìî
 áéúëã àåä àãä)ã íù ( àì øúåú ìà íéîë æçô

 øîàã äîå åäá øàúùú)â íù ( úéùàøå éçë
á÷ì äéã÷ôå äéëøá àëä éðåà" ä>ì< àîéçø

 àëìîã) àòáã>ïî<åáéè äéá ãáòîì àëìî  (
>ð" äéì ãéáòé àëìîã éòá éåäå àøá äéì äåäã à

åáéè< øîà à÷åùá äéøá øáòà ãç àîåé 
 òîù éàùôðã àîéçø éàãå éøá àåä àã àëìîì
 øîà á÷òé êë äéøá ìò ìéàù àäã òãéå àëìî

ëá ïáåàøåâå éçë äúà éøå ' àëìîì äéã÷ô àëä
äéì òøòàã äî øîà àëä øúåú ìà íéîë æçôà 

 øàúùà àìã)äéì ( øáì äéì éãùå àòøàá
>àòøàî< àðîî ãç àã ìá÷ì )>ð"à <àîåçú (

 àãé úåçú àðîî éã àìéòì àðëùîã àøèñî
àéøáâã àãé úåçú äì éøîàå ìàëéîã" ì
ñçã àøèñî øúà ìëá àùéø àåä ìàëéîå" ã

éøáâåøåáâã àìàîùã àøèñî ìà" ä) áé òùåä
à (à íò ãø ãåò äãåäéå" àðéã éá äøåáâ øèñ ì

äåä åëìîã áâ ìò óà ïáåàø äéì êéîñå éø÷à 
äåä äéìá÷ì êåîñ ïáåàø äãåäéã:  

 עתידים אותם בני ,אמר רבי שמעון
 בא . שני קרבות בתוך הארץלחוםראובן ל

 . בגלות מצרים,"כחי" כתוב ,וראה
 שהם היו ראשונים ,"וראשית אוני"

 , לגלות אשור,"יתר שאת" .לאחיהם לקרב
שמשם גלו בני גד ובני ראובן ראשונים 

 ,נוייםי וכמה ע, וסבלו כמה רעות,מכולם
 לזמן שמלך ,"ויתר עז. "ולא שבו עד כעת

 הם יצאו ויערכו ,המשיח יתעורר בעולם
 , ויתחזקו על העמים,קרבות בעולם וינצחו
   ,ם וירתתו לפניהםובני העולם יפחדו מה

 ïáåàø éðá ïåðéà ïéðéîæ ïåòîù éáø øîà
 éçë áéúë éæç àú àòøà åâá ïéáø÷ ïéøú àçâàì

ïåðéàã éðåà úéùàøå íéøöîã àúåìâáá ååä 
 àúåìâì úàù øúé àáø÷ì ïåäåçà éáâì ïéàîã÷
 éàîã÷ ïáåàø éðáå ãâ éðá åìâ ïîúîã øåùàã

ìå åìáñ ïééåðò äîëå ïéùéá äîë åìáñå åäìëî à
ïòë ãò åáúâ àçéùî àëìîã àðîæì æò øúéå 

 àîìòá ïéáø÷ ïåçâéå ïå÷ôé ïåðéà àîìòá øòúé
 ïåìçãé àîìò éðáå àéîîò ìò ïåô÷úéå ïåçöðéå

åäééî÷ ïåúúøéå åäééðî  

                                                           

 ).א"ד( שיופגע לו א
 ).א"ד(א ” לעיל קיז עב
לדבר הזה יסלח האדון . מ" א.ג א"שיהו מלך עליהם ערכין לאחזרו ויל דלא כההוא תנא ד" משמע דסג

) ן"מאי(ל "ן בחידושי גיטין ואכמ"ש הרמב"ד חזרו היינו שחזרו מעט מכל שבט שוב ראיתי מ"דאפילו למ
 ).א"נ(
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  åìø/à  א/רלו
 ולא ישארו ,ויחשבו להתגבר במלכות

 ".פחז כמים אל תותר" זהו שכתוב .בה
ד של למה שלא ישארו בה ואפילו בצד אח

 ,"כי עלית משכבי אביך" משום .העולם
 קרבות בתוך לחוםשעתידים להיכנס ול

 זו , דוקא"משכבי אביך" ,הארץ הקדושה
 לארבעת צדדי העולם ,בא וראה. ירושלים

 כנגד כל ישראל ,התפזרו בני ראובן בגלות
שגלו לגלות ארבע פעמים בארבע רוחות 

וראשית " , אחד,"כחי" זהו שכתוב .העולם
ויתר " , שלשה,"יתר שאת" , שנים,"אוני

 לחום עתידים הם לדוגמא זו כ. ארבעה,"עז
ט בקרבם וקרב בארבע רוחות העולם ולשל

 וינצחו עמים רבים וישלטו ,על הכל
  .עליהם

 ïåøàúùé àìå àúåëìîá àøáâúàì åáéùçéå
 áéúëã àåä àãä äéá)ã èî úéùàøá ( æçô

 äéá ïåøàúùé àì àîòè éàî øúåú ìà íéîë
ôàå ïéâá àîìòã ãç àøèñá åìé)íù ( úéìò éë

 åâá ïéáø÷ àçâàìå àìòàì ïéðéîæã êéáà éáëùî
 íìùåøé åæ à÷ééã êéáà éáëùî àùéã÷ àòøà
 ïáåàø éðá åøãáúà àîìò éøèñ òáøàá éæç àú
 àúåìâá åìâúàã ìàøùé ìëã ïåäéìá÷ì àúåìâá
 àåä àãä àîìò éøèñ òáøàá ïéðîæ òáøà

éðåà úéùàøå ãç éçë áéúëã úàù øúé éøú 
òáøà æò øúéå úìúä ïåðéà ïéðéîæ àã àðååâë 

 èìùîìå àîìò éøèñ òáøàá àáø÷ àçâàì
 ïåèìùéå ïéàéâñ ïéîîò ïåçöðéå àìë ìò åäééáø÷á

åäééìò:  
פחז כמים אל תותר כי עלית על "

 כאן נרמז על הרהור ראשון ".משכבי אביך
 ,שהיה ליעקב בטפה הראשונה ברחל

תה טפה היה שאלמלא הרהור של או
פחז " אבל ,נשאר בכלראובן היה  ,במקומה

 ".כמים אל תותר כי עלית משכבי אביך
דבר . ' וגו"אז חללת" , בהרהור אחר,"עלית"

 שהרי כאשר ,"פחז כמים אל תותר" ,אחר
בני ראובן יערכו קרב בעולם וינצחו עמים 

כי עלית " , למה, לא ישארו במלכות,רבים
ב בארץ  קרלחום שעתידים ל,"משכבי

כי עלית משכבי " שכתוב ,הקדושה דוקא
 היה צריך ,")משכבי" ,זו ירושלים( ,"אביך

 . זה ישראל הזקן,"אביך" אלא .לכתב משכב
 משום שהרי , ולא משכב"משכבי אביך"

 ופעם שלישית ,ים נבנתה ירושליםיפעמ
משכבי " ולכן ,לזמנו של מלך המשיח

 ומה שהיה . וכאן התגלתה ברכה".אביך
 ומה שהיה כשנכנסו ישראל , זמןבאותו
 ומה שיהיה בזמן מלך המשיח ,לארץ

  .במעשה ראובן

 êéáà éáëùî úéìò éë øúåú ìà íéîë æçô
)íù ( äåäã äàîã÷ àøåäøä ìò æéîøúà àëä

 àìîìàã ìçøá äàîã÷ äôè éàäá á÷òéì äéì
>àøåäøä< àéääà øàúùà äøúàá äåä äôè 

éìò éë øúåú ìà íéîë æçô ìáà àìëá ïáåàø ú
 úììç æà àøçà àøåäøäá úéìò êéáà éáëùî

åâå'  ïåçâé ãë àäã øúåú ìà íéîë æçô øçà øáã
 ïéàéâñ ïéîîò ïåçöðéå àîìòá ïáåàø éðá àáø÷
 úéìò éë àîòè éàî àúåëìîá ïåøàúùé àì
 àùéã÷ àòøàá àáø÷ àçâàì ïéðéîæã éáëùî

÷éã êéáà éáëùî úéìò éë áéúëã à> àã
éáëùî íéìùåøé< éòáî áëùî  àìà äéì]êéáà[ 

 ïéâá áëùî àìå êéáà éáëùî àáñ ìàøùé àã
 àðîæì äàúéìúå íìùåøé éðáúà éðîæ éøúá àäã
 àëäå êéáà éáëùî àã ìòå àçéùî àëìîã

àîå äëøá àééìâúàïàîå àðîæ àåääá äåäã ï 
>äåäã <)àäéã( äîå àòøàì ìàøùé åìàò ãë 

ïáåàøã àãáåòá àçéùî àëìîã àðîæá àäéã:  
 , אמר רבי יצחק". אחיםשמעון ולוי"

 ,חד אותם בצד שמאל של השכינהכאן ִא
שראה מעשים של דין קשה שהעולם לא 

הברכה איפה  , אמר רבי יוסי.יכול לסבול
 שמעון לא ראוי , אמר רבי יצחק.שלהם

 ולוי , שראה לו כמה מעשים רעים,לזה
 וברכה לא תלויה ,שבא מצד הדין הקשה

 ,ו ברכתו לא תלה ב, ואפילו כשבא משה.בו

 íéçà éåìå ïåòîù)ä íù ( ÷çöé éáø øîà
 àúðéëùã àìàîù àøèñá ïåì ãéçà àëä

 ïéãáåò àîçã]àéù÷ àðéãã) [àðéãã àéù÷( àìã 
 ïåäìã àúëøá éñåé éáø øîà ìáñîì àîìò ìéëé

 ïåòîù ÷çöé éáø øîà àéä ïà éàäì éæçúà àì
 àøèñî éúàã éåìå ïéùéá ïéãáåò äîë äéì àîçã

                                                           

à  àéääã)ôã"å.( 
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 ".חילו ופעל ידיו תרצה' ברך ה"שכתוב 
 כתוב ,בא וראה. תלוי בקדוש ברוך הוא

זה הים גדול ורחב ידים שם רמש ואין "
זה הים " ".מספר חיות קטנות עם גדולות

 , זו השכינה שעומדת על יעקב,"גדול
 ,"ורחב ידים" .כשרצה להסתלק מהעולם

שהרי כל העולם מתמלא ונשלם ומצטמצם 
 שכמה ,"שם רמש ואין מספר" .שם

 .מלאכים עליונים וקדושים נמצאו שם
 אלו הם שנים ,"חיות קטנות עם גדולות"

עשר שבטים בני יעקב שנמצאו בהם 
 אחד אילה ואחד זאב ואחד ארי .בשלמות

 , אריה אחד, אמר רבי יצחק.ואחד טלה
 , וכן כולם, ואחד גדי, אחד זאב,וטלה אחד

רבי . ותלהמצא חיות קטנות עם גדול
 אבל יהודה אריה , הכל יפה,יהודה אמר

 והרי פרשוה החברים שהיו ,ושמעון שור
 זה מימין וזה ,משגיחים זה כנגד זה

יר י אמרו נצ, לשור שמעשיו רעים.משמאל
 ויסתכל בזה , שלואבוסדמות של אריה ב

.  יהודה אריה, כך שמעון שור.ויפחד ממנו
אותו הטפיל  אלא ,שמעון לא זכה לברכות

קול ' שמע ה" כתוב כאן .משה ליהודה
כי שנואה ' כי שמע ה" וכתוב שם ,"יהודה
   ".אנכי

 ãë åìéôàå äéá àéìú àì àúëøáå àéù÷ àðéãã
 áéúëã äéá äéúëøá éìú àì äùî àúà) íéøáã

àé âì (åäé êøá"á÷á äöøú åéãé ìòåôå åìéç ä" ä
 áéúë éæç àú àééìú)äë ã÷ íéìäú ( íéä äæ

 úåéç øôñî ïéàå ùîø íù íéãé áçøå ìåãâ
÷ àúðéëù àã ìåãâ íéä äæ úåìåãâ íò úåðè

 à÷ìúñàì àòá ãë á÷òéã äéìò àîéé÷ã
 éìîà àîìò ìë àäã íéãé áçøå àîìòî
 øôñî ïéàå ùîø íù ïîú íöîöúàå íéìúùàå

ùéã÷å éàìò éëàìî äîëãà ïîú åçëúùà é
 úåðè÷ úåéç]åâå' [>úåìåãâ íò<é ïåðéà ïéìà " á

 åçëúùàã á÷òéã éåðá ïéèáù>ïåäá <)äéá( 
ìéà ãç åîéìùá>ä< áàæ ãçå )å( ãçå éøà ãç

 áàæ ãç ãç äìèå ãç äéøà ÷çöé éáø øîà äìè
 íò úåðè÷ úåéç àçëúùàì åäìë ïëå éãâ ãçå
 äãåäé ìáà øéôù åäìë øîà äãåäé éáø úåìåãâ

 øåù ïåòîù äéøà>àäå <)àã( àééøáç äåî÷åà 
 àãå àðéîéî àã àã ìá÷ì àã ïéçéâùî ååäã

áåòã àøåúì àìàîùî øééöð åøîà ïéùéá éåã
äéèôå÷á äéøàã ïéðå÷àà ìçãéå àãá ìëúñéå 

 äëæ àì ïåòîù äéøà äãåäé øåù ïåòîù êë äéðî
 àëä áéúë äãåäéá äùî äéì ìôè àìà ïàëøáì

)æ âì íéøáã (åäé òîù" íúä áéúëå äãåäé ìå÷ ä
)âì èë úéùàøá (åäé òîù éë"éëðà äàåðù éë ä:  

ביהם  א, שמעון ולוי,אמר רבי יהודה
 למה , אמר לו רבי יוסי.העלם למשה

 אף אנו , אמר לו.אביהם העלם למשה
באו ושאלו . ןור הקדוש העליואנעלהו למ

 כמה חביבים דברים , אמר.את רבי שמעון
 מי יגלה אותך , אמר. טפח בידו ובכה.אלו

 , התעלית בחייך על בני אדם,נאמן הקדוש
 ,ה דמותךמהתעלית בפטירתך ונסת

בא . ך נמסרו בידך תמידמפתחות רבונ
 והוליד בנים , ליעקב היו ארבע נשים,וראה

   ,לןומכ

 ïåì ÷éìñ ïåäåáà éåìå ïåòîù äãåäé éáø øîà
 äéì øîà äùîì>àîòè éàî éñåé éáø< ]ø"ìá 

äî [ äùîì ïåì ÷éìñ ïåäåáà>äéì øîà< ïðà óà 
 äàìò àùéã÷ àðéöåáì äéì ÷éìñð>åúà< åìàù 

 äéì>ì< äîë øîà ïåòîù éáø>ïéáéáç< ïéìî 
éåãéá çôèàâ êì éìâé ïàî øîà äëáå >àðîéäî <

)àðéöåá(àùéã÷ ã àùð éðá ìò êééçá ú÷ìúñà 
 ïçúôî êð÷åéã íéúñàå êúåîá ú÷ìúñà
 äåä á÷òé éæç àú øéãú êãéá åøñîúà êøàîã

åäìëî ïéðá ãéìåàå ïéùð òáøà äéì  
  åìø/á  ב/רלו

 כשרצה . בנשותיו)שלםונ(והתעלה 
 רצה . עמדה עליו שכינה,יעקב להסתלק

 ÷éìúñàå>íéìúùàå< á÷òé àòá ãë éåùðá 
îéé÷ àúðéëù à÷ìúñàìà éëåøáì àòá éåìò 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד] (ב"הרש.  שלוסבאבו[ו ב בחדר שסגור השור ה צורת אריא
á *## 

 ).א"ד( הכה עצמו בידיו ג
 ).א"נ (ח" ז.ז ומפני כבודו לא הזכיר עפר"נן מי יגלה עפר מעיניך ריבתה קאמר והוא כד" כלפי מרעד
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 מלפני השכינה ,לברך את אלה ולא יכל
 שהרי שניהם באו , איך אעשה, אמר.שפחד

 לא , אם אחזיק בשכינה.מצד הדין הקשה
 שלמתי שהרי היו לי ארבע נשים ונ,יכלתי

 שהרי , אלא אעלה אותן לבעל הבית,בהן
.  ומה שירצה יעשה,צונו הבית עומד בר)בו(

של נשים ובנים הרי  חלקי ,כך יעקב אמר
 ואיך אתחזק ,לקחתי בעולם הזה ונשלמתי

 אלא אעלה הדברים לבעל .במלכה יותר
  . ולא יפחד, והוא יעשה מה שירצה,המלכה

>ïéìàì <)ïéìàá( ìéçãã àúðéëù éî÷î ìéëé àìå 
äã ãéáòà êéä øîà àðéãã àøèñî åäééåøú à

 àì àúðéëùá óé÷úà éà ïééúà à÷ àéù÷
 àðîéìúùàå éì ååä ïéùð òáøà àäã àðìéëé

>ïåäá< àìà ]÷ìñà) [÷ìúñà( éøàîì ïåì 
 àäã àúéáã)äéá (>àúéá< äîå àîéé÷ äéúåòøá 

 á÷òé êë ãéáòé éòáã>øîà< ïéðáå ïéùðã ïé÷ìåç 
 óé÷úà êéä àðîìúùàå àîìò éàäá úéáñð àä

èîá éøàîì ïéìî ÷ìñà àìà øéúé àúéðåø
 éòáã äî ãáòé àåäå àúéðåøèî>ìçãé àìå<:  

וזאת הברכה אשר " , מה כתוב,בא וראה
 בעל , בעל הבית,"ברך משה איש האלהים

אישה יקימנו ואישה " ככתוב ,המלכה
 ועל כן . כתוב"ת משהוכל" שהרי ,"יפרנו

 כמו ,משה מברך את מי שרוצה בלי פחד
 הרי ראיתי שבני , אמר יעקב ולכן.שבארנו

 יבא בעל )יביאו( ,אלה הם בצד הדין הקשה
משה ודאי איש . הבית ויברך אותם

 כמו , ורצונו עושה בביתו,האלהים היה
ויאמר " זהו שכתוב ,"אישה יקימנו"שנאמר 

 זהו ,"ואישה יפרנו" ".'משה קומה ה
 , ודאי,"'חה יאמר שובה הוובנ"שכתוב 

נו ואין מוחה שבעל הבית עושה את רצו
 והיא , אדם שגוזר על אשתודוגמת ,בידו

 אף על גב שהיה , ועל כך יעקב.עושה רצונו
 לא היה בעל הבית אלא ,אחוז בעץ החיים

 ולכן העלה , משה הוא למעלה.למטה
  .אותם לבעל הבית

 áéúë äî éæç àú)à âì íéøáã ( äëøáä úàæå
éäìàä ùéà äùî êøá øùà" àúéáã äéøàî í

øèîã äéøàî áéúëã äîë àúéðå)ãé ì øáãîá (
 àäã åðøôé äùéàå åðîé÷é äùéà)à æ íù ( úìë

áéúë äùîà àìå àòáã ïàî êéøá äùî àã ìòå 
 ïðéîç àä á÷òé øîà êë ïéâáå àðîé÷åàãë ìéçã

 àéù÷ àðéãã àøèñá ïéìà éðáã)äéúéì (
>åéúéé<á ïåì êøáéå àúéáã äéøàî >äùî< éàãå 

éäìàä ùéà"ä íéãéáò äéúåòøå ä äîë äéúéáá 
øîà úàã  áéúëã àåä àãä åðîé÷é äùéà) é íù

äì (åäé äîå÷ äùî øîàéå" àãä åðøôé äùéàå ä
 áéúëã àåä)åì íù (åäé äáåù øîàé äçðáå" ä

 éçîéã úéìå àúéáã äéøàî ãáò äéúåòø éàãå
 äéúúðà ìò øæâã ùð øáë äéãéá>àãáòå <

)ãéáòå( äåäã áâ ìò óà á÷òé àã ìòå äéúåòø 
àá ãéçà àìà àúéáã éøàî äåä àì ééçã àðìé

 äùî àúúì>åäà< ïåì ÷éìñ êë ïéâá àìéòì 
àúéáã äéøàîìâ:  

 רבי אבא .' וגו"בסודם אל תבא נפשי"
' סוד ה" .' וגו"ליראיו' סוד ה" ,פתח ואמר

 הסוד העליון של התורה לא נתן "ליראיו
 ,הקדוש ברוך הוא אלא לאותם יראי חטא

הם סוד  מתגלה ל,ומי שהם יראי חטא
 ומיהו סוד העליון של .עליון של תורה

 ,דשו הוי אומר זו אות ברית ק,התורה
שמעון ולוי . דשוברית ק' שנקראת סוד ה

הטריחו עצמם על סוד זה באנשי שכם 

åâå éùôð àáú ìà íãåñá ')å èî úéùàøá (
 øîàå çúô àáà éáø)ãé äë íéìäú (äé ãåñå" ä

åâå åéàøéì 'åäé ãåñ" äàìò àæø åéàøéì ä
äé àì àúééøåàãáéãá÷ " éìçã ïåðéàì àìà ä

 ïàîå äàèç> àæø ïåì éìâúà äàèç éìçã ïåðéàã
äàìò <)àæø éìçã ïåðéà( åäéà ïàîå àúééøåàã 

 àîéé÷ úà àã àîéà éåä àúééøåàã äàìò àæø
åäé ãåñ éø÷àã àùéã÷" éåìå ïåòîù ùã÷ úéøá ä

                                                           

 ).ו"לש(מ "א ברע"ג רנד ע"ח א
á  éúéé)ôã"å.( 

) ח"ז(' בסוד הדעת ולכן היה גוזר כל מה שהיה צריך אבל יעקב לא הוה מזדווג אלא לתתא עם המ'  פיג
 .זוהר הרקיע'  עי).א"נ(
ã  áéäé)ôã"å.( 
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 ,שימולו עצמם ויקבלו עליהם סוד זה
 במעשה זמרי , ועוד.והפסוק מעיד במרמה

 ויעקב אמר .בן סלוא שפסל את הסוד הזה
 זו , מי זו נפשי".אל תבא נפשיבסודם "

נפש שנכנסת ונאחזת בברית העליונה 
.  ונקראת נפש צרור החיים,למעלה

 כמו , הרי פרשוה,"בקהלם אל תחד כבודי"
אל תחד " ".ויקהל עליהם קרח"שנאמר 

 ולכן לא ברך . זה כבוד ישראל סתם,"כבודי
 משום שהעלה אותם ,אותם אביהם

 הללו  מהפסוקים, רבי חייא אמר.למשה
 , שלא נאחז זה בזה)משמע( )ולכן) (חסר(

 ואין לך דור , ולכן יש בו הכל.והצטרך כך
 ,בעולם שלא יורד דין שלהם לקטרג בעולם

ומתרבים המחזרים על הפתחים של בני 
  ).זה כנגד זה( הנה לך הכל .אדם

éîøâ åçøèà ïåøæâéã íëù éùðàá ãåñ éàä ìò åäé
 ãéäñà àø÷å ãåñ éàä ïåìò ïåìá÷éå åäééîøâ
 éàä ìñôã àåìñ ïá éøîæã àãáåòá åú äîøîá
 éàî éùôð àáú ìà íãåñá øîà á÷òéå ãåñ

ùôð àã éùôðé äàìò úéøáá úãçàúàå úìàòã 
 ãçú ìà íìä÷á ééçã àøåøö ùôð éø÷àå àìéòì

 éãåáë)å èî úéùàøá ( äåî÷åà àä úàã äîë
 øîà)èé æè øáãîá ( ãçú ìà çø÷ íäéìò ìä÷éå

 àã ìòå íúñ ìàøùé ãåáë àã éãåáë]àì[ êéøá 
 øîà àééç éáø äùîì ïåì ÷éìñã ïéâá ïåäåáà ïåì

 éàø÷ éðäî>øñç<) åêë éðéâá( >òîùî< àìã 
 úéà àã ìòå éëä êéøèöàå àãá àã ãéçàúà
 àðéã àúçð àìã àîìòá àøã êì úéìå àìë äéá

 ïåäìã àîìòá àâøè÷ì>åàéâñàå <)åãéäñàå( 
 àìë êì àä àùð éðáã åäééçúô ìò éøãäî> àä

àä ìá÷ì<:  
רף ויהודה אתה יודוך אחיך ידך בע"

עשה ירח " , רבי יוסי פתח.' וגו"אויביך
 כדי לקדש בו ,עשה ירח" .' וגו"למועדים

 ולעולמים .ראשי חדשים וראשי שנים
 , מן השמשאלאמאירה לא הלבנה 
 ,טת השמש לא שולטת הלבנהוכששול

 , אז שולטת הלבנה,וכשמתכנסת השמש
ואין חשבון ללבנה אלא רק כשמתכנסת 

ושניהם עשה הקדוש ברוך הוא . השמש
תם אלהים וויתן א" זהו שכתוב ,להאיר

והיו " .' וגו"ברקיע השמים להאיר על הארץ
כי אות " שכתוב , אלו שבתות,"לאותות

 .ובים אלו ימים ט,"ולמועדים" ".היא
 ,"ולשנים" . אלו ראשי חדשים,"ולימים"

 שיהיו אומות העולם .אלו ראשי שנים
וזה .  וישראל ללבנה,עושים חשבון לשמש

הרבית " כתוב ,הולך כמו שאמר רבי אלעזר
 ,"הרבית הגוי" ".הגוי לו הגדלת השמחה
 ,"כי מי גוי גדול"אלו ישראל שכתוב בהם 

 . בשבילו"לו" ".גוי אחד בארץ"וכתוב 
 זו הלבנה שמתגדלת ,"הגדלת השמחה"

 אומות העולם .באור בשביל ישראל
 . איזה מהם עדיף, וישראל ללבנה,לשמש

  ודאי הלבנה 

 êéáéåà óøòá êãé êéçà êåãåé äúà äãåäé
åâå ')ç èî úéùàøá ( çúô éñåé éáø) ã÷ íéìäú
èé (åâå íéãòåîì çøé äùò ' ïéâá çøé äùò

ïéúù ùéøå ïéçøé ùéø äéá àùã÷ì ïéîìòìå 
 àùîù ãëå àùîùî àìà øéäð àì àøäéñ

 èéìù)á( àùîù ùéðëúà ãë àèìù àì àøäéñ
 àìà àøäéñì ïáùåç úéìå àèìù àøäéñ ïéãë

á÷ ãáò åäééååøúå àùîù ùéðëúà ãë" ä
 áéúëã àåä àãä àøäðàì)æé à úéùàøá ( ïúéå

éäìà íúåà" õøàä ìò øéàäì íéîùä òé÷øá í
åâå 'úåúáù ïéìà úåúåàì åéäå áéúëã ) àì úåîù
âé ( ïéáè ïéîåé ïåðéà íéãòåîìå àéä úåà éë

 ïéðù éùéø ïéìà íéðùìå ïéçøé éùéø ïéìà íéîéìå
 àùîùì ïáùåç ïéãáò íìåòä úåîåà ïååäìã
 éáø øîàã àä éë àä àìæàå àøäéñì ìàøùéå

 áéúë øæòìà)á è äéòùé ( úìãâä åì éåâä úéáøä
äá áéúëã ìàøùé ïéìà éåâä úéáøä äçîùä å

)æ ã íéøáã ( áéúëå ìåãâ éåâ éî éë)äã"àë æé à (
 åì õøàá ãçà éåâ>äçîùä úìãâä äéðéâá 

)ùîî( <)ùîî äéðéâá çîùä úìãâä( àã 
 ìàøùéã ïåäéðéâá àøåäðá úàéáøúàã àøäéñ
 éä àøäéñì ìàøùéå àùîùì íìåòä úåîåà

àøäéñ éàãå óéãò åäééðî  
  æìø/à  א/רלז
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 והשמש של אומות העולם ,למעלה
 ואותו השמש ,הואהזו תחת הלבנה 

ראה מה בינם .  מאיר)הצד(זו הלבנה המ
 , ישראל אחוזים בלבנה.לבין ישראל

 ונאחזו ,והשתלשלו בשמש העליונה
 שמאירה )שמאיר לשמש( )בו(במקום 

 שכתוב ,מהשמש העליון ונדבקים בו
אלהיכם חיים כלכם ' ואתם הדבקים בה"

  ".היום

àìéòìà àùîùå >úåîåàã <)åàìúåî( íìåòä 
 éàäî àùîù àåääå àåä àøäéñ éàä úåçú

àøäéñá ìàøùé åäì ìàøùé ïéá äî éîç øéäð 
ãéçàé äàìò àùîùá åìùìúùàå àøäéñá 

 åãçàúàå>øúàá àøéäðã äéá àùîùî< ) äéá
 àøéäðã øéäðãàùîùì] ( àøéäðã äáàùîùî[ 

 áéúëã äéá ï÷áãúîå äàìò)ã ã íéøáã ( íúàå
åäéá íé÷áãä"ëéäìà ä"ç ííåéä íëìë íéé:  

 , רבי שמעון אמר.' וגו"יהודה אתה"
 והיינו מה ,מלכות התקיימה ליהודה

הפעם אודה את " מהו שכתוב ,שאמרנו
 ,' משום שהוא רביעי אודה את ה,"'ה

ו זה " יה.משום שהוא רגל רביעי לכסא
א " בה, ובמה נשלם,שם של השם העליוןור
א אחרונה של השם " והיינו ה,)ת"בדל(

 , השם הקדוש נשלם באותיותיו.הקדוש
 , יודוך אחיךן על כ,וקשר שאוחז אותן

 .שהמלכות לך ראויה להתקיים ודאי
ד רד עם אל ועם קדושים וויהודה ע"

 , אלו קדושים עליונים, מי הקדושים,"נאמן
 לכן , אותו נאמןמּו וַש,שכולם מודים לו

  .לםו הוא מלך על כ,הוא ראשון בכל

 äúà äãåäé>åâå'<ù éáø  åëìî øîà ïåòî
 áéúëã éàî ïðéøîàã åðééäå íéé÷úà äãåäéì

)äì èë úéùàøá (åäé úà äãåà íòôä" ïéâá ä
åäé úà äãåà äàòéáø åäéàã" åäéàã ïéâá ä

äé àéñøëì äàòéáø àìâø" àîùã àîéùø àã å
äàìòâäá íéìúùà äîáå " à>ìãá"ú< åðééäå 

ä" íéìù àùéã÷ àîù àùéã÷ àîùã äàøúá à
éååúàáãã øù÷å  êéçà êåãåé àã ìò ïåì ãéçà
åëìîã) éã( éàãå àîéé÷úàì àéæçúà êì ) òùåä

à áé (à íò ãø ãåò äãåäéå" ïîàð íéùåã÷ íòå ì
 ïãåà åäìëã ïéðåéìò íéùåã÷ ïéìà íéùåã÷ ïàî

 äàîã÷ àåä êë ïéâá ïîàð äåéåùå äéáâì> àìëá
àëìî àåä<àìë ìò :  

כל כבודה בת " ,רבי שמעון פתח ואמר
 . זו כנסת ישראל,"כל כבודה" ."מלך פנימה

 זה . זה על זה, משום שהוא כבוד,"כבודה"
כבודה " ונקראת ,)זו נקבה(זכר וזו נקבה 

 שהוא , בת קול, היינו בת שבע,"בת מלך
 ,פנימההיא  . וזהו מלך העליון,קול גדול

 וזו ,משום שיש מלך שאינו לפנים כמותו
 ,"ממשבצות זהב לבושה". "כבודה בת מלך"

 , שהתלבשה ונאחזה בגבורה עליונהמשום
 . ובשבילה עומדת הארץ,וגם זה נקרא מלך

 כמו שנאמר , בשעה שנאחזת במשפט,מתי
 ולזו קוראים ".מלך במשפט יעמיד ארץ"

 וירש , ויהודה נאחז בה,מלכות השמים
  .המלכות שבארץ

 øîàå çúô ïåòîù éáø)ãé äî íéìäú ( ìë
úñðë àã äãåáë ìë äîéðô êìî úá äãåáë 

 ìàøùé>äãåáë< àã ìò àã ãåáë åäéàã ïéâá 
 àá÷åð àãå øëã àã>ð" ààá÷åð àã< éø÷úàå 

 ìå÷ úá òáù úá åðééä êìî úá äãåáë> åäéàã
ìåãâ ìå÷< ïéâá äîéðô àåä äàìò êìî éàäå 

 äãåáë éàäå äéúååë åâì åäéà åàìã êìî úéàã
äùåáì áäæ úåöáùîî êìî úá) ãé äî íéìäú( 

ùáìúàã ïéâáäçàúàå  äàìò àúøåáâá úã
 éø÷à êìî éîð óåà éàäå>äðéâáå <)âáå"ë( 

 úãçàúàã àúòùá éúîéà àòøà àîéé÷
 øîà úàã äîë èôùîá)ã èë éìùî ( êìî

                                                           

יהם וגם שבעולם העקודים ש חדא ועוד קאמר חדא דסיהרא לעילא פירוש בסוד עטרותיהם בראא
א "מ כ"ז אין השמש המאיר לעובדי כוכבים שהם אחוזים בכו"ועוד דאפילו בעה. ת"לת' מ' קדמה בחי

 ).א"נ(י "ז כ"הרמ. ן דאצילות"א וישראל אחוזים בזושתקדי' בעשיה והיא מדריגה תחתונה והוא תחת מ
á) àøèéñ() ôã"å.( 

 .ב"זוהר הרקיע מו ע'  עי).א"נ(מ "א. ראשונה ומסתתרת בה' אחרונה רשומו של ה'  פירוש שהג
 ).א"נ(ת הוא הקשר שמקשר שם הקדוש כלו כאחד " פירוש ביהודה הוא שם מלא וגם דלד

ä  úùáìúàã)ôã"å.( 
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àéîùã åëìî ïðéø÷ àãå õøà ãéîòé èôùîáà 
àòøàáã àúåëìî úéøéå äá ãéçàúà äãåäéå:  

 יהודה ורבי יצחק היו הולכים )אבא(רבי 
תח בדברי תורה  נפ, אמר רבי יצחק.בדרך
ויגרש את " , פתח רבי יצחק ואמר.ונלך

 פסוק זה .' וגו"ן מקדם לגן עדןוהאדם וישכ
 כמו אדם ,"ויגרש" אבל ,בארוהו החברים

בא .  את האדם דוקא,שמגרש את אשתו
 אדם נתפס במה שחטא ,וראה סוד הדבר

 וגרם לאותו עץ ,וגרם מות לו ולכל העולם
תגרש  להגרש בו ולה,שחטא בו גרושים

ויגרש את " זהו שכתוב .בבניו לעולמים
ואראה את " ככתוב , דוקא"את" ,"האדם

וישכן מקדם לגן ". "את האדם" אף כאן ,"'ה
כרובים ] יש[כמו שו . זה למטה,' וגו"עדן

 והשרה העץ , יש כרובים למטה,למעלה
 ,"ואת להט החרב המתהפכת" ,הזה עליהם

 שלהבת של אש מאותה החרב פוסיאלו ד
 , זו החרב הזו,"המתהפכת" .הטתשמתל

 ומתהפכת מצד זה ,שיונקת בשני צדדים
 זו להט ,"המתהפכת" ,דבר אחר. לצד אחר

 )של המלכות( השלהבת דפוסיאותן 
 שמתהפכות לפעמים גברים ,שאמרנו

 . ומתהפכות ממקומם לכל,ולפעמים נשים
 איזו .ר את דרך עץ החייםווכל זה כדי לשמ

אמר ". ים דרךהנותן ב" כמו שנאמר ,דרך
 וכך זה ודאי שגרם אדם , יפה,רבי יהודה

 וגם לשאר ,לאותו עץ שחטא בו להתגרש
ובפשעיכם שלחה " כמו שנאמר ,בני העולם

 שהרי ממקומו , אבל יפה אמרת,"אמכם
 משום ,"ויגרש את האדם" שכתוב ,משמע

ומאותו יום נפגמה . שזוהי שלמות האדם
  עד שבא נח ונכנס בתשובה,הלבנה

 עד שבא , באו הרשעים ונפגם).בהבתי(
מד בשלמות של יעקב ו וע)ועמדו(אברהם 

 והתחזק , ובא יהודה ואחז בה.ובניו
 הוא ,שת עולמיםו וירש אותה יר,במלכות

יהודה אתה " זהו שכתוב .וכל בניו אחריו
משום שהמלכות שלו ( ".יודוך אחיך

 ,"כי יהודה גבר באחיו" כמו שנאמר ,עליהם
ודאי בשעה שעמדו ישראל  ,")יודוך אחיך"

 éáø)àáà (]äãåäé[ éìæà÷ ååä ÷çöé éáøå 
 àúééøåàã éìîá çúôð ÷çöé éáø øîà àçøàá

 øîàå ÷çöé éáø çúô ìéæéðå)ãë â úéùàøá (
íãàä úà ùøâéå) åâå 'éëä åìéôà( íã÷î ïëùéå 

âì"åâå ò 'éå ìáà àééøáç äåî÷åà àø÷ éàä ùøâ
à÷ééã íãàä úà äéúúðàì ùéøâã ùð øáëá àú 

 íéøâå ñôúà àèçã äîá íãà äìîã àæø éæç
 àðìéà àåääì íéøâå àîìò ìëìå äéì àúåî
 àëøúúàìå äéá àëøúàì ïéëåøéú äéá àèçã

>á< úà ùøâéå áéúëã àåä àãä ïéîìòì éåðá
 áéúëã äîë à÷ééã úà íãàä)à å äéòùé (

åäé úà äàøàå"àä úà éëä óåà ä ïëùéå íã
âì íã÷î"åâå ò ' àúúì éàä> íéáåøëã äîëå

àúúì íéáåøë úéà àìéòì< éøùà àðìéà éàäå 
 úëôäúîä áøçä èäì úàå åäééìò)íù(  ïåðéà

 àáøç àåääî àùàã éáåäìùã éñôè
 à÷ðéã àáøç éàä àã úëôäúîä àèäìúîã
 àøèñì àã àøèñî àëôäúàå ïéøèñ ïéøúá

 úëôäúîä øçà øáã àøçà]èäì àã[ðéà  ïå
 éñôè>àáåäìùã<â) àúåëìîã (øîà÷ãã 

 ïéøáåâ ïéðîæì ïëôäúîã>å< ïéùð ïéðîæì
 àìëì åäééúëåãî ïëôäúîå>ìëå <)ìòå( àã 

íééçä õò êøã úà øåîùì) ãë â íù( êøã ïàî 
 øîà úàã äîë)äéòùéæè âî  ( êøã íéá ïúåðä

 àåä éëäå øéôù äãåäé éáø øîà]éàãå) [éàäå( 
ã àðìéà àåääì íãà íéøâã àëøúàì äéá àèç

 øîà úàã äîë éîð àîìò éðá øàù åìéôàå) íù
à ð ( øéôù ìáà íëîà äçìù íëéòùôáå

 úà ùøâéå áéúëã òîùî äéúëåãî àäã úøîà÷
 àîåé àåääîå àåä íãàã åîéìù àãã ïéâá íãàä

ìàòå çð àúàã ãò àøäéñ íéâôúà àúåáéúáä 
 íäøáà àúàã ãò íéâôúàå àéáééç åúà

)åîéé÷úàå (>àîéé÷å< éåðáå á÷òéã åîéìùá 

                                                                                                                                                                                     

 .זוהר הרקיע' עי א
 ).א"נ(ח "ז. שה פירוש האשה נקראת את ואדם גרב
ש באחרי "ל בעלי הדין פעמים כדמות אנשים ופעמים נהפכים לנשים וכמ" פירוש דפוסי השלהבת רג

 ).א"נ(ב "הרש. ב”א דף קמו ע"מ סימן רכ"ש שם בסה"מ' פי' ב דמתהפכא לגוברין ועי”מות עג ע
ã  ïøîà÷ã)ôã"å.( 
ä  àúáåéúá)ôã"å( 
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àúåëìîá ó÷úàå äéá ãéçàå äãåäé àúàå   . שכולם הודו לו וירדו אחריו לים,על הים
 éåøúá éåðá ìëå àåä ïéîìò úðñçà äéì ïéñçàå

 áéúëã àåä àãä)ç èî úéùàøá ( äúà äãåäé
 êéçà êåãåé>ð" åäééìò àúåëìî äéìéãã ïéâá à

 øîà úàã äîë)äã"á ä à ( øáâ äãåäé éë
êéçà êåãåé åéçàá< åîéé÷ã àúòùá éàãå 

 ìàøùé àîé ìò)åäìëå] (åäìë [>åäìëã< åãåà 
àîéá äéøúáà åúçðå äéì:  

יהודה " כמו שנאמר ,"רף אויביךוידך בע"
 ,"ישתחוו לך בני אביך" ).בתחלה( "יעלה

 משום זה ,כלל של כל אותם שאר השבטים
 הרי ,"בני אביך" . ולא בני אמך"בני אביך"

 שאף על גב שנחלקו .כל שאר השבטים
יו עולים לירושלים היו  כשה,לשתי מלכיות
 ,כורעים למלך שבירושליםומשתחוים 

  משום שמלכות ירושלים 

 êáéåà óøòá êãé)ç èî úéùàøá ( úàã äîë
 êéáà éðá êì ååçúùé äìçúá äìòé äãåäé øîà
 êéáà éðá àã ïéâá ïéèáù øàù ïåðéà ìëã àììë
 ïéèáù øàù åäìë àä êéáà éðá êîà éðá àìå

áâ ìò óàãàéøúì âéìôúàã  ååä ãë ïååëìî ï
 àëìîì ïòøëå ïéãâñ ååä íìùåøéì ïé÷ìñ

 àúåëìîã ïéâá íìùåøéáã>íìùåøéã<  
  æìø/á  ב/רלז

.  ממנו היתה)שולטת( .ממלכות הקדושה
 שאם , ולא כתוב וישתחוו,"ישתחוו לך"

 . להוסיף את שאר העמים,כתוב וישתחוו
לא כתוב וישתחוו אלא בזמן שיבא מלך 

 עכשיו ".ישתחוושרים ו" שכתוב ,המשיח
 להראות שכל ישראל ,"ישתחוו"שאמר 

 לראש , כולם יעבדו לראש הגולה,לבדם
  . ולא שאר העמים,של בבל

 àùéã÷ àúåëìîî ååçúùé äåä äéðî àèìù
 êì)ç èî úéùàøá( éàã ååçúùéå áéúë àìå 

 àì ååçúùéå ïéîò øàùì àôñåàì ååçúùéå áéúë
 áéúëã àçéùî àëìî éúééã àðîæá àìà áéúë

)é èî äéòùé ( øîàã àúùä ååçúùéå íéøù
 åäìë åäééãåçìá åäìë ìàøùéã äàæçàì ååçúùé
 øàù àìå ìááã ùàøì äìåâã àùéøì ïåçìôé

ïéîò:  
 בתחלה גור ואחר כך ".גור אריה יהודה"

 בתחלה נער ואחר כך , וסוד הדבר.אריה
 ,"מטרף בני עלית" ".איש מלחמה' ה" ,איש

 ,אך המות להכליל את מל,"מטרף"מה זה 
שהוא עומד על טרף לכלות את בני העולם 

 ".וטרף ואין מציל" כמו שנאמר ,ולא מציל
.  ומאותו טרף מסתלקת השכינה)ומהו(
 , בגלות אדום"רבץ" , בגלות בבל,"כרע"
 שהוא יותר "וכלביא" , שהוא חזק"כאריה"

 שבני העולם , כך ישראל הם חזקים.חזק
ם עובדי כוכבים ומזלות מפתים ודוחקי

 והם עומדים בדתם ובמנהגיהם ,אותם
 שאף על גב ,כך שכינה. כאריה וכלביא

נפלה לא תוסיף קום בתולת "שכתוב 
 היא חזקה כאריה וכלביא בנפילה ,"ישראל

 מה אריה ולביא לא נופלים אלא כדי .הזו
 שהרי מרחוק מריח את ,טולטרף טרף ולשל

 ולא קם עד , ומשעה שמריח נופל,טרפו

 äãåäé äéøà øåâ)è èî úéùàøá ( àúéîã÷á
 øòð àúéîã÷á äìîã àæøå äéøà øúáìå øåâ

 ùéà øúáìå)â åè úåîù (åäé" äîçìî ùéà ä
 êàìî àììëàì óøèî éàî úéìò éðá óøèî
 àîìò éðá äàöéùì óøè ìò àîéé÷ åäéàã úåîä

 øîà úàã äîë áéæùî àìå)æ ä äëéî ( óøèå
ìéöî ïéàå) åäîåóøèå  (>)åäîå (àåääîåóøè < 

 õáø ìááã àúåìâá òøë àúðéëù ú÷ìúñà
 àúåìâá]íåãàã[ àéáìëå àôé÷ú åäéàã äéøàë 

äéàãé ïåðéà ïéôé÷ú ìàøùé êë øéúé àôé÷ú 
ò àîìò éðáãåëò"í ïåðéàå ïåì ïé÷çãå ïéúôî 

 êë àéáìëå äéøàë ïåäéñåîéðáå ïåäéúãá éîéé÷
 áéúëã áâ ìò óàã àúðéëù)åîòá ä ñ ( äìôð

 àôé÷ú àéä ìàøùé úìåúá íå÷ óéñåú àìå
 àì àéáìå äéøà äî äìéôð éàäá àéáìëå äéøàë
 àäã äàèìùìå àôøè óøèîì ïéâá àìà ïéìôð

                                                           

 ).הערת הזוהר(י דאינון אתפליגו "בס א
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 כך שכינה לא . ואוכלושקופץ על טרפו
ם ו כדי לנק,נופלת אלא כאריה וכלביא

 ,ץ עליהםו ולקפעבודה זרהמעמים עובדי 
 ,"מי יקימנו". "צעה ברב כחו"כמו שנאמר 

 ,הוא לא יקום לנקם מהם נקמה קטנה
מי " כמו שנאמר "מי" ,"מי יקימנו"אלא 

 והוא עולם העליון שבו שלטון ,"ירפא לך
 ,"מי יצא הקרחמבטן " וכתוב ,לחזק לכל

  .ובארוה

 í÷ àìå ìôð çøàã àúòùîå äéôøè çøà ÷éçøî
 àì àúðéëù êë äì ìéëàå äéôøè ìò âéìãã ãò

àéáìëå äéøàë àìà äìôðà ïéîòî àî÷ðì ïéâá 
òåëò"íãìå  øîà úàã äîë åäééìò àâì) äéòùé

à âñ ( íå÷é àì àåä åðîé÷é éî åçë áåøá äòåö
 éî åðîé÷é éî àìà àøéòæ àî÷åð åäééðî àî÷ðì

 øîà úàã äîë)âé á äëéà ( àåäå êì àôøé éî
 àô÷úàì àúåðèìù äéáã äàìò àîìò åäéà

 áéúëå àìëì)èë çì áåéà ( çø÷ä àöé éî ïèáî
äåî÷åàå:  

 בארו ,' וגו"ודהלא יסור שבט מיה"
 ,א" בה,ה" אבל עד כי יבא שיל,החברים

 להראות כאן את סוד ,'משום שבשאר בו
 במקום אחר שילו .ה" השם הקדוש י)כאן(

 וכאן ,ד" ובמקום אחר שלה בלי יו,א"בלי ה
 סוד השם הקדוש ,א"ד ה"ה ביו"שיל

 ,ה" של י)זה( ששכינה תקום בשם ,העליון
  .מרנו כפי שא,)י"מ(' והוא סוד של י

åâå äãåäéî èáù øåñé àì ')é èî úéùàøá (
)å(ìéù àáé éë ãò ìáà àéøáç äåî÷åà"äá ä" à

åá øàùã ïéâá ' äàæçàì> àæø àëä)àëä (
àîùã <)àîù àëä æîø(é àùéã÷ " øúàá ä

ù àøçàåìá >ä àìá'< àìá äìù àøçà øúàá 
å'âìéù àëäå "åéá ä"ä ã" àæø à>àîùã <
)àîùì(ã÷ ú àúðéëùã äàìò àùé àîùá íå÷
>)ð" ààã (éã"ä <)éã'(éã àæø åäéàå  '>ð"î à"é< 

ïðéøîà÷ãëã:  
 "נוורקה בני אתוסרי לגפן עירה ולשוא"
ישמרך מכל רע ' ה" , רבי חייא פתח.'וגו

ישמרך ' ה" כיון שאמר ".ר את נפשךוישמ
 ".ר את נפשךוישמ" לשם מה ,"מכל רע

 , בעולם הזה"ישמרך מכל רע' ה"אלא 
שמירה .  באותו עולם"ךר את נפשוישמ"

 להיות האדם שמור ,של העולם הזה הוא
מכמה מינים רעים מקטרגים שהולכים 
 .לקטרג בני האדם בעולם ולדבק בהם

 , כמו שאמרנו. מה זה,באותו העולם
 אם הוא ,כשיוצא אדם מן העולם הזה

 , נשמתו עולה ומתעטרת במקומה,זוכה
 כמה קבוצות של מחבלים ,ואם לא

ר וך אותו לגיהנם ולמסומנים למשומז
נה על ו שנמסר לממ,אותו בידי דומה

éò ïôâì éøñàåâå åðåúà éðá ä÷øåùìå äø ') íù
àé ( çúô àééç éáø) àë÷ íéìäúæ (åäé" êøîùé ä

åäé øîàã ïåéë êùôð úà øåîùé òø ìëî" ä
 àìà êùôð úà øåîùé éàîà òø ìëî êøîùé

åäé" úà øåîùé àîìò éàäá òø ìëî êøîùé ä
 àåä àîìò éàäã äøéîù àîìò àåääá êùôð

÷î ïéùéá ïéðéæ äîëî ùð øá øéèð éåäîì ïéâøè
 à÷áãúàìå àîìòá àùð éðá àâøè÷ì ïéìæàã
 ãë ïøîàã äîë àåä éàî àîìò àåääá åäá
 àúîùð éëæ åäéà éà àîìò éàäî ùð øá ÷éôð

àì éàå äéøúàá úøèòúàå à÷ìñ äéìéãä äîë 
ïé÷éøè ïéìéáçå íðäéâì äéì àãâðàì ïðîãæà 

 äîåãã àãéá äéì àøñîàìå>àøñîúàã <

                                                                                                                                                                                     

ד שלט האדם באדם " ללקוט ניצוצי קדושה והוא ע הואל שהוא מפני שגלות השכינה בין החיצונים"נ א
ת "בשם ר' ש התוס"ואתיא כמ(י "ז כ"הרמ. לרע לו כי אדם סתם הם ישראל והאדם הם עובדי כוכבים

כתבוהו בכמה דוכתי ' ת כתב ענין אחר התוס"א ודחאו ומשם ר"א כתבו בשם י"ג דהריטב"בכמה דוכתי ואע
 ).א"נ) (ן"מאי.) (ים לדעתומיכוכנראה שמס. ת"בשם ר

á  åìéù)ôã"å.( 
â é ')ôã"å.( 

 ).הערת הזוהר(בסוף הספר סימן כא ' מה שחסר כאן עי ד
 .זוהר הרקיע' עי ה
ל השוערים מלאכי חבלה הסוגרים שערים של גיהנם על הרשעים "ס ר" פירוש כמו טרוקי גלי בשו

 ).א"נ(ב "הרש. הנידונים שם
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 ושלש עשרה אלף רבוא ממונים ,הגיהנם
. מנים על נפשות הרשעיםו וכולם מז,עמו

 , שבעה מדורים יש בגיהנם,בא וראה
 , ונשמת הרשע נכנסת.ושבעה פתחים

 שומרי , רוחות,וכמה מלאכי חבלה
נה אחד בכל שער ו ועליהם ממ,השערים

ונשמות הרשעים נמסרות לאותם  ,ושער
 כיון שנמסרות .ממונים על ידי דומה

.  סותמים שערים של אש לוהט,בידיהם
 כל השערים .שהרי יש שערים אחר שערים

 החיצוניים פתוחים ,פתוחים וסתומים
 ובכל שבת ושבת ,והפנימיים סתומים

 ויוצאים הרשעים עד ,כולם פתוחים
 ופוגשים ,לאותם השערים החיצוניים

נשמות אחרות שמתעכבות בפתחים 
 הכרוז עומד , וכשיוצאת שבת.החיצוניים

ישובו רשעים " ,בכל פתח ופתח ואומר
 נשמות הצדיקים ,בא וראה. ' וגו"לשאולה

הקדוש ברוך הוא שומר אותן שלא ימסרו 
 זהו שכתוב . שהוא הממונה,לידי דומה

ישמר את " וכתוב ,"ישמר צאתך ובואך"
  ".נפשך

)åàøñîúà(úå íðäéâ ìò àðîîì  óìà øñéì
àåáøà åäééùôð ìò ïðîãæà åäìëå äéîò ïðîî 

 íðäéâá äéá úéà ïéøåãî äòáù éæç àú àéáééçã
 äîëå úìàò àéáééçã àúîùðå ïéçúô äòáùå
 àðîî ãç åäééìòå éòøú éøåèð ïéøéäè ïé÷éøè
 àéáééçã ïåäúîùðå àòøúå àòøú ìëá

äîåãã àãé ìò ïðîî ïåðéàì ïåøñîúàá ïåéë 
 åäééãéá ïøñîúàã àùàã ïéòøú ïéîúñ

 ïéòøú ååä ïéòøú øúá ïéòøú àäã àèäìîã
 åâìã ïéçéúô øáìã ïåðéà ïéîéúñå ïéçéúô åäìë
 ïé÷ôðå ïéçéúô åäìë úáùå úáù ìëáå ïéîéúñ
 ïéúîùð ïéòâôå øáìã ïéçúô ïåðéà ãò àéáééç
 ÷ôð ãë øáìã ïéçúôá ïéáëòúîã ïéðøçà
 øîàå àçúôå àçúô ìëá éø÷ àæåøë àúáù

)çé è íù (åâå äìåàùì íéòùø åáåùé ' éæç àú
á÷ àéé÷éãöã ïéúîùð" ïåøñîúé àìã ïåì øéèð ä

 áéúëã àåä àãä àðîî àåäã äîåãã àãéá
>)ùç àë÷ í (áéúëå êàáå êúàö øîùé<) æ íù (

 êùôð úà øåîùé  
  çìø/à  א/רלח

 זו כנסת , מהי הגפן".סרי לגפן עירהוא"
 ,"גפן ממצרים תסיע" כמו שנאמר ,ישראל

 "אשתך כגפן" ".ריהואשתך כגפן פ"וב וכת
 זו הגפן , אמר רבי יוסי.הקדושה הזו

 היינו , בורא.שמברכים בה בורא פרי הגפן
עץ " זה , פרי הגפן".עץ עשה פרי"שכתוב 

 . זו נקבה"עץ פרי" . זכר"שה פריוע" ".פרי
 . זה זכר ונקבה כאחד,לכן בורא פרי הגפן

ר  כמו שאמ,נשמות הצדיקים הן פרי הגפן(
 זה ,"אוסרי לגפן עירה). "בורא פרי הגפן

ילות ימלך המשיח שעתיד לשלוט על כל ח
לות הממונים על עמים עובדי י החי,העמים

 ,זק שלהם להתחזקו והם ח,כוכבים ומזלות
משום . ועתיד מלך המשיח להתגבר עליהם

שגפן זו שולטת על כל אותם הכתרים 
התחתונים ששולטים בהם עמים עובדי 

 . זו מנצחת למעלה,כבים ומזלותעבודת כו
לות יכלו וינצחו החי ִי,ישראל שהם שרקה

 ועל כולם יתגבר מלך ,האחרים למטה
כב על חמור ועני ור" זהו שכתוב .המשיח

 עיר וחמור הם שני כתרים ".ועל עיר
ששולטים בהם עמים עובדי עבודת כוכבים 

 äøéò ïôâì éøñà)àé èî úéùàøá ( ïôâ éàî
 øîà úàã äîë ìàøùé úñðë àã)è ô íéìäú (

 áéúëå òéñú íéøöîî ïôâ)ë÷ íùâ ç ( êúùà
 éáø øîà àùéã÷ ïôâ éàäë êúùà äéøåô ïôâë
 ïôâä éøô àøåá äéá ïðéëøáîã ïôâ éàä éñåé

 áéúëã åðééä àøåá)àé à úéùàøá( äùåò õò 
 éøô õò øëã éøô äùåò éøô õò àã ïôâä éøô éøô
 øëã àã ïôâä éøô àøåá êë éðéâá àá÷åð àã

 àãçë àá÷åðå>ð" ïåðéà àé÷éãöã ïåäúîùð à
ôâä éøôïôâä éøô àøåá ïøîàãë ï< ïôâì éøñà 

 ìë ìò äàèìùì ïéîæã àçéùî àëìî àã äøéò
åëòò ïéîò ìò ïðîî éã ïéìéç àéîîò éìéç" í

 àëìî ïéîæå àô÷úúàì ïåäìã àô÷åú ïåðéàå
 èéìù ïôâ éàäã ïéâá åäééìò àøáâúàì àçéùî
 àéîîò åäá éèìùã ïéàúú ïéøúë ïéìà ìë ìò

åëòò" ìàøùé àìéòì çöð éàä í ä÷øù ïåðéàã
 åäìë ìòå àúúì ïéðøçà ïéìéç ïåçöðéå ïåöéùé

 áéúëã àåä àãä àçéùî àëìî øáâúé) è äéøëæ
è ( ïéøú øåîçå øéò øéò ìòå øåîç ìò áëåøå éðò

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(י "ז כ"הרמ. אפרסמינא דכיא שהם לצדיקיםדג נהרי "ל שהם נגדיים לי" נא
 .זוהר הרקיע' עי ב
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. טומאה צד ה, והם מצד השמאל,ומזלות
 ,לך המשיח נקרא עני וכי מ,ומה שאמר עני

 משום שאין לו ,אלא כך אמר רבי שמעון
 זוהי . וקוראים לו מלך המשיח,משלו

הלבנה הקדושה למעלה שאין לה אור אלא 
מלך המשיח הזה ישלוט . מן השמש

הנה מלכך " ואז ,יחד במקומוי ית,בשלטונו
 שהרי , עני הוא, אם למטה. סתם,"יבוא לך

 , עני, אם למעלה.בצד הלבנה הוא
 ועם . לחם עוני,אספקלריה שאינה מאירה

 חזקם של ,"כב על חמור ועל עירור" ,כל זה
עמים עובדי עבודת כוכבים ומזלות 

 ויתחזק הקדוש ברוך הוא ,לכפותם תחתיו
  . במקומו

åëòò àéîîò åäá éèìùã ïåðéà ïéøúë" ïåðéàå í
 éðò øîàã äîå àáàñîã àøèñ àìàîù øèñî
 éáø øîà éëä àìà éø÷à éðò àçéùî àëìî éëå
 êìî äéì ïðéø÷å äéìéãî äéì úéìã ïéâá ïåòîù
 äì úéìã àìéòì àùéã÷ àøäéñ àåä àã çéùîä
 èåìùé àã àçéùî àëìî àùîùî àìà àøåäð

 ïéãëå äéúëåãá ãçééúé äéðèìùá)íù ( äðä
 àäã àåä éðò àúúì éà íúñ êì àáé êëìî
 àéøì÷ôñà éðò àìéòì éà àåä àøäéñã àøèñá

àã ìë íòå éðò íçì àøäð àìã øåîç ìò áëåø 
åëòò ïéîòã àô÷åú øéò ìòå" äéúåçú àééôëàì í

á÷ ó÷úúéå"äéúëåãá ä:  
מי זה " כמו שנאמר ,"כבס ביין לבושו"

 וכתוב ,"בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה
 זה ,"כבס ביין" .' וגו"פורה דרכתי לבדי"

 להיות על , דין הקשה,הצד של גבורה
 ובדם" .עמים עובדי עבודת כוכבים ומזלות

 בית דין , זה העץ למטה,"ענבים סותה
 בדם )נשמר( והיין נמסר .שנקרא ענבים

ר ו לשב,ענבים כדי להתלבש בשניהם
תחתיו כל שאר העמים עובדי עבודת 

  .כוכבים ומזלות ומלכי העולם

 åùåáì ïééá ñáë)àé èî úéùàøá ( úàã äîë
 øîà)à âñ äéòùé ( õåîç íåãàî àá äæ éî

 áéúëå äøöáî íéãâá) íùâ ( éãáì éúëøã äøåô
åâå ' éåäîì àéù÷ àðéã äøåáâ øèñ àã ïééá ñáë

åëòò àéîîò ìò" äúåñ íéáðò íãáå í) úéùàøá
àé èî ( éø÷àã àðéã éá àúúì àðìéà àã íéáðò

 øñîúà àðééå>øîúñà< ïéâá íéáðò íãá 
 äéúåçú àøáúì åäééååøúá àùáìúàì> ìë

ïéîò øàù<åëòò "àîìòã ïéëìîå í:  
אוסרי לגפן " ,ח ואמררבי יוסי פת

ם והוא יובגפן שלשה שריג" וכתוב ,"עירה
 בא וראה כמה ".רחת עלתה נצהוכפ

אטומים הם בני אדם שלא יודעים ולא 
 ולא מסתכלים ,משגיחים בכבוד רבונם

 ולא יודעים דרכיהם במה ,בדברי התורה
דרך רשעים כאפלה לא " שכתוב ,יתפסו

בזמן קדמון היתה ". ידעו במה יכשלו
 והיו יודעים ,ואה שורה על בני אדםנב

 כיון .ומתבוננים לדעת בכבוד העליון
 היו משתמשים בבת ,שפסקה מהם נבואה

 , עכשיו פסקה נבואה ופסקה בת קול.קול
. ולא משתמשים בני אדם אלא בחלום

 , היא חיצונה,וחלום הוא דרגה תחתונה
 חלום הוא אחד מששים של ,שהרי שנינו

 מדרגה ששית  משום שבא, למה,נבואה
   . והרי נתבאר,למטה

 äøéò ïôâì éøñà øîàå çúô éñåé éáø
)àé èî úéùàøá ()å( áéúë)íùé î  ( ïôâáå

 éæç àú äöð äúìò úçøåôë àéäå íéâéøù äùìù
 àìå ïéòãé àìã àùð éðá ïåðéà ïéîéèà äîë
 éìîá éìëúñî àìå ïåäéøàîã àø÷éá ïéçéâùî
ïåñôúé äîá åäééçøà éòãé àìå àúééøåàã 

 áéúëã)èé ã éìùî ( àì äìôàë íéòùø êøã
 äàåáð úåä äàîã÷ àðîæá åìùëé äîá åòãé
 éìëúñîå ïéòãé ååäå àùð éðáã åäééìò àéøù
 åäééðî äàåáð à÷ñôã ïåéë äàìò àø÷éá òãðîì
 äàåáð à÷ñô àúùä ìå÷ úáá éùîúùî ååä
 àìà àùð éðá éùîúùî àìå ìå÷ úá à÷ñôå

øáì àåä äàúú àâøã àîìçå àîìçá àäã 
 àîòè éàî äàåáðì íéùùî ãçà àîìç ïðéðú
 àäå àúúì äàúéúù àâøãî àééúàã ïéâá

øîúà:  
 משום ,לםו החלום נראה לכ,בא וראה

 ויורד בכמה ,שחלום בא מצד השמאל
àîìçã ïéâá éæçúà àìëì àîìç éæç àúà 

 ïéâøã äîëá úéçðå àééúà àìàîù øèñî

                                                           

א שהחלום הוא עקב ההוד שהוא סוף קו השמאלי "שב ציש בזוהר הרקיע פרשה ו"ל שהוא מובן כמ" נא
 ).א"נ(י "ז כ"הרמ. ה"ולכן הוא משתלשל אפילו לאו
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 רשעים אפילו ל, ונראה חלום.דרגות
משום . ואפילו לעובדי כוכבים ומזלות

שלפעמים לוקחים חלום ושומעים אותם 
 מהם . ומודיעים לבני אדם,םהמינים הרעי

 על בני אדם ומודיעים )בהם(שצוחקים 
 ולפעמים שומעים ,להם דברים כוזבים

 ולפעמים שהם שלוחים ,דברי אמת
. לרשעים ומודיעים להם דברים עליונים

 , ראה חלום אמת,מה כתוב ברשע הזה
 זו , מהי גפן".ובגפן שלשה שריגם"שכתוב 

וראה הבט משמים " שכתוב ,כנסת ישראל
 שהרי ממקום ,"משמים" ".ד גפן זאתוופק

השליך משמים " כמו שנאמר ,זה נזרקה
 , גפן שהיא זאת,"ד גפן זאתוופק" ".ארץ
שלשה " כמו שנאמר ,"שלשה שריגם. "ודאי

 ,"רחתווהיא כפ" ".בצים עליהועדרי צאן ר
 שהאירה ,"ותרב חכמת שלמה"שכתוב 

.  זו ירושלים של מטה,"עלתה נצה" .הלבנה
 אותה , למעלה,"עלתה נצה" ,ר אחרדב

 כמו ,דרגה שעומדת עליה ומיניקה אותה
  שנאמר 

éæçúàåàì åìéôàå àéáééçì åìéôà àîìç  úåîåà
íìåòäá éðéæ éðä ïéòîùå àîìç ïéè÷ð ïéðîæã ïéâá 

ééðî àùð éðáì ïéòãåîå ïéùéá åäá ïëééçã åä
]á[ ïéðîæìå ïéáéãë ïéìî ïåì ïéòéãåîå àùð éðá

 ïéçåìù ïåðéàã ïéðîæìå ïéòîùã èåù÷ã ïéìî
 äî òùø éàä ïéàìò ïéìî ïåì éòãåîå àéáééçì
 ïôâáå áéúëã èåù÷ã àîìç àîç äéá áéúë

íéâéøù äùìùâ ìàøùé úñðë àã ïôâ éàî 
 áéúëã)åè ô íéìäú ( ãå÷ôå äàøå íéîùî èáä
àæ ïôâ äîë éîøúà àã øúàî àäã íéîùî ú

 øîà úàã)à á äëéà ( õøà íéîùî êéìùä
 äùìù éàãå úàæ àéäã ïôâ úàæ ïôâ ãå÷ôå

 øîà úàã äîë íéâéøù)á èë úéùàøá ( äùìù
 áéúëã úçøåôë àéäå äéìò íéöáåø ïàö éøãò

)î"é ä à ( àøäéñ øéäðúàã äîìù úîëç áøúå
 äúìò øçà øáã àúúìã íìùåøé àã äöð äúìò
 äì ÷éðéå äìò àîéé÷ã àâøã àåää àìéòì äöð

øîà úàã äîë  
  çìø/á  ב/רלח

הבשילו " ".אשר זרעו בו על הארץ"
ר בהם יין ו לשמ,"תיה ענביםואשכל
 מה .ראה כמה ראה אותו רשע. מרוהמש
וכוס פרעה בידי ואקח את הענבים " ,כתוב
 כאן ראה אותה כוס ".חט אתםואֹש

את מאותם  שיוצ, יניקת בית הדין,התרעלה
 כמו ,ענבים שנתנו לפרעה ושתה אותו

 כיון ששמע את זה .שהיה בשביל ישראל
 . שמח וידע דבר אמת בחלום הזה,יוסף

שר את ילכן פתר לו חלום לטוב על שב
  .יוסף בזה

)àé à úéùàøá ( õøàä ìò åá åòøæ øùà) íù
é î ( ïéé åäá àøèðì íéáðò äéúåìëùà åìéùáä

 àåää àîç äîë éîç àøèðîã áéúë äî òùø
)àé íù ( íéáðòä úà ç÷àå éãéá äòøô ñåëå

 äìòøú ñåë àåää àîç àëä íúåà èçùàå
 áéäééúàã íéáðò ïåðéàî ÷éôðã àðéã éáã à÷éðé
 ìàøùéã ïåäéðéâá äåäã äîë äéì éúùå äòøôì
 éàäá èåù÷ã äìî òãéå éãç àã óñåé òîùã ïåéë
 øùáã ìò áèì àîìç äéì øùô êë éðéâá àîìç

ñåéì äéìéàäá ó:  
 שנכפים ,"אוסרי לגפן עירה" ,בא וראה

לות חזקים יתחת הגפן הזאת כל אותם חי
 , כמו שאמרנו,של עמים עובדי עבודה זרה

בשביל גפן זאת נקשר ונכפה אותו הכח 
 יש גפן ,רבי שמעון אמר.  ונתבאר,שלהם

 ויש גפן , יש גפן קדושה עליונה.ויש גפן
ה בת גפן נכרי" ויש ,"גפן סדום"שנקראת 

 אותה ,"גפן זאת" לכן כתוב ".אל נכר
 אלו ,"שורק" .שנקראת כלה זרע אמת

 äøéò ïôâì éøñà éæç àú)àé èî íù (
÷ú ïéìéç ïåðéà ìë ïôâ éàä úåçú ïééôëúàã ïéôé

òò ïéîòã" øù÷úà ïôâ éàä ïéâá ïøîàãë æ
 ïåòîù éáø øîúàå ïåäìã àìéç àåää àééôëúàå

ïôâ úéàå ïôâ úéà øîàã äàìò àùéã÷ ïôâ úéà 
 éø÷àã ïôâ úéàå)áì áì íéøáã ( úéàå íåãñ ïôâ

)àë á äéîøé ( êë ïéâá øëð ìà úá äéøëð ïôâ
 áéúë)åè ô íéìäú ( éø÷àã àéää úàæ ïôâ

                                                                                                                                                                                     

 )הערת הזוהר(ב ” קצד עא
áåëò "í) ôã"å.( 

 )הערת הזוהר(א ” קצב עג
  ).ב"ב פד ע"ה ח"דע(א "כלומר מידת המלכות דקדושה ודסט ד
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 כשחטאו .ישראל שיוצאים מהגפן הזו
כי " , מה כתוב,ישראל ועזבו את הגפן הזו

  . ולכן יש גפן ויש גפן,' וגו"מגפן סדום גפנם

)àë á äéîøé (úîà òøæ äìëà ìàøùé åìà ÷øåù 
 éàäì å÷áùå ìàøùé åáç ãë ïôâ éàäî é÷ôðã

 áéúë äî ïôâ)áì áì íéøáã ( íåãñ ïôâî éë
åâå íðôâ 'ïôâ úéàå ïôâ úéà êë ïéâáå:  

 .רבי יהודה ורבי יצחק היו הולכים בדרך
 נלך בשדה ,אמר רבי יהודה לרבי יצחק

 עד . הלכו. שהוא דרך יותר ישרה,הזה
לא תירא " כתוב , אמר רבי יהודה,שהלכו

 ".ש שניםולביתה משלג כי כל ביתה לב
 , שאמר,פסוק זה רבי חזקיה חברנו באר בו

 חצי ,דין הרשעים בגיהנם שנים עשר חדש
בשעה . מהם בחמה וחצי מהם בשלג

 זהו ודאי , הם אומרים,שנכנסים לאש
 זו חריפות , אומרים, נכנסים לשלג.גיהנם

 . הקדוש ברוך הוא של)חורףה( טומאהה
 , ואחר כך אומרים, וה,מתחילים ואומרים

ויעלני מבור שאון מטיט " , ודוד אמר.יַו
 , ממקום שאומרים וה.' וגו"היון ויקם
 כמו , בשלג, נפשםשלםוהיכן נ. ואחר כך וי

בפרש שדי מלכים בה תשלג "שנאמר 
 תלמוד לומר , יכול אף ישראל כן".בצלמון

 משום שכל ,למה ".לא תירא לביתה משלג"
ים אלא ִנ אל תקרי ַש.יםִנש ַשוביתה לב

 , ציצית ותפילין, כמו מילה ופריעה,םִיַנְש
  .'מזוזה ונר חנכה וכו

 øîà àçøàá éìæà ååä ÷çöé éáøå äãåäé éáø
 àåäã ì÷ç éàäá ìéæéð ÷çöé éáøì äãåäé éáø
 éáø øîà éìæà ååäã ãò åìæà øéúé øùéî çøà

 áéúë äãåäé)àé àì éìùî ( äúéáì àøéú àì
 éáø àø÷ éàä íéðù ùåáì äúéá ìë éë âìùî
 éáééçã àðéã øîàã äéá íé÷åà àðøáç äé÷æç
 àâìôå äîçá åäééðî àâìô ïéçøé øñéøú íðäéâã
 ïåðéà àøåðì ïéìàòã àúòùá àâìúá åäééðî
 éøîà àâìúì ïéìàò íðäéâ éàãå àåä àã éøîà

àèéñã àôéøç àãá) àåúéñã (á÷ã" ïàøù ä
äå ïéøîàå øîà ãåãå éåå ïéøîà øúáìå ) î íéìäú

â (åâå í÷éå ïåéä èéèî ïåàù øåáî éðìòéå 'øúàîâ 
 åäééùôð éîìúùî ïëéäå éåå øúáìå äå éøîàã

 øîà úàã äîë âìùá)åè çñ íù ( éãù ùøôá
 ïë ìàøùé óà ìåëé ïåîìöá âìùú äá íéëìî
 àîòè éàî âìùî äúéáì àøéú àì øîåì ãåîìú

ðù ùåáì äúéá ìëã ïéâá àìà íéðù éø÷ú ìà íé
 äæåæî ïéìéôúå úéöéö äòéøôå äìéî ïåâë íéðù

åë äëåðç øðå':  
 זו ,"לא תירא לביתה משלג" ,בא וראה

 ,ש שניםו שהיא כל ביתה לב,כנסת ישראל
 ,' וגו"חמוץ בגדים" שכתוב ,כמו שאמרנו

 להפרע מעמים ,לבוש של הדין הקשה
 ועתיד הקדוש ברוך הוא .עובדי עבודה זרה

מה ולהפרע ום וחרב אדוש לבוש אדובלל
חמוץ " שכתוב ,םו לבוש אד.םומהאד
 ".ם ללבושךומדוע אד" וכתוב ,"בגדים

מלאה ' חרב לה" שכתוב ,מהויף אדיהס
כי זבח " שכתוב ,םו ולהפרע מן האד".דם
ש וכי כל ביתה לב" עוד .' וגו"בבצרה' לה

.  שהרי זה בא מצד של הדין הקשה,"שנים
כל ביתה " אלא ,אי זה כך וד,אמר רבי יצחק

 אלו שנים , מהם השנים,"ש שניםולב
 משום שהיא נכללת מכולם ,קדמוניות

כל הנחלים " ככתוב ,ויונקת מכל הצדדים
  ".הולכים אל הים

 úñðë àã âìùî äúéáì àøéú àì éæç àú
 ïøîàã äîë íéðù ùåáì äúéá ìë éäéàã ìàøùé

 áéúëã)à âñ äéòùé (åâå íéãâá õåîç ' àùåáì
ããòò ïéîòî àòøôúàì àéù÷ àðé"á÷ ïéîæå æ" ä

 à÷îåñ àáøçå à÷îåñ àùåáì ùáìîì
 áéúëã à÷îåñ àùåáì à÷îåñ ïî àòøôúàìå

 áéúëå íéãâá õåîç)á íù ( êùåáìì íåãà òåãî
 áéúëã à÷îåñ àôééñ)å ãì íù (åäéì áøç" ä

 áéúëã à÷îåñ ïî àòøôúàìå íã äàìî)íù ( éë
åäéì çáæ"åâå äøöáá ä ' ìë éë åú ùåáì äúéá

 øîà àééúà à÷ àéù÷ àðéãã àøèñî àäã íéðù
 ùåáì äúéá ìë àìà àåä éëä éàãå ÷çöé éáø
 éäéàã ïéâá úåéðåîã÷ íéðù ïéìà íéðù éàî íéðù
 áéúëãë ïéøèñ ìëî à÷ðéå åäìëî úìéìëúà

                                                                                                                                                                                     

ז "הרמ. ם רבתי"ה במ"א ע"ם שהוא גימטריא תרע"ל שהוא מילוי אדנות וכשחטאו נדבקו בגפן סדו" נא
 ).א"נ(י "כ

 ).א"ד( דסתוא א חריפות וקרירות החורף וגירסא הנכונה היא חריפב
 )רת הזוהרהע(א ” נט עג
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)æ à úìä÷ (íéä ìà íéëìåä íéìçðä ìë:  
 פגשו באותו תינוק ,עד שהיו הולכים
 וזקן ,א מאחרי החמורשהיה הולך לקפוטקי

 , אמר אותו זקן לאותו תינוק.אחד רוכב
 פסוקי , אמר לו.ר לי את פסוקךו אמ,בני

 אלא רד למטה או ארכב לפניך ,אינו אחד
 אני זקן , לא רוצה, אמר לו.ר לךוואמ

 אמר . שאשקל את עצמי עמך,ואתה תינוק
 , אמר לו. אז למה שאלת פסוק, אם כך,לו

פח רוחו של אותו ית , אמר.כדי שנלך בדרך
 ואמר שלא , שהוא רוכב ולא יודע דבר,זקן

 נפרד מאותו זקן והלך לו .יהיה שקול עמי
 קרב ,כשהגיעו רבי יהודה ורבי יצחק. בדרך

 . שאלו אותו וסח להם את המעשה.אליהם
ך עמנו  ֵל, יפה עשית,אמר לו רבי יהודה

  אמר להם.ונשב כאן ונשמע דבר מפיך
  לא ש, טרוד אני ,)רבא(

 äåäã à÷åðé àåääá äéá åòâô éìæà ååäã ãò
àøîçã àøéèñ÷á àé÷èåô÷ì ìéæàà àáñ ãçå 

àáñ àåää øîà áéëøá àîéà éøá à÷åðé àåääì 
 úåç àìà àåä ãç åàì éàø÷ äéì øîà êéàø÷ éì
 àì äéì øîà êì àîéàå êî÷ì áëøà åà àúúì
 éîøâ ì÷úàã àéáø úðàå àáñ àðà àðéòá

êãäáâà éëä éà äéì øîà  éàø÷ úìàù éàî
 äéçåø çôéú øîà àçøåàá ìéæéðã ïéâá äéì øîà
 øîàå äìî òãé àìå áéëø àåäã àáñ àåääã
 äéì ìéæàå àáñ àåääî ùøôúà éãäá ì÷úé àìã
 áéø÷ ÷çöé éáøå äãåäé éáø åèî ãë àçøåàá
 äéì øîà àãáåò ïåì çñå äéì åìéàù åäééáâì
 áéúéðå ïãäá ìéæ úãáò à÷ øéôù äãåäé éáø

å àëäéàì ïåì øîà êîåôî äìî òîùðã àðà 
àìã  

  èìø/à  א/רלט
 . הוציאו לחם ונתנו לו.אכלתי היום הזה

התרחש להם נס ומצאו מעין מים דקיק 
  . והם שתו וישבו, שתו ממנו.תחת עץ

 äéì åáéäéå àîäð å÷éôà ïéã àîåé àðìéëà
 àéîã àòéáð ãç åçëùàå àñéð ïåì ùéçøúà

å åäééðî éúù àðìéà úåçú ÷é÷ã åúù ïåðéà
åáéúéå:  

לדוד אל " ,פתח אותו תינוק ואמר
 ".שי עולהותתחר במרעים אל תקנא בע

 אם תפלה לא , אם שירה לא אמר,"לדוד"
 רוח , סתם"לדוד" אלא בכל מקום ,אמר

 ,"אל תתחר במרעים. "הקודש אמר את זה
 היה צריך ,"אל תתחר במרעים"מה זה 

 אלא אל תעשה תחרות . אל תתחברלהיות
 ולא , כי לא ידעת יסוד עצמך,עיםבמר

 אולי הוא עץ שלא נעקר ,תוכל לו
ואל תקנא . " ותדחה מלפניו,לעולמים

 שלא תשגיח במעשיהם ולא ,"שי עולהובע
 שכל מי שרואה את ,תבא לקנא בהם

 ,מעשיהם ולא מקנא לקדוש ברוך הוא

 øîàå à÷åðé àåää çúô)à æì íéìäú ( ãåãì
 àð÷ú ìà íéòøîá øçúú ìà ãåãì äìåò éùåòá

 àìà øîà÷ àì äìôú éà øîà÷ àì àúøéù éà
 ìà åøîà ùã÷ä çåø íúñ ãåãì øúà ìëá
 ìà íéòøîá øçúú ìà éàî íéòøîá øçúú
 úåøçú ãéáòú ìà àìà äéì éòáî øáçúú
 àìå êîøâã àãåñé úòãé àìã ïéâá íéòøîá
 ø÷òúà àìã àðìéà åäéà àîìéã äéì ìåëéú

ïéîìòìäàð÷ú ìàå äéî÷ éçãúå  äìåò éùåòá 
 åäééìò äàð÷ì éúéú àìå ïåäéãáåòá çâùú àìã

á÷ì éð÷ àìå ïåäéãáåò éîçã ïàî ìëã" øáòà ä
                                                           

 ).א"ד(היה רוכב ' ל שהנהיג החמור וזהו ממשלתו להטותו אל הדרך כרצונו וזקן א" בממשלת החמור רא
פירוש במסלה שהולך בה החמור (י "ז כ"הרמ. ל באחורי החמור קסטירא בלשון יוני אחרי"ל ז"פירש הרמד

 )ב"הרש) ('על חמור א' צמי בוהזקן הרוכב אמר לינוקא איני רוצה שתרכב עמי להכביד כך משא כבד על ע
 ).א"נ(

 .י"א בשם השער מאמרי רשב"לעיל בדף ו ע' עי ב
 ).א"ד( שאשקול את עצמי עמך לילך בדרך כמוך שאני זקן ואתה נער ג

ã) àáø( –ôã "å. 
ח "ז.  ותש כחךשני שלא נתגלגל כלל שהוא מגלגול ראשון וכחו גדול ולא תוכל לו שאולי אתה מגלגול ה

הר חדש שאחת מן השאלות ואדם יכול לדעת באיזה גלגול הוא ולכאורה קשה דאיתא בזמשמע שאין (
ק מזהיר בכולל לכל אדם ורובא דעלמא לא "מ כי רוה"ולק) (מ"א. ש"ב אם ידע מגלגולו ע"לאדם בבואו לעה

 ).א"נ) (ן"מאי. ידעי ופשוט
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לא יהיה " שכתוב ,עובר על שלשה לאוים
שה לך לא תע" ".לך אלהים אחרים על פני

לא תשתחוה להם ולא " ".פסל וכל תמונה
לכן ". אלהיך אל קנא' תעבדם כי אנכי ה

פרד מהם ולסטות דרכו יצריך האדם לה
 מכאן . לכן נפרדתי וסטיתי את דרכי,מהם

 אני אומר פסוקים ,והלאה שמצאתי אתכם
  .הללו לפניכם

 áéúëã ïéåàì úìú ìò)â ë úåîù ( êì äéäé àì
 ìëå ìñô êì äùòú àì éðô ìò íéøçà íéäìà
 éëðà éë íãáòú àìå íäì äåçúùú àì äðåîú

åäé"éäìà ä"à ê" øáì äéì éòá êë ïéâá àð÷ ì
ì ùð åäééðî äéçøåà éèñîìå åäééðî àùøôúà

 äàìäìå ïàëî éàçøà àðéèñå àðùøôúà àã ìò
ïåëéî÷ éàø÷ éðä àîéà åëì àðçëùàã:  

ף " כאן אל,"ויקרא אל משה" ,פתח ואמר
 משום שקריאה זו לא היתה .קטנה למה

 , שזה לא היה אלא במשכן, למה.בשלמות
 משום ששלמות לא נמצאת ,ובארץ אחרת

שם ( , כאן שכינה,עוד. דושהאלא בארץ הק
 אדם שת . שלמות של זכר ונקבה,)נקבה
 . כאן נקבה. שלמות זכר ונקבה, אדם.אנוש

אליו מאהל ' וידבר ה" , סוף הפסוק,עוד
ף "עוד אל. ף קטנה" לכן אל,"מועד לאמר

 משל למלך שהיה יושב בכסאו וכתר ,קטנה
 כשיורד . נקרא מלך עליון,המלכות עליו

 כך . נקרא מלך קטן,ווהולך לבית עבד
 כל זמן שהוא למעלה על ,הקדוש ברוך הוא

 כיון שהורד מדורו . נקרא מלך עליון,הכל
 אבל לא עליון כמו , הוא מלך,למטה

  .ף קטנה" ולכן אל,דםומק

 äùî ìà àø÷éå øîàå çúô)à à àø÷éå ( àëä
ìà" äåä àì äàéø÷ éàäã ïéâá éàîà àøéòæ ó

ìà äåä àì àäã àîòè éàî åîéìùá àðëùîá à
çëúùà àì åîéìùã ïéâá àøçà àòøàáå àìà 

 àúðéëù àëä åú àùéã÷ àòøàá íúä> ñéøâå
àá÷åð< àá÷åðå øëãã åîéìù )äã"à à à ( íãà

 àá÷åð àëä àá÷åðå øëã åîéìù íãà ùåðà úù
 àø÷ã àôéñ åú)à à àø÷éå (åäé øáãéå" åéìà ä

ìà êë ïéâá øîàì ãòåî ìäàî" åú àøéòæ ó
ìà" àøéòæ ó>ìúî< äéñøëá áéúé äåäã àëìîì 

 ãë äàìò êìî éø÷à äéìò àúåëìîã àøúëå
á÷ êë éø÷à àèåæ êìî äéãáò éáì ìæàå úéçð" ä

 éø÷à äàìò êìî àìë ìò àìéòì åäéàã àðîæ ìë
 åàì ìáà åäéà êìî àúúì äéøåãî úéçðã ïåéë

ìà êë ïéâá àúéîã÷ë äàìò"àøéòæ ó:  
 .מן אותו להיכלוי ז, כך שנינו,"ויקרא"

 האהל , מה זה אהל מועד,"מאהל מועד"
 כמו ,שבו תלויים מועד וחג ושבת למנות

 בו ".והיו לאותות ולמועדים"שנאמר 
 , הלבנה, ומיהו.מתחיל החשבון להמנות

אהם בל יצען בל יסע "כמו שנאמר 
 ,"לאמר" מה זה ,"לאמר". "יתדותיו לנצח
 , ויפה הוא,אבל הכל אחד(כדי לגלות 

 )י הוא מקום לגלותפומשום שהשלמות והי
 , ובכל מקום לאמר. פנימהםמה שהיה נסת
 ,"אל משה לאמר' וידבר ה"כמו שנאמר 

 ויפה , אבל הכל אחד,שנתנה רשות לגלות
 משום שהרי נמנה ללבנה הדבר ,הוא

 ,"'וידבר ה. "ממקום משהעומד  ,ההוא
 ,"לאמר" . באמצע,"אל משה" .למעלה
 , ועוד. מקום שיש רשות לגלות,אחרון

 , מה כתוב למעלה,"ויקרא אל משה"
 למה אל .' וגו"ויביאו את המשכן אל משה"

 משום שמשה ראה אותו , כך אמרו,משה
 והקדוש ברוך הוא הראה לו במראה ,בהר
תך וכאשר הראה א" כמו שנאמר ,העין

äì äéì ïéîæ ïðéðú éëä àø÷éå ìäàî äéìëé
 ãòåî ïééìú äéáã ìäà ãòåî ìäà ïàî ãòåî

 øîà úàã äîë éðîîì àúáùå àâçå) úéùàøá
ãé à ( àéøù äéá íéãòåîìå úåúåàì åéäå

 úàã äîë àøäéñ åäéà ïàîå éðîîì àðáùåç
 øîà)ë âì äéòùé ( åéúåãúé òñé ìá ïòöé ìá ìäà

 äàìâì ïéâá øîàì éàî øîàì çöðì) àìë ìáà
á àåä øéôùå ãç åîéìùã ïéâ>åøéôùå< øúà àåä 

äàìâì ( øîàì øúà ìëáå åâì íéúñ äåäã äî
åäé øáãéå øîà úàã äîë" øîàì äùî ìà ä

 ìáà äàìâì åùø áéäééúàã> àåä ãç àìë
ïéâá àåä øéôùå< àéää àøäéñì éðîúà àäã 

åäé øáãéå àîéé÷ äùîã øúàî äìî" àìéòì ä
 øúà àúééøúá øîàì àúéòöîàá äùî ìà

ì åùø úéàã áéúë äî äùî ìà àø÷éå åú äàìâ
 àìéòì)âì èì úåîù ( ìà ïëùîä úà åàéáéå
åâå äùî ' äùîã ïéâá åøîà éëä äùî ìà éàîà

àøåèá äéì àîçàá÷å " àðéòã åæéçá äéì éîçà ä
                                                           

 ).ו"לש(א "ב רכא ע"עיין ח א
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את ' כמראה אשר הראה ה" וכתוב ,"בהר
וראה ועשה בתבניתם אשר " ,' וגו"משה

 הביאו לו כדי  עכשיו,"אתה מראה בהר
אבל . אותו משכן שראהב אם הוא ,שיראה
 אלא ,"ויביאו את המשכן אל משה"למה 

 ,למלך שרצה לבנות פלטרין למלכה] משל[
 , היכל זה במקום פלוני,מניםוצוה את הא

 ,טהי כאן מקום למ.והיכל זה במקום פלוני
 כיון שעשו אותם .וכאן מקום למנוחה

ו את ויביא" כך , הראו למלך,מניםוהא
 איש , בעל הבית,"המשכן אל משה

 הזמינה , כיון שנשלם ההיכל.האלהים
 הזמינה את ,המלכה את המלך להיכל

ומשום ". ויקרא אל משה" לכן ,תהיבעלה א
ומשה " , מה כתוב,שמשה הוא בעל הבית

 ".יקח את האהל ונטה לו מחוץ למחנה
   ,משה שהוא בעל הבית עשה כך

 øîà úàã äîë)çì æë íù ( êúåà äàøä øùàë
 áéúëå øäá)ã ç øáãîá ( äàøä øùà äàøîë

åäé"åâå äùî úà ä ' áéúëå)äë úåîùî  ( äàøå
 àúùä øäá äàøî äúà øùà íúéðáúá äùòå

)ã( åäéà éà éîçéã ïéâá äéì åàéúééà á àåää
éàîà ìáà àîçã àðëùîà ïëùîä úà åàéáéå 

 ïéøèìô éðáîì àòáã àëìîì àìà äùî ìà
 ïìô êåãá àã àìëéä ïéðîåàì ãé÷ô àúéðåøèîì
 àëäå àñøòì øúà àëä ïìô êåãá àã àìëéäå

éáòã ïåéë àçééðì øúà åéîçà ïéðîåà ïåì åã
 éøàî äùî ìà ïëùîä úà åàéáéå êë àëìîì

éäìàä ùéà àúéáã" àìëéä ììëúùàã ïåéë í
 äìòáì úðéîæ àìëéäì àëìîì úðéîæ àúéðåøèî
 äùîã ïéâáå äùî ìà àø÷éå êë ïéâá äîò

 áéúë äî åäéà àúéáã äéøàî)æ âì íù ( äùîå
 äùî äðçîì õåçî åì äèðå ìäàä úà ç÷é

 éøàî åäéàãàúéáã  
  èìø/á  ב/רלט

. מה שאין רשות לאיש אחר לעשות כך
 , ואז. דרגה אחרת עליונה,"אליו' וידבר ה"

 אז פתח ,בשעה שהזדמן משה להיכנס
 מה אדם ".אדם כי יקריב מכם" ,ואמר

 אלא כשהתחברו שמש ולבנה , כאן]עושה[
שמש " ככתוב ,"אדם" פתח ואמר ,כאחד

  . ולא עמדו,"עמד" ".להוירח עמד זב

 àøçà ùð øáì åùø úéìã äî éëä ãéáò
åäé øáãéå éëä ãáòîì" åéìà ä)à à àø÷éå (

 äùî ïîãæàã àúòùá ïéãëå äàìò àøçà àâøã
 øîàå çúô ïéãë ìòéîì)á à àø÷éå ( éë íãà

 åøáçúà ãë àìà àëä íãà éàî íëî áéø÷é
 áéúëãë íãà øîàå çúô àãçë àøäéñå àùîù

)à â ÷å÷áç (ãîò äìåáæ ãîò çøé ùîù àìå 
åãîò:  

 מי שיעשה , כאן נרמז,"כי יקריב מכם"
 . שימצא זכר ונקבה,עבודת קרבן השלם

 שימצא במראה ,"מכם"משמע שכתוב 
 שמקריב הכל להאחז ,"'קרבן לה" .שלכם
 ,"מן הבהמה. " למעלה ולמטה,כאחד

מן " .להראות אדם ובהמה הכל כאחד
 , אלו המרכבות הטהורות,"הבקר ומן הצאן
 , יכול מן הכל,"מן הבהמה"שכיון שאמר 

מן " חזר ואמר ,בין טהורות ובין טמאות
 ,"תקריבו את קרבנכם". "הבקר ומן הצאן

 ".קרבנכם" מה זה , קרבנילהיותהיה צריך 
 ועכשיו ,"'קרבן לה"אלא בתחלה 

 "קרבנכם" ".אדם" "'קרבן לה" ".קרבנכם"

 íëî áéø÷é éë)á à àø÷éå ( ïàî æéîøúà àëä
 øëã çëúùéã íéìù àðáø÷ã àðçìåô ãéáòéã

î áéúëã òîùî àá÷åðå åæéçá çëúùéã íë
åäéì ïáø÷ ïåëìã" àãçàúàì àìë áéø÷àã ä

 íãà äàæçàì äîäáä ïî àúúå àìéòì àãçë
 ïéìà ïàöä ïîå ø÷áä ïî àãçë àìë äîäáå

 ïééëã ïåðéàã ïéëéúø>ã< äîäáä ïî øîàã ïåéë
 ïî øîàå øãä ïáàñî ïéá ïééëã ïéá àìëî ìåëé
 éðáø÷ íëðáø÷ úà åáéø÷ú ïàöä ïîå ø÷áä

 äéì éòáî ïáø÷ àúéîã÷á àìà íëðáø÷ éàî
åäéì"åäéì ïáø÷ íëðáø÷ àúùäå ä"äá íãà 

                                                                                                                                                                                     

. ותירץ משום דאיהו הוה מארי דביתא ובעלה. י כתיקונול למה לא הלך משה לראות אם היה עשו" קא
 ).א"נ(י "ז כ"הרמ
מ בעובדא דלתתא אתער עובדא דלעילא וצריך למסור את עצמו "ג דרומז ליחוד כדמפרש ואזיל מ" אעב

 ).א"נ(מ "א. 'ס אדם ובהמה אז תושיע ה"כ להקריב הבהמה וז"כאלו הקריב נפשו וגופו ואח
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 להראות ,"מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן"
 .למעלה למטהיחוד מלמטה למעלה ומ

 מלמעלה ,"'קרבן לה"מלמטה למעלה היינו 
למלך ] משל". [קרבנכם"למטה היינו 

 וכסא , למעלה למעלה, עליוןגגשיושב על 
 . ומלך עליון על הכל,גגקן על אותו ומת

 צריך לעלות ,אדם שמקריב דורון למלך
 ,מדרגה לדרגה עד שעולה מלמטה למעלה

ז  וא,למקום שהמלך יושב עליון על הכל
 ואותו ,יודעים שהרי מעלים דורון למלך

 יורד הדורון מלמעלה .דורון הוא של המלך
 הרי יודעים שאותו דורון של המלך ,למטה

. יורד מלמעלה לאהוב המלך שהוא למטה
 אדם עולה בדרגותיו מלמטה ,כך בתחלה

מן הבהמה מן " ".'קרבן לה" ואז ,למעלה
 ואז , יורד בדרגותיו מלמעלה למטה,"הבקר

אכלתי יערי עם " ולכן כתוב ".קרבנכם"ה ז
 "אדם" היינו ,"דבשי שתיתי ייני עם חלבי

מן " היינו ,"אכלו רעים" ".'קרבן לה"ו
תקריבו " ואז ,"הבהמה מן הבקר ומן הצאן

  ".את קרבנכם

 íëðáø÷>äîäáä ïî< ïàöä ïîå ø÷áä ïî 
 àúúì àìéòîå àìéòì àúúî àãåçé äàæçàì

åäéì ïáø÷ åðééä àìéòì àúúî" àúúì àìéòî ä
àëìîì íëðáø÷ åðééäà à÷ñøåèá áéúé åäéàã 

àìéòì àìéòì äàìòá àåää ìò ï÷úúà àéñøëå 
åè áéø÷ã ùð øá àìë ìò äàìò àëìîå à÷ñø

 ãò àâøãì àâøãî à÷ìñì àòá àëìîì àðåøåã
 äàìò áéúé àëìîã øúàì àìéòì àúúî ÷éìñã
 àëìîì àðåøåã ïé÷ìñ àäã ïéòãé ïéãëå àìë ìò

 åäéà àëìîã àðåøåã àåääå>úéçð <)éúçð( 
 àðåøåã àåääã ïéòãé àä àúúì àìéòî àðåøåã

ã àîéçøì àìéòî úéçð àëìîã åäéàã àëìî
 àúúî éåâøãá ÷éìñ íãà àúéîã÷á êë àúúì

åäéì ïáø÷ ïéãëå àìéòì" ø÷áä ïî äîäáä ïî ä
 éðéâá íëðáø÷ ïéãëå àúúì àìéòî éåâøãá úéçð

 áéúë êë)á ä øéù ( éùáã íò éøòé éúìëà
åäéì ïáø÷å íãà åðééä éáìç íò éðéé éúéúù" ä

 åðééä íéòø åìëà>äîäáä ïî< ïîå ø÷áä ïî 
ëå ïàöäíëðáø÷ úà åáéø÷ú ïéã:  

באו רבי יצחק ורבי יהודה ונשקוהו על 
ע ו ברוך הרחמן שזכינו לשמ, אמרו.ראשו

 וברוך הרחמן שלא נאבדו הדברים ,את זה
ד שהיו ועב . קמו והלכו.הללו באותו זקן

.  ראו גפן אחת נטועה בגנה אחת,הולכים
אוסרי לגפן עירה " ,פתח אותו תינוק ואמר

 פסוק זה הוא סוד ".נוולשורקה בני אתו
 ,סרוב או היה צריך לכת,"אסרי" .עליון

 אלא סוד .ב עירהו היה צריך לכת,"עיר"
 שהם בבית רבן להשמר נעריםהוא ל

 והשם הקדוש נכלל ,מאותו החץ של עיר
 כך ,וכמו שכאן רמוז השם הקדוש. ה"שם י
 ,ב שורקו היה צריך לכת,"ולשורקה"גם 

 ,ב בןויך לכת היה צר,"בני" .ה"נכלל שמה ו
 בן ,"ואנכי נטעתיך שורק"שורק ככתוב 

 ולמה "רקהוש" למה ,"נותובן את"ככתוב 
 כמו שיש שם קדוש לכפות את ,אלא". בני"

 , כך גם יש שם קדוש לכפות כח אחר,העיר

 äéùéø ìò äå÷ùðå äãåäé éáøå ÷çöé éáø åúà
 êéøáå àã òîùîì àðéëæã àðîçø êéøá åøîà
 àáñ àåääá ïéìà ïéìî åãéáàúà àìã àðîçø
 ãçá òéèð ïôâ ãç åîç éìæà ååäã ãò åìæàå åî÷

 øîàå à÷åðé àåää çúô àðâ)àé èî úéùàøá (
øéò ïôâì éøñà àø÷ éàä åðåúà éðá ä÷øåùìå ä

 øéò äøéò äéì éòáî øñà éøñà àåä äàìò àæø
é÷ãøãì àåä àæø àìà äéì éòáîâ áø éáá ïåðéàã 
øéòã àøéâ àåääî àøîúñàìã àùéã÷ àîùå 

é ïîú ìéìëúà"æéîøúà àëäã äîëå ää àîù 
 äéì éòáî ÷øåù ä÷øùìå éîð éëä àùéã÷

>å ïîú ìéìëúà"ä<÷øåù äéì éòáî ïá éðá  
 áéúëãë)àë á äéîøé ( ïá ÷øåù êéúòèð éëðàå

 øîà úàã äîë)è è äéøëæ ( éàîà úåðåúà ïá
 àùéã÷ àîù úéàã äîë àìà éðá éàîàå ä÷øåù

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(ב "הרש. ם הבריאה שלמעלה מעשיה ויצירהא ורומז על עול"ד'  עיא
ף "ך והקו"והסמ' ל הראשונים היו מכניסים פירותיהם דרך טרקסי" גג גבוה מאד כמו מגדל כארזב

 ).א"ד(לפעמים זה אחר זה ' מתחלפי
י שקבל שפסוק זה טוב לאומרו על ראש "ן בכ"ראיתי להרב המג ).א"ד( לנערים הלומדים אצל הרב ג

 ).א"נ) (ן"מאי(ל לעין הרע הילד ויועי
 נקרא עבד שלו שממונה להטיל אסכרה מ והוא"נמשך מס'  כח אס ומיד עושקיהם כח שהוא" זד

 ).א"נ(ח "ז. בתינוקות כנזכר בפרשה בלק
 ).א"נ(י "ז כ"הרמ. ו"ת ההי" עירה ולשרקה בני אתונו סה
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 שאלמלא השם הקדוש רמוז ,שהוא חמור
 ,ה בכח זה" י.עולםה היו מחריבים ,כאן

את ר מהם ו לשמ,ה בכח זה" ו)ה"וי(
ר את האדם שלא ישלטו בו ו ולשמ,העולם
  .בעולם

 éîð éëä øéòì àéôëàì>úéà< àùéã÷ àîù 
 àìîìàã àøîç éäéàã àøçà àìéç àéôëàì

 àëä æéîøúà àùéã÷ àîùã>ååä< éùèøèî 
àîìòàé "àã àìéçá ä> éå"ä< )å"ä( àã àìéçá 

 ùð øá àøîúñàìå åäééðî àîìò àøîúñàì
àîìòá äéá ïåèìùé àìã:  

 . זו כנסת ישראל, איזו גפן,"אוסרי לגפן"
 אלא מה גפן לא מקבלת ,ולמה נקראת גפן

 כך גם כנסת ישראל ,עליה נטיעה אחרת
לא מקבלת עליה אלא את הקדוש ברוך 

 ומשום כנסת ישראל נכפים לפניה כל .הוא
חרים ולא יכולים להרע חות האוהכ

 ולכן הטיל הכתוב את ,ט בעולםוולשל
בני " .השם הקדוש ביניהם בצד זה ובצד זה

 כמו , שנעקר משום אותו שורק,"נוואת
כבס . "' וגו"ואנכי נטעתיך שורק"שנאמר 
ב ו היה צריך לכת,"כבס" .' וגו"שווביין לב

 , אלא כבס מיום שנברא העולם.כובס
 . צד השמאל,"ביין" . זה מלך המשיח,ומיהו

 ועתיד . למטה, צד השמאל,"ובדם ענבים"
  מלך המשיח 

 éàîà ìàøùé úñðë àã ïôâ éàî ïôâì éøñà
)àééø÷à] (àééø÷úà[á àì ïôâ äî àìà ïôâ 

 úñðë éîð éëä àøçà àòéèð äìò àìá÷î
á÷ì àìà äìò àìá÷î àì ìàøùé" úñðë ïéâáå ä

 ïééôëúà ìàøùé>äî÷< àìå ïéðøçà ïéìéç ìë 
ëé ìéèà àã ìòå àîìòá äàèìùìå àùàáàì ïéì

 éàäáå àñéâ éàäá åäééðéá àùéã÷ àîù àø÷
 äîë ÷øåù àåää ïéâá ø÷òúàã åðåúà éðá àñéâ

 ÷øåù êéúòèð éëðàå øîà úàã>åâå'< ) úéùàøá
àé èî (åâå åùåáì ïééá ñáë ' éòáî ñáåë ñáë

 åäéà ïàîå àîìò éøáúàã àîåéî ñáë àìà äéì
àúúì àçéùî àëìî àã àìàîù øèñ ïééá 

 àëìî ïéîæå àúúì àìàîù øèñ íéáðò íãáå
àçéùî  

  îø/à  א/רמ
לשלוט למעלה על כל הכחות האחרים 
 ,של העמים עובדי עבודת כוכבים ומזלות

דבר . ר את כחם מלמעלה ומלמטהוולשב
 , היין הזהדוגמת כ,"שווכבס ביין לב" ,אחר

לעמים (לו דין ו וכ,שמחהשלו מראה ש
 כך גם מלך ).כוכבים ומזלותעובדי עבודת 

לו דין ו וכ, יראה שמחה לישראל,המשיח
 כתוב .לעמים עובדי עבודת כוכבים ומזלות

 זו ,"ורוח אלהים מרחפת על פני המים"
 ומיום שנברא ,רוחו של מלך המשיח

ראה . העולם הוא רוחץ לבושו ביין העליון
חכלילי עינים מיין ולבן " ,מה כתוב אחריו

של מרוה ( , יין העליון זה".שנים מחלב
 . ממנו שותה,של התורה שמרוה) התורה

 , שהרי התורה יין וחלב,"ולבן שנים מחלב"
  .תורה שבכתב ותורה שבעל פה

 ïéîòã ïéðøçà ïéìéç ìë ìò àìéòì äàèìùì
åëòò" øáã àúúîå àìéòî ïåäéô÷åú àøáúìå í

 øçà)àé èî úéùàøá ( åùåáì ïééá ñáë
>àðååâë<àäã â éæçà àøîç  àðéã äéìåëå åãéç
)åëòò ïéîòì"í ( åãç éæçé àçéùî àëìî éîð éëä

åëòò ïéîòì àðéã äéìåëå ìàøùéì" áéúë í)íù 
â à (éäìà çåøå" àã íéîä éðô ìò úôçøî í

 àîìò éøáúàã àîåé ïîå àçéùî àëìîã àçåø
 áéúë äî éîç äàìò àøîçá äéùåáì éçñà

 äéøúá)áé èî íù ( ïáìå ïééî íéðéò éìéìëç
íéðù àøîç àã áìçî ) éåøîã äàìòàúééøåàã( 

>äàìòéåøîã àúééøåàã < úù äéðîé íéðù ïáìå 
 áúëáù äøåú áìçå ïéé àúééøåà àäã áìçî

äô ìòáù äøåúåã:  
 ,למה(ויין ישמח לבב אנוש "כתוב 

 ומהו .משום שממקום של שמחה הוא בא
 áéúë)åè ã÷ íéìäú ( ùåðà ááì çîùé ïééå

>ð" àåä ïàîå éúà÷ äåãçã øúàîã ïéâá éàîà à

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(ב "הרש.  משחיתים העולםא
áúàéø÷úà ) ôã"å.( 
â  éàäã)ôã"å(. 

 ).א"נ(ת "פ מלכות וחלב מצד תורה שבכתב ת" פירוש יין מצד תורה שבעד
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 ודאי ," להצהיל פנים משמן)סוף הפסוק
שירת היין  , בא וראה.ממקום שנקרא שמן

 מקום שכל שמחה יוצאת ,שמחה הוא
 משום שסופו מקום , למה, וסופו דין,ממנו

 , ובו נדון העולם, דין הוא,כנוס של הכל
להצהיל " לכן . וסוף דין,ולכן ראשית שמחה

 ממקום שכל שמחה יוצאת ,"פנים משמן
 , איזה לחם,"ולחם לבב אנוש יסעד. "ממנו

ואם  . את העולם)סומך(אלא לחם סועד 
 , לא כך,תאמר שבו תלוי לבדו סעד העולם

 ולא צריך ,שהרי לילה בלי יום לא נמצא
 , ומי שמפרידם יתפרד מהחיים.להפרידם

למען הודיעך כי לא על "והיינו שכתוב 
 משום שלא צריך ,"הלחם לבדו יחיה האדם

ולחם " דוד איך אמר ,ואם תאמר. להפריד
ו  הואיל ולא תלוי בו לבד,"לבב אנוש יסעד
 ,"ולחם" אלא דיוק הדבר .סעד כל העולם

 ועל זה הכל נמצא ,' כמו וה,סףוו התו"וא
 לא , מי שמברך על המזון,בא וראה. כאחד

 וצריך להמצא לחם על ,יברך על שלחן ריק
 בשביל , למה.השלחן וכוס של יין בימין

 ולחם שיתברך מהם ,לקשר שמאל בימין
 , ולהיות הכל קשר אחד,ולהתקשר בהם

 שהרי לחם . את השם הקדוש כראוילברך
 ואז הברכות שורות , ויין בימין,נקשר ביין

  . והשלחן נתקן כראוי,בעולם

àø÷ã äéôåñ< øúàî éàãå ïîùî íéðô ìéäöäì 
 àåä äåãç àøîçã àúøéù éæç àú ïîù éø÷úàã

øúà éàî àðéã äéôåñå à÷ôð äéðî åãéç ìëã 
 àìëã åùéðë øúà äéìéã àôåñã ïéâá àîòè
 àúåøéù àã ìòå àîìò ïãúà äéáå àåä àðéã
 ïîùî íéðô ìéäöäì êë éðéâá àðéã àôåñå äåãç
 ùåðà ááì íçìå à÷ôð äéðî äåãç ìëã øúàî

ãòñé) íù( àîìò íçì àìà íçì ïàî >ãéòñ< 
)êéîñ ( àééìú äéáã àîéú éàå àîìòã åãéòñ

àîåé àìá àéìéì àäã éëä åàì éåãåçìáà àì 
 ùéøôàã ïàîå ïåì àùøôàì éòá àìå çëúùà

 ïåì]ùøôúé) [ùéøôúà( áéúëã åðééäå ïééçî 
)â ç íéøáã ( åãáì íçìä ìò àì éë êòéãåä ïòîì

 àîéú éàå àùøôúàì éòá àìã ïéâá íãàä äéçé
 àìå ìéàåä ãòñé ùåðà ááì íçìå øîà÷ êéä ãåã

éìú à÷ééã àìà àîìòã åãéòñ éåãåçìá äéá àé
 íçìå äìîã>àå"óñåúéà å<áåäéå åîë " àã ìòå ä

 ìò êøáîã ïàî éæç àú àãçë çëúùà àìë
 àîäð éòáå àéð÷éø àøåúô ìò êøáé àì àðåæî
 àðéîéá àøîçã àñëå àøåúô ìò àçëúùàì
 àîäðå àðéîéá àìàîù àøù÷ì ïéâá àîòè éàî

 åäá àøù÷úàìå åäééðî êøáúéã àìë éåäîìå
 úåàé à÷ãë àùéã÷ àîù àëøáì àøåù÷ ãç
 ïàëøá ïéãëå àðéîéá ïééå ïééá øù÷úà íçì àäã

úåàé à÷ãë íéìúùà àøåúôå àîìòá ïééøù:  
 אלמלא לא הזדמנה לנו ,אמר רבי יצחק
 . די לנו,ע הדברים הללוודרך זו אלא לשמ

 נאה הוא לתינוק זה שלא ,אמר רבי יהודה
 עליו אם יתקיים  ואני פוחד,ידע כל זה

 , ולמה, אמר רבי יצחק.בעולם משום זה
 משום שתינוק זה יכול להסתכל ,אמר לו

 ,במקום שאין רשות לאדם להסתכל בו
 שטרם שיגיע לפרקו ,ואני פוחד עליו

שמע אותו . ישגיח ויסתכל ויענישו אותו
 , אמר איני פוחד מעונש לעולמים.התינוק

 ,שהרי בשעה שאבא הסתלק מן העולם
 וידעתי שזכות אבי ,רך אותי והתפלל עלייב

 , אמר. ומי הוא אביך, אמרו לו.תגן עלי
 לקחו . בנו של רב המנונא הזקן)רבי יהודה(

אותו והרכיבו אותו על כתפיהם שלשה 

 àçøåà ïì ïîãæà àì àìîìà ÷çöé éáø øîà
 éáø øîà ïì éã ïéìà ïéìî òîùîì àìà àã
 éàä ìë òãðé àìã à÷åðé éàäì àåä úåàé äãåäé

àîìòá íéé÷úé éà äéìò àðéôúñî àðàåá ïéâá 
 ïéâá äéì øîà äîìå ÷çöé éáø øîà éàä éàäã

 øáì åùø úéìã àøúàá àìëúñàì ìéëé àéáø
 àì ãòã éåìò àðéôúñîå äéá àìëúñàì ùð
 òîù äéì ïåùðòéå ìëúñéå çâùé éå÷øôì éèîé
 ïéîìòì àùðåòî àðéôúñî àì øîà à÷åðé àåää

àîìòî àáà ÷éìúñàã àúòùá àäãâ éì êéøá 
 åøîà éìò ïéâé àáàã àúåëæã àðòãéå éìò éìöå

à êåáà àåä ïàîå äéì øî>äãåäé áø< äéøá 
 ìò åäåáëøàå äéì åìèð àáñ àðåðîä áøã

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(ח "ת ז"ולא ת'  פירוש מא
הוא חיים ' יחיה כי הו' ואפשר לרמוז כי לא על הלחם לבדו כלומר לחם לבד ו' לחם מ. ת"ת'  פירוש וב

 ).א"נ(ן "מאי. כנודע
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כל יצא מאכל ומהא" ,קראו עליו. מילין
 אמר להם אותו .' וגו"ומעז יצא מתוק

 אמרו . פרשו אותו, דבר בא לידיכם,תינוק
מן לנו את דרך י הקדוש ברוך הוא ז,ול

כל ומהא" ,פתח ואמר. ר אתהו אמ,החיים
 פסוק זה יש ,"יצא מאכל ומעז יצא מתוק

 שכתוב , זה צדיק"כלומהא" .לנו בו סמך
 צדיק אוכל ודאי .בע נפשווכל לשוצדיק א"

 לתת ,"בע נפשוולש" , למה.ונוטל הכל
יצא " .בע לאותו מקום שנקרא נפש דודוש

שאלמלא אותו צדיק לא יצא מזון  ,"מאכל
 ).בו(לעולמים ולא יוכל העולם לעמוד 

 זה יצחק שברך את ,"ומעז יצא מתוק"
 ,עוד". טל השמים ומשמני הארץבא"יעקב 

קף הדין ו אלולא ת,אף על גב שהכל אחד
 זו תורה , מי הדבש. לא יוצא דבש,הקשה

פת וומתוקים מדבש ונ" שכתוב ,שבעל פה
 שכתוב , תורה שבכתב זו"ומעז" ".צופים

 זו תורה "יצא מתוק" ".עז לעמו יתן' ה"
  .שבעל פה

 äéìò åø÷ ïéìéî úìú åäééôúë)ãé ãé íéèôåù (
åâå ÷åúî àöé æòîå ìëàî àöé ìëåàäî ' ïåì øîà

 åøîà äì åùéøô åëééãéì àúà äìî à÷åðé àåää
á÷ äéì" çúô úðà àîéà ééçã àçøà ïì ïéîæ ä

 ÷åúî àöé æòîå ìëàî àöé ìëåàäî øîàå éàä
 ÷éãö àã ìëåàäî äéá ïì úéà àúëîñà àø÷

 áéúëã)äë âé éìùî ( åùôð òáåùì ìëåà ÷éãö
 åùôð òáåùì éàîà àìë ìéèðå éàãå ìëåà ÷éãö

 àåääì àòáù áäéîì>øúà< åùôð éø÷àã 
>ãåãã <)ãåã éø÷àã( àåää àìîìàã ìëàî àöé 

åæî ÷åôé àì ÷éãö àîìò ìéëé àìå ïéîìòì àð
 àîéé÷ì àöé æòîå äéá êéøáã ÷çöé àã ÷åúî

 á÷òéìá õøàä éðîùîå íéîùä ìè) æë úéùàøá
çë ( àô÷åú àìîìà ãç àìëã áâ ìò óà åú

ùáã ïàî ùáã à÷ôð àì àéù÷ àðéããã àã 
 áéúëã äô ìòáù äøåú)àé èé íéìäú ( íé÷åúîå

 áúëáù äøåú àã æòî íéôåö úôðå ùáãî
 áéúëã)àé èë íù (åäé" ÷åúî àöé ïúé åîòì æò ä

 äøåú àã äô ìòáù  
  îø/á  ב/רמ

 עד שהגיעו ,הלכו כאחד שלשה ימים
 כיון .לשורת הבתים אשר קרוי אמו שם

 וישבו שם , סדרה את הבית,שראתה אותו
 , ברכו אותו והלכו.שלשה ימים אחרים

 ודאי , אמר.וסדרו דברים לפני רבי שמעון
 ואלמלא זכות אבות ,שת התורה ירשויר

וא  אבל הקדוש ברוך ה.יענש מלמעלה
לאותם שהולכים אחר מוריש אותה 

 זהו שכתוב . הם ובניהם לעולמים,התורה
רוחי אשר ' ואני זאת בריתי אותם אמר ה"

  .' וגו"עליך

 àñøåèì åèîã ãò ïéîåé úìú àãçë åìæà
äéîàã àøé÷ãä÷úà ïåì úàîçã ïåéë ð àúéá úé

 åìæàå åäåëøá ïéðøçà ïéîåé úìú ïîú åáúéå
òîù éáøã äéî÷ ïéìî åøãñå úúåøé éàãå øîà ïå

 ùðòúé ïäáàã àúåëæ àìîìàå ïéñçà àúééøåà
á÷ ìáà àìéòìî" àúééøåà øúá ïéìæàã ïåðéàì ä

 àåä àãä ïéîìòì åäééðáå ïåðéà äì åðéñçà
 áéúëã)àë èð äéòùé ( íúåà éúéøá úàæ éðàå
åäé øîà"åâå êéìò øùà éçåø ä':  

ן והוא לחוף וזבולן לחוף ימים ישכ"
חגור " , רבי אבא פתח.'וגו "ת וירכתוואני

 וכי זה הוד ".חרבך על ירך גבור הודך והדרך
 מי ,ר כלי זיין ולהזדרז בזהווהדר לחג

שעוסק בתורה ועורך קרב בתורה ומזרז 
 זהו הוד ,)של רבונו( זהו שבח ,עצמו בה

אלא ודאי ". חגור חרבך" ואתה אומר ,והדר

 úåéðà óåçì àåäå ïåëùé íéîé óåçì ïåìåáæ
åâå åúëøéå ')âé èî úéùàøá ( çúô àáà éáø

) äî íéìäúã ( êãåä øåáâ êøé ìò êáøç øåâç
 àæøãæàìå àðééæ ïæéîì øãäå ãåä àã éëå êøãäå
 àáø÷ çâàå àúééøåàá ìãúùàã ïàî éàäá

á äéîøâ æéøæå àúééøåàá àçáù àåä àã ä

                                                                                                                                                                                     

 ?היה כתוב מטל או בטל א
 ).א"ד( אם יחיה בעולם ב
 ).א"ד(שנפטר אבי מן העולם  ג
 ).א"נ) (ן"מאי(וכן דבש גימטריא אשה ' א רומזת למי שהד
פירוש למבוי קיר הבית של  ).א"ד( עד שהגיעו לשורת הבתים אשר קרוי אמו שם והוא מלשון תקרה ה

 ).א"נ(ב "הרש. ר"אמו קירא הוא קי
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דש נתן ו אות ברית הק,קר הדברישע
 ורשם אותו בבני אדם הקדוש ברוך הוא

כדי שישמרו אותו ולא יפגמו אותו בפגם 
 , ומי שפוגם אותו,שם המלך הזהואת ר

 ,"קמת נקם בריתוחרב נ"הרי עומדת נגדו 
 ,ם נקמת הברית הקדוש שנרשם בוולנק

ר מקום וומי שרוצה לשמ. והוא פוגם אותו
 יזדרז ויתקן עצמו וישים כנגדו בשעה ,זה

את החרב  ,תוקף אותוהרע שהיצר 
פרע ממי שפוגם י לה,שעומדת על הירך

 ".חגור חרבך על ירך גבור" ואז ,מקום זה
הודך " ועל כך . וגבור נקרא,גבור הוא

חגור חרבך על ירך " ,דבר אחר". והדרך
 יתקן עצמו בתפלה , מי שיוצא לדרך,"גבור

 , חרב עליונה. ויזדרז בצדק הזה,של רבונו
תוב  ככ,בתפלה ובקשות טרם שיצא לדרך

  ".צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו"

)>ð"à <äéøîã ( úøîà úàå øãäå ãåä àåä àã
 àîéé÷ úà äìîã àø÷ò éàãå àìà êáøç øåâç

á÷ áäé àùéã÷" ïéâá àùð éðáá äéì íéùøå ä
 åîéâôá äéì ïåîâôé àìå äéì ïåøèðéã]ì[ éàä

 íéà÷ àä äéì íéâôã ïàîå àëìîã àîéùø
 äéìá÷ì)äë åë àø÷éå ( úéøá í÷ð úî÷ð áøç

àî÷åð àî÷ðì äéá íéùøúàã àùéã÷ úéøáã 
 øúà éàä àøèðì éòáã ïàîå äéì íéâô àåäå
 àúòùá äéìá÷ì éåùéå äéîøâ ï÷úéå æøãæé
 ìò àîéé÷ã áøç éàäì éåìò ó÷úé àùéá àøöéã
ïéãëå øúà éàä íéâôã ïàîî àòøôúàì êøé 

 éø÷úà øåáâ åäéà øåáâ øåáâ êøé ìò êáøç øåâç
 êáøç øåâç øçà øáã êøãäå êãåä àã ìòå ìò

 äéîøâ ï÷úé àçøàá ÷éôðã ïàî øåáâ êøé
éàäá æøãæéå äéøàîã àúåìöáà äàìò áøç ÷ãö 

àçøàì ÷åôé àì ãò ïéúåòáå àúåìöáá áéúëãë 
)ãé äô íéìäú ( êøãì íùéå êìäé åéðôì ÷ãö

åéîòô:  
 זבולון תמיד יצא לדרכים ,בא וראה
 והזדרז בחרב , קרבותלחםולשבילים ו

טרם שיצא העליונה הזו בתפלה ובקשות 
 . ואז נצח את העמים והתגבר עליהם,לדרך

 לחום יהודה הרי נתקן לזה ל,ואם תאמר
.  למה זבולון, ותקונים בחרב הזו,קרבות

 , שנים עשר השבטים הללו, בא וראה,אלא
 שני תקונים .כולם תיקון של המלכה הם

 אחד ,של נקבות אמר שלמה בשיר השירים
נת  ש, ואחד לכלה, יובל,לרועה העליון

קון אחד י ות, תיקון אחד למעלה.השמיטה
 בשני , גם מעשה בראשית הוא כך.למטה

 , מעשה אחד למעלה,המקומות הללו
 ולכן נפתחה התורה ,ומעשה אחד למטה

 זה . שלמעלהדוגמא מעשה שלמטה כ,'בב
 וזה עושה עולם ,עושה עולם העליון

שני תקונים של נקבות ו  זגמאוד כ.התחתון
 .עלה ואחד למטה אחד למ,אמר שלמה

 ,אחד למעלה בתקון עליון של השם הקדוש
 גמאודאחד למטה בתקון תחתון כ

  .שלמעלה

 ïéçøàå ïéìéáùì àøéãú ÷éôð ïåìåáæ éæç àú
 àúåìöá äàìò áøç éàäá æøãæàå ïéáø÷ çâàå
 ïéîò çöð ïéãëå àçøàá ÷éôð àì ãò ïéúåòáå
 ï÷úúà àä äãåäé àîéú éàå åäééìò ó÷úúàå

÷ àçâàì éàäáéðå÷úå ïéáøä éàîà áøç éàäá 
 åäìë ïéèáù øñéøú éðä éæç àú àìà ïåìåáæ
 øîà éá÷åðã ïéðå÷ú ïéøú ååä àúéðåøèîã àðå÷ú
 àìáåé äàìò àéòøì ãç íéøéùä øéùá äîìù

 ãçå> àìéòì àðå÷ú ãç äèéîùä úðù äìëì
ãçå< àåä éëä úéùàøáã àãáåò àúúì àðå÷ú 

ãçå àìéòì àãáåò ãç éøúà éøú éðäá éîð 
áá àúééøåàã àçéúô àã ìòå àúúì àãáåò '

 àîìò ãáò àã àìéòìã àðååâë àúúìã àãáåò
 ïéøú àã àðååâë äàúú àîìò ãáò àãå äàìò
 ãçå àìéòì ãç äîìù øîà÷ éá÷åðã ïéðå÷ú
 àùéã÷ àîùã äàìò àðå÷úá àìéòì ãç àúúì

àìéòìã àðååâë äàúú àðå÷úá àúúì ãç:  

  אשרי חלקו של יעקב הקדוש,בא וראה
 מיום שנברא , והרי נתבאר.שזכה לזה

מה כמו מטתו יטה שליהעולם לא נמצאה מ

 äëæã àùéã÷ á÷òéã äé÷ìåç äàëæ éæç àú
îìò éøáúàã àîåéî øîúà àäå éàäì àì à

                                                                                                                                                                                     

 )הערת הזוהר(ב ” מט עא
ו "ת צדק לפניו יהלך הוא קכ"וס. ודם וישם לדרך פעמיולי שיתפלל קצת צדק לפניו יהלך הוא " רב

 ).א"נ(ן "מאי. ד בריבוע"גימטריא א
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 ובשעה שרצה להסתלק מן ,של יעקב
 אברהם . אז היה שלם בכל צדדיו,העולם
 , הוא באמצע, יצחק משמאלו,מימינו

 , כיון שראה יעקב את זה.שכינה לפניו
 כדי ,"האספו"קרא לבניו ואמר להם 

בא וראה . טהשימצא תיקון שלמעלה ושלמ
 , שני תקונים נמצאו שם.את סוד הדבר

 שיהיה הכל שלם ,אחד עליון ואחד תחתון
 , ונגלהם תיקון נסת, תיקון עליון.כראוי

 אותו שאמר ,שהרי תיקון של היובל הוא
 הראש , כמו שאמרנו,שלמה בשיר השירים

 . שלא התגלה כאן ולא יפה לגלותוםהנסת
 שוקים .ם והם ידועי,הזרועות והגוף התגלו

 משום שנבואה , למה.ו ולא התגלומנסת
 ותקון זה ,לא שורה כי אם בארץ הקדושה

 תיקון ,תקון אחר למטה.  ונגלהםנסת
 זהו ,הכלה שאמר שלמה בשיר השירים

 ותקון זה בשנים ,תיקון שהתגלה יותר
   ,עשר שבטים

îéìù àñøò çëúùà á÷òéã äéñøòë àú
ì àòáã àúòùáåñà÷ìà äåä ïéãë àîìòî 

ìëá íéìùá ÷çöé äéðéîéî íäøáà éåøèñ 
 ïåéë äéî÷ àúðéëù àúéòöîàá àåä äéìàîùî
åôñàä ïåì øîàå éåðáì àø÷ éàä á÷òé àîçã 

)à èî úéùàøá( àìéòìã àðå÷ú çëúùéã ïéâá 
ùà ïéðå÷ú ïéøú äìîã àæø éæç àú àúúå åçëú

 íéìù àìë éåäîì äàúú ãçå äàìò ãç ïîú
 àéìâå íéúñ àðå÷ú äàìò àðå÷ú úåàé à÷ãë
 äîìù øîàã àåää åäéà àìáåéã àðå÷ú àäã
 àìã äåä íéúñ àùéø ïøîà÷ãë íéøéùä øéùá
 ïéòåøã àééìâúàì úåàé àìå àëä àééìâúà
 àìå åîéúñ ïé÷åù ïéòéãé àäå ïééìâúà àôåâå

ðã ïéâá àîòè éàî ïééìâúà àìà àéøù àì äàåá
 àðå÷ú àééìâå íéúñ àã àðå÷úå àùéã÷ àòøàá
 äîìù øîà÷ã äìëã àðå÷ú äàúú àøçà

éàä íéøéùä øéùáâ øéúé àééìâúàã àðå÷ú 
ïéèáù øñéøúá àã àðå÷úå  

  àîø/à  א/רמא
  :äìéã àôåâã àðå÷úå äúåçú ïåðéàã  . ותקון הגוף שלה,שהם תחתיה

ויעש את הים " ,פתח רבי אבא ואמר
עמד על שני עשר בקר " וכתוב .' וגו"צקמו

נים ימה ונים צפונה ושלשה פושלשה פ
והים עליהם ' נים נגבה וגווושלשה פ

ואת הבקר שנים " וכתוב .' וגו"מלמעלה
מד על שני עשר וע" .' וגו"עשר תחת הים

קן ו שהים הזה מת, כך הוא ודאי,"בקר
 בשנים עשר ,בשני עולמות בשנים עשר

 בשנים ,נות למעלהּולמעלה מרכבות ממ
 כיון שראה .שנים עשר שבטים עשר למטה

 וראה שכינה ,קון העליוןייעקב את הת
 קרא . רצה להשלים תקוניה,עומדת מולו

 ,"האספו" ואמר להם ,לשנים עשר בניו
בא . התקינו עצמכם להשלים את האמונה

 שנים עשר שבטים בארבעה דגלים ,וראה
 , שלשה פונים צפונה,בארבעה צדדים

 , ושלשה פונים נגבה,ושלשה פונים ימה
 וכך . והים עליהם,ושלשה פונים מזרחה

 øîàå àáà éáø çúô)î"âë æ à ( úà ùòéå
åâå ÷öåî íéä ' áéúëå)äë íù ( øùò éðù ìò ãîåò

 äîé íéðåô äùìùå äðåôö íéðåô äùìù ø÷á
åâå äáâð íéðåô äùìùå'ã äìòîìî íäéìò íéäå 

åâå ' áéúëå)ùãî í (ä úàå úçú øùò íéðù ø÷á
íéä åâå ' éàãå àåä éëä ø÷á øùò éðù ìò ãîåò

éá àð÷úî íé àãã" øñéøúá ïéîìò ïéøúá á
 ïðîî ïéëéúø àìéòì>àìéòì< àúúì øñéøúá 

)á(ïéèáù øñéøúä àðå÷ú á÷òé àîçã ïåéë 
 àòá äéìá÷ì íéà÷ àúðéëù àîçå äàìò
 ïåì øîàå øñéøú éäåðáì àø÷ àäðå÷ú àîìùàì

 åôñàä)éùàøáà èî ú ( åëééîøâ åðé÷úà
ãá ïéèáù øñéøú éæç àú àúåðîéäî àîìùàì '

ãá ïéìâã ' äùìùå äðåôö íéðåô äùìù ïéøèñ
 íéðåô äùìùå äáâð íéðåô äùìùå äîé íéðåô
 ïéèáù úìú éàãå àåä éëäå íäéìò íéäå äçøæî

                                                                                                                                                                                     

à  à÷ìúñàì)ôã"å.( 
 )הערת הזוהר(ב ” רלא עב
 ).א"ד(ב ” צ עיש האזינו רג
 ).הערת הזוהר(א "רמו ע ד
 ).ד"ש מד ע"הקדו(ק "ב גבולי אלכסון שבו"י' הרי הם בחי ה
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 , שלשה שבטים לכל עבר,הוא ודאי
 ושלשה שבטים ,לארבעה רוחות העולם

 , ושלשה שבטים לזרוע שמאל,לזרוע ימין
 ושלשה שבטים ,ושלשה שבטים לירך ימין

 זהו . וגוף השכינה עליהם,לירך שמאל
למה שלשה שבטים  ".והים עליהם"שכתוב 

 אלא . וכן לכל,לזרוע ושלשה שבטים לירך
ים הם בזרוע ימין פרק שלשה ,סוד הדבר

 ושלשה בירך ימין ושלשה ,ושלשה בשמאל
 נמצאו שנים עשר .ים בירך שמאלפרק
 . והגוף עליהם,ים לארבעה צדדיםפרק

 גמאודנמצאו שנים עשר עם הגוף כ
כל אלה שבטי " שכתוב , מנין לנו.שלמעלה

 משום שבה , וזאת,"שראל שנים עשרי
 כמו שנאמר והים עליהם ,השתלם החשבון

  .מלמעלה

øèñ ìëìàãì  ' àîìò éçåøå àòåøãì ïéèáù úìú
úå àìàîùã àòåøãì ïéèáù úìúå àðéîéã úì

 àëøéì ïéèáù úìúå àðéîé àëøéì ïéèáù
 àåä àãä åäééìò àúðéëùã àôåâå àìàîù
 ïéèáù úìú àîòè éàî íäéìò íéäå áéúëã
 àæø àìà àìëì ïëå àëøéì ïéèáù úìúå àòåøãì
 úìúå àðéîé àòåøãá ïåðéà ïéøù÷ úìú äìîã
 ïéøù÷ úìúå àðéîé àëøéá úìúå àìàîùá

ì ïéøù÷ øñéøú åçëúùà àìàîù àëøéá òáøà
ú åçëúùà åäééìò àôåâå ïéøèñø àôåâ íò øñé

 áéúëã ïì àðî àìéòìã àðååâë) èî úéùàøá
çë ( ïéâá úàæå øùò íéðù ìàøùé éèáù äìà ìë

 íéäå øîúàã äîë àðáùåç íéìúùà äáã
äìòîìî íäéìò:  

 , הם שבעה עיני העדה,"'שבעה עיני ה"
 כמו שכתוב , שערותיה.שבעים סנהדרין

 "נה יהודה מאת אלףכל הפקודים למח"
 וכן ,"כל הפקודים למחנה ראובן" .'וגו

 במצרים בהסתלקות ,ואם תאמר. לכלם
 שנמצאה שלמות באותה ,יעקב מהעולם

 ודאי שבעים , כל זה איפה הוא,שעה
 וכל אותם שהולידו בשבע ,נפשות היו

 ככתוב ,עשרה שנים שאין להם חשבון
ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו "

עצמו משערות " וכתוב ,"מאדבמאד 
 שהוא , אשרי חלקו של יעקב השלם".ראשי

 ,אמר רבי אלעזר. השתלם למעלה ולמטה
 אבל בתקון העליון של היובל ,ודאי כך הוא

 כיון , אריה, אמר לו.איך נמצא כל זה
 מיהו שיכנס ,שסדר רגליו להיכנס לכרם

  .עמו

åäé éðéò äòáù" ä)é ã äéøëæ ( äòáù ïåðéà
ãòä éðéòïéøãäðñ ïéòáù äá äîë àäøòù 

 áéúëã)è á øáãîá ( äãåäé äðçîì íéãå÷ôä ìë
åâå óìà úàî ' ïëå ïáåàø äðçîì íéãå÷ôä ìë

 á÷òéã å÷éìñá íéøöîá àîéú éàå åäìëì
àúòù àéääá åîéìù çëúùàã àîìòîâ éìåë 

 éàä>ïà <)óåà( ìëå ååä ïéùôð ïéòáù éàãå àåä 
úéìã ïéðù äøùò òáùá åãéìåàã ïåðéà ïåì 

 áéúëã äîë àðáùåç)å à úåîù ( ìàøùé éðá
 áéúëå ãàî ãàîá åîöòéå åáøéå åöøùéå åøô

)âé î íéìäú ( äàëæ éùàø úåøòùî åîöò
 àìéòì íéìúùà àåäã àîéìù á÷òéã äé÷ìåç
 ìáà àåä éëä éàãå øæòìà éáø øîà àúúå
 éàä éìåë çëúùà êéä àìáåéã äàìò àðå÷úá

éåìâø øãñã ïåéë àéøà äéì øîà ìàòéîì 
äéãäá ìééòã åäéà ïàî àîøëá:  

והוא באחד ומי " ,פתח רבי אלעזר ואמר
 זה תיקון ".ישיבנו ונפשו אותה ויעש

 לא היה בו , הוא הכל אחד,העליון הזה
ומשם " שהרי כתוב ,רוד כתחתון הזהיפ

 ואף על גב ".יפרד והיה לארבעה ראשים
 הכל , בדבריםסתכלו כשי,רודישיש בו פ

 היובל הזה  עליוןאבל תיקון. עולה לאחד

 øîàå øæòìà éáø çúô)âé âë áåéà ( àåäå
 àðå÷ú éàä ùòéå äúåà åùôðå åðáéùé éîå ãçàá

 äàìò>àåä<ãç àìë ) àåä( àãåøô äéá éåä àì 
 áéúë àäã äàúú éàäë)é á úéùàøá ( íùîå

 íéùàø äòáøàì äéäå ãøôé úéàã áâ ìò óàå
 ãçì à÷ìñ àìë éìî ïåìëúñé ãë àãåøô äéá

                                                                                                                                                                                     

ח שער כה "ע( כידוע בסוד הדגלים כאן פרקי הזרוע והשוק'  בסוד ג,םשלישי'  כל חסד מהם יש בהם גא
  ).'פרק ג

 ).א"נ(ב בקר עד אין תכלית " בחינות וכחות רבות מתפשטות מהיב
' ע' ה בעת סליקו רצה לעשות היחוד היכן היה למטה רמז למה שלמעלה ותי" פירוש מאחר דיעקב אעג

ר יודן לא נפטר אבינו "ט א"ע' ר פ"בב(ח "ז.  כנגד השערותז שנה"סנהדרין ומה שהולידו בי' נפש כנגד ע
 ).א"נ) (ן"מאי. ש"ש וא"יעקב מן העולם עד שראה ששים רבוא מבני בניו ע
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 , כמו התחתון הזה,עומד על שנים עשר
 האחד הזה משלים ,ואף על גב שהוא אחד

 אותם ששה . בצד זה ובצד זה,לכל עבר
 שכל אחד ,צדדים עליונים הם שנים עשר

 ונמצאו שנים ,רו ונכלל ממנוימלוה לחב
 מי . והכל עומד על שנים עשר,עשר והגוף

 אלא ראש . נתבאר והרי, זה יעקב,הגוף
 שלשה , עוד שנים עשר.באחד וגוף עומדים

 שלשה .ד חסדים" חס,ים של זרוע ימיןפרק
 .ה גבורות" גבור,ים של זרוע שמאלפרק

 .ח נצחים" נצ,ים בירך ימיןפרקשלשה 
 .ד והודות" הו,ים בירך שמאלפרקשלשה 

 הרי , והגוף עומד עליהם.הרי שנים עשר
דות  בשלש עשרה מ, עוד.שלשה עשר

 מלמעלה , והכל אחד,התורה מתפרשת
 עד אותו מקום שעומד על ,למטה ביחוד

  .רודיפ

 ìò àîéé÷ àìáåéã äàìò àðå÷ú éàä ìáà
 éàä ãç åäéàã áâ ìò óàå äàúú éàäë øñéøú
 øèñ éàäáå øèñ éàäá øèñ ìëì íéìùà ãç

ååä øñéøú ïéàìò ïéøèñ úéù ïåðéàà ãç ìëã 
äéøáçì óéæåàá øñéøú åçëúùàå äéðî ìéìëúàå 

÷ àìëå àôåâå àã àôåâ ïàî øñéøú ìò àîéé
 éîéé÷ ãçá àôåâå àùéø àìà øîúà àäå á÷òé

àðéîé àòåøãã ïéøù÷ úìú øñéøú åúâñç " ã
øåáâ àìàîù àòåøãã ïéøù÷ úìú íéãñç" ä

öð àðéîé àëøéá ïéøù÷ úìú úåøåáâ" íéçöð ç
åä àìàîù àëøéá ïéøù÷ úìú" àä úåãåäå ã

 åäééìò àîéé÷ àôåâå øñéøú>øñéìú àä< åú 
á ïìéëî øñéìú)ã( ãç àìëå ùøôúà àúééøåà

 àîéé÷ã øúà àåää ãò àãåçéá àúúì àìéòî
àãåøô ìò:  

 אלה שכתוב ,ים עליוניםישבעה עינ
 שהרי זהו , זכרים,"המה משוטטים' עיני ה"

' עיני ה" כאן .מקום של זכר הוא
 מקום , בתקון השכינה למטה,"משוטטות

 ,ים עליונותי שבע עינ,)עומדת(של הנקבה 
  ' לך ה"כנגד זה שכתוב 

 áéúëã ïéìà ïéàìò ïéðéò äòáù)é ã äéøëæ (
åäé éðéò"íéèèåùî äîä äã øúà àäã ïéøåëã 

 àëä åäéà àøåëãã)äã"è æè á (åäé éðéò" ä
 øúà àúúì àúðéëù éðå÷úá úåèèåùî

]ã[àá÷åðä) ã(àîéé÷ ìéá÷ì ïéàìéò ïéðéò àòáù 
 áéúëã àä)äã"àé èë à (åäé êì"ä  

  àîø/á  ב/רמא
 מקום זה משלים .' וגו"לה והגבורהוהגד

מי ימלל " ככתוב ,ערעוד הֹש. לכל עבר
עצמו משערות " זהו שכתוב ".'גבורות ה

 .' וגו"כי לא תמנו' חסדי ה" וכתוב ".ראשי
 למקום )ממקום(ותקונים אלו התעלו 

 ועלה , ואף על גב שכאן נאמר יותר.אחר
 ושלמה המלך ,במשקל עליון ותחתון

 אשרי חלקם של .הצטרכנו לפרשם ו,אמרם
 שיודעים דרך הקדוש ברוך ,הצדיקים יותר

  . וכאן הכל התגלה ליודעי מדות,הוא

åâå äøåáâäå äìåãâä ' ìëì íéìùà øúà éàä
 àøòù åú øèñ]îëà[ áéúëã )á å÷ íéìäú ( éî

åäé úåøåáâ ììîé" áéúëã àåä àãä ä)âé î íù (
 áéúëå éùàø úåøòùî åîöò)áë â äëéà (ãñç é

åäé"åâå åðîú àì éë ä ' å÷ìúñà ïéìà ïéðå÷úå
)>ð"à <øúàî ( àëäã áâ ìò óàå àøçà øúàì

 äàúúå äàìò àì÷úîá ÷éìúñàå éôè øîúà
 ïåì àùøôì àðëéøèöàå ïøîà àëìî äîìùå
 àçøà ïéòãéã øéúé àé÷éãöã ïåä÷ìåç äàëæ

á÷ã"ïéãî éòãéì àééìâúà àìë àëäå ä:  
נאי  זבולן ויששכר ת,אמר רבי יהודה

 ואחד יוצא , אחד יושב ועוסק בתורה.עשו
 שכתוב , ותומך ביששכר,ועושה מסחר

 åãáò éàðú øëùùéå ïìåáæ äãåäé éáø øîà
 ãéáòå ÷éôð ãçå àúééøåàá éòìå áéúé ãç

 áéúëã øëùùéì êéîúå àéèî÷øô)çé â éìùî (
                                                                                                                                                                                     

  .ק נכללים זה בזה"ד שמכאן מתבאר שכל ו"ח יט ע"א על תז"בבהגר' עי א
 )הערת הזוהר(א " קנח עב
 ).א"ד(ב ”א תצא קלו ע” האזינו רצג עג
 ).א"ד( שמות קו ד
' עי). ב"ב סג ע"ה ח"דע' עי, ו"לש(ב "א ורע"ש רמו סע"כמ' ע שהם בסוד נוק"שהוא בסוד עולמות בי ה

כ דמלכות שנפלו בעולם "ק ושב"א כי שורש כולם בניצו"ן סוף דרוש יד ובשער השמות פ"ד ומ"ח שער מ"ע
 .א"עדברינו לעיל כב ' ועי). ב"ב קנג ע"ה ח"דע(ן שלה שנתבררו "הרי הם המ, התהו
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 והיה פורש לימים ".שרומכיה מאוות"
 שהרי הים , וחלקו כך היה,לעשות מסחר

 דרך הירך . ולכן קורא לו ירך.שתווהיה יר
ן ושמח זבול" זהו שכתוב .לצאת ולהיכנס

לחוף ימים " ".בצאתך ויששכר באהליך
 . באותם יורדי הים לעשות מסחר,"ןוישכ

 אף על גב שים אחד היה ".לחוף ימים"
רבי יוסי .  בשני ימים הוא שורה,שתווביר

היו מחפשים סחורה ימים  כל שאר ה,אמר
 מקום ששם ,"תווהוא לחוף אני" .בים שלו

 .נמצאות כל האניות לעשות סחורה
 ירכתו מגיעה , אמר רבי חזקיה,"וירכתו"

תחום שלו נפרד עד אותו  ו,עד גבול צידון
 וסחורה של כל בעלי הסחורה ,מקום

  . ושבים בסחורתם לאותו מקום,סובבים

 ãáòîì éîéá ùéøô äåäå øùåàî äéëîåúå
ä éëä äé÷ìåçå àéèî÷øô äåä àîé àäã äå

 êøé äéì éø÷ êë éðéâáå äéúðñçà>ãäéëøãà 
êøéã< áéúëã àåä àãä ìòéîìå à÷ôðì ) íéøáã

çé âì (êìäàá øëùùéå êúàöá ïåìåáæ çîù 
)âé èî úéùàøá( éùéøô ïåðéàá ïåëùé íéîé óåçì 

 áâ ìò óà íéîé óåçì àéèî÷øô ãáòîì íéîé
 ïéîé ïéøúá äéúðñçàá äéì äåä àîé ãçã

ø àééøù ïøãäî ååä ïéîé øàù ìë øîà éñåé éá
äéìéã àîéá ïéìåôø÷á øúà úåéðà óåçì àåäå 

ïéáøà ìëãâ åúëøéå àúøåçñ ãáòîì ïéçëúùî 
øôñ ìò éèî äéìéã äéúëøé äé÷æç éáø øîàã 

 àéèî÷øôå øúà àåääì ùéøô àîåçúå ïåãéö
 åäéúøåçñá ïéáééúå ïéøçñ àúøåçñ éøàî ìëã

øúà àåääì:  
ולא תשבית מלח "וב  כת,רבי אחא אמר

ברית אלהיך מעל מנחתך על כל קרבנך 
 אלא משום ,"מלח" וכי למה ".תקריב מלח

ר לתת לו שהוא ממרק ומבשם את הַמ
 לא יכול ,מלח) לפי( ואם לא היה ,טעם

כי " זהו שכתוב .רהעולם לסבול את הַמ
שבי וכאשר משפטיך לארץ צדק למדו י

". צדק ומשפט מכון כסאך" וכתוב ".תבל
 שכתוב ,מלח היא ברית שהעולם עומד בוו
קות שמים ואם לא בריתי יומם ולילה ח"

 , לכן נקרא ברית אלהיך".וארץ לא שמתי
  . והים נקרא על שמו,ונקרא ים המלח

 áéúë øîà àçà éáø)âé á àø÷éå ( àìå
éäìà úéøá çìî úéáùú" ìë ìò êúçðî ìòî ê

 ïéâá àìà çìî éàîà éëå çìî áéø÷ú êðáø÷
î åäéàã åàì éàå àîòèàì àøéøî íùáîå ÷øî

éåäïéâá  àøéøî ìáñîì àîìò ìéëé àì àçìî 
 áéúëã àåä àãä)è åë äéòùé ( øùàë éë

 áéúëå ìáú éáùåé åãîì ÷ãö õøàì êéèôùî
)åè èô íéìäú ( çìîå êàñë ïåëî èôùîå ÷ãö

 áéúëã äéá àîéé÷ àîìòã úéøá åäéà) âì äéîøé
äë (ù úå÷ç äìéìå íîåé éúéøá àì íà õøàå íéî

éäìà úéøá éø÷à êë ïéâá éúîù àì" íé éø÷àå ê
äéîù ìò éø÷à àîéå çìîä:  

' כי צדיק ה" כתוב ,רבי חייא אמר
 ומי ,)במים( זה המלח בים ,"צדקות אהב

 לכן כתוב ,שמפרידם גורם לעצמו מיתה
 שהרי זה לא הולך בלי ,"לא תשבית מלח"

 ונקרא , ים אחד הוא,אמר רבי אחא. זה
א יש מקום בים שהוא מים  אל,ימים

 ויש , ויש מקום שבו מים מתוקים,צלולים
 , ולכן קוראים ימים,מקום בו מים מרים

 כל , אמר רבי אבא".לחוף ימים"ועל זה 

 áéúë øîà àééç éáø)æ àé íéìäú ( ÷éãö éë
åäé"àîéá àçìî àã áäà úå÷ãö ä) àééîá(ä 

 êë ïéâá äúéî äéîøâì íéøâ ïåì ùéøôã ïàîå
 àì àã àìá àã àäã çìî úéáùú àì áéúë

éø÷àå àåä ãç íé àçà éáø øîà àìæàå íéîé 
 øúàå ïìéìö ïééî åäéàã àîéá úéà øúà àìà
 ïééî äéá úéàã øúàå ï÷éúî ïééî äéá úéàã
 íéîé óåçì àã ìòå ïðéø÷ íéîé êë ïéâá ïøéøî

                                                                                                                                                                                     

àäéëøã  –ôã "å. 
 ).א"ד( כל הסוחרים אשר הם משוטטים לסחור בשאר ימים היו חוזרים אחר סחורה בים שלו ב
 ).א"ד( ספינות ג
 ).א"ד( גבול ד

ä ôãá ÷çîð"î. 
 )הערת הזוהר( שמות מח ו
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 אחד פרקשבט ושבט וכל אחד ואחד 
  .ים שמתחברים בגוףפרקמאותם 

 àáà éáø øîà ãçå ãç ìëå àèáùå àèáù ìë
àôåâá ïøáçúîã ïéøù÷ ïåðéàî ãç àøù÷:  

 וקם ,רבי אבא היה יושב לילה אחד
 בא רבי ,ד שהיה יושבועב .ק בתורהולעס

שרים אצל תיבת  אמר .יוסי והכה בפתח
 בין כך .ישבו ועסקו בתורה. משקלמצויים 

 , אמר להם.קם בן המארח וישב לפניהם
 "אבי ואת אמיוהחייתם את "מה שכתוב 

 מה ,"ונתתם לי אות אמת" וכתוב ,'וגו
 , יפה שאלת, אמר רבי אבא.רצתה מהם

 עוד , אמר.ר בניו אמ,אבל אם שמעת דבר
 שהרי הם נתנו לה מה שלא רצתה ,שאלה
את תקות חוט השני הזה " שכתוב ,מהם

 היא ,אלא כך למדנו. ' וגו"תקשרי בחלום
והחייתם את " שכתוב ,רצתה סימן חיים

 סימן חיים אינו שורה , ואמרה,' וגו"ביא
 זו אות , ומהי אות אמת,אלא באות אמת

היא  , כך למדנו. משום שבו שרויים חיים,'ו
הם נתנו לה למה  ו,סימן של משהבקשה 

הרי  , הם אמרו,אלא. תקות חוט השני
כנס נ שהרי ,משה הסתלק מן העולם

 סימן , והרי הגיע זמן הלבנה לשלוט,השמש
 תקות , ומהו,יש לנו לתת לךשל הלבנה 

כחוט השני " כמו שנאמר ,חוט השני הזה
 , סימן של יהושע יהיה אצלך".שפתותיך

 קמו רבי אבא .משום שכעת שלטון הלבנה
  ורבי יוסי 

 éòìîì í÷å ãç àéìéì áéúé äåä àáà éáø
 ùèáå éñåé éáø àúà áéúé äåäã ãò àúééøåàá

àçúôààéàìèô÷ àøñôåèá àèôéñ øîà á 
éçéëù äéøá í÷ éëäãà àúééøåàá åòìå åáúé 

 áéúëã éàî ïåì øîà åäééî÷ áéúéå àæéôùåàã
)âé á òùåäé (åâå éîà úàå éáà úà íúééçäå '

 áéúëå)áé íù ( à÷ éàî úîà úåà éì íúúðå
 ìáà úìàù úåàé àáà éáø øîà åäééðî úàòá
 àäã àúìàù åú øîà éøá àîéà éãéî úòîù éà

 úàòá àìã äî äì åáäé ïåðéà áéúëã åäééðî
)çé íù ( ïåìçá éøù÷ú äæä éðùä èåç úå÷ú úà

åâå ' ééçã àðîéñ úàòá àéä àðôéìåà éëä àìà
åâå éáà úà íúééçäå áéúëã ' àðîéñ äøîàå

åäéà éàîå úîà úåàá àìà àééøù àì ééçãâ 
å úà àã úîà úåà ' ïééç ïééøù äéáã ïéâá)å( éëä

 éàîà ïåðéàå úàòá à÷ äùîã àðîéñ àðôéìåà
é äùî éøîà ïåðéà àìà éðùä èåç úå÷ú äì åáä

 àäå àùîù ùéðëúà àäã àîìòî ÷ìúñà àä
 àøäéñã àðîéñ èìùîì àøäéñã àðîæ àèî
 éðùä èåç úå÷ú åäéà éàîå êì áäéîì ïì úéà

 øîà úàã äîë äæä)â ã øéù ( éðùä èåçë
êéúåúôù) åâå êðåúøùé íäéëìîå'( àðîéñ 

éñã àúåðèìåùã ïéâá êáâ àäé òùåäéã àøä
éñåé éáøå àáà éáø åî÷ àúùä  

  áîø/à  א/רמב
 ודאי עתיד אתה להיות , אמרו.ונשקוהו

 , ומיהו,ראש ישיבה או איש גדול בישראל
  .רבי בון

 ùéø éåäîì úðà ïéîæ éàãå åøîà åäå÷ùðå
ïåá éáø åðîå ìàøùéá àáø àøáâ åà àúáéúî:  

 כל בני יעקב שנים עשר ,עוד שאל ואמר
 . שלמעלהגמאוד כסדרו למטהנ ,שבטים

 , בברכותליששכר תמידקודם למה זבולון 
 קודמת ותורה ,והרי יששכר עסקו בתורה

 למה הקדים את זבולון ,בכל מקום
 משה הקדים , אביו הקדים אותו,בברכות

 øñéøú åäìë á÷òéã éåðá øîàå ìéàù åú
 éàîà àìéòìã àðååâë àúúì åøãñúà ïéèáù
 àäå øéãú øëùùéì ïåìåáæ ïàëøáá íéã÷à
 àúééøåàå àúééøåàá äéúåìãúùà øëùùé

 ìëá íéã÷à ïåìåáæ äéì íéã÷à éàîà øúà
                                                           

 ).א"ד( והכה על הפתח א
 והם אינם נוטים לא  לשון המשקל אינו מצוי כי אם בטופסרא קפטלאי שהם שרים וראשים חשוביםב

ל "ים ישרים שכיחי ורטר ודנים שניהם אז משפספירוש אם השר מצוי עם הטפ ).א"ד(לימין ולא לשמאל 
ש ומתלמידי "כשילמדו שנים אז יכונו אל האמת וישקלו דבריהם במאזני צדק כי אחד מחכים לחברו וכמ

דו על האמת תני תנא על חבירו אך האי מעמי(ב "הרש. יותר מכולם כי מחכים את רבו ומעמידו על האמת
לגבי רבו לא נאמר דנהי דמחכים רבו בהערות וחקירות אמנם מתוך כך רבו הוא עומד על האמת אלא 

 ).א"נ) (ן"מאי. ק"ודו' דהוא פתח בחבירי
 )הערת הזוהר(א ”ב ע” ויקרא עג
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על שהוציא פת לזה אלא זבולון זכה . אותו
 לכן הקדימו ,מפיו ונתן לפיו של יששכר

בעל  את זן מי ש, מכאן למדנו.בברכות
 ולא , נוטל ברכות למעלה ולמטה,התורה

 מה שלא , אלא שזוכה לשני שלחנות,עוד
שר שיתברך ו זוכה לע.זוכה בן אדם אחר

 וזוכה להיות לו חלק בעולם ,בעולם הזה
ן ון לחוף ימים ישכוזבול" זהו שכתוב .הבא

לחוף " כיון שכתוב ".והוא לחוף אניות
 אלא ".והוא לחוף אניות" אז למה ,"ימים

 "לחוף אניות" , בעולם הזה"לחוף ימים"
שם אניות " כמו שנאמר ,בעולם הבא

  . ששם הוא שפע העולם הבא,' וגו"יהלכון

 àìà äéì íéã÷à äùî äéì íéã÷à éåáà ïàëøáá
 äéîåôì áäéå äéîåôî àúô ÷éôàã ìò äëæ ïìåáæ
 àëäî ïàëøáá äéì íéã÷à êë éðéâá øëùùéã
 ìéèð àúééøåàã äéøîì ãéòñã ïàî àðôéìåà
 éøúì éëæã àìà ãåò àìå àúúå àìéòî ïàëøá

ì éëæ àøçà ùð øá éëæ àìã äî éøåúôàøúåòà 
 à÷ìåç äéì éåäîì éëæå àîìò éàäá êøáúéã

 áéúëã àåä àãä éúàã àîìòá) èî úéùàøá
âé ( úåéðà óåçì àåäå ïåëùé íéîé óåçì ïåìåáæ

 úåéðà óåçì àåäå éàîà íéîé óåçì áéúëã ïåéë
 àîìòá úåéðà óåçì ïéã àîìòá íéîé óåçì àìà

 øîà úàã äîë éúàã)åë ã÷ íéìäú ( úåéðà íù
âå ïåëìäéå 'éúàã àîìòã åãéâð àåä ïîúã:  

השבעתי אתכם בנות " ,פתח ואמר
ירושלים אם תמצאו את דודי מה תגידו לו 

 וכי מי קרוב למלך כמו ".שחולת אהבה אני
אם תמצאו " , שהיא אומרת,כנסת ישראל

בנות " אלא ,"את דודי מה תגידו לו
 שהם , אלו הם נשמות הצדיקים"ירושלים

דיעים למלך בכל  ומו,תמיד קרובים למלך
 בשעה ,שכך למדנו. יום את עסקי המלכה

 כנסת ישראל ,שהנשמה יורדת לעולם
 שתגיד ,נכנסת עליה בקיום של שבועה

 כדי ,למלך ותודיע לו אהבתה אליו
 משום שחיוב על בן ,ובמה. יס עמוילהתפ

 בלב ,יחד את השם הקדוש בפהיאדם ל
ר הכל כשלהבת הקשורה ו ולקש,ונפש

יס י גורם לפ,ו היחוד שעושה ובאות,בגחלת
 ומודיע למלך אהבתה ,המלך עם המלכה

  .אליו

 øîàå çúô)ä øéùç  ( úåðá íëúà éúòáùä
 åì åãéâú äî éãåã úà åàöîú íà íìùåøé
 úñðëë àëìîì áéø÷ ïàî éëå éðà äáäà úìåçù
 äî éãåã úà åàöîú íà úøîà éäéàã ìàøùé

åäúîùð ïåðéà ïéìà íìùåøé úåðá àìà åì åãéâú ï
 ïéòãåîå øéãú àëìîì ïéáéø÷ ïåðéàã àéé÷éãöã
 éëäã àúéðåøèîã éå÷ñò àîåé ìëá àëìîì
 úñðë àîìòì úúçð àúîùðã àúòùá àðôéìåà
 éåçéã äàîåàã àîåé÷á äìò úìàò ìàøùé
 ïéâá äéáâì äìéã àúåîéçø äéì òãåéå àëìîì
 ùð øá ìò àáåéçã ïéâá äîáå äéãäá àñééôúàì

á àîåôá àùéã÷ àîù àãçéì àùôðá àáì
àñôéèá àøù÷úàã àáåäìùë àìë àøù÷ìåá 

 àëìî àñééôúàì íéøâ ãéáòã àãåçé àåääáå
 äìéã àúåîéçø àëìîì äéì òãåàå àúéðåøèîá

äéáâì:  
 אלו שנים ,"בנות ירושלים" ,דבר אחר
 ירושלים עומדת על , ששנינו,עשר שבטים

 לא , ומי שאמר על שבעה.שנים עשר הרים
ף על גב שהכל  וא.אמר להשלים שלמות

 שיש שבעה ויש ארבעה ויש שנים ,אחד
ודאי על שנים עשר הרים .  והכל אחד,עשר

 ושלשה הרים , שלשה הרים לצד זה.עומדת
 , ואז נקראת חיה, וכן לארבע זויות,לצד זה

היא החיה אשר ראיתי תחת "כמו שנאמר 

 ïéèáù øñéøú ïéìà íìùåøé úåðá øçà øáã
ñéøú ìò íìùåøé ïðéðúã ïàîå àîéé÷ ïéøåè ø

 óàå åîéìù àîìùàì øîà÷ àì äòáù ìò øîàã
 úéàå äòáøà úéà äòáù úéàã ãç àìëã áâ ìò
 àîéé÷ ïéøåè øñéøú ìò éàãå ãç àìëå øñéøú
 àã àøèñì ïéøåè úìúå àã àøèñì ïéøåè úìú

äéç éø÷úà ïéãëå ïééååæ òáøàì ïëåâ úàã äîë 

                                                                                                                                                                                     

 ז עבדו ואזבולון ויששכר תנאי. א ב"ל דף רמ" פירוש שיעשה שותפות עמו בתנאי גמור וכמשא
ח וסגולה זו "מצליח בידו כי הוא יותר טוב מהמטיל מלאי לכיס של ת' בפרקמטיא דעביד זבולון ה

 ).א"נ(ב "הרש. שותפים' בשותפות דוקא נוסף על חולקא שיש לו בעלמא דאתי בתורה חלוקות של ב
 ).א"ד( כשלהבת הקשורה בגחלת ב
 ).א"נ(מ "א.  כמנין חיהג"ב כנזכר הרי הכל כ"ויל דלכן נקרא חיה על שם שבע וארבע "ונ'  היינו מג
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בנות " ואלה נקראות ".אלהי ישראל
  והן, משום שעומדת עליהן,"ירושלים

 זהו .מעידות עדות למלך על כנסת ישראל
שבטי יה עדות לישראל להודות "שכתוב 
 אשרי חלקם של , אמר רבי יהודה".'לשם ה

 ,ישראל שיודעים דרכי הקדוש ברוך הוא
אלהיך ' כי עם קדוש אתה לה"עליהם כתוב 

  .' וגו"'ובך בחר ה

 øîà)åè é ìà÷æçé (çú éúéàø øùà äéçä àéä ú
äìà" ïéâá íìùåøé úåðá ïåø÷à ïéìàå ìàøùé é

 ìò àëìîì àúåãäñ éãäñ ïåðéàå åäééìò àîéé÷ã
 áéúëã àåä àãä ìàøùé úñðë)ã áë÷ íéìäú (

é éèáù"åäé íùì úåãåäì ìàøùéì úåãò ä" ä
 éòãéã ìàøùéã ïåä÷ìåç äàëæ äãåäé éáø øîà

á÷ã éåçøåà" áéúë åäééìò ä)á ãé íéøáã ( íò éë
ì äúà ùåã÷åäé"éäìà ä"åäé øçá êáå ê"åâå ä':  

בץ בין ור גרם רויששכר חמ"
 וכי יששכר , אמר רבי אלעזר".יםיהמשפת

 ,סק בתורהו אם משום שע,נקרא חמור
 . למה חמור,נקרא לו סוס או אריה או נמר

 ולא , משום שחמור נושא משא,אלא אמרו
 ואין בו ,בועט באדונו כמו שאר הבהמות

לשכב במקום  ולא חושש ,גסות הרוח
 שעסקו , יששכרכמו כן כאן .קןומת

 ולא בועט , נוטל משא התורה,בתורה
 כמו , ואין בו גסות הרוח,בקדוש ברוך הוא

החמור שלא חושש לכבודו אלא לכבוד 
 כמו ,"בץ בין המשפתיםור" ).רבו(רבונו 

 , וחיי צער תחיה,שאמרנו ועל הארץ תישן
  .ובתורה אתה עמל

á õáåø íøâ øåîç øëùùéíéúôùîä ïé 
)ãé èî úéùàøá( øëùùé éëå øæòìà éáø øîà 

 ïéâá éà éø÷à øåîç> àúééøåàá ìãúùàã
äééø÷ð <) ìãúùéãàúééøåàáïðéø÷ ( åà ñåñ äéì 

 ïéâá åøîà àìà øåîç éàîà øîð åà äéøà
 øàùë äéøàîá èéòá àìå àìåèî ìéèð øåîçã

éøéòáà ùééç àìå çåøä úåñâ äéá úéà àìå 
ï÷úúî øúàá áëùîì øëùùé éëä óåà 

 àìåèî ìéèð àúééøåàá äéúåìãúùàã
á÷á äéá èéòá àìå àúééøåàã" äéá úéà àìå ä

 øåîçë çåøä úåñâ>àìã <)àìå(ì ùééç  àø÷é
äéøîã àø÷éì àìà äéìéãá íéúôùîä ïéá õáåø 

 äéçú øòö ééçå ïùéú õøàä ìòå ïðéøîàãë
>ìîò äúà äøåúáå<:  

 "בץור גרם רויששכר חמ" ,דבר אחר
אורי וישעי ממי ' לדוד ה" , פתח ואמר,'וגו

 כמה ,"מעוז חיי ממי אפחד' אירע ה
 כמה חביבים ,חביבים הם דברי התורה

אותם שעוסקים בתורה לפני הקדוש ברוך 
 לא פוחד , שכל מי שעוסק בתורה,הוא

 שמור , שמור הוא למעלה,מפגעי העולם
   אלא , ולא עוד.הוא למטה

å õáåø íøâ øåîç øëùùé øçà øáãåâ ' çúô
 øîàå)à æë íéìäú (åäé ãåãì" éîî éòùéå éøåà ä

åäé àøéà" ïéáéáç äîë ãçôà éîî ééç æåòî ä
 ïåðéà ïéáéáç äîë àúééøåàã ïéìî ïåðéà

á÷ éî÷ àúééøåàá éìãúùîã" ïàî ìëã ä
>ìãúùàã <)ìãúùéã( ìéçã àì àúééøåàá 

 àúúì àåä øéèð àìéòì àåä øéèð àîìò éòâôî
àìà ãåò àìå  

  áîø/á  ב/רמב
כל פגעי העולם ומוריד אותם מכניע ש

 בשעה ,בא וראה. לעומק תהום רבה
 וכלבים , הפתחים נסתמים,שנכנס הלילה

יתן  ונ,וחמורים שורים ומשוטטים בעולם
 וכל בני העולם ,רשות להשחיתלהם 

 ונשמות הצדיקים ,ישנים במטותיהם
 כשמתעוררת רוח .עולות להתענג למעלה

 קדושה  שלהתעוררות ,צפון ונחלק הלילה

âô ìëì úéôëãé é÷îåòì ïåì úéçàå àîìòã éò
àéìéì ìàòã àúòùá éæç àú àáø àîåäúãâ 

ùå ïééøù éøîçå éáìëå ïéîéúñ ïéçúô ïèà
 àîìò éðá ìëå àìáçì åùø úáéäééúàå àîìòá
 ïé÷ìñ àéé÷éãöã ïåäúîùðå åäééñøòá éîééð
 âéìôúàå ïåôö çåø øòúà ãë àìéòì àâðòúàì
 øîúàå àîìòá øòúà àùéã÷ àúåøòúà àéìéì

                                                           

 ).א"ד( נושא משאו ואינו בועט באדונו כשאר בהמות א
á) äéáøã(ôã "å. 

 )הערת הזוהר(א ” לעיל קעב עג
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 וזה נאמר בכמה ,מתעוררת בעולם
אשרי חלקו של אותו אדם . מקומות

 כיון .שעומד באותה שעה ועוסק בתורה
 את כל אותם המינים ,שהוא פותח בתורה

 , תהום רבהיהרעים הוא מכניס לנקב
 ומורידו בשרים שתחת , את החמורמכניעו

 ,לכן יששכר. מושלהעפר של זוהמת ה
 את החמור ומוריד מכניע ,השעסקו בתור

 שהוא עולה ,המעלות םפגאותו מאותו 
 , ושם מדורו בין המשפתים,להזיק לעולם

בא וראה מה . בין זוהמת השרים שבעפר
וירא מנחה כי טוב ואת הארץ כי " ,כתוב

 ".בדונעמה ויט שכמו לסבול ויהי למס ע
 . זו תורה שבכתב,"חה כי טובווירא מנ"
 .זו תורה שבעל פה ,"ואת הארץ כי נעמה"
ל התורה  לסבול ֹע,"ויט שכמו לסבול"

 ,"בדוויהי למס ע" . בה ימים ולילותקדביול
דבק נלהיות עובד את הקדוש ברוך הוא ו

  .בו ולהתיש את עצמו בה

 ùð øá àåääã äé÷ìåç äàëæ éúëåã äîëá
 àúééøåàá ìãúùàå àúòù àéääá íéà÷ åäéàã

ë àúééøåàá çúô åäéàã ïåéë ïéùéá ïéðéæ ïåðéà ì
 äéì úéôëå äáø àîåäúã éá÷åðá ïåì ìéòà

àøôò úåçúã éøñôèá äéì úéçðå øåîçìà 
 äéúåìãúùàã øëùùé êë éðéâá àøñ÷ éîäåæã

àåääî äéì úéçðå øåîçì äéì úéôë àúééøåàáá 
 éåùå àîìò à÷æðì ÷éìñ åäéàã úåìòîä íøâ
 éøñôèã éîäåæ ïéá íéúôùîä ïéá äéøåãî

àøôòãâç àú  áéúë äî éæ)åè èî úéùàøá (
 èéå äîòð éë õøàä úàå áåè éë äçåðî àøéå
 áåè éë äçåðî àøéå ãáåò ñîì éäéå ìåáñì åîëù
 äøåú àã äîòð éë õøàä úàå áúëáù äøåú àã
 àìåò ìáñîì ìåáñì åîëù èéå äô ìòáù
 ãáåò ñîì éäéå éìéìå éîåé äá à÷áãìå àúééøåàã

á÷ì çìô éåäîì"ìå äéá à÷áãúàìå ä àùúà
äá äéîøâ:  

רבי שמעון ורבי יוסי ורבי חייא היו 
 אמר רבי .הולכים מהגליל העליון לטבריה

 שכל מי שיודע , נלך ונעסוק בתורה,שמעון
 .ב בנפשוי מתחי,ק בתורה ולא עוסקולעס

ל הארץ  אלא נותנים עליו ֹע,ולא עוד
ויט שכמו " שכתוב ביששכר ,ושעבוד רע

מו שנאמר  כ, סטה,"ויט" מה זה ".לסבול
 מי שסוטה דרכו ועצמו ".ויטו אחרי הבצע"

ויהי למס " מיד ,ל תורהשלא לסבול ֹע
להנחיל " ,פתח רבי שמעון ואמר". בדוע
 אשריהם ".תיהם אמלאוצרוהבי יש ואוא

 שכל , אותם שעוסקים בתורה,בני העולם
 נאהב למעלה ונאהב ,מי שעוסק בתורה

 .שת העולם הבאו ויורש בכל יום יר,למטה
 מה זה ".הבי ישולהנחיל א"הו שכתוב ז
 שלא פוסקים מימיו , זהו עולם הבא,"יש"

 ונוטל שכר טוב עליון שלא זוכה ,לעולמים
 ולכן רמז לנו ".ש"י" ומהו ,בו אדם אחר

 , יש שכר,סק בתורהובשמו של יששכר שע
  .ש" י,זהו שכר של אותם שעוסקים בתורה

æà à÷ ååä àééç éáøå éñåé éáøå ïåòîù éáø éì
 êäéð ïåòîù éáø øîà äéøáèì äàìò àìéìâî
 àìãúùàì òãéã ïàî ìëã àúééøåàá ìãúùðå
 àìå äéùôðá áééçúà ìãúùà àìå àúééøåàá
 àãåáòùå àòøàã àìåò äéì ïéáäéã àìà ãåò
 åäî ìåáñì åîëù èéå øëùùéá áéúëã àùéá

 øîà úàã äîë àèñ èéå)ù"â ç à ( éøçà åèéå
äéîøâå äéçøà àèñã ïàî òöáä ìáñîì àìã 

 éáø çúô ãáåò ñîì éäéå ãéî àúééøåàã àìåò
 øîàå ïåòîù)àë ç éìùî ( ùé éáäåà ìéçðäì

 ïåðéà àîìò éðá ïåðéà ïéàëæ àìîà íäéúåøöåàå
 ìãúùàã ïàî ìëã àúééøåàá éìãúùîã
 àúúì íéçøúàå àìéòì íéçøúà àúééøåàá
 àãä éúàã àîìòã àúåøé àîåé ìëá ïéñçàå

åà ìéçðäì áéúëã àåä àîìò àã ùé éàî ùé éáä
 áè øâà ìèðå ïéîìòì éåîéî ÷ñô àìã éúàã

é åäéà éàîå àøçà ùð øá äéá éëæ àìã äàìò" ù
 øëùùéã àîù ïì æéîø êë éðéâáå]ìãúùàã [

                                                                                                                                                                                     

 שהכניע החמור שהוא מדרגה ממדרגות תוקף דין החיצונים אשר הוא תחת העפר בתהום רבה ששם א
 ).א"ד(ל מושל והוא הכניעו "קסרא ר. הזוהם

á  àåä äî)ôã"å.(  
 הקליפות שהם זוהם מושלים בעולם התחתון בתוקף דינם להעניש בני עולם הראוים לכך והם טפסרי ג

פירוש ראש מקור הזוהמא שר וטפסר שלהם שבמחילות עפר הורידו עד  ).א"ד(רים של אדונים ו"עליהם ר
 ).א"נ(ב "הרש. אמבטי התחתונה בכח תורתו



úéùàøá 

1079 

)ìãúùéã( àøâà àåä àã øëù ùé àúééøåàá 
é àúééøåàá éìãúùîã ïåðéàã"ù:  

חזה הוית עד די כרסון רמיו "כתוב 
הייתי רואה עד ( .'גוועתיק יומין יתב ו

). 'שהכסאות נזרקו ועתיק יומים יושב וגו
 כשנחרב ,"חזה הוית עד די כרסון רמיו"

 שנים , שני כסאות נפלו,בית המקדש
 כי , שנים למעלה.למעלה ושנים למטה

 כסא של .התרחקה התחתונה מהעליונה
 . וכסא דוד נפל,יעקב התרחק מכסא דוד

ני  ש".השליך משמים ארץ"זהו שכתוב 
 ואותם בעלי , ירושלים,כסאות למטה

 כדוגמא והכסאות שלמטה .התורה
 היינו , בעלי התורה,הכסאות שלמעלה

 ירושלים היינו כסא של .כסא של יעקב
 ,]כסאות" [וןועד די כרס" ועל זה כתוב .דוד

 וכולם לא , כסאות רבים נפלו.ולא כסא
 ,בא וראה. נפלו אלא מעלבונה של תורה

 כל ,ת עוסקים בתורהכשאותם צדיקי אמ
 של שאר ,אותם כחות שאר העמים

 כל החיילות שלהם נכפים ולא ,החיילות
מנים ו מז)ש"וי( וישראל ,שולטים בעולם

 חמור , ואם לא.עליהם להעלותם על הכל
ל בין ופיגורם לישראל ללכת לגלות ול

 , וכל זה למה,ט עליהםוהעמים ולשל
 ,וקן לפניו ומת,"חה כי טובווירא מנ"משום 

ויכול להרויח בגללה כמה טובות וכמה 
 ,ל תורהטה דרכו שלא לסבול ֹעס ו,כסופים

  ".בדוויהי למס ע"לכן 

 áéúë)è æ ìàéðã ( ïååñøë éã ãò úéåä äæç
åâå áéúé ïéîåé ÷éúòå åéîø ' éã ãò úéåä äæç

 ïååñøë éøú àùã÷î éá áøçúà ãë åéîø ïååñøë
ïéâá àìéòì éøú àúúì éøú àìéòì éøú åìôð 
 á÷òéã àééñøë äàìòî äàúú ú÷éçøúàã
 úìôð ãåãã àééñøëå ãåãã àééñøëî ú÷éçøúà

 áéúëã àåä àãä)à á äëéà ( íéîùî êéìùä
 éøàî ïåðéàå íìùåøé àúúì ïååñøë éøú õøà
 ïååñøëã àðååâë àúúìã ïååñøëå àúééøåàã
 á÷òéã àééñøë åðééä àúééøåàã ïåäéøî àìéòìã

òå ãåãã àééñøë åðééä íìùåøé éã ãò áéúë àã ì
 àì åäìëå åìôð ïéàéâñ ïååñøë àéñøë àìå ïååñøë
 ïåðéà ãë éæç àú àúééøåàã äðåáìòî àìà åìôð
 ïéô÷åú ïåðéà ìë àúééøåàá éìãúùî èåù÷ éàëæ
 ïåäìã ïéìéç ìëå ïéìéç øàùã ïéîò øàùã

ëúà ìàøùéå àîìòá éèìù àìå ïééô>éå"ù< 
åäééìò ïîãæàààì éàå àìë ìò ïåì à÷ìñì  øåîç 

ìàøùéì ïåì àîøâá éðéá ìôðîìå àúåìâá êäéîì 
 àøéå ïéâá éàîà àã ìëå åäééìò èìùîìå àéîîò
 çååøîì ìéëéå äéî÷ àð÷úîå áåè éë äçåðî
 äéçøåà àèñå ïéôåñë äîëå ïéáè äîë äðéâá
 ñîì éäéå êë ïéâá àúééøåàã àìåò ìáñîì àìã

ãáåò:  
הדודאים נתנו ריח ועל פתחינו "כתוב 
 .' וגו"ם חדשים גם ישניםכל מגדי

 אלו )הדודאים( ,"הדודאים נתנו ריח"
  וימצא " כמו שנאמר ,אותם שמצא ראובן

 áéúë)ãé æ øéù ( ìòå çéø åðúð íéàãåãä
åâå íéðùé íâ íéùãç íéãâî ìë åðéçúô '

 çéø åðúð íéàãåãä)íéàãåãä ( ïåðéà ïéìà
 øîà úàã äîë ïáåàø çëùàã)ãé ì úéùàøá (

àöîéå  
  øâî/à  א/רמג

 ולא התחדשו דברי ,"דודאים בשדה
 כמו שנאמר ,תורה אלא על ידיו בישראל

. ' וגו"ומבני יששכר יודעי בינה לעתים"
 הם גרמו להיות ,"ועל פתחינו כל מגדים"

 על פתחי בתי כנסיות ובתי ,על פתחינו
 ,"חדשים גם ישנים" ".כל מגדים" ,מדרשות

כמה דברים חדשים ועתיקים של התורה 

 àúééøåàã éìî ïùãçúà àìå äãùá íéàãåã
 øîà úàã äîë ìàøùéá éåãé ìò àìà)äã" áé à

âì (å íéúòì äðéá éòãåé øëùùé éðáîååâ ' ìòå
 íéãâî ìë åðéçúô)äéù"ãé æ ù ( åîøâ ïåðéà

 éúáå úåéñðë éúá éçúô ìò åðéçúô ìò éåäîì

                                                           

מ "א. ל" כל הקליפות כניוכנעויה את לומדי תורה להחזיקם ללימוד שמכחם ל מושל עליהם להגב" רא
 ).א"נ(

וקרא . הגליות וכל הצרות הם בעון ביטול תורה שנאמר בפשע יעקב כל זאת'  וכן תנא דבי אליהו דבב
ג דסבר התם דקרא כתיב גם על "ף ידי "בהגהות זהר חדש כ”הכי כתיב על עזבם את תורתי וכתב הרמז ע

 ).א"נ(ן " מאי.השני
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 לקרב את ישראל ,ו על ידיהםשהתגל
לדעת מה " זהו שכתוב .לאביהם שלמעלה

 מכאן ,"דודי צפנתי לך". "יעשה ישראל
 שכל מי שעוסק בתורה כראוי ויודע ,למדנו

 אותם ,לחדש דברים ולחדד דברים כראוי
 וכנסת ,הדברים עולים עד כסא המלך

 .ישראל פותחת להם שערים וגונזת אותם
ך הוא ובשעה שנכנס הקדוש ברו
 מוציאה ,להשתעשע עם הצדיקים בגן עדן

 והקדוש ברוך הוא מסתכל ,אותם לפניו
 אז הקדוש ברוך הוא מתעטר .בהם ושמח

 זהו .בעטרות עליונות ושמח במלכה
 ".חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך"שכתוב 

 זהו ,ומאותה שעה דבריו כתובים בספר
אשרי ". ויכתב ספר זכרון לפניו"שכתוב 

 אשריו ,מי שעוסק בתורה כראויחלקו של 
 עד כאן .בעולם הזה ואשריו בעולם הבא

 בכח של , זרוע שנכללת בכל,שלטון יהודה
ים של הזרוע פרק שלשה ,כל הצדדים

  .להתגבר על הכל

 éìî äîë íéðùé íâ íéùãç íéãâî ìë úåùøãî
 àúééøåàã ïé÷éúòå ïàúãç>ïééìâúàã <

)àééìâúàã( ïåäåáàì ìàøùéì àáø÷ì åäééãé ìò 
 áéúëã àåä àãä àìéòìã)äáã"à é 'âì áé (

ùé äùòé äî úòãì êì éúðôö éãåã ìàø) æ øéù
ãé ( ïàî ìë àðôéìåà àëäî>ìãúùàã <

)ìãúùéã( éãçîì òãéå úåàé à÷ãë àúééøåàá 
 ïéìî ïåðéà úåàé à÷ãë ïéìî éúåúãçìå ïéìî
 çúô ìàøùé úñðëå àëìîã àééñøë ãò ïé÷ìñ

á÷ ìàòã àúòùáå ïåì æéðâå ïéòøú ïåì" ä
 ú÷éôà ïãòã àúðâá àéé÷éãö íò àòùòúùàì

éî÷ ïåìá÷å ä"á÷ ïéãë éãçå åäá ìëúñî ä" ä
 àãä àúéðåøèîá éãçå ïéàìò ïéøèòá øèòúî

 áéúëã àåä)íù ( éúðôö éãåã íéðùé íâ íéùãç
àúòù àéääîå êìà àãä àøôñá ïéáéúë éåìî 

 áéúëã àåä)æé â éëàìî ( åéðôì ïåøëæ øôñ áúëéå
 à÷ãë àúééøåàá ìãúùàã ïàî äé÷ìåç äàëæ

 àîìò éàäá àåä äàëæ úåàé àîìòá àåä äàëæå
 àòåøã äãåäéã àúåðèìåù àëä ãò éúàã
 ïéøù÷ úìú ïéøèñ ìëã àìéçá àìëá ìéìëúàã

àìë ìò àøáâúàì àòåøãã:  
 רבי ".דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל"

 דן ידין , פסוק זה כך יש לו לומר,חייא אמר
 או דן ידין לשבטי ישראל ,לשבטי ישראל

כאחד "ך  ואחר כ,"דן ידין עמו" מהו .כאחד
 הוא שכתוב בו , אלא דן,"שבטי ישראל

 , שהוא ירך שמאל,"מאסף לכל המחנות"
  .והולך בסוף

ìàøùé éèáù ãçàë åîò ïéãé ïã)  úéùàøá
æè èî( äéì úéà éëä àø÷ éàä øîà àééç éáø 

 øîéîì>ïéãé ïã< ïéãé ïã åà ìàøùé éèáùì 
 øúáìå åîò ïéãé ïã åäî ãçàë ìàøùé éèáùì

àøùé éèáù ãçàë äéá áéúëã àåä ïã àìà ì
)äë é øáãîá ( àëøé àåäã úåðçîä ìëì óñàî

àúééøúáì ìéæàå àìàîù:  
 , כיון שיהודה וראובן נוסעים,בא וראה

 ונוסע דגל ,הלוים והארון פורשים דגלים
 ירך ימין נוסעת .אפרים שהוא למערב

 זבולון שהוא , ואם תאמר.ותהמדמבעלי 
ן שמח זבול" שכתוב בו ,נכנס ויוצא

 אלא ודאי .' וגו"וירכתו" וכתוב ,"בצאתך
 מלכות ,בא וראה. יהודה נכלל מהכל

 ויהודה הוא מלכות ,העליונה נכללת מהכל
 כמו שמלכות עליונה נכללת .תחתונה

 כך גם מלכות תחתונה נכללת ,מהכל

 éàåéì ïéìèð ïáåàøå äãåäéã ïåéë éæç àú
 åäéàã íéøôàã àìâã ìéèðå ïéìâã ïéùøô àðåøàå

ðéîé àëøé áøòîìàèñ÷ éøéñô÷á ìéèð àá éàå 
 äéá áéúëã ÷éôðå ìàò åäéàã ïìåáæ àîéú

)æé âì íéøáã ( áéúëå êúàöá ïìåáæ çîù
)âé èî úéùàøá(åâå åúëøéå  ' äãåäé éàãå àìà

 ìéìëúà àìéòìã åëìî éæç àú àìëî ìéìëúà
 åëìîã äîë äàúú åëìî åäéà äãåäéå àìëî

                                                                                                                                                                                     

לעילא ומילי כתובין לתתא  כתובין' ח מילך ר"י במדרש שיר השירים בז"בשל לר" והכי אמר אליהו זא
א מגרמייזא דכל מי שמגלין לו רזי תורה ואינו כותב "י פרשה נשא כתב משם מהר"אפרים בכ' ור. ש"ע

 ).א"נ(ן "מאי. עתיד ליתן את הדין
 ).א"ד(קפטירי הוא מלשון קפסירי דעלמא וקפטירי מדות כנודע ' י ירך הימין נוסע מבעלי מדות כי פב

 ).א"נ(ב "הרש.  תחלה בחשיבות מדות המהלך וירך ימין החשוב נוסע בראשונהעירכו ימינא נוס
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. חוו כדי להתגבר בכ, מירך, מגוף,מהכל
 תורה נתנה ".מימינו אש דת למו"כתוב 

 ובגוף ,גבורה נכללת בימין ו,מצד הגבורה
 כך גם הסדר הראשון הוא .וירך ובכל

 , מלכות שבאה מצד של גבורה,יהודה
 , ובכל נכללת, בגוף ובירך,ונכללת בימין

  .כמו שהמלכות העליונה נכללת מהכל

 äàúú åëìî éîð éëä àìëî ìéìëúà äàìò
ìéìëúà àøáâúàì ïéâá àëøéî àôåâî àìëî 

 áéúë äéô÷åúá)âì íéøáãá  (ðéîéî"à å"ã ù" ú
åîìà äøåáâå áéäééúà äøåáâã àøèñî àúééøåà 

 éîð éëä àìëáå àëøéáå àôåâáå àðéîéá ìéìëúà
 àøèñî éúàã åëìî åäéà äãåäé äàîã÷ àøãñ
 àìëá àëøéáå àôåâá àðéîéá ìéìëúàå äøåáâ

àìéòìã åëìîã äîë ìéìëúààìëî ìéìëúà :  

 ודרום , שהוא לצד דרום,סדר שני ראובן
 ,את כל כח הימיןיהודה נטל  .הוא ימין
 כמו , המלכות מראובןשנאבדהמשום 
 ונטל אותה ,"פחז כמים אל תותר"שנאמר 

קף הימין שהיה ו והתגבר בת,יהודה
לאדני ' נאם ה" , וכך כתוב בדוד,מראובן

  משום ששמאל נכללת בימין,"שב לימיני
עשה ' ימין ה" זהו שכתוב .חווומתחזק בכ

  . יהודה וראובן היו שתי זרועות.' וגו"חיל

 íåøã øèñì åäéàã ïáåàø àðééðú àøãñ
 ìéèð äãåäé àðéîéã àìéç ìëå àðéîé åäéà íåøãå

 ïáåàøã ïéâá äéìãéáàúàá  äîë åëìî äéðî
øîà úàã) ã èî úéùàøá( øúåú ìà íéîë æçô 

 øáâúàå äãåäé äéì ìéèðå äåäã àðéîéã àô÷åúá
 ãåãá áéúë ïëå ïáåàøî)à é÷ íéìäú (åäé íàð" ä

 ìéìëúà àìàîùã ïéâá éðéîéì áù éðãàì
 áéúëã àåä àãä äéìéçá ó÷úúàå àðéîéá) íù

åè çé÷ (åäé ïéîé"åâå ìéç äùåò ä ' ïáåàøå äãåäé
ååä ïéòåøã ïéøú:  

 , שהוא ירך ימין,סדר שלישי אפרים
 שהוא ,)זה(ודן  .ונוסע לפני השמאל תמיד

 ועל כך הוא , נוסע בסוף,ירך שמאל
 והולך ,המאסף לכל המחנות לצבאותם

 משום ,יהודה נוטל כח בשתי זרועות. בסוף
 , אבדה ממנו הבכורה, שהוא ימין,שראובן

 ועל זה כתוב ביהודה ,נה והמלכותוהכה
 ,בא וראה". ידיו רב לו ועזר מצריו תהיה"

 ".גדולויעש המלך שלמה כסא שן "כתוב 
 גמאודהכסא של שלמה עשה אותו כ

 שלמעלה )של כאן( צורות וכל ה,שלמעלה
וישב שלמה על " ועל זה כתוב .עשה כך
 וכן . מלך דבר סתום הוא".למלך' כסא ה

ן וושלמה ישב על כסא דוד אביו ותכ"
  . שעמדה הלבנה בשלמות,"תו מאדומלכ

 íéøôà äàúéìú àøãñ>ã< àðéîé àëøé åäéà
îù éî÷ àìèðå ïãå øéãú àìà>)àã (åäéàã <) àã

åäéà ( àã ìòå àúééøúáì ìéèð àìàîù àëøé
 àåä)äë é øáãîá ( úåðçîä ìëì óñàîä

 àìéç ìéèð äãåäé àúééøúáì ìéæàå íúåàáöì
 àðéîé åäéàã ïáåàøã ïéâá ïéòåøã ïéøúá

ãéáàúàâ ìòå àúåëìîå àúðåäë àúåøéëá äéðî 
 äãåäéá áéúë àã)æ âì íéøáã (åì áø åéãé øæòå 

 áéúë éæç àú äéäú åéøöî)î"çé é à ( ùòéå
 ãáò äîìùã àééñøë ìåãâ ïù àñë äîìù êìîä

 ïéð÷åéã ìëå àìéòìã àðååâë äéì)àëäã (
>àìéòìã< áéúë àã ìòå àëä ãáò )äã" èë à

âë (åäé àñë ìò äîìù áùéå"äã êìî êìîì 
>äìî< ïëå àåä àîéúñ )î"áé á à ( áùé äîìùå

ëúå åéáà ãåã àñë ìò àîéé÷ã ãàî åúåëìî ïå
àúåîìùàá àøäéñ:  

 ואחר כך , בהתחלה,"דן ידין עמו"
   , כיחודו של עולם, כאחד"שבטי ישראל"

 ìàøùé éèáù øúáìå àúéîã÷á åîò ïéãé ïã
íìåò ìù åãåçéë ãçàë  

                                                                                                                                                                                     

 )הערת הזוהר(א ”עד ע ).א"ד(ת "ת אדם וש"ת וס" רא
á  øéáòúà)ñ" àúàòãéá (–ôã "å 
â )øéáòúà (–ôã "å. 

 ).ד"ש כו ע"הקדו(א "ז תיקון כב דף עו ע"תיקוב ו"ח לז ע"תז' עי ד
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  âîø/á  ב/רמג
 שהוא יחידי עשה ,כמו שהיה בשמשון

 ולא הצטרך , ודן והרג כאחד,דין בעולם
 , דן, רבי יצחק אמר".ן עמודן ידי. "סמך

 ואם . אורב על דרכים ושבילים,היינו נחש
 גם כמו כן ,תאמר על שמשון לבדו הוא

 מאסף )נחש קטן( זהו נפש אחרת ,למעלה
 . ואורב בדרכים ובשבילים,לכל המחנות

 ,אחר כך מכאן יוצאים חיילות ומחנות
 ,אותם שאורבים לאנשים על חטאים

 .כתפיהםשזורקים אותם לאחור אחרי 
 טרם , נחש הקדמוני למעלה,אמר רבי חייא

  .שיתבסם ביין של שמחה

 àðéã ãéáò éàãéçé åäéàã ïåùîùá äåäã äîë
 ïã êîñ êéøèöà àìå àãçë ìéè÷å ïéàãå àîìòá

 åîò ïéãé)æè èî úéùàøá ( ïã øîà ÷çöé éáø
 àîéú éàå ïéìéáùå ïéçøåà ìò ïéîë àéåç åðééä

ä óåà àåä éåãåçìá ïåùîù ìòã éîð éëã àìéòì
ð àåä àãô àøçà ù)ñ"àèåæ ùçð à( ìëì óñàî 
 úåðçîä)äë é øáãîá(  ïéìéáùå ïéçøåàì ïéîëå

 ïàîëã ïåðéà é÷ôð àëäî ïééøéùîå ïéìéç øúáì
øã ïéáåç ìò àùð éðáìà åäì ïéî>àøåçàì< 

åäééôúë øúáà éðåîã÷ä ùçð àééç éáø øîà 
åãéçã àøîçá íñáúé àìã ãò àìéòìá:  

 כמו שיש דרך , בא וראה". דרךנחש עלי"
 והים נפרד , כך גם יש דרך למטה,למעלה

 ויש דרך אחת שבאה ,לכמה דרכים בכל צד
 ומגדל דגים רעים ,ומגדילה את הים

 דגים , כמו שהוציאו מים למטה.למיניהם
 ו זגמאוד כ, דגי צפרדע, דגים רעים,טובים

משתמטים ר שאוכ. דגים רעים למיניהם
 .רוכבים על סוסיהם נראים ,מדרך הים

כל מאסף ל שהוא ,ואלמלא הנחש הזה
 אורב בסוף הדרכים ומפזר אותם ,המחנות

 מצד של . היו מחריבים את העולם,לאחור
 , בא וראה.אלה יוצאים מכשפים לעולם

ולא הלך כפעם בפעם "בבלעם כתוב 
 משום שהם עומדים ,"לקראת נחשים

יהי " ,ראה מה כתוב. ללחש בכשפי העולם
 אלא ,"עלי דרך" מה זה ".ש עלי דרךדן נח
 מכחיש , אחריו]שנמשך [ מי שעוסק,נחש

 אותה דרך עליונה , ומיהו.פמליה של מעלה
הנותן בים " כמו שנאמר ,שיוצאת מלמעלה

 כאלו , מי שעוסק אחריו, נחש.' וגו"דרך
 ,הולך על אותה דרך עליונה להכחישו

משום שמאותה דרך נזונים העולמות 
 דן למה הוא בדרגה , תאמרואם. העליונים

ואת להט החרב " אלא ככתוב ,הזו
 כך ".ר את דרך עץ החייםוהמתהפכת לשמ

ר ו כדי לשמ,' וגו"שך עקבי סוסוהנ"גם 
 תיקון , אמר רבי אלעזר.אותו לכל המחנות

 כסא של שלמה , בא וראה.הכסא הוא

ìò ùçð êøã é)æé èî úéùàøá ( äîë éæç àú
 àúúì êøã úéà éîð éëä àìéòì êøã úéàã
 úéàå øèñ ìëá ïéçøåà äîëì àîé àùøôúîå
 ïéùéá ïéðåð éáøå àîé éâñàå éúàã ãç àçøåà

ïéáè ïéðåð àúúì ïééî å÷éôàã äîë åäééðæìá ïéðåð 
àéðòãøåò éðåð ïéùéáâ ïéùéá ïéðåð àã àðååâë 

î éèîúùî ãëå åäééðæì ïåæçúà àîéã àçøà
 åäéàã àéåç éàäã àìîìàå åäééñåñ ìò ïéáëø
 ïåì øãáå ïéçøà óåñì ïéîë ïééøéùî ìëì ùéðë

ååä àøåçàìã >éùèùèî <)éùèøèî(àîìò ä 
 éæç àú àîìòì ïéùøç ïé÷ôð éðäã àøèñî

 áéúë íòìáá)à ãë øáãîá ( íòôë êìä àìå
 ïéîéé÷ ïåðéàã ïéâá íéùçð úàø÷ì íòôá

 éùøçá àùçìì ïã éäé áéúë äî éîç àîìò
 ïàî ùçð àìà êøã éìò éàî êøã éìò ùçð
 éàîå àìéòìã àéìîô ùéçëà äéøúáà ìãúùàã
 úàã äîë àìéòìî ÷éôðã äàìò êøã àåää åäéà

 øîà)æè âî äéòùé (åâå êøã íéá ïúåðä ' ùçð
 àåää ìò ìéæà åìéàë äéøúáà ìãúùàã ïàî
 êøã àåääîã ïéâá äéì àùçëàì äàìò êøã

ðæúà å>ïéîìò< åäéà éàîà ïã àîéú éàå éàìò 
 áéúëãë àìà àã àâøãá)ãë â úéùàøá ( úàå

 õò êøã úà øåîùì úëôäúîä áøçä èäì

                                                           

 שאורבים לבני אדם על העבירות שמשליכים בני אדם אחורי כתפיהם ואינם משגיחים להרהר תשובה א
 ).א"ד(עליהם 

 אנפין 'ה בניקוד אלקים כי טובים דודיך מיין ע" יין המשמח הוי,ל"ז, ד"ה ע"ז צ"תיקועל א "גרהבב 'עי ב
ר "הנזכר באד" היין טוב"והוא בחינת , ס" שזהו גילוי המוב"ע לד ע" ב' ועי.ל"עכ, נביווהוא יין המשומר בע

  .ב"קכח ע
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בקשרי ] אמרחף[מרפרף  נחש אחד ,המלך
  .השרביט שלמעלה מהאריות

åâå ñåñ éá÷ò êùåðä éîð éëä íééçä ' àøèðì ïéâá
ùî ìëì äéìé àðå÷ú øæòìà éáø øîà ïééø

îìùã àééñøë éæç àú åäéà àééñøåëãä àëìî 
 àèéáøù éøåè÷á óøôøî àéåç ãç àìéòì

àúåéøàîå:  
 "לפעמו במחנה דן' ותחל רוח ה"כתוב 

 , שמשון היה נזיר עולם, בא וראה.'וגו
 והתגבר בו כח , העולם הוא]מן[ופרוש 

 והוא היה נחש בעולם הזה כנגד ,חזק
ירש  שהרי ,עמים עובדי כוכבים ומזלות

יהי דן " שכתוב ,שת חלק ברכת דן אביוויר
 נחש ,ייאאמר רבי ח. ' וגו"נחש עלי דרך

 סוד התקון של , אמר לו, שפיפון מהו,ידוע
 כך גם אותו ,מכשפים שנחש הוא שפיפון

 , בא וראה. בכל היה יודע,בלעם הרשע
 לפעמים בזה ולפעמים ,"וילך שפי"כתוב 

 כך זה , דן אין דרגתו בזה,ואם תאמר. בזה
 )לאותו( אלא התמנה על דרגה זו ,ודאי

 ממונים , ושבח הוא שלו,להיות צד אחרון
 וכבוד הוא ,נה על זהו וממ,של המלך בזה

 וכסא המלך נתקן .לכל אותם הממונים
 בכל אותם הממונים ,בכל אותם הממונים

 הן לטוב ,שתחתיהם נפרדות דרכים ודרגות
 וכולם נאחזים בתקוני הכסא ,והן לרע

 . בנקב תהום רבה, ולכן דן לצד צפון.הללו
ו שבצד צפון כמה קבוצות מחבלים הזדמנ

 וכולם שרים ממונים להרע את ,לשם
לישועתך "לכן התפלל יעקב ואמר . העולם

 בכל השבטים לא אמר לישועתך ,"'קויתי ה
זק של וקף חו משום שראה לו ת,אלא בזה

  . מרחש דין להתגבר,הנחש

 áéúë)äë âé íéèôåù (åäé çåø ìçúå" ä
åâå ïã äðçîá åîòôì ' íìåò øéæð ïåùîù éæç àú

àîìò ùéøôå äåä àìéç äéá øáâúàå åäéà 
 ïéîò ìá÷ì àîìò éàäá àéåç äåä àåäå àôé÷ú

åëò" éäåáà ïãã àúëøáã à÷ìåç úðñçà àäã í
 áéúëã úéøé)æé èî úéùàøá ( éìò ùçð ïã éäé

åâå êøã ' éàî ïåôéôù àòéãé ùçð àééç éáø øîà
 åäéà ùçðã ïéùøçã àðå÷úã àæø äéì øîà åäéð

 íòìáã òùø àåää éîð éëä ïåôéôù äåä àìëá
 áéúë éæç àú òãé)â âë øáãîá ( éôù êìéå

 åàì ïã àîéú éàå éàäá ïéðîæìå éàäá ïéðîæì
 ìò àðîúà àìà éàãå àåä éëä éàäá äéâøã

 àã àâøã)àåääì (>éåäîì< àúééøúá àøèñ 
ðîîå éàäá àëìîã ïðîî äéìéã åäéà àçáùåà 

 àééñøëå ïéðîî ïåðéà ìëì åäéà àø÷éå éàä ìò
ðéà ìëá àëìîã ïðîî éðä ìëá ï÷úúà ïðîî ïå

 ïä áèì ïä ïéâøãå ïéçøåà ïùøôúî åäééúåçú
 àééñøëã éðå÷ú éðäá ïãçàúà åäìëå ùéáì
 àáø àîåäúã àá÷åðá ïåôö øèñì ïã êë éðéâáå
 ïîú ïðîãæà ïé÷éøè éìéáç äîë ïåôö øèñã

àîìò àùàáàì àøèñ÷ã àøéñôè åäìëåæ éðéâá 
åäé éúéå÷ êúòåùéì øîàå á÷òé éìö êë" ä

)çé èî úéùàøá (éèáù ìëáí øîà÷ àì 
 àô÷åú äéì àîçã ïéâá éàäá àìà êúòåùéì

àðéã àùçøî àéåçã àôé÷úçàøáâúàì :  
éáøì éîçîì éìæà ååä äé÷æç éáøå éñåé éáø רבי יוסי ורבי חזקיה היו הולכים לראות 

                                                                                                                                                                                     

   א
 ).הערת הזוהר(שמות ל  ב
יקים רוכבים על סוסים ולולא שהנחש דקדושה אורב להם על אם הדרך זרמז למ ).א"ד( צפרדעים ג

 ).א"נ(ב "הרש. ומפזרם לאחור היו משחיתים העולם
.  רוכבו אחור שאלו שנזדווגו יחד סוס ורוכבו כנזכר מפילים ארצה ומחזירים לאחוריהםולפש וי" וזד

 ).א"נ(ח "ז
 ).א"ד(עולם '  מחריבוה
 ).א"ד(היה מרפרפף בקשר השרביט שהיה לשלמה המלך למעלה מהאריות '  נחש או
נה יוצאים וממ' ופירוש בנוקבא דתהומא רבא היא בינה דקלי ).א"ד( שרים המושלים להרע בעולם ז

 ).א"נ(ב "הרש. שדים מזיקין להרע לעולם כי טפסר הוא שר ומושל ממונה
ç  àðéãã)ôã"å.( 
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 אמר רבי .את רבי שמעון בקפוטקיא
 זה שאמרנו לעולם יסדר אדם ,חזקיה

 .שבחו של רבונו ואחר כך יתפלל תפלתו
 ,רוצה להתפלל תפלתומי שלבו טרוד ו

 ולא יכול לסדר את שבח רבונו ,והוא בצרה
 אף על גב שלא ,אמר לו.  מה הוא,כראוי

 סדור ושבח של ,יכול לכוון לבו ורצונו
 אלא יסדר את שבח .רבונו למה שיגרע

  רבונו אף על גב 

éøîàã éàä äé÷æç éáø øîà àé÷èåô÷á ïåòîù ïð
 éìöé øúáìå äéøîã àçáù ùð øá øãñé íìåòì
 äàìöì éòáå ãéøè äéáìã ïàî éàä äéúåìö

 àøãñì ìéëé àìå å÷òá åäéàå äéúåìö)àçáù (
]äéçáù[ äéì øîà àåä éàî úåàé à÷ãë äéøîã 

 àøåãñ àúåòøå àáì àðååëì ìéëé àìã áâ ìò óà
 äéçáù øãñé àìà òøâ éàîà äéøîã àçáùå

áâ ìò óà äéøàîã  
  ãîø/à  א/דרמ

 זהו . ויתפלל תפלתו,שלא יכול לכוון
צדק ' תפלה לדוד שמעה ה"שכתוב 

 , בתחלה"צדק' שמעה ה" ".הקשיבה רנתי
 ואחר .דור של שבח רבונוימשום שהוא ס

 מי ".הקשיבה רנתי האזינה תפלתי"כך 
 עליו ,שיכול לסדר שבח רבונו ולא עושה

מע וגם כי תרבו תפלה אינני ש"כתוב 
את הכבש האחד תעשה "כתוב . 'ו וג"ידיכם

בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין 
 בא . תפלות כנגד תמידין תקנום".הערבים

 גם  כך בהתעוררות שלמטה מתעורר,וראה
 ובהתעוררות שלמעלה גם כך ,למעלה

 עד שמגיעה ההתעוררות ,למעלה ממנו
 ,למקום שצריך הנר להדלק ונדלק

ובהתעוררות העשן שלמטה נדלק נר 
 כל ,)מנורות( וכשזה נדלק ,למעלה

 ומתברכים ,המנורות האחרות דולקות
 נמצא שהתעוררות .ממנו כל העולמות

הקרבן תיקון העולם והברכות של כל 
 , מתחיל העשן לעלות,הרי כיצד. העולמות

נים על העולם ו קדושים שממצורותאותם 
 ומעוררים את , להתעורר)נתקנים(נהנים 

שנאמר  כמו ,שלמעלההדרגות בתשוקה 
 אלה .' וגו"אגים לטרףוהכפירים ש"

מעוררים לדרגות עליונות שמעליהן עד 
 עד שרוצה המלך ,שההתעוררות מגיעה

ובתשוקה שלמטה נובעים . להתגבר במלכה
 שהרי לא ,מים תחתונים כנגד מים עליונים

נובעים מים עליונים אלא בהתעוררות של 
 , ואז התשוקה נדבקת,תשוקה שלמטה

 ,תחתונים כנגד מים עליוניםונובעים מים 
 וכל המנורות ,והעולמות מתברכים

 ועליונים ותחתונים נמצאים ,דולקות
  .בברכות

 àåä àãä äéúåìö éìöéå àðååëì ìéëé àìã
 áéúëã)à æé íéìäú (åäé äòîù ãåãì äìôú" ä

åäé äòîù éúðø äáéù÷ä ÷ãö" àúéîã÷á ÷ãö ä
 øúáìå äéøîã àçáùã àøåãñ åäéàã ïéâá

ø äáéù÷ä ìéëéã ïàî éúìôú äðéæàä éúð
 áéúë äéìò ãéáò àìå äéøîã àçáù àøãñì

)åè à äéòùé ( òîåù éððéà äìôú åáøú éë íâ
åâå íëéãé ' áéúë)èì èë úåîù ( ùáëä úà

 äùòú éðùä ùáëä úàå ø÷áá äùòú ãçàä
 éæç àú íåð÷ú ïéãéîú ãâðë úåìôú íéáøòä ïéá
 àìéòì éîð éëä øòúà àúúìã àúåøòúàá

øòúàáå ãò äéðî àìéòì éîð éëä àìéòìã àúå
 à÷ìãàì àðéöåá àéòáã øúàì àúåøòúà éèîã

àúúìã àððúã àúåøòúàáå ÷éìãàåà ÷éìãà 
 åäìë ïéðéöåá ÷éìãà éàä ãëå àìéòì àðéöåá
 åäìë äéðî ïàëøáúîå ïé÷ìã ïéðøçà ïéðéöåá
 àðå÷ú àðáø÷ã àúåøòúàã çëúùà ïéîìò

àù ãöéë àä åäìë ïéîìòã ïàëøáå àîìòã éø
 ìò ïðîîã ïéùéã÷ ïéð÷åéã ïåðéà à÷ìñì àððú

 ïåðäúà àîìò>ð"ïð÷úúà à< ïéøòúîå àøòúàì 
>ïéâøãì< øîà úàã äîë àìéòìã àôåñëá 
)àë ã÷ íéìäú ( óøèì íéâàåù íéøéôëä>åâå' <
)íìëà ìàî ù÷áìå( ïéìà à ïéàìò ïéâøãì ïéøòú

 àëìî éòáã ãò àúåøòúà éèîã ãò åäééìòã
àúéðåøèîá àøáçúàì ïéòáð àúúìã àôåñëáå 

 ïéòáð àì àäã ïéàìò ïééî àìá÷ì ïéàúú ïééî
 àúúìã àôåñëã àúåøòúàá àìà ïéàìò ïééî
 ïéàúú ïééî ïéòáðå ÷áãúà àúáåàéú ïéãëå
 ïéðéöåáå ïàëøáúî ïéîìòå ïéàìò ïééî ìá÷ì

ïàëøáá éçëúùî ïéàúúå ïéàìòå ï÷éìã åäìë:  

                                                           

תחילין להאיר הנרות עליונות שהם האצילות בשפעם מ בהתעוררות העשן למטה מהקרבנות גורם שא
 ).א"נ(ב "הרש. פירוש בכסופא בחמדה ותאוה כמו נכספה וגם כלתה נפשי ).א"ד(
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 כהנים ולוים מתעוררים ,בא וראה
 הכל , אמר רבי חזקיה.ל בימיןלחבר שמא

 כהנים , אבל כך שמעתי,כך הוא ודאי
 , וזה מעורר ימין, זה מעורר שמאל,ולוים

משום שהתחברות זכר אל הנקבה אינו 
שמאלו " כמו שנאמר ,אלא בשמאל וימין

 ואז מתחבר ".תחת לראשי וימינו תחבקני
 והעולמות , ותשוקה נמצאת,הזכר בנקבה

. חתונים בשמחה ועליונים ות,מתברכים
 ,ולכן כהנים ולוים מעוררים דבר למטה

 שהכל ,לעורר תשוקה וחביבות למעלה
 נמצא שהקרבן יסוד .תלוי בימין ובשמאל

 שמחה של , תיקון של העולם,העולם
 ודאי , אמר רבי יוסי.עליונים ותחתונים

 וכך שמעתי הדבר , וכך הוא,יפה אמרת
  והכל עולה, ואני שמעתי זה,ושכחתי אותו

 וצריך , עכשיו תפלה במקום קרבן.באחד
 ואם לא ,אדם לסדר שבח רבונו כראוי

דור י ס, בא וראה. אין תפלתו תפלה,יסדר
 מי ,שלם של שבחו של הקדוש ברוך הוא

 שבזה ,שיודע ליחד את השם הקדוש כראוי
 עליונים ותחתונים ונמשכותמתעוררות 

  .ברכות לכל העולמות

àì éøòúî éàåéìå éðäë éæç àú àøáçú
 àåä éëä àìë äé÷æç éáø øîà àðéîéá àìàîù
 øòúà àã éàåéìå éðäë àðòîù éëä ìáà éàãå
 àúåøáçúàã ïéâá àðéîé øòúà àãå àìàîù
 àìàîùá àìà åäéà åàì àá÷åð éáâì àøåëãã

 øîà úàã äîë àðéîéå)å á øéù ( úçú åìàîù
 øáçúà ïéãëå éð÷áçú åðéîéå éùàøì>øëã< 

çëúùà àúáåàéúå àá÷åðá ïéëøáúî ïéîìòå 
 éàåéìå éðäë àã ìòå åãéçá éàúúå éàìòå

éøòúî)ï( àôåñë àøòúàì àúúì äìî 
 àìàîùå àðéîéá àéìú àìëã àìéòì àúåáéáçå

 àîìòã àãåñé àðáø÷ã çëúùà]àðå÷ú [
)ïéðå÷ú( éáø øîà ïéàúúå ïéàìòã åãéç àîìòã 

 éëäå àåä éëäå úøîà à÷ øéôù éàãå éñåé
 äì àðéùðàå äìî àðòîù àä àðòîù àðàå

 àðáø÷ã øúàá àúåìö àúùä à÷ìñ ãçá àìëå
 úåàé à÷ãë äéøîã àçáù àøãñì ùð øá éòáå
 àú àúåìö äéúåìö åàì äéúåìö øãñé àì éàå

á÷ã àçáùã íéìù àøåãñ éæç" òãéã ïàî ä
 ïéøòúî éàäáã úåàé à÷ãë àùéã÷ àîù àãçéì

ïéîìò åäìëì ïàëøá éãâðå ïéàúúå ïéàìò:  
 לא השרה הקדוש ברוך ,אמר רבי חזקיה

הוא את ישראל בגלות בין העמים אלא כדי 
 שהרי הם ,שיתברכו שאר העמים בגללם

. ברכות מלמעלה למטה בכל יוםממשיכים 
 ראו נחש אחד ,ד שהיו הולכיםועב .הלכו

 . וסטו מן הדרך, בדרך)ומצדד(שהיה מסבב 
 .הרג אותווהנחש  ,רבא אליהם איש אח

 .ותו איש שמתהחזירו ראשיהם וראו את א
 ודאי אותו נחש עשה את שליחות ,אמרו
פתח רבי .  ברוך הרחמן שהצילנו.רבונו

 מתי ,"יהי דן נחש עלי דרך" ,יוסי ואמר
ואת " שכתוב , בימי ירבעם,היה דן נחש

 על , למה נתן שם עלי דרך".האחד נתן בדן
 )אותו דרך שעולים(ע ו כדי למנ,אותו הדרך

 וזה דן ).לו שםולא יע(שלא יעלו לירושלים 
 עלי דרך ,היה להם נחש לישראל עלי דרך

 .' וגו"ויועץ המלך" כמו שנאמר ,ודאי
 . שעקץ את ישראל,"רחון עלי אושפיפ"

á÷ éøùà àì äé÷æç éáø øîà" ìàøùéì ä
 øàù ïåëøáúéã ïéâá àìà àéîîò éðéá àúåìâá

ïåäéðéâá ïéîòà àìéòìî ïàëøá ïéãâð ïåðéà àäã 
 àéåç ãç åîç åìæà ååäã ãò åìæà àîåé ìë àúúì

>øçñî÷ äåäãá) åøèñà( <)øèñà( åèñ àçøàá 
àçøàîâ äéì ìéè÷ åäééáâì àøçà ùð øá àúà 

åäééùéø åøãäà àéåçã ùð øá àåääì äéì åîçå 
ã äéøîã àúåçéìù ùçð àåää éàãå åøîà úéî

 éñåé éáø çúô àððéáæùã àðîçø êéøá ãéáò à÷
 êøã éìò ùçð ïã éäé øîàå)æé èî úéùàøá (

 áéúëã íòáøéã éåîåéá ùçð ïã äåä éúîéà)î" à
èë áé ( ïîú áéäééúà éàîà ïãá ïúð ãçàä úàå

 òðîúéã çøà àåää ìò êøã éìò) êøã àåää
ïé÷ìñã àìå íìùåøéì ïîú ïå÷ìñéàãå ( >) àåää

                                                           

ל לא גלו " רזש"יושפע שפע שניצוצי הקדושה שבהם יוכלו לעלות לקדושה ואתיא כמק ש" אפשר דהא
 ).א"נ(ן "מאי. ק"פו גרים ודוסאלא כדי שיתו

 ).א"נ(ב "הרש. מסבב הולך ושוב ).א"ד(באמצע הדרך ) ומכה( נחש אחד היה מקיף ב
 ).א"ד( היו נוטים עצמם מן הדרך בשביל הנחש ג
 ).א"ד( החזירו ראשם לאחוריהם ד
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 ,רחווהכל לא היה אלא עלי דרך ועלי א
ג וע מישראל שלא יעלו לירושלים לחגולמנ

ד וחגיהם ולהקריב קרבנות ועולות ולעב
  .שם

)ïîú ïå÷ìñé àìå (ïã àãå < ìàøùéì ùçð ïåì äåä
 øîà úàã äîë éàãå êøã éìò êøã éìò)çë íù (

åâå êìîä õòåéå ' ïåì õé÷òã çøà éìò ïåôéôù
 éìòå êøã éìò àìà äåä àì àìëå ìàøùéì
 ïå÷ìñé àìã ìàøùéî àòðîúàì àçøåà

 íìùåøéì ïååìòå ïéðáø÷ àáø÷ìå åäééâç âçéîì
 ïîú çìôîì  

  ãîø/á  ב/רמד
 בשעה שהגיעו הברכות ליד ,בא וראה

 ראה את דן ,משה לברך את כל השבטים
 חזר וקשר אותו ,שהיה קשור בנחש

ולדן אמר דן גור אריה " זהו שכתוב ,באריה
 שיהיה )שהוא( כדי , למה".יזנק מן הבשן
ם קשור  של ארבעה הדגלי,ראשית וסוף

גור אריה " כמו שנאמר , שהוא מלך,ביהודה
 וסוף , והוא ראשית הדגלים,"יהודה

 ,' וגו"דן גור אריה" שכתוב ,הדגלים הוא דן
  .להיות ראשית וסוף קשורים במקום אחד

 äùîã àãéì ïàëøá åèîã àúòùá éæç àú
 øéè÷ äåäã ïãì àîç íéèáù åäìëì àëøáì

àéåçáàéøàá äéì øè÷ øãäà àáåä àãä  à
 áéúëã)áë âì íéøáã ( äéøà øåâ ïã øîà ïãìå

 ïéâá àîòè éàî ïùáä ïî ÷ðæé)åäéàã (>àäéã< 
ãã àôåñå àúåøéù ' åäéàã äãåäéá øéè÷ ïéìâã

 øîà úàã äîë àëìî)è èî úéùàøá ( øåâ
 ïéìâãã àôåñå ïéìâãã àúåøéù àåäå äãåäé äéøà

åâå äéøà øåâ ïã áéúëã ïã ' àúåøéù éåäîì
çá øéè÷ àôåñåøúà ã:  

 , רבי חייא אמר".'לישועתך קויתי ה"
והוא יחל "כמו שנאמר ) כמו שכתוב(

 אמר ".להושיע את ישראל מיד פלשתים
 והרי , וכי למה קויתי,חייא' ר) רבי אחא(

הסתלק יעקב מן העולם באותו הזמן 
 למה אמר שהוא מחכה ,מלפני שנים

 ודאי , אמר לו)אלא ודאי( .לאותה הישועה
והיה כאשר ירים משה "תוב סוד הדבר ככ

 כמו כן . ישראל סתם,"ידו וגבר ישראל
 ,"והוא יחל להושיע את ישראל" ,כאן

לישועתך קויתי " לכן אמר .ישראל סתם
 . ויפה, ודאי כך הוא,אמר רבי חייא". 'ה

ק ואשרי חלקם של הצדיקים שיודעים לעס
 כמו ,בתורה כדי לזכות בה בחיים שלמעלה

רך ימיך לשבת על ואכי הוא חייך ו"שנאמר 
  .' וגו"האדמה

åäé éúéå÷ êúòåùéì" ä)çé èî úéùàøá ( éáø
 øîà àééç)áéúëãë (>øîà úàã äîë<)  íéèôåù

ä âé ( íéúùìô ãéî ìàøùé úà òéùåäì ìçé àåäå
øîàø  'àééçâ äåä ÷éìñ àäå éúéå÷ éàîà éëå 

 éàîà ïéðù äîëî àðîæ àåääá àîìòî á÷òé
äòåùé àåääì äëçî åäéàã øîàã äéì øîà 

 áéúëãë äìîã àæø éàãå)àé æé úåîù ( äéäå
 íúñ ìàøùé ìàøùé øáâå åãé äùî íéøé øùàë

 ìàøùé úà òéùåäì ìçé àåäå àëä óåà) íéèôåù
ä âé (>ìàøùé< êúòåùéì øîà êë éðéâá íúñ 

åäé éúéå÷" øéôùå àåä éëä éàãå àééç éáø øîà ä
 àìãúùàì éòãéã àéé÷éãöã ïåä÷ìåç äàëæ

àúééøåàá úàã äîë àìéòìã ïééçì äá éëæîì 
 øîà)á ì íéøáã ( êéîé êøåàå êééç àéä éë

åâå äîãàä ìò úáùì':  
 רבי ".ד עקבוגד גדוד יגודנו והוא יג"

 מגד נשמע שהרי חיילות יצאו ,ייסא אמר
 בכל מקום . משמע שכתוב גד, קרבלחוםל

 á÷ò ãåâé àåäå åðãåâé ãåãâ ãâ) èî úéùàøá
èé ( ïéìéç àäã òîúùà ãâî øîà àñéé éáø

 øúà ìëá ãâ áéúëã òîùî àáø÷ àçâàì ïå÷ôé

                                                           

 ).א"ד(' ש יהי דן נחש וגו" שהיה קשור בנחש כמא
 ).א"ד(' ש ולדן אמר דן גור אריה וגו" החזיר וקשר אותו באריה כמב

â )ñ" ààçà éáø) (ôã"å.( 
ã) ñ"éàãå àìà à(ôã "å. 
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 , חיילות ומחנות יוצאים מהם,ת"ל דל"גימ
 ומכאן ,ת לוקח"ל נותן ודל"שהרי גימ

 כמה חיילות וכמה מחנות )ומושכת(
 נמשך אותו נהר ש,בא וראה. תלויים בהם
 ,פסק מימיו לעולמיםנ לא ,ויוצא מעדן

 ולכן עומדים כמה ,והוא משלים לעניים
 ועל זה .חיילות וכמה מחנות ונזונים מכאן

 , וזה לוקט ולוקח, זה מוציא ונותן,גד
ר רבי אמ. ונזונים הבית וכל אנשי הבית

 , אלמלא שהיה גד מבני השפחות,יצחק
 זהו .השעה עמדה לו להשלים יותר מהכל

 חסר "בגד" וכתוב , קרי,שכתוב בא גד
 , שהרי השעה עומדת בשלמות,ף"אל

אחי בגדו " זהו שכתוב .והסתלקה ממנו
 משך משום שאותו נהר ש,"כמו נחל

 חסר "בגד" וכתוב ,הסתלק באותה שעה
ץ הקדושה  ולכן לא זכה באר,ף"אל

 מנין ,רבי יהודה אמר. והסתלק ממנה
פחז " ככתוב , צורהלראובן שהיה כזה

 שהסתלקו המים ולא ,"כמים אל תותר
 ושניהם לא , והרי נתבאר במה פגם,ונמשכ

  וחיילות ומחנות,זכו בארץ הקדושה
 בא . להנחיל לישראל את הארץהוציאו

 זהו . השתלם באשר, מה שנפגם בגד,וראה
 שמנה לחמו והוא יתן מאשר"שכתוב 

  .ת"ל לדל" עכשיו השלים גימ".מעדני מלך

îéâ"ìàìã " àäã åäééðî é÷ôð ïééøùîå ïéìéç ú
âîé"ìãå áéäé ì" àëäîå èé÷ì ú>)ð"à (àëùîå< 

éæç àú åäá ïééìú ïééøéùî äîëå ïéìéç äîëá 
 éåîéî ïé÷ñô àì ïãòî ÷éôðå ãéâðã øäð àåää
 äîë éîéé÷ àã ìòå éðëñîì íéìùà àåäå ïéîìòì
 ãâ àã ìòå àëäî åðæúàå ïééøéùî äîëå ïéìéç
 ìëå àúéá ïæúàå èé÷ðå èé÷ì àãå áéäéå ÷éôà àã

åäã àìîìà ÷çöé éáø øîà àúéá éùðàä ãâ 
åçôù éðáîàîìùàì äéì àîéé÷ àúòù úâ øéúé 

 áéúëã àåä àãä àìëî)íùàé ì  ( éø÷ ãâ àá
áéúëåãìà øñç ãâá " àîéé÷ àúòù àäã ó

 áéúëã àåä àãä äéðî ÷ìúñàå åîéìùá) å áåéà
åè ( ãéâðã øäð àåääã ïéâá ìçð åîë åãâá éçà

ìà øñç ãâá áéúëå àúòù àéääá ÷ìúñà" ó
 ÷ìúñàå àùéã÷ àòøàá äëæ àì àã ìòå äðéî

 àðååâ éàäë äåäã ïáåàøì ïéðî øîà äãåäé éáø
 áéúëãë)ã èî úéùàøá ( øúåú ìà íéîë æçô

 äîá øîúà àäå åãéâð àìå ïééî å÷ìúñàã
 ïéìéçå àùéã÷ àòøàá åëæ àì åäééåøúå íéâôà
 àòøà ìàøùéì åäì àðñçàì å÷éôà ïééøéùîå
 àãä øùàá íéìúùà ãâá íéâôúàã äî éæç àú

 áéúëã àåä)ë íù (î ïúé àåäå åîçì äðîù øùà
îéâ íéìùà àúùä êìî éðãòî"ìãì ì"ú:  

רבי אלעזר ורבי אבא נשמטו במערת 
 שהיו ,קף השמשו שנכנסו מפני ת,לוד

 נסובב את , אמר רבי אבא.הולכים בדרך
 פתח רבי אלעזר .המערה הזו בדברי תורה

שימני כחותם על לבך כחותם על " ,ואמר
 ".בת יהרשפיה רשפי אש שלה' זרועך וגו

 , אבל לילה אחד היה,בפסוק זה התעוררנו
כשהייתי עומד לפני אבא ושמעתי ממנו 

 שאין שלמות ורצון ותשוקת כנסת ,דבר
ישראל בקדוש ברוך הוא אלא בנשמות 

 שהם מעוררים נביעת המים ,הצדיקים

 àúøòîá åèéîúùà àáà éáøå øæòìà éáø
àô÷åú éî÷ åìàòã ãåìãä éìæà ååäã àùîùã 

 éìîá àúøòî éàä øçñð àáà éáø øîà àçøàá
øîàå øæòìà éáø çúô àúééøåàãå) å ç øéù (

åâå êòåøæ ìò íúåçë êáì ìò íúåçë éðîéù '
 àðøòúà àø÷ éàä äé úáäìù ùà éôùø äéôùø

àðéåä ãë äåä ãç àéìéì ìáà äéá éî÷ íéà÷ 
 àúåòøå åîéìù úéìã äìî äéðî àðòîùå àáà

á÷á ìàøùé úñðëã àôåñëå"àìà äæ ïåäúîùðá 

                                                                                                                                                                                     

 )הערת הזוהר(ב ” רלד עא
 ).א"ד(מטות ' ש בפ"ל כמ"חובזה המאמר תבינהו מסוד בני גד ובני ראובן למה נשארו '  פיב
 .יהל אור' עי ג
ל למה נפגם גד ולא אשר אחיו ותירץ שלא היה ליעקב להזדווג בשפחה ולכן הראשון " תמה הרמדד

כ למה לא נפגם דן שהיה בן בלהה ועוד אשר בשביל שהוא "נפגם ואשר כיון דדש דש ולאו מלתא הוא דא
ר תלוי בדרך יציאת נשמתו ל והדב"ל בטעם שנשאר גד בחו"י זצ"ש האר"והאמת דלא זכר מ. נשכר' ב

 ).א"נ(י "כ ז"הרמ. ייתי לה מהאי קרא בגדו כמו נחלמשהיתה דרך נקב המים ו
 ).א"ד( שהיה החמימות גדול כל כך עד שהיו צריכין ליכנס במערה ה
 )הערת הזוהר(א ” שמות קיד עו
 )הערת הזוהר(ב ” סח עז
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 ובאותה שעה ,התחתונים כנגד העליונים
שלמות הרצון והתשוקה בדבקות אחת 

  . לעשות פירות

 àéîã åòéáð éøòúî ïåðéàã àéé÷éãöã ïåäúîùðá
 åîéìù àúòù àéääáå éàìò éìá÷ì éàúú

 ïéøéô ãáòîì àãç å÷éáãá àôåñëå àúåòøã  
 אחר שנדבקו זה בזה והיא ,בא וראה
ותם שימני כח" , היא אומרת,קבלה רצון

 אלא דרכו של ,"כחותם" למה ".על לבך
 אף על גב , כיון שנדבק במקום אחד,חותם

שם באותו ו הרי נשאר ר, ממנועוזבש
שם וכל ו שכל הר, ממנובזעומקום ולא 

 כך אמרה כנסת .הדמות שלו נשאר בו
תי בזע אף על גב ש, הרי נדבקתי בך,ישראל

  ממך והלכתי

éá÷ àéäå àãá àã å÷áãúàã øúá éæç àú úì
úøîà àéä àúåòø  éàîà êáì ìò íúåçë éðîéù

 ÷áãúàã ïåéë íúåçã äéçøà àìà íúåçë
 øàúùà àä äéðéî éãòúàã áâ ìò óà ãç øúàá
 åîéùø ìëã äéðî éãòà àìå øúà àåääá åîéùø
 úñðë äøîà êë øàúùà äéá äéìéã àð÷åéã ìëå
 éãòúàã áâ ìò óà êá àð÷áãúà àä ìàøùé

ìéæàå êðéî  
  äîø/à  א/רמה

 כדי ,"שימני כחותם על לבך" ,לגלות
 כחותם הזה שישאר ,שישאר כל דמותי בך

  .כל דמותו באותו מקום שנדבק בו

 êáì ìò íúåçë éðîéù àúåìâá)äéù"å ç ù (
 íúåç éàäë êá éð÷åéã ìë øàúùéã ïéâá

ãà ÷áãúàã øúà àåääá äéð÷åéã ìë øàúù
 äéá  

 , חזקה היא,"כי עזה כמות אהבה"
 בשעה , ששנינו.גוףדת הרוח מהיכפר

שאדם מגיע להסתלק מן העולם ורואה מה 
 הרוח הולכת בכל איברי הגוף ,שרואה

 כמי שהולך בים בלי ,והגלים עולים
 בא . עולה ויורד ולא מועיל לו,משוטים

שי ו ק)להם( ואין ,ונפרד מכל איברי הגוף
זק ו כך ח.כמו היום שנפרדת הרוח מהגוף

וך הוא האהבה של כנסת ישראל לקדוש בר
פרד יזק המות בשעה שרוצה הרוח להוכח

 כל מי ,"קשה כשאול קנאה. "מהגוף
 אין אהבתו ,שאוהב ולא קושר עמו קנאה

 . הרי האהבה השלמה, כיון שקנא.אהבה
מכאן למדנו שצריך אדם לקנא לאשתו כדי 

 שהרי מתוך ,מהישיתקשר עמה אהבה של
קשה " מה זה .כך לא יתן עינו באשה אחרת

לא מה שאול קשה בעיני  א".כשאול
 כך קנאה קשה בעיני ,הרשעים לרדת אליו

דבר . מי שאוהב ומקנא להפרד מאהבה
 , מה שאול,"קשה כשאול קנאה" ,אחר

 ,בשעה שמורידים אליה את הרשעים
מודיעים להם חטאיהם על מה הורידו 

 הוא , כך מי שמקנא, וקשה להם,אותם
 כמה )וחושד(תובע על חטאו ומחשב 

. ז נקשר בו קשר האהבה וא,מעשים
 מה זה ,"רשפיה רשפי אש שלהבת יה"
 זו שלהבת שבוערת ויוצאת ".שלהבת יה"

 äáäà úåîë äæò éë)íù ( àéä àôé÷ú
 øáã àúòùá ïðéðúã àôåâ ïî àçåøã åùéøôë

çå àîìò ïî à÷ìúñàì éèî ùð éîçã äî éî
ìëá àìæà àçåøà éåìâìâ ÷éìñå àôåâã éôééù 

]ìéæàã ïàîë) [àìæàã äîë( ïéèééù àìá àîéá 
 àúà äéì àééðäî àìå úéçðå ÷éìñ] ìéàúùàå

ìëî) [ìë åøàúùàå( úéìå àôåâ éôééù )ïåäì (
 åôé÷úáàôåâ ïî àçåø ùéøôã àîåéá åôé÷ú 

á÷ éáâì ìàøùé úñðëã åîéçøã" åôé÷úë ä
úòùá àúåîã àôåâ ïî àùøôúàì àçåø éòáã à

 äàð÷ ìåàùë äù÷)íù ( àìå íéçøã ïàî ìë
 ïåéë àúåîéçø äéúåîéçø åàì äàð÷ äéîò øéù÷

àä éð÷ã)é( àðôéìåà ïàëî íéìúùà àúåîéçø 
 øù÷úéã ïéâá äéúúðàì äàð÷ì ùð øá éòáã
 éåðéò áéäé àì êë åâî àäã íéìù àúåîéçø äîò

äî àìà ìåàùë äù÷ åäî àøçà åúðéàá ìåàù 
éáééçã åäééðéòá àéù÷ï äàð÷ êë äéá úçéîì 

 àùøôúàì éð÷å íéçøã ïàîã åäééðéòá àéù÷
 äî äàð÷ ìåàùë äù÷ øçà øáã àúåîéçøî

 ïéúçðã àúòùá ìåàù>ïåì< äéá àéáééçì 
 àéù÷å äéì ïéúçð äî ìò åäééáåç ïåì ïéòéãåî

ã ïàî êë åäì áéùçå äéáåç ìò òáú àåä éð÷
>ð" àãéùçå<ãáåò äîë  àøåù÷ ïéãëå ïé

                                                           

 .)הערת הזוהר(ב ” ויקרא קכו עא
á  êë-ôãá óñåð "å. 
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 , ומיהו.מתוך שופר שהוא מתעורר ושורף
שמאלו תחת " זהו שכתוב .השמאל
 שורף שלהבת של דבר אחר ,"לראשי

האהבה של כנסת ישראל אל הקדוש ברוך 
מים רבים לא יוכלו לכבות את "ולכן . הוא
 , שהרי כשבא הימין שהוא מים".הבההא

 ולא נכבתה שלהבת ,פת האהבהימוסיף שר
 זהו ,"וימינו תחבקני" כמו שנאמר ,השמאל

 ,"מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה"
  .ו הזדוגמאוכן הכל כ

 ùà éôùø äéôùø äéá øù÷úà àúåîéçøã
é úáäìù"ä) äéù"å ç ù(é úáäìù ïàî "äà àã 

 åäéàã øôåù åâî à÷ôðå àã÷åúàã àáåäìù
 àåä àãä àìàîù åäéà ïàîå ãé÷åàå øòúà

 áéúëã)ùíå á  (éùàøì úçú åìàîùáã "àâ 
 éáâì ìàøùé úñðëã åîéçøã àáåäìù ãé÷åà

á÷" êë éðéâáå ä)å ç íù ( åìëåé àì íéáø íéî
 åäéàã àðéîé éúà ãë àäã äáäàä úà úåáëì
 àáåäìù éáë àìå àúåîéçøã åãé÷é óéñåà íéî

 øîà úàã äîë àìàîùã)å á íù ( åðéîéå
 éð÷áçú]åäéà éàä) [àä( åìëåé àì íéáø íéî 

àðååâ éàäë àìë ïëå äáäàä úà úåáëì:  
 שמעו את קולו של ,ד שהיו יושביםועב

 הוא ורבי ,יה בא בדרךרבי שמעון שה
 יצאו . למערהו התקרב.יהודה ורבי יצחק

 , אמר רבי שמעון.רבי אלעזר ורבי אבא
 . ישבו.תלי המערה ראיתי ששכינה כאןומכ

 אמר רבי . במה עסקתם,אמר רבי שמעון
 באהבת כנסת ישראל לקדוש ברוך ,אבא
 ורבי אלעזר פרש פסוק זה בכנסת .הוא

 אמר .' וגו"שימני כחותם על לבך" ,ישראל
 באהבה עליונה וקשר החביבות , אלעזר,לו

 , אמר.שתק רבי שמעון שעה. הסתכלת
 חוץ משתיקה של ,בכל מקום צריך שתיקה

 ואיני , גניזה אחת יש לי גנוזה.התורה
 , והיא דבר עליון,רוצה שתאבד מכם

. ומצאתי אותו בספרו של רב המנונא הזקן
 בכל מקום הזכר רודף אחר ,בא וראה

 וכאן מצאנו ,בה ומעורר אליה אהבההנק
 ודרך .שהיא מעוררת אהבה ורודפת אחריו

העולם שאין שבח הנקבה לרדוף אחרי 
 ודבר עליון , הואם אלא דבר נסת,הזכר

  .מבית גנזי המלך

 äåäã ïåòîù éáøã äéì÷ åòîù éáúé ååäã ãò
 áéø÷ ÷çöé éáøå äãåäé éáøå àåä àçøåàá éúà

áøå øæòìà éáø å÷ôð àúøòîì éáø øîà àáà é
 àëä àúðéëùã àðéîç àúøòîã éìúåëî ïåòîù
 éáø øîà åúé÷ñò éàîá ïåòîù éáø øîà åáúé

á÷ éáâì ìàøùé úñðëã àúåîéçøá àáà" ä
 ìàøùé úñðëá àø÷ éàä ùéøô øæòìà éáøå) íù

å ç (åâå êáì ìò íúåçë éðîéù ' øæòìà äéì øîà
 úìëúñà àúåáéáçã åøéù÷å äàìò åîéçøá

îù éáø ÷éúùà øúà ìëá øîà àúòù ïåò
â àúééøåàã å÷éúù øá å÷éúù àééòáé àãç àæð

 àðéòá àìå àæéðâ éì úéà]ãéáàúéã) [ãéáàúàã( 
 àøôñá äì àðçëùàå äàìò äìî àéäå åëééðî
 àøåëã øúà ìëá éæç àú àáñ àðåðîä áøã

àá÷åð øúá óéãøã àëäå àúåîéçø äáâì øòúàå 
 äôãøå àúåîéçø úøòúà àéäã àðçëùà

äéøúáà àá÷åðã àçáù úéìã àîìòã äéçøåàå 
àøåëãã äéøúá óãøîìä àéä àîéúñ äìî àìà 

àëìîã àééæðâ éáã äàìò äìîå:  
 והן עולות , שלש נשמות הן,בא וראה

 הן , ועל שהן שלש,בדרגות עליונות ידועות
 אחת נשמה עליונה שלא נתפסת .ארבע

 ïé÷ìñ ïåðéàå ïåðéà ïéúîùð úìú éæç àú
ïòéãé ïéàìò ïéâøãáå òáøà àúìú ïåðéàã ìòå 

 øòúà àìå ñôúà àìã äàìò àúîùð ãç ïåðéà
                                                                                                                                                                                     

 ה"א השם הפנימי הוא שם י"הגבורה דז, ל"ז, ח שער מד פרק ו"ע' עי). ו"לש(ב "ג נד ע"א ח"ב קיד ע"ח א
 .והוא סוד שלהבת יה היוצא מבינה אל הגבורה

עליית ' והיינו בחי). ג"א עז ע"כללים ח(כאשר הגבורות מתמתקים הם נעשים לרשפי אש שלהבת יה  ב
 ).ג"א פ ע"ה ח"דע(הבה למעלה והם גורמים לא, )ד"א ק ע"כללים ח(ן "המ

â  àã)ôã"å.( 
  ).ג"ב צז ע"ביאורים ח(' הנוק' כלומר מלכים העגולים הם בחי ד
 ).ו"לש(ב "א ורע"תזריע מה סע' עיין פר ה
 .זוהר הרקיע' עי ו
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 חדר של ה)הגזע(ולא מתעורר בה הגזבר 
 וזו נשמה לכל .תון כל שכן התח,העליון

ת ולא נגלית מ והיא נסת,הנשמות
.  בה וכולם תלויות,לעולמים ולא נודעת

של (הר הכרמל ווזו מתעטפת בעטוף של ז
 ונוטף טפות טפות ,הרו בתוך הז)הבדולח
 כמו , ונקשרים כולם כאחד,מרגליות

 והוא נכנס ,הקשרים של איברי גוף אחד
 הוא והם אחד .לתוכם ומראה בהם מעשיו

 זו נשמה עליונה . ואין בהם הפרדה,הם
נשמה אחרת נקבה . טמירה של הכל

 , והיא נשמה להם,נסתרת בתוך חיילותיה
  ומהם אחוז 

 àøáæâ äéá>ð"àòæâ à<äàèéèø÷ã äàìò à ìë 
 àúîùð éàäå äàúú ïëùì àåäå ïéúîùð ìë

 åäìëå òãééúà àìå ïéîìòì àéìâúà àìå íéúñ
 àøäæã àôåèòá óèòúà éàäå ïééìú äéá

 àìîøëã>ð"àçìåãáã à< óéèðå àúåøéäæ åâá 
 ïéøù÷ë ãçë åäìë åøù÷úàå ïàìâøî ïéôè ïéôè
 åäá éæçàå åäééååâá ìéòà àåäå ãç àôåâã éôééùã

àåä äéúãéáòäá úéìå àåä ãç ïåðéàå >å< åùéøô 
 àøçà àúîùð àìëã åøéîè äàìò àúîùð éàä
 åäì àúîùð àéäå àäìéç åâá àøîèîã àá÷åð

àãéçà åäééðîå  
  äîø/á  ב/רמה

 ,הגוף להראות בהם מעשיה לכל העולם
כמו גוף שהוא כלי לנשמה לעשות בו 

 אותם הקשרים כדוגמת ואלה .מעשה
היא נשמה אחרת . הטמירים שלמעלה

 נשמות הצדיקים .נשמת הצדיקים למטה
 מנשמת ,באות מאותן נשמות עליונות

 ולכן נשמות ,הנקבה ומנשמת הזכר
הצדיקים הן עליונות על כל אותם 

 ,ואם תאמר. החיילות והמחנות שלמעלה
 למה ירדו ,הרי הם עליונים משני צדדים

 ]משל. [ ולמה הסתלקו ממנו,לעולם הזה
אותו לכפר אחד  שלח ,למלך שנולד לו בן

 וילמדו ,)לו( ולגדל אותו עד שיגדל ,לגדלו
 שמע המלך שהרי .אותו דרכי היכל המלך

 , מה עשה באהבת בנו,ל והתגדלובנו גד
 ומכניסו ,שולח לו את המלכה אמו בשבילו

כך הקדוש .  ושמח עמו כל היום,להיכלו
 זו , ומיהו, הוליד בן מהמלכה,ברוך הוא

 ,אותה לכפר שלח .נשמה עליונה קדושה
 שתתגדל בו וילמדו אותה ,לעולם הזה

 כיון שיודע המלך שהרי .דרכי היכל המלך
זמן הגיע להביאו ה ו,בנו גדל בכפר הזה

 שולח , מה עשה באהבת בנו,להיכלו
 .מלכה בשבילו ומכניס אותו להיכלול

 àîìò ìëì àúãéáò åäá äàæçàì àôåâ
 äéá ãáòîì àúîùðì àðàî åäéàã àôåâë
 ïéøéîè ïéøéù÷ ïåðéàã àðååâë ïéìàå àúãéáò
 àé÷éãöã ïåäúîùð àéä àøçà àúîùð àìéòìã
 ïåðéàî ïééúà àéé÷éãöã ïåäúîùð àúúì

>ïéúîùð <)àúîùð( àá÷åðã àúîùðî ïéàìò 
ïéâáå àøåëãã àúîùðîå àéé÷éãöã ïéúîùð êë 

 éàå àìéòìã ïééøùîå ïéìéç ïåðéà ìë ìò ïéàìò
 ïéúçð éàîà ïéøèñ ïéøúî ïåðéà ïéàìò àä àîéú
 àëìîì äéðî å÷ìúñà éàîàå àîìò éàäì

ìééúàãé éáøîì øôë ãçì äéì øãù øá äéì ã
äéìá éáøúéã ãò äéì àìãâìå )äéì ( äéì ïåôìåéå

éøá àäã àëìî òîù àëìîã àìëéäã éçøà ä
ì øãùî äéøáã åîéçøá ãáò äî éáøúàå áøé ä

 äéìëéäì äéì ìéòàå äéðéâá äéîà àúéðåøèîì
á÷ êë àîåé ìë äéîò éãçå" øá ãéìåà ä

 àùéã÷ äàìò àúîùð åäéà éàîå àúéðåøèîá
 ïåôìåéå äéá éáøúéã àîìò éàäì øôëì äéì øãù
 àëìî òãéã ïåéë àëìîã àìëéäã éçøåà äéì

øôë éàäá éáøúà äéøá àäã ïãéòå > àåä
äéì éúééîì <)éúééîì(äéìëéäì â ãáò äî 

                                                                                                                                                                                     

ר "א להשיג מעלות הכת"ה שנקרא נשמתא לנשמתא א" הגזבר וגבאי של בית העליון והוא החכמא
ר ואמר עליו והאי "א להם להשיג מעלות הכת"קרטוטא תתאה שאי דם גזברהם שש מדרגות התחתוני"מכ

א שמלא בזיו "ר מל"ל כ"ל ר"ה שהיא עיטוף זיהרת הכרמ"ר היה מתעטף באור החכמ"שהכת' אתעטף וכו
שהוא כציור ' ואור בתוך זיהרת העליון והיה נוטף טיפין מרגליות שהוא ניצוצות אור עליון מסוד אות י

ו פירש גזבר החדר העליון הוא יסוד אבא אינו "הרח ).א"ד(ות ונעשה בהם ייחוד אחד בלי פירוד טפה מרגלי
א שנקרא זיהרא דכרמלא "ש גזבר תתאה הוא יסוד דזעיר שאין משיגו ואריך אתעטף באו"א כ"משיג אור א

 ).א"נ(ב "מ פירוש כל המאמר הרש"כר מלא כל טוב ועיין מק
 ).א"ד( לגדלו ב
כלומר שהכונה היא עד שיתוקן וזה כבר נתקן בזמן מועט יבא ' ח שנים וכו"בון בכ' רח רש ט" רמז למג

 ).א"נ(ח "ז. הבן אצל אביו
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הנשמה לא עולה מן העולם הזה עד שבאה 
 ומכניסה אותה להיכל ,המלכה בשבילה

 ,ועם כל זה. יושבת שם לעולמים ו,המלך
דרך העולם שאותם בני הכפר בוכים על 

 ,קח אחד היה שםי פ.פרדת בן המלך מהם
 וכי לא בן , על מה אתם בוכים,אמר להם

 ולא נראה יותר לדור ביניכם ,המלך הוא
 , שהיה פקח, כך משה.אלא בהיכל של אביו

 ועל זה אמר ,ראה בני כפר שהיו בוכים
  ".אלהיכם לא תתגדדו' בנים אתם לה"

 åîéçøá>äéøáã <)äéá äéìéã( øãùî 
 äéìëéäì äéì ìéòàå äéðéâá àúéðåøèîì

)ã( úúàã ãò àîìò éàäî à÷ìñ àì àúîùð
 àëìîã àìëéäá äì úìéòàå äðéâá àúéðåøèî
 àîìòã àçøåà àã ìë íòå ïéîìòì ïîú úáéúéå

ùéøô ìò ïàëá øôë éðá ïåðéàã àëìîã äéøáã å
 ïåúà äî ìò ïåì øîà ïîú äåä ç÷ô ãç åäééðî
 éæçúà àìå åäéà àëìîã äéøá åàì éëå ïàëá
 êë éåáàã àìëéäá àìà åëééðéá øéúé øãéîì
 ìò ïàëá ååäã øôë éðá àîç ç÷ô äåäã äùî

 øîà àã)à ãé íéøáã (åäéì íúà íéðá" ä
ëéäìà"íàåããåâúú àì :  

ם יודעים לו היו כל הצדיקיי א,בא וראה
 היו שמחים אותו יום שמגיע להם ,את זה

 וכי לא כבוד עליון ,להסתלק מן העולם
 ולהוביל ,הוא שהמלכה באה בשבילם

אותם להיכל המלך שישמח בהם המלך כל 
 שהרי הקדוש ברוך הוא לא משתעשע ,יום

 ,בא וראה. אלא בנשמות הצדיקים
התעוררות האהבה של כנסת ישראל 

מות הצדיקים למטה  נש,לקדוש ברוך הוא
 משום שהם באים מצד ,מעוררים אותה

 והתעוררות זו מגיעה . מצד הזכר,המלך
 . ומתעוררת אהבה,לנקבה מצד של הזכר

 ,נמצא שזכר מעורר חביבות ואהבה לנקבה
 כדוגמא. ואז הנקבה נקשרת באהבה לזכר

ך מים תחתונים ו תשוקת הנקבה לשפוז
כנגד מים עליונים אינה אלא בנשמות 

הצדיקים בעולם אותם  אשרי .צדיקיםה
 שעליהם קיימים ,הזה ובעולם הבא

וצדיק יסוד " ועל זה ,עליונים ותחתונים
 הוא , צדיק,וסוד הכל.  כתוב סתם,"עולם

 וכנסת . והוא יסוד למטה,יסוד שלמעלה
 .ישראל נכללת מצדיק מלמעלה וממטה
 .צדיק מצד זה וצדיק מצד זה יורשים אותה

יירשו " ,"ים יירשו ארץצדיק"זהו שכתוב 
  . ודאי"ארץ

 ååä éàä àéé÷éãö åäìë ïéòãé ååä åìéà éæç àú
 éàäî à÷ìúñàì ïåì éèîã àîåé àåää ïàãç
 àúéðåøèîã àåä äàìò àø÷é åàì éëå àîìò

 àìëéäì ïåì àìáåàìå åäééðéâá úúàã àëìî
 åäá éãçîì>àëìî<á÷ àäã àîåé ìë " àì ä

 àú àé÷éãöã ïåäúîùðá àìà òùòúùà éæç
á÷ éáâì ìàøùé úñðëã åîéçøã àúåøòúà" ä

àé÷éãöã ïåäúîùðá ïéâá äì ïéøòúî àúúì 
 àøåëãã àøèñî àëìîã àøèñî ïééúà ïåðéàã
 àøåëãã àøèñî àá÷åðì éèî àã àúåøòúàå
 åáéáç øòúà àøåëãã çëúùà àúåîéçø øòúàå
 úøù÷úà àá÷åð ïéãëå àá÷åðì àúåîéçøå

 àðååâ éàäë àøåëã éáâì àúåîéçøá àúáåàéú
 ïéàìò ïééî ìá÷ì ïéàúú ïééî éãùîì àá÷åðã
 ïåðéà ïéàëæ àé÷éãöã ïåäúîùðá àìà åäéà åàì
 åäééìòã éúàã àîìòáå àîìò éàäá àé÷éãö

 àã ìòå ïéàúúå ïéàìò ïéîéé÷)äë é éìùî ( ÷éãöå
 åäéà ÷éãö àìëã àæøå íúñ áéúë íìåò ãåñé
 úñðëå àúúì àãåñé åäéàå àìéòìã àãåñé

ëúà ìàøùéàúúîå àìéòìî ÷éãöî úìéìâ ÷éãö 
 àãä äì ïéúøé àøèñ éàäî ÷éãöå àøèñ éàäî

 áéúëã àåä)èë æì íéìäú ( õøà åùøé íé÷éãö
éàãå õøà åùøé:  

 צדיק יורש ארץ זו ומוריק ,בא וראה
 ונותן לה תפנוקים ,עליה ברכות בכל יום

 ÷éøàå õøà éàäì äì ïéñçà ÷éãö éæç àú
 äìò>ïàëøá< ïé÷åðôú äì áéäéå àîåé ìëá 

                                                                                                                                                                                     

  ).ד"ש יב ע"הקדו(פנימיות כל העולמות , כאן מתבאר ששורש נשמת כלל ישראל הוא באור הגנוז א
 ).ד"ב כב ע"כללים ח(א שהוא כאשר הצדיקים מתים "לעיל רלה ע' עי ב
 )הערת הזוהר(ב ” ע קנגג
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 והרי . עליון ששופע עליהבהמשכהועדונים 
מאשר " ,ובוסוד הכת. בארנו את הדבר

 ועם כל ".שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך
ראוה בנות "שכתוב כמו  ,זה דבר אחר

באשרי כי " , ועל זה אמרה לאה,"ויאשרוה
 מן ,ובא וראה.  והכל יפה,"אשרוני בנות

העולם הבא נמשך ושופע לצדיק הזה לתת 
 שהיא לחם ,תפנוקים ועדונים לארץ הזו

מאשר "  זהו שכתוב. ונעשה לחם עונג,עוני
 . ודאי,"שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך

  .והרי בארנו

àäå äìò ãéâðã äàìò åãéâðá ïéðåãòåà àðîé÷åà 
 áéúëã àæøå äìî)ë èî úéùàøá ( äðîù øùàî

 äìî àã ìë íòå êìî éðãòî ïúé àåäå åîçì
ë àøçà áéúëã äî)è å øéù ( úåðá äåàø

 äàì äøîà àã ìòå äåøùàéå)âé ì úéùàøá (
 éæç àúå øéôù àìëå úåðá éðåøùà éë éøùàá
 áäéîì ÷éãö éàäì ãéâðå êéùîúà éúàã àîìòî
 éðåò íçì åäéàã õøà éàäì ïéðåãòå ïé÷åðôú

]ãéáòúàå) [ãéáòå(ì ç áéúëã àåä àãä âðô í
 éðãòî ïúé àåäå åîçì äðîù øùàî éàãå êìî

àäåá àðîé÷åà   
  åîø/à  א/רמו

 זהו ,"מאשר שמנה לחמו" ,בא וראה
 העולם , ומיהו,מקום שהכל מאשרים אותו

 שהעליונים והתחתונים מאשרים ,הבא
 ,"שמנה לחמו" .אותו ומשתוקקים אליו

 . עד כאן לא פרש מי הוא המקום,מימ
 כמו שיש אילן ויש , יש לחם ויש לחם,אלא
ים ויש עץ שתלוי בו  יש עץ החי.אילן

 ויש לחם , יש לחם שנקרא לחם עוני.המות
 וזה ,' זה ו,)לחם( ומיהו .שנקרא לחם עונג

הנני " ועל זה כתוב ,'ם ו" לח,ו"הוא לחמ
 "מן השמים" ,"ממטיר לכם לחם מן השמים

 לחם ,"מאשר שמנה לחמו" ,ועל זה. ודאי
 והוא מעטר , שהרי ממנו נזון העץ הזה,'ו

 ".בעטרה שעטרה לו אמו" ככתוב ,אותו
 . ודאי הוא יתן מעדני מלך,ווכשהוא לוקח

 שהרי ממנו , זו כנסת ישראל,ומי המלך
 הצדיק דרגה י והוא נותן לה על יד,נזונית

 ומכאן לשאר הדרגות ,קדושה אות הברית
  . שלמעלהגמאוד וכולם כ,שלמטה

 åîçì äðîù øùàî éæç àú)ë èî úéùàøá (
 ïéøùàî àìëã øúà àåä àãåäéà éàîå äéìâ 

 äéì ïéøùàî éàúúå éàìòã éúàã àîìò
 åîçì äðîù äéì ïéôñëîåîïàîã àì ïàë ãò 

 íçì úéàå íçì úéà àìà øúà àåä ïàî ùéøô
 ééçã àðìéà úéà àðìéà úéàå àðìéà úéàã äîë

äéá àééìúã àðìéà úéàåä íçì úéà àúåî 
 âðô íçì éø÷àã íçì úéàå éðåò íçì éø÷àã

 åäéà ïàîå)íçì (ãå à 'îçì àåä àãå"çì å"å í '
 áéúë àã ìòå)ã æè úåîù ( íëì øéèîî éððä

éàãå íéîùä ïî íéîùä ïî íçìå øùàî àã ìòå 
å íçì åîçì äðîù ' àðìéà éàä ïæúà äéðî àäã

 áéúëãë äéì àøèòî àåäå)àé â øéù ( äøèòá
 ïúé àåä éàãå èé÷ð åäéà ãëå åîà åì äøèòù

 êìî éðãòî)ë èî úéùàøá (î ïàîå àã êì
 äì áéäé àåäå úðæúà äéðî àäã ìàøùé úñðë
 àëäîå àîéé÷ úà àùéã÷ àâøã ÷éãöã àãé ìò

àìéòìã àðååâë åäìëå àúúìã ïéâøã øàùì:  
 ,בספרו של רב המנונא הזקן אמר כך

 שהוא , זה לחם שבת,"מאשר שמנה לחמו"
לקטו לחם " ככתוב , על אחד שנים,עונג

 øùàî éëä øîà àáñ àðåðîä áøã àøôñá
åîçì äðîùæ ãç ìò âðô åäéàã úáù íçì àã 

 áéúëãë ïéøú)áë æè úåîù ( äðùî íçì åè÷ì

                                                                                                                                                                                     

 )הערת הזוהר(ב ” רלה עא
 )הערת הזוהר(ב ” עז עב
 .זוהר הרקיע' עי ג

ã  ïàî)ôã"å.( 
ו "שהם המיתה ח' לא ששייך לומר שם אחיזת הקלי' מותא על המ' ייא בילל דהאי דאמר לישנא דת" נה

ות אילנא דתלייא לפיכך נקרא מלכ' ט אחוז ומושפע ממ"איל ומטוט שמחציו ולמטה נאחזים וה"אלא במט
 ).א"נ(מ "א. ל"ביה מותא ושמור זה נ

  ).ד"ב קלג ע"ה ח"דע(א "כלומר מז). ו"לש(ב "ב ורצב ע"ג צה ע"ב ח"א סא ע"ב מ ע"ח ו
 ).הערת הזוהר(ב "לעיל מז ע ז
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י  אלא שנ,"לחם משנה" מה זה ".משנה
 זה . לחם מן השמים ולחם מן הארץ,לחם

 ובשבת נכלל . וזה לחם עוני,נגולחם ע
 ומתברך זה ,לחם התחתון בלחם העליון

ועוד היה ". לחם משנה" והוא , זהבגלל
 לחם משנה של שבת לוקח משבת ,אומר

 ומתחבר , ומאירה לכלנמשךהעליונה ש
 ובכל מקום סוד . והוא משנה,לחם בלחם

 כתוב ולא "שמנה" לכן ,של לחם נקבה היא
כי אם הלחם אשר הוא " וכתוב ,שמן

והלחם אזל " ,ואם תאמר.  זו אשתו,"אוכל
 לשאר המזון . ולא כתוב אזלה,"מכלינו

 והדברים ידועים מה הוא ,קוראים לחם
 לחם .שאר המזון ומה הוא לחם ממש

 לחם תחתון בכל ,שלמעלה בכל מקום זכר
תוב  ואנו מצאנו שלפעמים כ.מקום נקבה

 זהו , והכל דבר אחד,זכר ולפעמים נקבה
  . והכל יפה,כמו זה

 íéîùä ïî íçì íçì éøú àìà äðùî íçì éàî
 íçì àåä àãå âðô íçì àåä àã õøàä ïî íçìå

áå àðëñîã íçìá äàúú íçì ìéìëúà úáù
 äðùî íçì åäéàå éàä éðéâá éàä êøáúàå äàìò
 úáùî èé÷ð úáùã äðùî íçì øîà äåä åúå
 íçì øáçúàå àìëì øéäðàå ãéâð åäéàã äàìò

 øúà ìëáå äðùî åäéàå íçìá> íçìã àæø
àéä àá÷åð <)àá÷åð íçì( áéúë äðîù êë ïéâá 

 áéúëå ïîù àìå)å èì úéùàøá ( íçìä íà éë
 àîéú éàå äéúúðà àã ìëåà àåä øùà)ù" è à

æ ( øàù úìæà áéúë àìå åðéìëî ìæà íçìä éë
 àåä ïàî ïéìî ïòãåîúùàå äéì ïðéø÷ íçì àðåæî
 àìéòìã íçì ùîî íçì àåä ïàîå àðåæî øàù

 äàúú íçì øëã øúà ìëá>øúà ìëá< àá÷åð 
ðéçëùà ïðàåà àá÷åð ïéðîæìå øëã áéúë ïéðîæã 

 éàä äìî ãç àìëåàìë øéôùå éàäë:  
 אשר רשום למעלה ורשום ,בא וראה

 ועל כל שנים עשר ,למטה בתקוני כלה
 זהו .השבטים הים עומד ונתקן בהם

 וסוד ".והים עליהם מלמעלה"שכתוב 
 . נתקן למעלה ונתקן למטה בארץ,הדבר

 של כודגמאנתקן למעלה בתקונים ידועים 
 ונתקן למטה בשנים עשר ,העולם העליון

 ועל כך , שלמעלהכדוגמאללו השבטים ה
שכינה למעלה ושכינה למטה בשביל 

 ובשנים עשר שבטים . ישראל)בתוכם של(
 נכללת )ובשני צדדים( )ובשני שבטים(

בתקוניה כשאר עומד  "אשר" .ונתקנת
 , לא נודע,לה משהיואם לא שג. השבטים
 להראות איפה ,"בל בשמן רגלוווט"שכתוב 

 אותו ממשיך שהוא ,הקשר שלו במקומו
ברוך " לכן כתוב .שמן משחה מלמעלה

  .' וגו"מבנים אשר

 àúúì íéùøå àìéòì íéùø øùà éæç àú
 éðå÷úá>äìë <)àìë( àîé ïéèáù øñéøú åäìëå 

 áéúëã àåä àãä åäá ï÷úúàå åäééìò íéà÷
)î"äë æ à (äìòîìî íäéìò íéäåà äìîã àæøå 

 àúúì ï÷úúàå àìéòì ï÷úúà]àòøàá[ ï÷úúà 
éðå÷úá àìéòì äàìò àîìòã àðååâë ïòéãé ï

 àðååâë ïéèáù øñéøú éðäá àúúì ï÷úúàå
 àúðéëùå àìéòì àúðéëù àã ìòå àìéòìã

 åäééðéâá àúúì>ð"åäééååâá à < ìàøùéã
ïéèáù øñéøúáå> ð"ïéèáù éøúáå à< ]ð" à

ïéøèñ ïéøúáå[ øùà úð÷úúàå úìéìëúà 
 éìâã åàì éàå ïéèáù øàùë àîéé÷ àäðå÷úá

 òãééúà àì äùî áéúëã)ãë âì íéøáã ( ìáåèå
 äéìéã àøù÷ àåä ïà äàæçàì åìâø ïîùá
 àìéòìî úåáø çùî àåää ãéâð åäéàã äéøúàá

 áéúë êë éðéâá)íù (åâå øùà íéðáî êåøá':  
נפתלי אילה " ,רבי שמעון פתח ואמר

 הרי נאמר ".תן אמרי שפרושלחה הנ
 כיון .שהעולם העליון הוא עולם של זכר

 הכל ,ישראל ומעלהשעולה דבר מכנסת 
 למה נקראת . מעולה, מנין לנו.הוא זכר

 ולכן , משום שעולה מעל הנקבה,עולה

 äçåìù äìéà éìúôð øîàå çúô ïåòîù éáø
 øôù éøîà ïúåðä)àë èî úéùàøá ( øîúà àä

àøåëãã àîìò äàìò àîìòãá à÷ìñã ïåéë åäéà 
 ïìðî øëã àåä àìë àìéòìå ìàøùé úñðëî äìî

                                                           

המתפשטת למטה ' הנוק' ב שבטים והם מושרשים בבחינת נחש עקלתון שהוא בחי"והוא שורש הי א
  ).ג"ש צז ע"הקדו(

וכן הוא , )ג"א מז ע"ביאורים ח(זכר ' ה הוא בחי"שכן מ, ן"ה וב"ש שהיא שורש מ"בינה נקראת כך ע ב
 ).ב"שם עג ע(הנשמה 
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למה . ' וגו"לה זכר תמים יקריבנווע"
 וכי חתיכות חתיכות צריך אותו ,"תמים"

 אלא ככתוב . מה זה תמים,שאומר תמים
 ,"תמים" מתי ".התהלך לפני והיה תמים"

 ,אינו שהרי הזכר , שנמול)במקום(בשעה 
ולא נודע אלא רק באותו מקום שנקרא 

 שבה נודע , זו אות הברית, ומהו,תמים
איש צדיק תמים " ככתוב ,הזכר מן הנקבה

 שנודע בו איבר זה , לכן זכר תמים".היה
 הרי כתוב ,ואם תאמר. ולא יסרסו אותו

 כמו שנקרא . כך הוא ודאי,"נקבה תמימה"
 משום , כך נקרא צדק תמימה,צדיק תמים

 שעולה מן , לכן עולה.כל נטלה ממנושה
מעלה הכל הוא ל וממקום זה ו,הנקבה לזכר

   ומן הנקבה ,זכר

 êë éðéâáå àá÷åð ïî àìéòì à÷ìñã)â à àø÷éå (
åâå åðáéø÷é íéîú øëæ äìåò ' éëå íéîú éàîà

 íéîú åäî íéîú øîàã äéì ïðéòá é÷ñéô é÷ñéô
 áéúëãë àìà)à æé úéùàøá (éðôì êìäúä äéäå 

 àúòùá íéîú éúîéà íéîú>ð" àøúàá< 
 òãåîúùà àìå éåä àì àøåëã àäã øæâúàã

 àåääá àìà àã åäéà ïàîå íéîú éø÷àã øúà
 àá÷åð ïî àøåëã òãåîúùà äéáã àîéé÷ úà

 áéúëãë)è å íù ( êë éðéâá äéä íéîú ÷éãö ùéà
 àìå àôééù éàä äéá òãåîúùàã íéîú øëæ

 áéúë àä àîéú éàå äéì ïåñøñé)áì ã àø÷éå (
 ÷éãö éø÷àã äîë éàãå àåä éëä äîéîú äá÷ð

àìëã ïéâá äîéîú ÷ãö éø÷à êë íéîú àìèð 
 àøåëãì àá÷åð ïî à÷ìñã äìåò êë éðéâá äéðéî

àøåëã àåä àìë àìéòìå øúà éàäîåà ïîå 
àá÷åð  

  åîø/á  ב/רמו
.  והרי בארנו,מטה הכל הוא נקבהלו

 אלא ,ואם תאמר כך גם הנקבה שלמעלה
 .סיום הגוף מראה על כל הגוף שהוא זכר

 , עד שיורד לסיום,ראש הגוף נקבה
 אבל .ושה הכל זכר הרי ע,וכשהסיום נראה

 שהרי כל תיקון הגוף ,כאן ראש וסוף נקבה
  .נקבה

àá÷åð àåä àìë àúúìåá éàå àðîé÷åà àäå 
 àá÷åð éîð éëä àîéú]ã[àìà àìéòìâ àîåéñ 

 àùéø øëã åäéàã àôåâ ìë ìò éæçà àôåâã
 àîåéñ ãëå àîåéñì úéçðã ãò àá÷åð àôåâã
 àùéø àëä ìáà øëã àìë ãéáò àä éæçúà

÷åð àôåñåàá÷åð àôåâ ïå÷ú ìë àäã àá:  
 , סוד עליון אחד יש בדבר זה,בא וראה

רך את יוסף בתוך ישהרי ראינו שיעקב ב
ה הקדוש ברוך הוא ארבעה מנ כיון ש.אחיו

 בשנים עשר שבטים לתקן ,דגלים בשכינה
ם במקומו את  וֹש, גרע מהם את יוסף,בהם

 אם תאמר , למה הסתלק מהם יוסף.אפרים
אלא .  שהרי הוא צדיק,כך לא ,משום חטאו
 ,ם של זכרושי יוסף היה ר,סוד הדבר

 ,"בן פורת יוסף בן פורת עלי עין"שכתוב 
 משם ,"משם רועה אבן ישראל"וכתוב 

á úéà äàìò àæø ãç éæç àú àäã àã äìî
 éðîã ïåéë éäåçà åâá óñåéì êéøá á÷òéã ïðéîç

á÷" ïéèáù øñéøúá àúðéëùá íéìâã òáøà ä
 åäá àð÷úúàì)å( éåùå óñåéì åäééðî òøâ

 óñåé ÷ìúñà àîòè éàî äéøúàá íéøôàì
 äàëæ àäã éëä åàì éåáåç ïéâá àîéú éà åäééðî

îéùø óñåé äìîã àæø àìà åäéàå äåä àøåëãã 
 áéúëã)ùàøááë èî úé ( ïá óñåé úøåô ïá

 áéúëå ïéò éìò úøåô)íùãë  ( ïáà äòåø íùî

                                                                                                                                                                                     

ן אמנם "ג לגבי זו"ג שכאן מתבאר שהאימא נחשבת כשם ס"ש לד ע"הקדו' עי). ו"לש(א "לעיל צו ע א
ן סוף דרוש יד ובשער "ד ומ"מח שער "ע' עי. א"לעיל רמא ע' ועי, ה לגביהם"בשרשם היא בבחינת מ

ן שלה אשר "והיינו המ, כ דהמלכות שנפלו בעולם התהו"ק ושב"א שכן שורש כולם הוא בניצו"השמות פ
 .א"לעיל כב ע' ועי). ב"ב קנג ע"ה ח"דע(נתבררו תמיד 

וגליונות ' ח שער מד פרק א"ע ( המלכותי הם חיילשכן , חלקי אצילותמהע ה"עולמות ביה'  כל גב
א פב "כללים ח(ב "א כט ע"לעיל כב ע' עי. הערה סוף העמוד הקודם' ועי).  שם שמציין לזהר כאןו"הלש

  ).ב"ע
א עד דנחית לסיומא שהוא יסודו "י שלה שהם סיומא מתלבשים בז" פירוש בינה היא נוקבא אבל נהג

 זעיר ב מלכא עלאה בזכור שהוא יסוד”ל דף ה ע"ואז נעשה הכל דכר שהכל הולך אחר הסיום וכמש
 ).א"נ(מ פירוש כל המאמר "מק' אסתיים וע
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 זו כנסת "אבן" .נזונית אבן ישראל הזאת
אבן מאסו הבונים " ועליה אמר דוד ,ישראל

 ומשום שיוסף הוא ".היתה לראש פנה
 שהרי , הצדיק נקרא יוסף,ם של זכרושיר

". משם רועה אבן ישראל" .הוא ודאי צדיק
 ,ומשום שכל תקוני השכינה הן נקבות

 ,תחתיו אפרים מנההתהסתלק יוסף משם ו
 , ומשום שהוא כך.והוא נקבה לתקוניה

 , מקום ששורה הנקבה,מנה לצד מערבהת
 ,ם שהוא זכר הסתלק מתקוניהושיואותו ר

 משום שהוא עולם של נקבה ולא עולם של
ולכן יוסף .  וכל תקוניה דורשים נקבות,זכר

מנה הת ו, הסתלק מתקוניה,שהוא צדיק
 ועל כן כל שנים עשר .אפרים תחתיו

 וכולם ,השבטים הם תקונים של שכינה
 חוץ מדרגת , שלמעלהגמאוד כנצרכים

 ולא ,הצדיק שהוא עושה כל האיברים זכר
  ).אותו(  אותהישלצריך להח

ïæúà ïîúî ìàøùéà àã ïáà ìàøùé ïáà éàä 
 ãåã øîà äìòå ìàøùé úñðë)áë çé÷ íéìäú (

 óñåéã ïéâáå äðô ùàøì äúéä íéðåáä åñàî ïáà
 àäã ÷éãöä óñåé éø÷à àøåëãã åîéùø åäéà

ìàøùé ïáà äòåø íùî éàãå ÷éãö åäéà ïéâáå 
 óñåé ÷ìúñà ïá÷åð ïåðéà àúðéëù éðå÷ú ìëã
 àá÷åð åäéàå íéøôà äéúåçú éðîúàå ïîúî

àäðå÷úìá áøòî øèñì éðîúà éëä åäéàã ïéâáå 
 àøåëã åäéàã åîéùø àåääå àéøù àá÷åðã øúà

äéàã ïéâá àäðå÷úî ÷ìúñàå àá÷åðã àîìò 
 éá÷åð ïééòá àäðå÷ú ìëå àøåëãã àîìò àìå

ã óñåé êë ïéâáå àäðå÷úî ÷ìúñà ÷éãö åäéà
 øñéøú åäìë àã ìòå äéúåçú íéøôà éðîúàå
 àðååâë ïééòá åäìëå ïåðéà àúðéëù éðå÷ú ïéèáù
 ïéôééù ìë ãéáò åäéàã ÷éãöã àâøã øá àìéòìã

)ã(øëã äì àùçëàì éòá àìå >ð" àäéì<:  
 ".תן אמרי שפרונפתלי אילה שלחה הנ"

 משום ".ומדברך נאוה"היינו מה שכתוב 
 ואין קול בלי ,ול מנהיג את הדיבורשק

ק ו ואותו הקול נשלח ממקום עמ.דיבור
 , ושלוח מלפניו להנהיג הדיבור,שלמעלה

 . ולא דיבור בלי קול,שאין קול בלי דיבור
 ופרט שצריך ,וזה כלל שצריך את הפרט

 וזה קול שיוצא מדרום ומנהיג ,את הכלל
 וזהו . יורש לשני צדדים,את המערב

ים ודרום ' לי אמר וגוולנפת"שכתוב 
 לכן . למטה נקבה, למעלה זכר".ירשה

 . נקבה למטה,"חהונפתלי אילה של"
תן והנ" שכתוב , זכר למעלהו זגמאודכ

. ולא הנותנת" הנותן" כתוב ".אמרי שפר
 ומשום , מחשבה ראשית הכל,בא וראה

 היא נסתרת בפנים ולא ,שהיא מחשבה
 , כאשר מתפשטת מחשבה זו יותר.נודעת

 וכשמגיעה , למקום ששורה הרוחבאה
 וזה לא נסתר ,לאותו מקום נקראת בינה

 רוח זו ,ם ואף על גב שהוא נסת.כבתחלה
מתפשטת ומוציאה קול כלול מאש מים 

 והקול הזה . שהם צפון דרום ומזרח,ורוח
 וקול זה מנהיג ,כלל של כל שאר החיילות

 משום ,קןו וזה נותן דבר מת,את הדיבור

 øôù éøîà ïúåðä äçåìù äìéà éìúôð
)àë èî úéùàøá ()å( áéúëã åðééä)â ã øéù (

äéì øáãî ìå÷ã ïéâá äåàð êøáãîåâ úéìå øåáãì 
øåáã àìá ìå÷ã øúàî çìúùà ìå÷ àåääå 

 à÷éîò>àìéòìã< øåáãì àâäðàì äéî÷î çéìùå 
ìå÷ úéì àäã àãå ìå÷ àìá øåáã àìå øåáã àìá 

 ìå÷ àãå ììëì êéøöã èøôå èøôì êéøöã ììë
 ïéøèñ ïéøúì úéøé áøòîì øáãîå íåøãî à÷ôð

 áéúëã àåä àãå)âë âì íéøáã ( øîà éìúôðìå
åâå ' àá÷åð àúúì øëã àìéòì äùøé íåøãå íé

 àúúì àá÷åð äçåìù äìéà éìúôð êë ïéâá
úåðä áéúëã àìéòì øëã àã àðååâë øôù éøîà ï

 äáùçî éæç àú úðúåðä àìå áéúë ïúåðä
 åâì éäéà äáùçî éäéàã ïéâáå àìëã àúéùàø
 äáùçî éàä èùôúà ãë òãééúà àìå àîéúñ
 àåääì éèî ãëå àéøù àçåøã øúàì àéúà øéúé

ðéá éø÷à øúà" àúéîã÷ãë íéúñ åàì àäå ä
 èùôúà àçåø éàä íéúñ åäéàã áâ ìò óàå

îå àùàî ìéìë àì÷ ÷éôàå ïåðéàã àçåøå àé

                                                                                                                                                                                     

 .זוהר הרקיע' עי א
 .א ודברינו שם"לעיל קנה ע' עי ב
. כ וגם נקרא מלה"הנקרא דבור והיא נקרא מערב ג' א הנקרא קול מנהיג למ"ז.  תרגום מנהיג מדברג

 ).א"נ(ב "הרש. א מנהיגה כדי להוציא ממנה דברים צדיקים וישרים"וקול שהוא ז
 ).ו"לש(א "ין לעיל לו עעי ד
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 ובא להנהיג , הרוחשקול נשלח ממקום
. שמחים להוציא דברים ,הדיבור

 הוא , הוא מחשבה,וכשתסתכל בדרגות
 . והכל אחד, הוא דיבור, הוא קול,בינה

 ולא היה , ראשית הכל,והיא היא המחשבה
 שהיא , אלא הכל אחד וקשר אחד,רודיפ

מחשבה ממש שנקשרה באין ולא נפרד 
 ".אחד ושמו אחד' ה" וזה הוא ,לעולמים

.  זה הגוף, כתוב"תן אמרי שפרוהנ"ה ועל ז
בן פורת יוסף בן " זה שכתוב ,סיום הגוף

בן " אלא ,םי למה פעמי".פורת עלי עין
 ולמה . למטה"בן פורת" , למעלה"פורת

 משום ,אינו בן פורת למטה בתקוני המלכה
 שצריכים ,שבנות צעדה להיות עלי שור

 כמו שנאמר ,בנות לתקוניה ולא בנים
רבות בנות " .' וגו"שו חילרבות בנות ע"

  . אלו שנים עשר שבטים,"עשו חיל

 øåáãì øáãî àã àì÷å ïéìéç øàù ìëã àììë
 àãå>áéäé <)áéúé( ìå÷ã ïéâá àðå÷úá äìî 

 äìî àøáãì éúàå àçåøã øúàî çìúùà
ïéöéøú ïéìî à÷ôàìà àåä ïéâøãá ìëúñú ãëå 

 ãç àìëå øåáã àåä ìå÷ àåä äðéá àåä äáùçî
ìëã àúéùàø äáùçî àéä àéäå ãåøô éåä àìå à

 ùîî äáùçî åäéàã ãç àøåù÷å ãç àìë àìà
 àåä àãå ïéîìòì ùøôúà àìå ïéàá øù÷úà

)è ãé äéøëæ (åäé" àã ìòå ãçà åîùå ãçà ä
 àôåâã àîåéñ àôåâ àã áéúë øôù éøîà ïúåðä

 áéúëã àã)áë èî úéùàøá ( úøåô ïá> ïá óñåé
éàîà ïéò éìò úøåô< úøåô ïá àìà éðîæ éøú 

ïá àìéòì úøåô ïá åäéà åàì éàîàå àúúì úøåô 
 äãòö úåðáã ïéâá àúéðåøèî éðå÷úá àúúì

>éåäîì< àìå àäðå÷úì úåðá ïééòáã øåù éìò 
 øîà úàã äîë íéðá)èë àì éìùî ( úåðá úåáø

åâå ìéç åùò ' øñéøú ïéìà ìéç åùò úåðá úåáø
ïéèáù:  

 מלכות הקדושה לא מקבלת ,בא וראה
חברת מה עד שמתימלכות קדושה של

 נבנה בנין , וכשמתחברת באבות,באבות
  שלם מהעולם 

 àúåëìî ìéá÷ àì àùéã÷ àúåëìî éæç àú
 ãëå ïäáàá øáçúàã ãò àúîéìù àùéã÷

 éðáúà ïäáàá øáçúàáîéìù àðééðáåáàîìòî   

  æîø/à  א/רמז
 ועולם . שהוא עולם הזכר,העליון

 כי כל שבע ,העליון נקרא שבע שנים
ויבנהו שבע " , לדברנךוסימ. השנים בו

 ולא כתוב בשבע , זה עולם העליון,"שנים
' כי ששת ימים עשה ה" כמו שנאמר ,שנים

 . ולא כתוב בששת,"את השמים ואת הארץ
אלה תולדות השמים והארץ "וכתוב 
 בעש" ואברהם נקרא . באברהם,"בהבראם

כעין ( , ובו נבנה העולם העליון,"ימים
 ".)ויבנהו שבע שנים" או דוגמת זה@זה

ובו נבנה ( ,ואלה נקראים עולם הזכר
 למטה יש שבע וזכדוגמא ). העולם שלמטה

 וסוד זה . סוד העולם התחתון,שנים
שבעת ימים ושבעת ימים ארבעה "שכתוב 

 שכיון שאמר שבעת ימים ".עשר יום

 äàìò>åäéàã< äàìò àîìòå àøåëãã àîìò 
 äéá ïéðù òáù åäìëã ïéâá ïéðù òáù éø÷à

 êéðîéñå)î"çì å à (å àîìò àã íéðù òáù åäðáé
 øîà úàã äîë íéðù òáùá áéúë àìå äàìò

)æé àì úåîù (åäé äùò íéîé úùù éë" úà ä
 õøàä úàå íéîùä>úùùá áéúë àìåáéúëå < 

)ãáéúë() ã á úéùàøá ( íéîùä úåãìåú äìà
 íäøáàå íäøáàá íàøáäá õøàäåæ' íéîé 

éø÷àâäàìò àîìò éðáúà äéáå ã > ïåø÷à ïéìàå
ëãã àîìòàøå<ä  òáù úéà àúúì àã àðååâë

 áéúëã àã àæøå äàúú àîìòã àæø ïéðù)î" ç à
äñ ( íåé øùò äòáøà íéîé úòáùå íéîé úòáù

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד( להוציא דברים שמחים מרצון העליון א
áàîéìù àðééðá ) ôã"å.( 

 ).א"נ(י "ז כ"הרמ. דכליל כולהו יומי' ל שהוא סוד שנקרא יומ" נג
ã )ñ" àíéðù òáù åäðáéå àã àðååâë (–ôã "å. 
ä )ñ" à àîìò éðáúà äéáåàúúì (–ôã "å. 



úéùàøá 

1097 

 , לא ידענו שהם ארבעה עשר,ושבעת ימים
 ,אלא להראות עולם עליון ועולם תחתון

 אלו זכרים . ימיםוהם שבעת ימים ושבעת
 אלו הנקבות העולם הזה .ואלו נקבות

 אלו ,"רבות בנות עשו חיל" שכתוב ,עליהם
 ככתוב ,שנים עשר שבטים שהם עשו חיל

  . וכן כלם,' וגו"כל הפקודים למחנה יהודה"

 àîìò äàæçàì àìà ïåðéà øñéáøàã àðòãé àì
 äàúú àîìòå äàìò>òáù ïåðéàåúòáùå íéîé ú 

íéîé< ïéìà ïéá÷åð ïéìàå ïéøåëã ïéìà  éàä éá÷åð
 áéúëã åäééìò àîìò)èë àì éìùî ( úåðá úåáø

 ìéç åùò ïåðéàã ïéèáù øñéøú ïéìà ìéç åùò
 áéúëãë)è á øáãîá ( äðçîì íéãå÷ôä ìë
åâå äãåäé 'åäìë ïëå:  

 והרי הם שנים עשר ,"רבות"ואם תאמר 
 מה זה , חוץ מאותו החיל שעשו,ולא יותר

זעקת סדום " אלא כמו שכתוב ".רבות"
 וכן רבות . כמו גדולה,"ורה כי רבהועמ

 ואלו . עליונים וגדולים על הכל,גדולות
 אותו ,"עשו חיל" ".לותוחיות גד"נקראים 

חיל שעשו שסמוכים עליהם נקראים חיות 
 לתקן , להתחבר כאחד,קטנות עם גדולות
ח בהם עליונים ו לשמ,בהם את המלכה

לויתן זה יצרת " כמו שנאמר ,ותחתונים
 ".רבות בנות עשו חיל"כן  ל".לשחק בו

מד וע" כמו שנאמר ,"ואת עלית על כלנה("
נים צפונה ועל שני עשר בקר שלשה פ

והים עליהם " וכתוב ,' וגו"ושלשה
"). ואת עלית על כלנה" היינו ".מלמעלה

בנות " ".בנות צעדה עלי שור"ועל זה 
 אלא .ב צועדותו היה צריך לכת,"צעדה

 עין ,ו ומיה,אותה העין שכתובה למעלה
 , והוא עין, והוא עומד עלי עין,משפט

 וזהו ,צעדה ופוסעת לקחת בנות לתקוניה
 ,"בנות צעדה" . ולא בנים"בנות צעדה"

וימררוהו " . ולא בנים,הסתכלה לתקוניה
 ככתוב , בהסתכלות של אהבה אליו,"ורבו

 ועל זה ".ניוהסבי עיניך מנגדי שהם הרהיב"
  ".וישטמהו בעלי חצים"

ø àîéú éàå øéúé àìå ïåðéà øñéøú àäå úåá
 äîë àìà úåáø éàî åãáòã ìéç àåää øá

 áéúëã)ë çé úéùàøá ( éë äøåîòå íåãñ ú÷òæ
 ïéáøáøå ïéàìò úåìåãâ úåáø ïëå äìãâ åîë äáø
 ìéç åùò úåìåãâ úåéç ïåø÷à ïéìàå àìë ìò
 úåéç ïåø÷à åäééìò ïéëéîñã åãáòã ìéç àåää

àãçë àøáçúàì úåìåãâ íò úåðè÷  àð÷úúàì
 éãçîì àúéðåøèî åäá>åäá < ïéàúúå ïéàìò

 øîà úàã äîë)åë ã÷ íéìäú ( úøöé äæ ïúéåì
ìéç åùò úåðá úåáø êë éðéâá åá ÷çùì )åâå' (

>ð" äðìë ìò úéìò úàå à)èë àì éìùî(  äîëå
 øîà úàã)î"äë æ à ( ø÷á øùò éðù ìò ãîåò

äðåôö íéðåô äùìùàåâå äùìùå  ' áéúëå)íù (
äéìò íéäåíäðìë ìò úéìò úàå åðééä äìòîìî < 

 øåù éìò äãòö úåðá àã ìòå)áë èî úéùàøá (
 ïéò àåää àìà äéì éòáî úåãòö äãòö úåðá

 èôùî ïéò åäéà ïàîå àìéòì áéúëã)æ ãé íù (
 úòñôå äãòö ïéò åäéàå ïéò éìò íéà÷ åäéàå
 àìå äãòö úåðá åðééäå àäðå÷úì úåðá ìèéîì

úì úìëúñà äãòö úåðá íéðá íéðá àìå àäðå÷
 äéáâì åîéçøã àúåìëúñàá åáøå åäåøøîéå

 áéúëãë)ä å øéù ( íäù éãâðî êéðéò éáñä
 íéöç éìòá åäåîèùéå àã ìòå éðåáéäøä

)âë èî úéùàøá:(  
 מה זה . זו קשת,"ותשב באיתן קשתו"

 חזק הלבישה ,"באיתן" . זו בת זוגו,קשת
 שהרי ידעה שיוסף , שלא נחלש כחה,עליו

באותה דרגה של אות הברית לא יסטה 
 ,"ויפזו" מה זה ,"ויפזו. "שלו לימין ולשמאל
הנחמדים מזהב ומפז "אלא כמו שכתוב 

 התכבדו ".ותמורתה כלי פז" וכתוב ,"רב
מידי אביר " .זרועותיו במרגלית עליונה

 מאותם שני צדדים שהתחזק בהם ,"יעקב

 åúù÷ ïúéàá áùúå)íùãë èî  ( úù÷ àã
åâåæ úá àã úù÷ äîá úùéáìà àô÷åú ïúéàá 

 àì óñåéã úòãé àäã àìéç úùìçà àìã éåìò
á éèñé àðéîéì äéìéã àîéé÷ úàã àâøã àåää

 åæôéå àìàîùìå)íù ( áéúëãë àìà åæôéå éàî
)àé èé íéìäú ( áéúëå áø æôîå áäæî íéãîçðä
)æé çë áåéà ( éåòåøã åø÷ééúà æô éìë äúøåîúå

 á÷òé øéáà éãéî äàìò àúéìâøîá) úéùàøá

                                                           

 ).ו"לש(ב "לקמן רנא ע א
 ).א"נ(ח "ז. שב ולא וישבתקאמר ודואינו כבעלמא דהוא יסוד ודייק מ' מ'  פיב
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 משם ,"משם רועה אבן ישראל" .יעקב
 , עוד. כמו שאמרנו,הנזונית אותה אבן יקר

מאותם שנים עשר צדדים נזונית אותה 
 והיא נתנה , שהם צפון ודרום,אבן יקרה

 ונזונה מהם על ,ביניהם והתברכה מהם
  . ידי צדיק)דרגה(

ãë èî ( á÷òé åäá óé÷úàã ïéøèñ ïéøú ïåðéàî
 ìàøùé ïáà äòåø íùî)ùí(  àåää ïæúà ïîúî

 ïáà>ø÷éà< ïåðéàî åú ïøîà÷ãë >øñéøú <
)ïéøú( ïåôö ïåðéàã äø÷é ïáà àåää ïæúà ïéøèñ 

äééúà àéäå íåøãåé åäééðéá úá)àëøáúàå 
 åäééðîàðæúàìå÷éãöã àâøã ìò ïåäðî  (

]åëøáúàå÷éãöã àãé ìò ïåäðî àðæúàå åäééðî [:  
 , ליוסף נוספה ברכה אחרת,בא וראה

 פסוק .' וגו"מאל אביך ויעזרך" ,מרכמו שנא
אל   צריך להיות,"מאל אביך" ,זה קשה

 ואחר כך "מאל אביך" מה זה ,אביך יעזרך
צריך להיות כתוב  ,"ואת שדי" ".ויעזרך"

ם כואל שדי יתן ל" כמו שכתוב ,ואל שדי
  צריך להיות,"ויברכך" ".רחמים לפני האיש

 .אלא הורישו מלמעלה ומטה. כתוב יברכך
 שהוא "מאל אביך" ,שו מלמעלההורי

 . מקום שנקרא שמים,ירושה עליונה
 כדי שלא יחליף מקום זה למקום ,"ויעזרך"

.  ושסיועו יהיה ממקום זה ולא מאחר.אחר
 אלא זו ,"ואת שדי" מה זה ,"ואת שדי"

 בכל , שהרי שנינו,דרגה אחרת תחתונה
וארא את " כמו , זו השכינה"'את ה"מקום 

ת להכליל יום בלילה  וא, את לרבות,"'ה
 שהרי ,"י"ואת שד" ככתוב ,ולילה ביום

. משם יוצאות ברכות לברך את העולמות
 שהרי גם כן , למה לא אמר ואל שדי,עוד

ואל שדי יתן " שכתוב ,משמע כמו שאמרנו
 למה , הכל מקום אחד הוא,"לכם רחמים

ר שא שכ, אלא זהו סוד.'וכתב ת' השאיר ל
   ,אותם שבילים יוצאים מלמעלה

 äîë àøçà äëøá äéì óñåúà óñåéì éæç àú
àî øîà úàã"åâå êøæòéå êéáà ì ')äë èî íù (

àî àéù÷ àø÷ éàä"à êéáà ì" êøæòé êéáà ì
àî éàî äéì éòáî" úàå êøæòé øúáìå êéáà ì

ãù"éààå "ãù ì" áéúëã äîë äéì éòáî é)íù âî 
ãé (àå"ãù ì" ùéàä éðôì íéîçø íëì ïúé é

 éòáî êëøáé êëøáéå äéì ïéñçà àìà äéì
àî àìéòì äéì ïéñçà àúúå àìéòì" êéáà ì

øúà äàìò àðñçà åäéàã êøæòéå íéîù éø÷àã 
ìçé àìã ïéâá àòåéñå àøçà øúàì øúà éàä ó

ãù úàå àøçàî àìå àã øúàî éåäéì äéìéã" é
ãù úàå åäî" äàúú àøçà àâøã åäéà àìà é

úà øúà ìëá ïðéðú àäãáåäé " àúðéëù àã ä
 åîë)éòùéà å ä (åäé úà àøàå" úåáøì úà ä

 áéúëãë íåéá äìéìå äìéìá íåé àììëàì úàå
)äë èî íù (ãù úàå" ïàëøá ïé÷ôð ïîúî àäã é

àå øîà÷ àì éàîà åú ïéîìò àëøáì"ãù ì" é
 áéúëã ïðéøîà÷ãë òîùî éîð éëä àäã

)ãé âî úéùàøá (àå"ãù ì" íéîçø íëì ïúé é
ì ÷áù éàîà àåä ãç øúà àìë 'ú áúëå 'à àì

àìéòî ïé÷ôð ïéìéáù ïåðéà ãëã åäéà àæø  
  æîø/á  ב/רמז

 , מוריש את השמים,כלל של התורה
 כלל של עשרים ,"את השמים"כמו שנאמר 

 ומכאן יוצאים לתורה .ושתים אותיות
 כמו שאמרנו ,שבעל פה שנקראת ארץ

 כלל של עשרים ושתים ,"ואת הארץ"
 ואז , והשמים כוללים הכל כאחד.אותיות
 ,ת הלבנה בכל ויושבת בשלמותמתעטר

ואת " ועל זה , אז משםנמשכותוהברכות 
 כדי שיהיה לו תמיד קיום ,"ויברכך". "שדי

 יש ,ו" שהרי בכל מקום שיש בו וא,ויותר
 ואחר כך , עד כאן כלל.לו תוספת וקיום

 úàã äîë íéîù ïéñçà àúééøåàã àììë
 øîà)à à úéùàøá( ëã àììë íéîùä úà" á

 éø÷àã äô ìòáù äøåúì é÷ôð àëäîå ïååúà
 õøàä úàå ïðéøîà÷ãë õøà)íù (ëã àììë" á

 àøèòúî ïéãëå àãçë àìë ìéìë íéîùå ïååúà
 ïéãâð ïàëøáå àúåîìùàá àáúéå àìëá àøäéñ

ãù úàå àã ìòå ïîúî ïéãë" êëøáéå é) èî íù
äë ( ìëá àäã øéúéå øéãú íåé÷ äéì àäéã ïéâá

ààå äéá úéàã øú" ãò àîåé÷å äéì úéà úôñåú å

                                                           

י שהם לבר מגופא ולכן צריך לצרף להם עוד שם אחר "י שייך לנה"ל כי שד"י בא בצירוף שם א"שד א
 ).ג"א נה ע"ה ח"דע(ת "מחג
  .הוא כינוי ללאה' וגם'הוא כינוי לרחל ו' את'ש' שער לח פרק הח "ע' עי ב
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) áéúëã èøô ãéáò øúáìå ììë ïàë)íù   .' וגו"ברכת שמים" שכתוב ,עשה פרט
>åâå íéîù úåëøá'<:  

 ודאי ".ברכת אביך גברו על ברכת הורי"
 שהרי יעקב הוריש ,שברכת אביך גברו

 שהרי הוא ,שבח של הכל יותר מהאבות
 , למה. והכל נתן ליוסף,היה שלם בכל

נוטל הכל  שהרי צדיק ,משום שכך ראוי
 . וכל הברכות שרויות בו,ויורש הכל כאחד

 וכל ,הוא מוריק ברכות מהראש למעלה
 ,איברי הגוף כולם נתקנו להוריק בו ברכות

 ,מה זה מעדן. ואז נעשה נהר שיוצא מעדן
אלא בכל שעה שכל האיברים יושבים 

 והם בעדון של השתוקקות ,בקשר אחד
 וכולם מעדון ,מהראש למעלה ולמטה

 ונעשה נהר ,קות שלהם מריקים בווהשתוק
 , עוד מעדן. ויוצא מעדן ודאינמשךש

 ועושה ,מחכמה עליונה שופע הכל להמשך
 ואז הכל , ונמשך עד שמגיע לדרגה הזו,נהר

עד תאות גבעת . " והכל אחד,בברכות
תשוקת אותן גבעות ) זהו עד( ,"עולם
 אחת למעלה , שתי נקבות, ומי הם,עולם

 .נקראת עולם שכל אחת ,ואחת למטה
ותשוקת כל איברי הגוף באותן שתי 

 , תשוקה לינק מהאם העליונה,אמהות
 ותשוקת ,קשר באם התחתונהתתשוקה לה

תהיין לראש " ).כראוי( לכן כולם .הכל אחד
 , להתברך אותה דרגה של צדיק,' וגו"יוסף

אשרי אותם שנקראים . ל הכל כראויוטיול
 שהרי צדיק לא נקרא אלא מי ,צדיקים

 , אות הברית הקדושה הזו,ומר דרגה זושש
 יצאו .אשריהם בעולם הזה ובעולם הבא

 כל אחד ואחד , אמר רבי שמעון.מן המערה
  . ונלך בדרך,יאמר דבר

 éøåä úåëøá ìò åøáâ êéáà úåëøá)åë íù (
 êéáà úåëøá>åøáâ< ïéñçà á÷òé àäã éàãå 

 äåä íéìù àåä àäã ïäáàî øéúé àìëã àçáù
ì áäé àìëå àìëá ïéâá àîòè éàî óñåéì äé

 àìë ïéñçàå ìéèð àìë ÷éãö àäã éæçúà éëäã
 ïàëøá ÷éøà àåä ïééøù äéá ïàëøá ìëå àãçë
 ïð÷úúà åäìë àôåâ éôééù ìëå àìéòì àùéøî
 ÷éôðã øäð ãéáòúà ïéãëå ïàëøá äéá à÷øàì

 ïãòî]îåäïãòî [ ïéôééù ìëã àúòù ìëá àìà 
àéúã àðåãòá ïåðéàå àãç àøåù÷á ïéáúé àúáå

åàéúå àðåãòî åäìëå àúúìå àìéòì àùéøîá àú
 ÷éôðå ãéâðã øäð ãéáòúàå äéá ïé÷éøî ïåäìã
 àìë ãéâð äàìò äîëçî ïãòî åú éàãå ïãòî
 éèîã ãò àëùîúàå àøäð ãéáòå àëùîúàì
 ãò ãç àìëå ïàëøáá àìë ïéãëå àâøã éàäì

íìåò úåòáâ úåàú )íù(à  ïåðéàã àúáåàéú
 åäðéð éàîå íìåò úåòáâ àìéòì ãç éá÷åð éøú

àúúì ãçåá ìëã àúáåàéúå íìåò éø÷à ãç ìëã 
 à÷ðéì àúáåàéú ïäîà ïéøú ïåðéàá àôåâ éôééù
 àîàá àøù÷úàì àúáåàéú äàìò àîàî
 åäìë êë ïéâá ãç àìëã àúáåàéúå äàúú

åâå óñåé ùàøì äðééäú éæç à÷ãë ')íù (
 àìë àìèðìå ÷éãöã àâøã àåää àëøáúàì

ðéà ïéàëæ éæç à÷ãë ÷éãö àäã íé÷éãö ïåø÷àã ïå
 úà éàä àâøã éàä øéèðã ïàî àìà éø÷à àì
 àîìòáå ïéã àîìòá ïåðéà ïéàëæ àùéã÷ àîéé÷
 ãç ìë ïåòîù éáø øîà àúøòî ïî å÷ôð éúàã

àçøàá êäéðå äìî àîéì ãçå:  
בנימין " ,פתח רבי אלעזר פסוק אחריו

 למה ,"בנימין זאב יטרף" .' וגו"זאב יטרף
 שהרי ,ם שכך נרשם בכסא אלא משו.זאב

 , רשומות שם,קטנותו גדולות ,כל החיות
 והכסא ,"לותוחיות קטנות עם גד"ככתוב 

.  שלמעלהגמאוד כ,שעשה שלמה כך נרשם
 שהרי המזבח היה ,"זאב יטרף" ,עוד

 שאם תאמר . ומזבח הוא זאב,בחלקו
 אלא המזבח , לא כך,שבנימין הוא זאב

שר  שהיה אוכל ב,שהיה בחלקו הוא זאב

 áàæ ïéîéðá äéøúáà àø÷ øæòìà éáø çúô
åâå óøèé ')æë èî úéùàøá ( óøèé áàæ ïéîéðá

 àééñøëá íéùøúà éëäã ïéâá àìà éàîà áàæ
 ïéáøáø ïååéç ìë àäãå äîë ïîú ïéîéùø ïéøéòæ

 áéúëã)äë ã÷ íéìäú ( úåìåãâ íò úåðè÷ úåéç
 àðååâë íéùøúà éëä äîìù ãáòã àééñøëå
 äåä äé÷ìåçá çáæî àäã óøèé áàæ åú àìéòìã

éðá àîéú éàã áàæ åäéà çáæîå áàæ åäéà ïéî
 áàæ àåä äé÷ìåçá äåäã çáæî àìà éëä åàì

                                                           

à )ñ" éàä àãò (–ôãá óñåð "å. 
 ).א"נ(ן "מאי. ב גבעות יובל ושמיטה"וכן הוא פרשה וארא דף כ. ח"ב ז" בינה ומלכות כב
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 משום שהרי . ובנימין היה זן אותו,כל יום
 כביכול הוא מפרנס וזן את ,היה בחלקו
 . זאב יזון,"זאב יטרף" , עוד.הזאב הזה

ריבות שעומדים מ אלה בעלי ,ומיהו
 וכולם נהנו ונתקנו ,למעלה לקטרג

  . ומעוררים התעוררות שלמעלה,מהקרבן

 äéì ïæ äåä ïéîéðáå àîåé ìë àøùá ìéëà äåäã
 ïæå ñðøôî åäéà ìåëéáë äåä äé÷ìåçá àäã ïéâá
 åäéà ïàîå ïåæé áàæ óøèé áàæ åú áàæ éàäì

àé àâøè÷ì àìéòì éîéé÷ ïåðéàã åááã éøàî ïéì
 åäìëåà åðäú>åàïð÷úú< éøòúîå àðáø÷î 

úààìéòì àúåøò:  
 מה ".בבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל"

 , אלא בבוקר," עדאכלבבוקר י"זה 
שאברהם מתעורר בעולם ונמצאת שעת 

 ועולה ,ת הקרבן עושה התעוררות ונח,רצון
' ושבת עד ה" אותו מקום שכתוב .ד"עד ע

 זה ,"בבוקר" מה זה ,"בבוקר" ,עוד". אלהיך
 וישכם" שכתוב , כמו שאמרנו,אברהם

 באותה , בזמן שנמצא רצון".אברהם בבוקר
 ומה היה .שעה לא היה אוכל קרבן אחר

 והוא כסא .ד" אותו מקום שנקרא ע,אוכל
 .' וגו"עדי עד" ככתוב , שהוא עדי עד,עליון

ד " והע,ד הוא"וזמן אכילה בבוקר של ע
 שכתוב ,)כך נקרא( למעלה )כך גם כן(הזה 

 קרבן  היינו,"ובבוקר" ".עדי עד' בטחו בה"
 ,עולה עשן.  ולא אחר,"יאכל עד" .ודאי' לה

 ומתעוררת ,והתעוררות האהבה נקשרת
   ,למעלה ועומדים זה כנגד זה

 ììù ÷ìçé áøòìå ãò ìëàé ø÷áá) úéùàøá
æë èî(  àøôöá àìà ãò ìëàé ø÷áá éàî

 çëúùà àåòøã àúòùå àîìòá øòúà íäøáàã
ò ãò à÷ìñå àçééðå àúåøòúà ãéáò àðáø÷" ã

à àåää áéúëã øú)á ì íéøáã (ä ãò úáùåäéå 
éäìà" íäøáà àã ø÷áá éàî ø÷áá åú ê

 áéúëã ïøîà÷ãë)â áë úéùàøá ( íëùéå
 àéääá çëúùà àåòøã àðîæá ø÷áá íäøáà

 àðáø÷ ìéëà äåä àì àúòù>àøçà< äåä ïàîå 
ò éø÷àã øúà àåää ìéëà" àééñøë åäéàå ã

 áéúëãë ãò éãò åäéàã äàìò)ã åë äéòùé (ãòé 
ãòåâå  'òã àøôöá äìéëà ïîæå"ãò éàäå àåä ã)é( 

 àìéòì éîð éëä)>ð"à <éø÷úà éëä ( áéúëã)íù (
åäéá åçèá" åðééä ø÷ááå ãò éãò ä)á à àø÷éå( 
åäéì ïáø÷" àððú àøçà àìå ãò ìëàé éàãå ä

 àìéòì øòúàå øéù÷ åîéçøã àúåøòúàå ÷éìñ
àã ìá÷ì àã àîéé÷å  

  çîø/à  א/רמח
אירה בהתעוררות  דולקת ומ)ונר(ואש 

 ולוים משבחים , וכהן מתעורר.הזו שלמטה
 ואז מתנסך היין להתקשר ,ומראים שמחה

 לכן יין . והיין מאיר ומראה שמחה,במים
טוב למטה להראות שמחה ליין אחר 

ר שמאל ו והכל מתעורר לקש,שלמעלה
 מלכות ,לתוולחם שהוא ס. בימין

 לוקחים אותה ,שמעוררת התעוררות
 ואז ,ומקשרים אותה בגוף ,שמאל בימין

 ולוקטת אותו על יד , שמן עליוןנמשך
 ועל זה צריך לעשות התעוררות של .הצדיק

 ואז עדון , ונקשר הכל כאחד,סלת בשמן
 ולוקטים עדון ונחת ,ונחת של יחוד אחד

 ונקשרים זה ,של היחוד כל אותם כתרים
 , ונקשרת בשמש, והלבנה מאירה.בזה

 ולא ,'ן להואז קרב. ויושב הכל בעדון
 ולא ,"בבוקר יאכל עד" ועל זה .לאחר

 àøåðå>àâøùå< éàäá øéäðàå ÷éìã 
 ïçáùî éàåéìå øòúà àðäëå àúúìã àúåøòúà
 àøù÷úàì êñðúà àøîç ïéãëå åãéç ïééæçàå
 àøîç êë éðéâá åãéç éæçàå øéäð àøîçå àéîá

úì áè àøçà àøîçì åãéç äàæçàì àú
>àìéòìã< àìàîù àøù÷úàì øòúà àìëå 

åäéàã íçìå àðéîéáà øòúàã àúåëìî úìñ 
 àìàîù äì ïéè÷ð àúåøòúàá éøù÷îå àðéîé

)äìàôåâì ( ]àôåâá[ äàìò àçùî ãéâð ïéãëå 
éãöã àãé ìò äéì àè÷ìå" ãáòîì éòá àã ìòå ÷

 àãçë àìë øù÷úàå àçùîá úìñã àúåøòúà
ãò ïéãëåçééðå àðåàá àðåãò ïéè÷ìå ãç àãåçéã 

 àã øù÷úàå ïéøúë ïåðéà ìë àãåçéã àçééðå
 áéúéå àùîùá àøù÷úàå àøäéñ øéäðúàå àãá

åäéì ïáø÷ ïéãëå àðåãòá àìë" àøçàì àìå ä
                                                           

 .)הערת הזוהר(א ” ויקרא רמז עא
á  ïéçééðå)ôã"å.( 



úéùàøá 

1101 

 יאכל עד ויתעדן ויתקשר ).עד(לאחר 
 שצריך . בבוקר, מתי.להיבקשרו בתח

 ואחר כך ,להתברך השם הקדוש בתחלה
ועל כך אסור לו לאדם . יתברכו האחרים

רו בבוקר עד שיברך את ילברך את חב
 שהוא צריך להתברך ,הקדוש ברוך הוא

 ואחר ,"בבוקר יאכל עד"ו  והיינ,בראשונה
 ,"ולערב יחלק שלל" .יתברכו האחרים

 הכל נקרב , שהיו בבוקרןשהרי הקרב
 . וההתעוררות עולה לשם,לקדוש ברוך הוא

 היה קושר קשרים ,ומשום שהוא התברך
 ומחלק להם ,לכל שאר החיילות העליונים

 . ונאה לו,ברכות לכל אחד ואחד כראוי
 עליונים  ומתברכים,והעולמות מתבשמים

אכלתי יערי "ינו סוד הכתוב יוה. ותחתונים
לק י אחר כך ח.להי בתח,' וגו"עם דבשי

אכלו רעים שתו ושכרו " , ואמר,לםולכ
 ומחלק להם ,לםו מוריק ברכות לכ".דודים

ולערב " ולכן ,לכל אחד ואחד כראוי לו
 שהרי השם הקדוש יתברך ,"יחלק שלל

 וכעת מחלק ברכות לכל ,להיבתח
 שלא תאמר שהקרבן נקרב להם .העולמות

 אלא הכל נקרב לקדוש ,ולא לשום כח אחר
 והוא מוריק ברכות ומחלק ,ברוך הוא

ולא '  ולכן קרבן לה,ברכות לכל העולמות
 . יפה אמרת, בני,אמר רבי שמעון. לאחר

 הכל כדי , התעוררות אחרת של הקרבן,עוד
 שיתברכו כל ,למשך ברכות ולעורר ברכות

 ,ולא לאחר'  קרבן לה בתחלה.העולמות
 שיתקשרו כל ,עכשיו תקריבו את קרבנכם

 ויתחברו ויתברכו עליונים ,העולמות כאחד
  .ותחתונים

 ãò ìëàé ø÷áá àã ìòå)æë èî úéùàøá(  àìå
 àøçàì ãò ìëàé ãò>ïãòúéå< øù÷úéå 

 äéøåù÷áë éòáã ø÷áá éúîéà àúéîã÷
ì àùéã÷ àîù àëøáúà>àúéîã÷á <
)àúéîã÷ë( àã ìòå ïéðøçà ïåëøáúé øúáìå 

 ãò àøôöá äéøáçì àëøáì ùð øáì äéì øéñà
á÷ì êøáéã" àùéøá àëøáúàì éòá åäéàã ä

 ãò ìëàé ø÷áá åðééäå>ïéðøçà ïåëøáúé øúáìå< 
ðáø÷ àäã ììù ÷ìçé áøòìåà àùîøá äåäã 

á÷ì áø÷úà àìë" ïîú à÷ìñ àúåøòúàå ä
éâáå ìëì ïéøù÷ øù÷î äåä êøáúà àåä àäã ï

å ïéàìò ïéìéç øàùî ãç ìëì ïàëøá ïåì âéìô
 ïéîìò ïîñáúîå äéì úåàéå éæç à÷ãë ãçå
 áéúëã àæø åðééäå ïéàúúå ïéàìò ïàëøáúàå

)à ä øéù (åâå éùáã íò éøòé éúìëà ' àúéîã÷á
 øîàå åäìëì âéìô øúáì)íù ( åúù íéòø åìëà

 ïàëøá ÷éøà íéãåã åøëùåå åäìëìî ïåì âéìô
 ÷ìçé áøòìå àã ìòå äéì éæç à÷ãë ãçå ãç ìëì
 àúéîã÷á êøáúé àùéã÷ àîù àäã ììù
 àîéú àìã ïéîìò åäìëì ïàëøá âéìô àúùäå
 àøçà àìéç íåùì àìå ïåì áéø÷úî àðáø÷ã

á÷ì áø÷úî àìë àìà" ïàëøá ÷éøà àåäå ä
åî ïáø÷ êë ïéâáå ïéîìò åäìëì ïàëøá âéìô

åäéì"øçàì àìå ä øéôù éøá ïåòîù éáø øîà à
 àìë àðáø÷ã àøçà àúåøòúà åú úøîà à÷
 ïàëøá àøòúàìå ïàëøá àëùîàì ïéâá

åäéì ïáø÷ àúéîã÷á ïéîìò åäìë ïåëøáúéã" ä
 íëðáø÷ úà åáéø÷ú àúùä àøçàì àìå
 ïåëøáúéå ïøáçúéå àãçë ïéîìò åäìë ïåøù÷úéã

éàúúå éàìò:  
כל " ,פתח רבי אבא ואמר פסוק אחריו

כל " .' וגו"שבטי ישראל שנים עשראלה 
 אלה ]לכתב[ היה צריך ,"אלה שבטי ישראל

 אלא לחבר . מה זה כל אלה,שבטי ישראל
 אותם למקום שכל הברכות )םולחת(

 , שנים עשר ודאי.מוריקים לשם שנים עשר
 והיא מתחברת ,קשרים של תקוני המלכה

וזאת אשר " ".שנים עשר" זהו שכתוב .עמם
 שהרי ,"יברך אותםדבר להם אביהם ו

 äìà ìë äéøúáà àø÷ øîàå àáà éáø çúô
åâå øùò íéðù ìàøùé éèáù') çë èî úéùàøá( 

 ìàøùé éèáù äìà ìë>äìà< ìàøùé éèáù 
äìà ìë éàî äéì éòáîà àøáçàì àìà >ð" à

íúçîì<úàá ïåì  ïîú ïé÷éøî ïàëøá ìëã ø
 éðå÷úã ïéøù÷ éàãå øùò íéðù øùò íéðù

 àúéðåøèî>úøáçúà éäéàå <)úøáçúàå( 
 áéúëã àåä àãä åäééãäá)íù ( øùò íéðù

                                                           

 ).א"ד(י אלקים "ה בג"ל אל" כא
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 ,"אשר דבר", עוד. במקום זה הדיבור שורה
 ,כאן קשר אחד להתחבר מלמטה למעלה

 מלמטה בשנים עשר .ומלמעלה למטה
אשר " . וזאת התחברה עמם,השבטים הללו

 הרי חבור זכר ונקבה קשור לשני ,"דבר
 לסוף קשר . מלמטה ומלמעלה,צדדים

 , זכר ונקבה כאחד,אותם במקום שלמעלה
 מה .' וגו"איש אשר כברכתו" שכתוב זהו
איש " . אלא כברכת בת זוגו,"כברכתו"זה 

  . שניהם כאחד,"אשר כברכתו

úàæåà àäã íúåà êøáéå íäéáà íäì øáã øùà 
 àøù÷ àëä øáã øùà åú àéøù øåáã àã øúàá
 àúúì àìéòîå àìéòì àúúî àøáçúàì ãç

>àúúî<éøú ïéìàá øáçúà úàæå ïéèáù øñà 
 àá÷åðå øëã àøåáç àä øáã øùà åäééãäá
 øù÷ óåñì àìéòìîå àúúî ïéøèñ ïéøúì àøåù÷
 àåä àãä àãçë àá÷åðå øëã àìéòìã øúàá ïåì

 áéúëã)íù (åâå åúëøáë øùà ùéà ' éàî
 øùà ùéà åâåæ úá åúëøáë àìà åúëøáë

 àãçë åäééåøú åúëøáë  
אה בטוב מציון ור' יברכך ה" ,פתח ואמר

 שממנו ,"מציון' יברכך ה" .' וגו"ירושלים
 והוא ,יוצאים ברכות להשקות את הגן

וראה " ואחר כך ,כולל כל הברכות ונותן לה
 להראות שכל הברכות ,"בטוב ירושלים

' יברכך ה" ו זגמאוד כ.באות מזכר ונקבה
 "וישמרך" , מזכר"'יברכך ה" ".וישמרך
 "וישמרך" , מזכור"'יברכך ה" .מנקבה
 משום שמשניהם , והכל דבר אחד,משמור

  איש " , ועל זה.יוצאות ברכות לעולמות

 øîàå çúô)â ãì÷ íéìäú (åäé êëøáé" ä
åâå íìùåøé áåèá äàøå ïåéöî 'åäé êëøáé" ä

âì äà÷ùàì ïàëøá ïé÷ôð äéðîã ïåéöîé àúð
 äàøå øúáìå äì áéäéå ïàëøá ìë ìéìë àåäå

 íìùåøé áåèá>äàæçàì <)àîìùàì(ëã  ì
 àã àðååâë àá÷åðå øëãî ïééúà ïàëøá) øáãîá

ãë æ (åäé êëøáé"åäé êëøáé êøîùéå ä" ä
åäé êëøáé àá÷åðî êøîùéå àøåëãî" øåëæî ä

 åäééåøúîã ïéâá äìî ãç àìëå øåîùî êøîùéå
ùéà àã ìòå ïéîìòì ïàëøá ïé÷ôð  

  çîø/á  ב/רמח
  :íúåà êøá åúëøáë øùà  ".אשר כברכתו ברך אתם

ויכל יעקב " ,פתח פסוק ואמררבי יהודה 
ות את וויכל יעקב לצ" .' וגו"ת את בניוולצו
 . לברך]בולכת[ היה צריך ,תו לצו,"בניו

אלא שצוה אותם אל השכינה להתקשר 
 , שצוה אותם על עסקי המערה, עוד.אליה

 ששם קבור אדם ,שהיא קרובה לגן עדן
 אותו מקום נקרא קרית ,בא וראה. הראשון

 ששם נקברו ארבעה  משום, למה.ארבע
 יצחק , אברהם ושרה, אדם וחוה,זוגות

 ,שיאוהרי יש כאן קו.  יעקב ולאה,ורבקה
 , האבות הם מרכבה קדושה,ששנינו

 ושנינו ,ומרכבה לא פחות מארבעה
שהקדוש ברוך הוא חבר את דוד המלך 

 זהו שכתוב ,מהיעמהם ונעשו מרכבה של
 שדוד המלך ,' וגו"אבן מאסו הבונים"

 אם .מה עמהםייות מרכבה שלהתחבר לה

 çúô äãåäé éáø>àø÷< øîàå ) èî úéùàøá
âì (åâå åéðá úà úååöì á÷òé ìëéå ' á÷òé ìëéå

 àìà äéì éòáî êøáì úååöì åéðá úà úååöì
àúðéëù éáâì ïåì ãé÷ôãá åú äãäá àøù÷úàì 
òî é÷ñò ìò ïåì ãé÷ôã ïâì àáéø÷ àéäã àúø

 àåää éæç àú øåá÷ ïåùàøä íãà àåä ïîúã ïãò
 ïîúã ïéâá àîòè éàî òáøà úéø÷ éø÷à øúà
 äøùå íäøáà äåçå íãà úåâåæ òáøà åøá÷úà
 ïðéðúã àëä àéùå÷ àä äàìå á÷òé ä÷áøå ÷çöé
 úåçô åàì àëéúøå àùéã÷ àëéúø ïåðéà ïäáà

á÷ ïðéðúå òáøàî"åäééãäá ãåã àëìîì øáçà ä 
 áéúëã àåä àãä àúîéìù àëéúø åãéáòúàå

)áë çé÷ íéìäú (åâå íéðåáä åñàî ïáà ' ãåãã
 åäééãäá àúîéìù àëéúø éåäîì øáçúà àëìî

                                                                                                                                                                                     

. ק היטב"ל ודו"י זצ"י דרך רבינו האר"ח מה שפירש בכל הלשון ויש לפרש בסגנון אחר עפ" עיין בזא
 ).א"נ(ן "מאי
ל ופירוש "י זצ"ש האר"היא את בסוד אתים וגמים רבויים כמ'  אפשר שרמוז שכינה בתיבת את כי מב

 ).א"נ) (ן"מאי(לאתקשרא ' דפקיד וכוש "לצוות מלשון צווי וגם לשון צותא וז
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 להקבר בתוך )להתקשר( דוד צריך ,כך
 אז למה , ויהיה קרית ארבע עמו,האבות

  היה לואלא דוד המלך. לא נקבר עמהם
 לחבר , ציון, ומיהו,קן כראויומקום מת

 , ואדם שנקבר בתוך האבות.אותו כאחד
 משום שהוא היה מלך ,הרי הם נקברו עמו

ת ונתנה לדוד  ועברה ממנו המלכו,ראשון
 , ומימיו של אדם התקיים דוד המלך,המלך

רו ממנו י והעב,שעל אדם נגזרו אלף שנים
 והוא , ימיו של דוד המלך,שבעים שנים

 והאבות איך יקומו עד שיבא .נתן אותם
 לכן , אלא זכה למקומו כראוי לו,דוד המלך

 האבות שרויים ,עוד. לא נקבר עם האבות
 , של נקבה ודוד במקום,במקום של זכר

 ודוד נקבר ,והאבות נקברו עמם הנקבות
  . דבר כראוי לו,והתחבר במקום של זכר

àøá÷úàì àéòá ãåã éëä éàà éåäéå ïäáà åâá 
 øá÷úà àì àîòè éàî äéãäá òáøà úéø÷
 äéì äåä ï÷úúî øúà àëìî ãåã àìà åäééãäá

ïåéö àåä ïàîå úåàé à÷ãëáàì  äéì àøáçú
 ïåðéà àä ïäáà åâá øá÷úàã íãàå àãçë
 äåä äàîã÷ êìî åäéàã ïéâá äéãäá åøá÷úà
 éåîåéîå àëìî ãåãì áäéúàå åëìî äéðî øáòúàå
 ïéðù óìà íãàã àëìî ãåã íéé÷úà íãàã
 éåîåé ïéðù ïéòáù äéðî åøáòúàå éåìò øæâúà
 ãò ïåîå÷é êéä ïäáàå ïåì áéäé àåäå àëìî ãåãã

î ãåã éúééã éæç à÷ãë äéøúàì äëæ àìà àëì
 ïäáà åú ïäáà éáâì øá÷úà àì êë éðéâá äéì
 àá÷åðã øúàá ãåãå ïééøù àøåëãã øúàá

 åäééãäá åøá÷úà ïá÷åð ïäáàå]ãåãå[ øá÷úà 
äéì éæç à÷ãë äìî àøåëãã øúàá øáçúàå:  

 משום שהרי ,"ף רגליו אל המטהוויאס"
 כשרצה .הוא יושב במקום של חיים

 , הוריד רגליו אל המטה,לםלהסתלק מהעו
 זהו שכתוב .והתכנס והסתלק מן העולם

 , פתח ואמר".ויגוע ויאסף אל עמיו"
 דבר ".'נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה"

 ,אבל בא וראה. זה הרי בארוהו החברים
 .יש מדורים תחתונים ויש מדורים עליונים

 , ומי הם, שורים שם)מדורים(בעליונים לא 
ים ובתים חיצוניים הם אותם בתים פנימי
 משום שהם עומדים ,'נקראים חצרות ה

 , בא וראה.שם באהבה ותשוקה אל הנקבה
 שהרי , הכל מתעורר לנקבה,כשנשמה עולה

  .מה ונקשרת בויהיא אחוזה בתשוקה של

 äèîä ìà åéìâø óåñàéå)âì èî úéùàøá (
 àòá ãë áéúé ïééçã øúàá åäéà àäã ïéâá

éåìâø úéçð àîìòî à÷ìúñàì äèî éáâì 
 áéúëã àåä àãä àîìòî ÷ìúñàå ùéðëúàå

)íù ( øîàå çúô åéîò ìà óñàéå òåâéå)éìäú í
â ãô (åäé úåøöçì éùôð äúìë íâå äôñëð" ä

 úéà éæç àú ìáà àééøáç äåî÷åà àä àã äìî
 úéàå ïéàúú ïéøåãî åàì ïéàìòá ïéàìò ïéøåãî

ïéøåãî éàåâ éúá ïåðéà ïåðéà ïàîå ïîú ïééøù 
øá éúáåéàâåäé úåøöç ïåø÷à ïåðéà " ïéâá ä

 àú àá÷åð éáâì àúáåàéúå åîéçøá éîéé÷ ïåðéàã
 àá÷åð éáâì àìë øòúà à÷ìñ àúîùð ãë éæç
 àúîéìù àúáåàéúá úãçàúà éäéà àäã

äéá úøù÷úàå:  
 , לכן לא נאמר בו מות,יעקב לא מת

 ראה מה ".ויגוע ויאסף אל עמיו"אלא 
כנס נש ,"ף רגליו אל המטהוויאס" ,כתוב

 אלא , השמש לא מת.השמש אל הלבנה
 ,בא וראה. כנס מן העולם והולך ללבנהנ

 , האירה הלבנה,בשעה שהתכנס יעקב

ïéâá úéî àì á÷òé ãàìã àúåî äéá øîúà 
åéîò ìà óñàéå òåâéå àìàä áéúë äî éîç 

 éáâì àùîù ùéðëúàã äèîä ìà åéìâø óåñàéå
 àîìòî ùéðëúà àìà úéî àì àùîù àøäéñ

àã àúòùá éæç àú àøäéñ éáâì ìéæàå ùéðëú

                                                                                                                                                                                     

à) ð"àøù÷úàì à( –ôã "å. 
  ).ו"לש(א "ג רצב ע"א וח"לקמן רנט ע ב
  .ן יד"ד ומ"ושער מב "לעיל סא ע' עי ג

ã  àì êë)ôã"å.( 
נאמרה מיתה   לכךקף בו כשנקרא ישראל מת ונסתלסל דחיות רב שנתו"ם אלשיך זצ"ש מהר" וכמה

בשם ישראל אבל חיות מעט שהיה לו כשנקרא יעקב לא נסתלק ונשאר דבוק בגופו לעולם ולכך לא נאמרה 
 ).א"נ( שם בארוכה ןועיי. ב"הרש. מיתה בשם יעקב אלא ויגוע



úéùàøá 

1104 

 ,ותשוקת השמש העליון התעוררה אליו
 מתעורר ,משום שכאשר השמש עולה

 ונדבקים זה בזה והלבנה ,שמש אחר
 אבל , יפה אמרת,אמר רבי שמעון. מאירה

 נקשר , הזכר עולם,הרי נתבאר שהעליון
 והתחתון , שהוא עולם הנקבה,בתחתון

  . זהגמתוד והכל זה כ,עליוןבנקשר 

 äàìò àùîùã àúáåàéúå àøäéñ øéäðúà á÷òé
 øòúà ÷éìñ ãë àùîùã ïéâá äáâì øòúà
 øéäðúàå àãá àã ÷áãúàå àøçà àùîù
 ìáà úøîà à÷ øéôù ïåòîù éáø øîà àøäéñ

àøåëãã àîìò äàìòã øîúà àäà øù÷úà 
 øù÷úà äàúúå àá÷åðã àîìò åäéàã äàúúá

àã àðååâë àã àìëå äàìòá:  
מן " ככתוב ,עולמות הםוהרי נאמר שני 

 ואף על גב ששתי ".העולם ועד העולם
 .תקן בזכר ואחד בנקבהנ אחד ,נקבות הן
 זו אם וזו . וזה בת שבע,)שבת(זה שבע 

ם  וזו נקראת ֵא, זו נקראת אם הבנים.אם
צאינה וראינה בנות ציון " ככתוב ,שלמה

 במלך ,"במלך שלמה" .' וגו"במלך שלמה
 ככתוב ,למה זו אם ש,שכל השלום שלו

ותרב חכמת "וכתוב ". בת שבע אם שלמה"
 , זו אם שלמה"חכמת שלמה" ,"שלמה

דברי למואל מלך משא אשר "שכתוב 
 פסוק זה ,"דברי למואל מלך" ".יסרתו אמו

 אלא דברי למואל ,לא נודע מהו הסתר שלו
   דברים שנאמרו משום אל ,מלך

 áéúëãë åäðéð ïéîìò ïéøú øîúà àäå)äã" à
âì æè (îíìåòä ïá ïéøúã áâ ìò óàå íìåòä ãòå 

 àã àá÷åðá ãçå àøåëãá ï÷úúî ãç åäðéð éá÷åð
 òáù>ð"úáù à<òáù úá àãå â íà àãå íà àã 

 íà éø÷à àã>éø÷à àãå íéðáä <) àãå äîìù
éëä ø÷éà( áéúëãë äîìù íà )â øéùàé ( äðéàö 

åâå äîìù êìîá ïåéö úåðá äðéàøå ' äîìù êìîá
éìéã àîìù ìëã êìîá áéúëãë äîìù íà àã ä

)î"àé à à ( áéúëå äîìù íà òáù úá)ì ä íù (
 äîìù íà àã äîìù úîëç äîìù úîëç áøúå

ã áéúë)à àì éìùî ( àùî êìî ìàåîì éøáã
 àø÷ éàä êìî ìàåîì éøáã åîà åúøñé øùà
 éøáã àìà äéìéã àîéúñ åäî òãééúà åàì

à ïéâá øîúàã íéøáã êìî ìàåîì"ì  
  èîø/à  א/רמט

ואל זעם בכל " זה , ומיהו. מלךשהוא
 ,"למואל" . כמו שנתבאר,"ואל שדי" ".יום

 שהיא ,"למואל מלך" ".למו פי"כמו שנאמר 
 ,"משא אשר יסרתו אמו" .בת שבע

  .כשהתגלה עליו בגבעון בחלום הלילה

 àã åäéà ïàîå êìî åäéàã)áé æ íéìäú (à" ì
àå íåé ìëá íòåæ"ãù ì"ìàåîì øîúàã äîë é 

]áéúëãë) [áéúëã (>ãë"à<) ä î áåéà ( éô åîì
 åúøñé øùà àùî òáù úá åäéàã êìî ìàåîì

àéìéìã àîìçá ïåòáâá éåìò éìâúà ãë åîà:  
כנס ללבנה ועשה בה נ יעקב ,בא וראה

 ואין לך דור בעולם שאין בו ,פירות לעולם
 משום שהרי הוא עורר ,פרי של יעקב

ף וויאס" משום שכתוב ,התעוררות למעלה
 שהיא מטתו של יעקב ," המטהרגליו אל

 שהרי השתלם ,אשרי חלקו של יעקב. ודאי
ואתה אל תירא " שכתוב ,למעלה ולמטה

 לא ".כי אתך אני' וגו' עבדי יעקב נאם ה

 äá ãéáòå àøäéñ éáâì ùéðëúà á÷òé éæç àú
ïéøéôãéà àìã àîìòá àøã êì úéìå àîìòì  ú

á÷òéã àáéà äéáä øòúà åäéà àäã ïéâá 
 áéúëã ïéâá àìéòì àúåøòúà)âì èî úéùàøá (

 á÷òéã äéúèî åäéàã äèîä ìà åéìâø óåñàéå
 àìéòì íéìúùà àäã á÷òéã äé÷ìåç äàëæ éàãå

 áéúëã àúúå)é ì äéîøé ( éãáò àøéú ìà äúàå

                                                                                                                                                                                     

  ).ג"א נט ע"ביאורים ח(א "לעיל לד ע' עי א
 ).הערת הזוהר(ב ”קנג ע ב
 ).ב"א טז ע"כללים ח(" דוד מלך ישראל חי וקיים"דוד הוא בסוד במידה זו ולכן  ג
 ).א"ד(נפשות '  פיד
 י יעקב בעת"ו והענין שמאותו היחוד שנעשה ע" היינו סוד הספיחים כנזכר בפרשה תרומה דף קסה

 ).א"נ(' ש בגין דהא איהו אתער וכו"וז  אוכלים בכל דרא ודראונפטירתו א
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 ,"כי אתך אני" אלא ,נאמר כי אתי אתה
  .והרי נתבאר

éåäé íàð á÷ò"äà àì äúà éúà éë éðà êúà éë 
ðà êúà éë àìà øîúàøîúà àäå é:  

רן ואו עד גוויב" ,רבי יצחק פתח ואמר
וירא יושב הארץ " וכתוב ,' וגו"האטד

 .' וגו"רן האטדוהכנעני את האבל בג
 מה , בהםתבונןבפסוקים הללו יש לה

 ולמה ,רן האטדואכפת לנו שהם באו עד ג
 הרי צריך היה , אבלות זו למצריםנתכנה

אלא כך .  למה למצרים,ל ישראלֶבלכתב ֵא
 , כל אותו זמן שהיה יעקב במצרים,אמרו

 ונילוס היה יוצא ,התברכה הארץ בגללו
 שפסק הרעב , ועוד.ומשקה את הארץ

 , ועל כך המצרים עשו אבל,בגלל יעקב
מי ימלל " ,פתח ואמר. תכנה עליהםנו

 פסוק זה ".ישמיע כל תהלתו' גבורות ה
 היה צריך ,"ימלל" אבל מה זה ,בארוהו

 ,מר שזו דרך הכתוב ואם תא.לכתב ידבר
 שכולם באים , לא,שהרי הפסוקים הם כך

 . כאן בא להראות דברכמו כן ,להראות דבר
וקטפת " ככתוב ,")'גבורות ה(" "מי ימלל"

 , משום שהם רבים,"'גבורות ה" ".תומליל
 ולכן מי ,רת הדין באה משםישהרי כל גז

הוא שיסלק ויעביר גזרה אחת מאותן 
 מי ,עוד. ך הואגבורות שעושה הקדוש ברו

 שהרי כמה ,"ידבר" .ימלל וידבר הכל אחד
 כמה ,וכמה גבורות הן שאין להם חשבון

 כמה שומרי , כמה בעלי מגנים,בעלי דינים
. םאות והדבור לא יכול לדבר ,קיםוהח

 שיש בה סוד , כולם בהגדה,ובמה ידועות
 שהרי בדבור ובאמירה לא יכול ,החכמה

גדה הן  אבל בה,לדבר להם ולדעת אותם
דור לדור ישבח מעשיך " ככתוב ,ידועות

 אבל , בסוד זה יודעים".וגבורתיך יגידו
 , ידברו, שהיא גבורה תחתונה,גבורתך

ישמיע כל ". "וגבורתך ידברו"שכתוב 
 הדינים )הדרגות( שרבים הם ,"תהלתו

 וכמה חיילות ,שנודעים ומחברים בתהלה
היש " ככתוב ,וכמה מחנות שמתחברים בה

 ועל זה מי יכול להשמיע ,"דודיומספר לג
  .כל תהלתו

 øîàå çúô ÷çöé éáø)é ð úéùàøá ( ãò åàáéå
åâå ãèàä ïøâ ' áéúëå)àé íù ( õøàä áùåé àøéå

åâå ãèàä ïøâá ìáàä úà éðòðëä ' úéà éàø÷ éðä
 ãò åúà ïåðéàã ïì úôëéà éàî åäá àìëúñàì
 àã àúåìáà úðëúà àîòè éàîå ãèàä ïøâ

é ìáà àäã íéøöîì àîòè éàî äéì éòáî ìàøù
 äåäã àðîæ àåää ìë åøîà éëä àìà íéøöîì
 äåä ñåìéðå äéðéâá àòøà êøáúà íéøöîá á÷òé
 äéðéâá àðôë ÷ñôã ãåòå àòøà é÷ùàå ÷éôð
 éðëúàå àúåìáà åãáò éàøöî àã ìòå á÷òéã

 øîàå çúô åäééìò)á å÷ íéìäú ( ììîé éî
åäé úåøåáâ" àø÷ éàä åúìäú ìë òéîùé ä

åî÷åà éàå äéì éòáî øáãé ììîé åäî ìáà ä
 ïåðéà éàø÷ àäã àåä éëä àø÷ã äéçøàã àîéú
 óåà ïééúà à÷ äìî äàæçàì åäìëã àì éëä

 ììîé éî àéúà à÷ äìî äàæçàì àëä) úåøåáâ
åäé"ä ( áéúëãë)åë âë íéøáã ( úåìéìî úôè÷å

åäé úåøåáâ" àøæâ ìë àäã ïåðéà ïéàéâñã ïéâá ä
ìòå àéúà à÷ ïîúî àðéãã ÷ìñéã åäéà ïàî àã 

á÷ ãéáòã ïàøåáâ ïåðéàî àãç äøæâ øáòéå" åú ä
 ììîé éî>øáãéå< äîëå äîë àäã øáãé ãç àìë 

 éøàî äîë àðáùåç ïåì úéìã ïåðéà ïàøåáâ
 ïéñåîð éðéãøâ äîë ïéñéøú éøàî äîë ïéðéãã
 åäìë ïòéãé äîáå ïåì àììîì ìéëé àì àìåìîå

 àæø äéá úéàã äãâäá>îá àäã àúîëçã àìåì
äøéîàáå <)äøéîàá( ïåì àììîì ìéëé àì 

 áéúëã äîë ïòéãé äãâäá ìáà ïåì òãðîì
)ã äî÷ íéìäú ( êéùòî çáùé øåãì øåã

úøåáâåé àæøá åãéâé ê> êúøåáâ ìáà ïéòãé àã
 áéúëã åøáãé äàúú äøåáâ àéäã)àé íù (

 åøáãé êúøåáâå)á å÷ íù( <)ïòéãé(  ìë òéîùé
 ïåðéà ïéàéâñã åúìäú)ð"ã àïéâø ( ïéðéã

 ïéìéç äîëå äìäúá ïøáçúîå ïòãåîúùàã
 äîëåùîé áéúëãë äá ïøáçúîã ïééø) äë áåéà

â ( ìéëé ïàî àã ìòå åéãåãâì øôñî ùéä
åúìäú ìë òîúùàì:  

 ,ם כולם היו חכמיםי המצר,בא וראה
ומצד הגבורה יצאו כמה חיילות וכמה 

 àøèñîå ååä ïéîéëç åäìë éàøöî éæç àú

                                                                                                                                                                                     

à åâå ' -ôãá óñåð "å. 
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 עד ,מחנות וכמה דרגות על דרגות
 והמצרים היו ,נותשמגיעים לדרגות התחתו
ות ומ ויודעים סת,מכשפים וחכמים בהם

 שהרי שבזמן שיעקב , והסתכלו,העולם
 ,ט על בניוו אין עם שישל,קיים בעולם

וידעו שהרי ישתעבדו בישראל זמנים 
 הסתכלו מה . שמחו,כיון שיעקב מת. רבים

 שהוא ,רן האטדו עד שהגיעו לג,יהיה בסוף
 כמו , ידד בגימטריא" אט.גזרת הדין השולט

 .' וגו"להווירא ישראל את היד הגד"שנאמר 
 ראו הגבורות ,כיון שהגיעו למקום זה

 , ולמה נקרא אטד.שיוצאות מהאטד הזה
אלא מה אטד יוצאים קוצים לצד זה ולצד 

ד יוצאות ממנה אצבעות לצד " כך גם י,זה
 וכל אצבע ואצבע עולה בכמה ,זה ולצד זה

 אז ,ות בכמה הנהג,בכמה דיניםו ,גבורות
ויספדו שם מספד גדול וכבד מאד על כן "

 ודאי אבל כבד זה ".ל מצריםֶבקרא שמה ֵא
  . ולא לאחר,למצרים

ùî äîëå ïéìéç äîë é÷ôð à÷ äøåáâãé ïééø
 ïéâøã éáâì åèîã ãò ïéâøã ìò ïéâøã äîëå
 ïéòãéå åäá ïéîéëçå ïéùøç ååä éàøöîå ïéàúú

úñ á÷òéã àðîæáã àä åìëúñàå àîìòã ïéîé
 éåðá ìò àèìùã àîò úéà àì àîìòá íéé÷
 ïéàéâñ ïéðîæ ìàøùéá åäá åãáòúùé àäã åòãéå
 àôåñá àäé äî åìëúñà åãç á÷òé úéîã ïåéë
 àðéãã àøæâ åäéàã ãèàä ïøåâì åèîã ãò

>àèéìù<èà "éâá ã ' øîà úàã äîë ãé) úåîù
àì ãé (åãâä ãéä úà ìàøùé àøéååâå äì ' ïåéë

 ãèà éàäî é÷ôðã ïàøåáâ åîç àã øúàì åèîã
 ïéáåë é÷ôð ãèà äî àìà ãèà éø÷à éàîà

é éîð éëä àøèñ éàäìå àøèñ éàäì" é÷ôð ã
 ìëå àøèñ éàäìå àøèñ éàäì ïàòáöà äðéî

]àòáöàå àòáöà) [àòáöàïàòáöàå ï( ÷éìñ 
 ïéãë ïéñåîð äîëáå ïéðéã äîëá ïàøåáâ äîëá

)é ð úéùàøá (éåôñî íù åãôñã ãàî ãáëå ìåãâ 
 äæ ãáë ìáà éàãå íéøöî ìáà äîù àø÷ ïë ìò

àøçàì àìå íéøöîì:  
תוך שבו ב י.רבי שמעון פרש את הפרשה

ל בית ו ראיתי שיום זה יפ, אמר.המערה
 . רומאים מקטרגים)בני( ויעדרו שני ,בעיר

 חזרו לתוך .ל הביתו לא יפ,אם אני בעיר
 ,ן ואמרפתח רבי שמעו. המערה וישבו

   .' וגו"צהלי קולך בת גלים"

àúùøô ùéøô ïåòîù éáøàì åáúé éá àúøòî 
àúîá àúéá ìåôðé ïéã àîåéã àðéîç øîàá 

 éá éøú ïåøãòéå>éàîåø <)éàîøà( éà ïéâøè÷î 
 åøãäà àúéá ìåôðé àì àúîá àðà>åâì <)éáì( 
 øîàå ïåòîù éáø çúô åáúé àúøòî)ì é äéòùé (

åâå íéìâ úá êìå÷ éìäö'  
  èîø/á  ב/רמט

 פסוק זה נאמר לכנסת ,"צהלי קולך"
 משום שהיא משבחת את הקדוש ,ישראל

צהלי " ועל כך ,ברוך הוא בקול משבח
 כל מי שרוצה לשבח , מכאן למדנו".קולך

 צריך לו קול ,את הקדוש ברוך הוא בקול
 ,נעים שיערב לאחרים ששומעים אותו

  . לא יקום להרים קול,ואם לא

éàä êìå÷ éìäö øîúà ìàøùé úñðëì àø÷ 
á÷ì äéì úçáùî éäéàã ïéâá" àçáùî àì÷á ä

 ïàî ìë àðôéìåà àëäî êìå÷ éìäö àã ìòå
á÷ì àçáùì éòáã" àì÷ äéì àéòá àì÷á ä

éã àúåîéòðú åàì éàå äéì ïéòîùã ïéðøçàì áøò
àì÷ àîøàì íå÷é àì:  

 שכתוב , לוים שבאו מצד זה,בא וראה
 "דהוומבן חמשים שנה ישוב מצבא העב"

 , נמוך) ואם,דרגתו( משום שקולו ,למה. 'וגו
 אז ,ולא יערב לאזנים כשאר חבריו

 áéúëã àã àøèñî ïééúàã éàåéì éæç àú
)äë ç øáãîá ( àáöî áåùé äðù íéùîç ïáîå

åâå äãåáòä ' ïéâá àîòè éàî>äéì÷ã<)  äéâøã
éàå ( àìå êéîð]áøòé) [áøòúé(ì  øàùë ïéðãåà

                                                           

ב "הרש. כ"ש ניחא ליה שימותו כי באבוד רשעים רנה לכך חזרו למערה ולא עאלו למתא עד אח" ורא
 ).א"נ(

יל דף ג יתבו לבי מערתא והענין דלע" ה).א"ד( וימתו בנפילת בית זה שני מקטרגים ומלשינים רומים ב
יצחק ואחר שעסקו בתורה כל הנזכר עד הכא נפרש ונבדל ' י ור"ש ור"ה אמר כשנכנסו במערה אחת ר"רמ

 ).א"נ (ח"ק אותה מערה יתבו לביה מערה ז"ש וחבריא מעט מהמערה וראה ברוה"ר
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מצבא העבודה הזה אותו מעבירים 
 שעומדים לנגן , של מעלה)מהחיילים(

לעבודה הזו ולכבד את השם הקדוש 
 חיילות ומחנות ,החיילות שלמעלה. כראוי

 לשבח את השם הקדוש ,כנגד התחתונים
 .דהושוב מצבא העב ולכן י,ולזמר להם

ומשום שכנסת ישראל משבחת את הקדוש 
צהלי קולך בת " אמר הכתוב ,ברוך הוא

 העולם ,"בת גלים" ,עוד.  בת האבות,"גלים
 , משום שהכל עומד בו,הבא נקרא גלים

 , עוד. ויוצא ממנו לכל,ונכלל בו תלי תלים
 וכל אותם ,"גל נעול" ככתוב ,"בת גלים"

צאים מהעולם  כולם יו,נותיגלים ומעי
בא .  וכנסת ישראל היא בת גלים,הבא
צהלי " בתחלה כתוב . פסוק זה קשה,וראה
 ואחר , כדי לזמר ולהרים קולרי שה,"קולך

צהלי " אז למה , אם כך".הקשיבי"כך כתוב 
 אלא צהלי ,"הקשיבי" כיון שכתוב ,"קולך

 אם ישראל ,בא וראה. כדי לשבח ולזמר
 ,ך הואמתחילים לשבח ולזמר לקדוש ברו

 בשביל שישראל , למה,"הקשיבי"אז כתוב 
משבחים ומזמרים בשבילה לקדוש ברוך 

 וכתוב ,"צהלי קולך" ועל זה כתוב ,הוא
 משום שבאה מצד ,"הָשְיַל". "הקשיבי"

 ".ש גבור בבהמהִיַל" כמו שנאמר ,הגבורה
 .זקיםו לשבר כחות וח,ולישה זו גבורה

 משום שהיא אספקלריה ,"עניה ענתות"
 אין לה , עניה ודאי,)עליה( מאירה שלא

 אלא רק מה שנותן ,ללבנה אור משל עצמה
 , כפר אחד, הוא שדה"ענתות. "לה השמש

ושורים בו כהנים עניים שמחזרים על 
 ואין מי שישגיח ,)של הלוים(הפתחים 

 משום שכל אותם בני אותו כפר ,בהם
 וביתם יותר , בזויים היו בעיני העם)קלים(

 ,פרט למה שנותנים להם ,ריק מכל העם
 לכן ללבנה אין . בזויי עם)קלים(כמו עניים 

 אלא בשעה שמתחבר ,אור משל עצמה
  .עמה השמש היא מאירה

äãåáòä àáö éàäî äéì ïéøáòî ïéãë éåøáçà 
äãåáò éàä éáâì àðâðì ïéîéé÷ã àìéòìãá 

 àìéòì ïéìéç éæç à÷ãë àùéã÷ àîù àø÷éìå
 àùéã÷ àîù àçáùì éàúú éáâì ïééøùîå ïéìéç
 ïéâáå äãåáòä àáöî áåùé êë éðéâáå ïåì àøîæìå

á÷ì äéì àçáùî à÷ ìàøùé úñðëã" øîà ä
 àø÷) äéòùéì é(  ïäáà úá íéìâ úá êìå÷ éìäö

 àìëã ïéâá íéìâ éø÷à éúàã àîìò íéìâ úá åú
 äéðî à÷ôðå íéìú éìú äéá ìéìëúàå äéá àîéé÷

 áéúëãë íéìâ úá åú àìëì)áé ã øéù ( ìåòð ìâ
>íéìâ ïåðéà ìëå< àîìòî é÷ôð åäìë ïéòåáîå 

 éàä éæç àú íéìâ úá éäéà ìàøùé úñðëå éúàã
ë àúéîã÷á àéù÷ àø÷ áéú)ì é äéòùé ( éìäö

àäã êìå÷â øúáìå àì÷ àîøàìå àøîæì ïéâá 
 áéúë)íù ( êìå÷ éìäö éàîà éëä éà éáéù÷ä

 àçáùì ïéâá éìäö àìà éáéù÷ä áéúëã ïåéë
 àçáùì ïàøù ìàøùé éà éæç àú àøîæìå

á÷ì àøîæìå" àîòè éàî éáéù÷ä áéúë ïéãë ä
á÷ì äðéâá ïøîæîå ïçáùî ïåðéà ìàøùéã ïéâá" ä

 ìòå äùéì éáéù÷ä áéúëå êìå÷ éìäö áéúë àã
)íù ( úàã äîë äøåáâã àøèñî àéúàã ïéâá

 øîà)ì ì éìùî ( äùéì éàäå äîäáá øåáâ ùéì
 úåúðò äéðò ïéô÷åúå ïéìéç àøáúì äøåáâ)íù (

 àøäð àìã àéøì÷ôñà éäéàã ïéâá)äìò (>äéðò< 
 äî àìà äîøâî àøäéñì àøåäð äì úéì éàãå

àùîù äì áéäéãã úåúðò  ãç øôë ì÷ç åäéà
 ïéçúô ìò ïøãäàã éðëñî éðäë äéá ïééøùå

)éàåéìã (ã ïéâá åäá çâùéã ïàî úéìå éðá ïåðéà
)øôë (øôë àåäääïéñéì÷ åîòã åäéðéòá ååä  à

 ïéáäéã äî øá àîò ìëî øéúé ïééð÷éø åäééúéáå
 éðëñîë ïåì>éì÷ñïé<æ êë ïéâá àîòã ïéñéì÷ 

                                                                                                                                                                                     

à) ïéìééçî( –ôãá óñåð "å. 
שם גימרטיא  (ב"הרש. 'ש ויעש דוד שם כי תקן המ"נקראת עבודה ונקרא שמא קדישא כמ'  פירוש מב

 ).א"נ ()ן"מאי' ק פסוק על כן יאמר בספר מלחמות ה"כמו שפירש הזוה' ספר שהוא מ
â  àåäã)ôã"å.( 

ודבר זה שרשו הוא בכך שבעקודים לא היה אור בכלי המלכות בהתפשטות ', ו' ח שער ו פרק ה"ע' עי ד
  ).?@@מקור(השניה 

ä )ñ" àïéùéì÷ (–ôãá óñåð "å. 
 ).א"נ(ב "הרש. ם ושפלים בני אותו הכפר היו בעיני העם קליש פירוו

æ  ïéùéì÷)ôã"å.( 
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úòùáøéäðúà àùîù äîò øáçúàã à:  
ולאביתר הכהן אמר " שכתוב ,בא וראה
ת לך על שדיך כי איש מות והמלך ענת

 וכי על שהזמין את אדוניהו נקרא ".אתה
 , אלא משום שהיה ממקום עני.איש מות

". עניה ענתות" שהיא ,שנדבקה בו הלבנה
וכי התענית בכל אשר התענה " ,ואם תאמר

 אלא , אותו שלא הרגזכה לכן ,"אבי
 זכה בו , משום שהיה ממקום עני,אביתר

שאול  כשהיה ,דוד טרם שעלה למלכות
 )אחר כך( ,ו כעניי דרכו והי,אורב לו

 , ולזמן ששלט שלמה. אביתרו זגמאודכ
 והיתה בשמחה של ,עמדה הלבנה בשלמות

.  לא זכה באביתר, שהכל היה לו,שרוע
 וירמיה ,ודאי שדה ענתות סוד הדבר היה

  אתרשי הכל היה בשביל ל,אותושקנה 
   .עליוןהסוד ה

 áéúëã éæç àú)î"åë á à ( ïäëä øúéáàìå
 úåî ùéà éë êãù ìò êì úåúðò êìîä øîà
 éø÷à úåî ùéà åäéðåãà äéì ïéîæã ìò éëå äúà

 àðëñî øúàî äåäã ïéâá àìà>äéá ÷áãéàã< 
 àîéú éàå úåúðò äéðò éäéàã àøäéñ) à íéëìî

åë á (ìëá úéðòúä éëå éðéâá éáà äðòúä øùà 
ëæ êëà äåäã ïéâá øúéáà àìà äéì ìéè÷ àìã ä

>øúàî< ÷éìñ àì ãò ãåã äéá äëæ àðëñî 
 éåçøà éåäå ìåàù äéì ïàîëî äåä ãë åëìîì

 àðëñîë)øúáì (]øúéáà[ àðîæìå àã àðååâë 
 äåäå àúåîìùàá àîéé÷ àøäéñ äîìù èìùã
 äéá äëæ àì äéì äåä àìëã åøéúòã àúååãçá

øúéáà äéîøéå äåä äìîã àæø úåúðò äãù éàãå 
äàìò àæø àðñçàì ïéâá äåä àìë äéì éð÷ã:  

 היא , כששולטת הלבנה,בא וראה
 שדה , כשהיא בעני.נקראת שדה תפוחים

ת שלמטה עושה לה ו לכן תשבח.ענתות
 כל ימיו עסק ,כמו שדוד. שר ושלמותוע

 לזמר , ולנגן מיני זמר,לעשות לה שלמות
 ,שדוד הסתלק מהעולם וכ,ולשבח למטה

 ושלמה לקח אותה ,השאיר אותה בשלמות
 שהרי הלבנה יצאה , בשלמות,שרובע

שר הזה שלט ו שבע,שרומהעני ונכנסה לע
אין כסף נחשב "ועל זה . על כל מלכי הארץ

 שהתרבה , אלא הכל זהב,"בימי שלמה
ת זהב וועפר" ובאותו הזמן כתוב .הזהב

ו  שהרי עפר שלמעלה היה מסתכל ב,"לו
 , ובהסתכלות של השמש ותקפו,השמש

  .העפר נעשה ומתרבה הזהב

 éø÷à íéçåôú äãù àøäéñ àèìù ãë éæç àú
 êë éðéâá úåúðò äãù åðëñîá åäéà ãë

 àúçáùåú>àúúìã< åøéúò äéì ãéáò 
 ãáòîì ìãúùà éåîåé ìë ãåãã äîë àúåîéìùå

>àðâðìå äì åîéìù< àçáùìå àøîæì éøîæ 
 ÷éìúñà ãåã ãëå àúúì>òîàîì< äì ÷éáù 

 àúåîéìùá àøúåòá äì ìèð äîìùå åîéìùá
 àøúåòì úìàòå åðëñîî à÷ôð àøäéñ àäã
 àã ìòå àòøà éëìî ìë ìò èìù àøúåò êäáã

)äã"ë è á ( àìà äîìù éîéá áùçð óñë ïéà
 áéúë àðîæ àåääáå áäã éáøúàã áäã àìë

)å çë áåéà ( àìéòìã øôò àäã åì áäæ úåøôòå
 àùîù äéá ìëúñî äåä àùîùã àúåìëúñàáå

áäã éâñàå ãéáò àøôò äéô÷åúå:  
ח השמש מאיר ֹכ מן ההרים ְש,בא וראה

   עפר ,שם
 éøåèî éæç àú]ã[ àùîùã àô÷åúã åøéäð

àøôò ïîú  
  ðø/à  א/רנ

 .הארץ שבין ההרים כולם עושים זהב
 לא היו ,בות שםַרואלמלא חיות רעות ְש

קף השמש מרבה ו משום שת,אנשים עניים
לכן בימי שלמה אין כסף נחשב  .את הזהב
קף השמש מסתכל בעפר ו שהרי ת,למאומה

 שאותו עפר הוא , ועוד.ומרבה את הזהב
קף ו נוטל ת,מסתכל בוהשמש  כש.צד הדין

 , כיון שהסתכל שלמה בה.ומתרבה זהב

 àìîìàå áäã éãáò åäìë éøåè éðéá àòøàã
 éðëñî ååä àì àùð éðá ïîú åàéáøã ïéùéá ïååéç

áäã éâñà àùîùã àô÷åúã ïéâáà êë ïéâá 
ã äîåàîì áùçð óñë ïéà äîìùã éåîåéá àä

úå áäã äéì éâñàå àøôòá ìëúñà àùîùã àô÷
 ãë åäéà àðéãã àøèñ àøôò àåääã ãåòå
 àáäã éáøúàå àô÷åú ìèð àùîù äéá ìëúñà

                                                           

דהכא בתבל זאת הארץ העליונה . יהבין ליה וסליק'  אין זה גיא הנזכר לקמן סוף סימן ט עפרות זהב כוא
 ).א"נ(ב "הרש. י חיות רעות המונעים לילך לשם לא היו עניים בעולםלמסקינן ולו
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 "הכל היה מן העפר" ,בח והכריז ואמריש
ועל זה שלמה לא הצטרך לנגן כמו . 'וגו
 ,שרו אהבה של ע אלא שירה שהיא,דוד

שהיא אור ואהבה שכל התשבחות של 
 השבח של המלכה ,העולם היו בה

  .כשיושבת בכסא כנגד המלך הוא אמר

 øîàå æéøëàå çáù äá äîìù ìëúñàã ïåéë
)ë â úìä÷ (åâå øôòä ïî äéä ìëä ' àã ìòå

 àúøéù àìà ãåãë àðâðì êéøèöà àì äîìù
îéçø åäéàãéøå åøéäð àåäã àøúåòã  ìëã åîéç

 àúçáùåú ååä äéá àîìòã ïçáùåú
 àëìîã äéìá÷ì àééñøëá àáúé ãë àúéðåøèîã

øîà÷:  
ויתן המלך את הכסף בירושלים "כתוב 

 והעפר , משום שהכל היה זהב,"כאבנים
 כמו שנאמר ,נקשר בשמאל בצד האהבה

 והשמש נדבק עמה ,"שמאלו תחת לראשי"
 שהרי ,שלמה טעה בזה.  ממנהנפרדולא 

 והימין ,הלבנה קרבה לשמשראה ש
 כיון . והשמאל תחת הראש,מחבקת

 הרי התקרבו , אמר,שהתקרבו זה לזו
שהרי ימין אינה , כאןימין למה ה ,כאחד

ה ַמ ְל, כיון שקרבו זה בזה,אלא כדי לקרב
.  אין כסף נחשב בימי שלמה, מיד.צריך

 אתה דחית את ,אמר לו הקדוש ברוך הוא
ד בני אדם  אתה תצטרך לחס, חייך,הימין

 מיד סטה השמש מכנגד .ולא תמצא
 והיה ,ךי והלבנה התחילה להחש,הלבנה

אני " ,שלמה מחזר על הפתחים ואומר
 . ולא היה מי שיעשה עמו חסד,"קהלת

 משום שדחה את הימין ולא החשיב ,למה
אין כסף נחשב בימי " זהו שכתוב ,אותו

ולכן כל המרבה תשבחות ". שלמה למאומה
 לכן , מרבה שלום למעלה,לקדוש ברוך הוא

בד מבלי וליש א" כתוב ".הקשיבי לישה"
 ככתוב חק ,"לישה" היינו "ליש" .' וגו"טרף
 ".בדיםוובאו הא" ככתוב "בדוא" ,חקה

 )סבה( משום שהיא בקשה ,"מבלי טרף"
ותקם בעוד לילה ותתן " ככתוב ,עליה לתת

 משום ,"ובני לביא יתפרדו". "טרף לביתה
 ,א נותנת להם טרף כשהי,שכל החיילים

 .כולם מתחברים כאחד ויונקים כאחד
 , שהגלות גורם,וכשהיא יושבת מבלי טרף

 כולם נפרדים ,"בני לביא יתפרדו"ודאי 
לכמה צדדים ודרכים כדי למצא לעשות 

תקנים נ הכל , ולכן כשהקרבן נעשה.דין
 עכשיו . כמו שאמרנו,ומתקרבים כאחד
 ,דו ודאי שבני לביא יתפר,שקרבן לא נעשה

 שהרי ,ולכן אין לנו יום שלא נמצא בו דין
לא מתעוררים עליונים ותחתונים בשלמות 

 עכשיו ,בא וראה. עליונה כמו שאמרנו

 áéúë)î"æë é à ( óñëä úà êìîä ïúéå
 àøôòå áäã äåä àìëã ïéâá íéðáàë íìùåøéá

 åîéçøã àøèñá àìàîùá øù÷úà> úàã äîë
øîà <)áéúëãë() å á øéù ( éùàøì úçú åìàîù

à àùîùå äðéî éãòúà àìå äãäá ÷áãú
äîìùà àøäéñ áéø÷úàã àîç àäã éàäá äòè 

 àðéîéå àùîùá]àìàîùå à÷áçî) [÷áçî 
àìàîù( àãá àã åáéø÷úàã ïåéë àùéø úåçú 

 àäã àëä äî àðéîé àãçë åáéø÷úà àä øîà
 ïåéë àáø÷ì ïéâá àìà åäéà åàì àðéîé

 ãéî êéøèöà éàîì àãá àã åáéø÷úàã)äã" è á
ë (óñë ïéàá÷ äéì øîà äîìù éîéá áùçð " ä

 éðá ãñçì êøèöú úðà êééç àðéîé úéçã úðà
 ìá÷ìî àùîù àèñ ãéî çëùú àìå àùð
 äîìù äåäå àëùçúàì àéøù àøäéñå àøäéñ

 øîàå ïéçúô ìò øãäî)áé à úìä÷ ( úìä÷ éðà
 ïéâá àîòè éàî ãñç äéîò ãáòéã ïàî äåä àìå
 áéúëã àåä àãä äéì áéùç àìå àðéîé äçãã

)äã"ë è á ( äîåàîì äîìù éîéá áùçð óñë ïéà
ìë àã ìòå) ïàî(á÷ éáâì ïçáùåú éâñàã " ä

äùéì éáéù÷ä êë éðéâá àìéòì àîìù éâñà 
 áéúë)àé ã áåéà (åâå óøè éìáî ãáåà ùéì ' ùéì

 áéúëãë ãáåà ä÷ç ÷ç áéúëãë äùéì åðééä
)âé æë äéòùé ( ïéâá óøè éìáî íéãáåàä åàáå

 äòáú éäéàã]äìéò[ >äìò< áéúëãë áäéîì 
)åè àì éìùî ( óøè ïúúå äìéì ãåòá í÷úå

åãøôúé àéáì éðáå äúéáì) àé ã áåéà( ïéâá 
 åäìë óøè ïåäì úáéäé éäéà ãë ïéìééç åäìëã
 éìáî àáúé éäéà ãëå ãçë ïé÷ðéå ãçë ïøáçúî
 åãøôúé àéáì éðá éàãå àúåìâ íøâã óøè
 ïéâá ïéçøàå ïéøèñ äîëì åäìë ïùøôúî

 àçëùàì àðáø÷ã àðîæá àã ìòå àðéã ãáòîì

                                                           

מ "מ היה לו יותר ליחדא שאם לא הוה צריך לדורותיו מ"ה היחוד גמור מפ שראה אז שהי"ל אע" רא
 ).א"נ(מ "א. היה מועיל לדורות הבאים בזמן הגלות
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תפלת האדם מעוררת שלמות למעלה 
 ובברכה שמברך את הקדוש ברוך ,ולמטה

 ולכן ,הוא מתברכים עליונים ותחתונים
 מי .בתפלה של ישראל מתברכים העולמות

 מי . יתברך,קדוש ברוך הואשמברך את ה
 לא ,שלא מברך את הקדוש ברוך הוא

זי וכי מכבדי אכבד וב" זהו שכתוב .מתברך
  ".יקלו

 àãçë ïéáø÷úîå ïð÷úúî àìë ãéáòúà
 éðá éàãå ãéáòúà àì àðáø÷ã àúùä ïøîàãë
 àìã íåé ïì úéì êë éðéâáå åãøôúé àéáì
 ïéàìò ïéøòúî àì àäã àðéã äéá çëúùà
 àúùä éæç àú ïøîà÷ãë äàìò åîéìùá ïéàúúå
 àúúå àìéòì åîéìù øòúà ùð øáã àúåìö

)àúëøáåã á÷ì êéøá" äïéëøáî] ( àúëøááå
á÷ì êéøáã"ëøáúî äéï [ àã ìòå ïéàúúå ïéàìò

 êøáîã ïàî ïéîìò ïéëøáúî ìàøùéã àúåìöá
á÷ì äéì"á÷ì êéøá àìã ïàî êøáúé ä" àì ä

 áéúëã àåä àãä êøáúé)ù"ì á à ( éãáëî éë
åì÷é éæåáå ãáëà:  

רב המנונא הזקן לא נתן כוס של ברכה 
 אלא הוא )לוטי לשרצה( ,לאדם אחר לברך

 בשתי )בימין ובשמאל(טל אותו והקדים ונ
 והרי אמרנו שצריך ליטול אותו .ידיו ומברך

 ואף על גב , ובשמאל)ולא בשמאל(בימין 
אבל כוס .  יפה הוא,שכולם התעוררו בו

כוס " שכתוב ,של ברכה כך צריך כוס
 שהרי בכוס זו שופעות ,"ישועות אשא

 והוא ,הברכות מאותן ישועות שלמעלה
 ושם נשמר ,נוטל אותם וכונס אותם אליו

 , יין העליון ומתכנס באותו כוס)להם(
 ולא )ובשמאל(וצריכים לברך אותו בימין 

 , והיין שהוא כנוס בכוס הזאת,בשמאל
 וצריכים לברך את השלחן ,שיתברכו כאחד

 )אחד( הכל ,שלא יהיה ריק מלחם ויין
 כנסת ישראל נקראת כוס ,בא וראה. כאחד

 צריך , וכיון שהיא כוס של ברכה, ברכהשל
 ואותה , ליטול אותה)וצריך( ,ימין ושמאל

  תנת בין ימין יכוס נ

 äéì áéäé àì àúëøáã àñë àáñ àðåðîä áø
 àøçà ùð øáì> àëøáì)ð" ààìèðúàì éòáã (

 äéì ìéèðå íéã÷à åäéà àìà)ð" à àðéîéá
àìàîùáå( <)àìèðúàì éòáã  àðéîéá äéì
àìàîùáå (é éøúá éòáã ïøîà àäå êøáîå éåã

àìàîùáå àðéîéá äéì àìèðìà áâ ìò óàå 
 àìëã>äéá åøòúà< àñë ìáà àåä øéôù 

 êéøèöà éëä äëøáã>áéúëã ñåë<)  æè÷ íéìäú
âé ( åãéâðúà ñåë éàäá àäã àùà úåòåùé ñåë

 ïåì ìéèð àåäå àìéòìã úåòåùé ïåðéàî ïàëøá
 øéèðúà ïîúå äéáâì ïåì ùéðëå)>ð"à <ïåì (

çë àåääá ùéðëúàå äàìò àøî ïðéòáå ñå
 àðéîéá äéì àëøáì)àìàîùáå (> àìå

àìàîùá< ùéðë ñåë éàäá åäéàã àøîçå 
 àìã àøåúô àëøáì ïðéòáå àãçë ïåëøáúéã

 àéð÷éø àäú>àîäðî <)àîäðã( àìë àøîçå 
)ãç (>àãçë< ìù ñåë ìàøùé úñðë éæç àú 

 ïðéòá äëøá ìù ñåë åäéàã ïåéëå éø÷à äëøá
>à<îéàìàîùå àðé )>ð"à <éòáå( äéì àìèðì 

àðéîé ïéá áéäééúà ñåë àåääå  
  ðø/á  ב/רנ

יין בשביל ב וצריכה להתמלא ,לשמאל
ובא . יין התורה שיוצא מן העולם הבא

 בזה התגלו ,)כאן( כוס של ברכה ,וראה
 אומר ,דברים עליונים כאן שאנו במערה

 כוס של .כאן נתגלה סוד המרכבה הקדושה
 זה צפון ,לקבלה בימין ובשמאלברכה צריך 

 וכוס של ברכה שיהיה נוטל ברכה ,ודרום
מטתו " זו ,מי זו כוס של ברכה. מהם

 àøîç ïéâá àøîç àéìîúàã éòáå àìàîùå
 éæç àúå éúàã àîìòî ÷éôð åäéàã àúééøåàã

ë äëøá ìù ñå)>ð"à <àëä ( ïéìî ïééìâúà éàäá
 àúøòîá ïðàã àëä ïéàìò>àîéà< àëä 

 äëøá ìù ñåë àùéã÷ àëéúøã àæø àééìâúà
 ïåôö àã àìàîùå àðéîéá äéì àìá÷ì éòá

                                                           

à) ñ"àìàîùá àìå à( –ôã "å. 
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 , שצריך שתנתן בין צפון ודרום,"שלשלמה
 , והגוף שיתקן עמהם,וצריך להניחה בימין

וישגיח באותה כוס של ברכה לברך אותה 
תמיד עיני " משום שכתוב ,בארבע ברכות

 נמצא בכוס של ברכה .'גו ו"אלהיך בה' ה
 , צפון ודרום ומזרח ומערב,סוד האמונה

ושלחן . הרי מרכבה קדושה כראוי לו
 כדי שיתברך אותו לחם שלמטה ,בלחם

 והרי ,נגו ויהיה לחם ע,ויתברך לחם עוני
 וימצא שכנסת ישראל מתברכת .בארנו

 , למעלה ולמטה,בארבעת צדדי העולם
 של  וכוס).לחם של ברכה(למעלה באותו 

 ויתברך , לחבר דוד המלך באבות,ברכה
והשלחן בלחם משום ( שיתברך ,למטה

 , מלמעלה ומלמטה,שיתברך מכל הצדדים
 שיתחבר דוד ,למעלה בסוד כוס של ברכה
 שיתברך לחם ,המלך באבות ויתברך למטה

 ) ויתברך. והרי בארנו,נגועוני ויהיה לחם ע
.  שימצא בו מזון תמיד,שלחנו של האדם

 ברוך הרחמן , אמרו.וים ונשקו ידקמו כול
 יצאו .שנכנסנו לכאן ושמענו דברים אלו

 ראו , כשנכנסו לעיר.מן המערה והלכו
 . שנפל עליהם בית,קבוצת אנשים שמתו

ישבו וראו שסופדים לאותם שמתו עם 
  .אותם הרומאים

ëøá ìéèð àäéã äëøá ìù ñåëå íåøãåä åäééðî 
 ïðéòáã äîìùìù åúèî àã äëøá ìù ñåë ïàî

 íåøãì ïåôö ïéá áéäééúàã> éòáå äì àçðàì
àðéîéá< ï÷úúéã àôåâå >åäééãäá< äéá çâùéå 

 ïéâá ïàëøá òáøàá äéì àëøáì ñåë àåääá
 áéúëã)áé àé íéøáã (åäé éðéò ãéîú"ìà ääé" ê
åâå äá ' àæø äëøá ìù ñåëá çëúùà

 àä áøòîå çøæîå íåøãå ïåôö àúåðîéäîã
 àîäðá àøåúôå äéì éæç à÷ãë àùéã÷ àëéúø

øáúéã ïéâáàëíçì àåää  íçì êøáúéå àúúìã 
 çëúùéå àðîé÷åà àäå âðô íçì àäéå éðåò

>ã< àîìò éøèñ òáøàá àëøáúî ìàøùé úñðë
 àìéòì àúúå àìéòì)>ð"à < ìù àîäð àåääá

äëøá (>åäëøá ìù ñåë< àëìî ãåã àøáçúàì 
 êøáúéã àúúì êøáúéå ïäáàá>ð" àøåúôå à

 àúúîå àìéòî ïéøèñ ìëî êøáúéã ïéâá àîäðá
 àæøá àìéòì ãåã àøáçúàì äëøá ìù ñåëã

 éðåò íçì êøáúéã àúúì êøáúéå ïäáàá àëìî
êøáúéå äåî÷åà àäå âðô íçì àäéå< àøåúô 

 åäìë åî÷ øéãú àðåæî äéá àçëúùàì ùð øáã
 àëä àðìéòàã àðîçø êéøá åøîà éåãé å÷ùðå
 ãë åìæàå àúøòî ïî å÷ôð ïéìà ïéìî àðòîùå

éò åîç àúîá åìàòø àèáãéààùð á åúéîã 
 ïåðéàì éãôñ à÷ã åîçå åáúé åäééìò àúéá ìôðã

 ïåðéà íò åúéîã>éàîåø <)éàîøà(:  
ויבאו עד גרן " ,פתח רבי שמעון ואמר

 אלא כאן רמוז ".גרן האטד" מה זה ,"האטד
 זה ,"גרן האטד" .רושלטון מצרים שיעב

ר מלפני ונה השלטון של מצרים שיעבוממ
 כמו שנאמר , שהרי ראו גרן,שלטון ישראל

ויספדו " ועל זה ".רןובשים בגדים בגומל"
על כן . "' וגו"שם מספד גדול וכבד מאד

 ,"קרא שמה אבל מצרים עד היום הזה
 אף כאן לא של .שודאי היה ממצרים

 אף על גב שמתו , אלה בוכיםגיהודים הם

 ïøâ ãò åàáéå øîàå ïåòîù éáø çúôãèàä 
)é ð úéùàøá( æéîøúà àëä àìà ãèàä ïøâ ïàî 

 éàøöîã àúåðèìù>éãòúã <)éøòúàã(ã ïøâ 
 éàøöîã àðèìåù àðîî àã ãèàä>éãòúàã <

)éøòúàã( ìàøùéã àúåðèìåù éî÷î )àäã] (àã[ 
åîçä øîà úàã äîë )î"é áë à ( íéùáåìî

 àã ìòå ïøâá íéãâá) é ð úéùàøá-àé  ( åãôñéå
ãáëå ìåãâ ãôñî íùåâå ãàî  ' äîù àø÷ ïë ìò

                                                                                                                                                                                     

à  éáã àøèéò)ôã"å.( 
 שיצאו מן המערה לעיר והיה כדבריו שנפל בית אחד בעיר ונהרגו תחתיו מתים והיו מספידים למתים ב

 ).א"ד( כמבואר ול אסיפת מתים שנפל הבית עליהם ומת"אסיפה ור' ן ארמאי ומלת עיטרא פיההם עם אות
ש "ניחא ליה שימותו הרומיים המלשינים ולכך חזר למערה והגם שמתו עמהם יודאי הרי אמר רש "ור

 ).א"נ(ב "הרש. פרתם כדמסייםכל יהודים כשרים לא מיתו ועתה מיתתם "אלמלא הוו יודאי ר
 pissuk ג

ãòúàã ãé) ôã"å.( 
ä )ïøåâ (ôãá óñåð"å. 
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 שאלמלא היו , ואלה יהודים,בו יהודים
 הקדוש ברוך , וכיון שמתו,יהודים לא מתו

 ,אמר רבי שמעון.  עוונותיהםהוא מכפר על
 אף על גב שיצאה , שיעקב,בא וראה

 . לא יצאה ברשות אחרת,נשמתו במצרים
 מיום שנברא העולם , כמו שנתבאר,למה

מה כמו מטתו של ילא היתה מטה של
 , בשעה שהיה עולה מן העולם.יעקב

  . והרי בארנו,נשמתו מיד נקשרה למקומהו

 äåä íéøöîî éàãåã äæä íåéä ãò íéøöî ìáà
 áâ ìò óà ïééëá ïéìà åäðéð éàãåéã åàì àëä óåà
 éàãåé ååä àìîìà éàãåé ïéìàå éàãåé äéá åúéîã

á÷ åúéîã ïåéëå åúéî àì" øîà åäééáåç øôëî ä
 ú÷ôðã áâ ìò óà á÷òéã éæç àú ïåòîù éáø

àúåùøá åàì íéøöîá äéúîùð ú÷ôð àøçà 
 àîåéî äåä àìã øîúàã äîë àîòè éàî
 àñøò àåääë àúîéìù àñøò àîìò éøáúàã

 àîìòî ÷éìñ äåäã àúòùá á÷òéãåäéúîùðà 
àðîé÷åà àäå äéøúàá øù÷úà ãéî:  

 , כשהיה יעקב נכנס למערה,בא וראה
 ,נמצאו במערה כל הריחות של גן עדן

 , ונר אחד דולק,והמערה העלתה אור
ות ליעקב למצרים להמצא וכשנכנסו האב

 כיון שנכנס יעקב . עלה אור הנר,עמו
 ואז השתלמה , חזר הנר למקומו,למערה

ועד ימי העולם . המערה מכל מה שצריך
 .לא קבלה המערה איש אחר ולא תקבל

 עוברות לפניהם בבית ,ונשמות שזוכות
 כדי שיתעוררו ויראו את הזרע ,המערה

  וישמחו לפני הקדוש,שהשאירו בעולם
 חניטה של יעקב , אמר רבי אבא.ברוך הוא

  . לך שאל את הרופא, אמר לו.מה היא

 ïéçéø ìë àúøòîá á÷òé ìàò äåä ãë éæç àú
 à÷ìñ àúøòîå àúøòîá çëúùà ïãòã àúðâã
 éáâì ïäáà åìàò ãëå ÷éìã ãç àâøùå àøåäð
 àøåäð ÷ìúñà äéîò àçëúùàì íéøöîì á÷òéã

 àøãä àúøòîá á÷òé ìàòã ïåéë àâøùã àâøù
 äî ìëî àúøòî íéìúùà ïéãë äéøúàì

îåé ãòå êéøèöàãé øá àúøòî úìéá÷ àì àîìò 
 àìå àøçà ùðéìá÷á ïøáòà ïàëæã ïéúîùðå 

 àòøæ ïéîçå ïåøòúéã ïéâá àúøòî éáá åäééî÷î
á÷ éî÷ åãçéå àîìòá å÷áùã" àáà éáø øîà ä

 ìéàù ìéæ äéì øîà åäéà éàî á÷òéã àèéðç
àéñàì:  

ויצו יוסף את עבדיו " כתוב ,בא וראה
ט את אביו ויחנטו ופאים לחנואת הר

 התעלה על דעתך ".פאים את ישראלוהר
 ,שחניטה זו היתה כמו של שאר בני אדם

 הרי ,אם תאמר שבשביל הדרך הוא שעשו
ויישם בארון ' וימת יוסף בן וגו"כתוב 

 שהרי , הרי לא הלכו עמו בדרך,"במצרים
לא הם א". ויחנטו אתו" וכתוב ,שם נקבר

 כדי להעמיד את גופם ,דרכי המלכים
 עליון על כל ,חונטים אותם בשמן משחה

 ושואבים אותו ,רב בבשמיםו מע,השמנים
 ,גוף יום אחר יום באותו שמן טובב

וימלאו לו ארבעים " שכתוב ,ארבעים יום
 אחר שזה ".טיםויום כי כן ימלאו ימי החנ

משום .  עומד הגוף שלם זמן רב,םיהשל
 ה ארץ כנען וארץ מצרים מכלשכל אותה

   את הגוף הומרקיב

 áéúë éæç àú)á ð úéùàøá ( úà óñåé åöéå
 åèðçéå åéáà úà èåðçì íéàôåøä úà åéãáò
 éðá øàùë êúòã à÷ìñ ìàøùé úà íéàôåøä
 àåä àçøåà ïéâá àîéú éà àã àèéðç äåä àùð

 áéúë àä åãáòã)åë íù (åâå ïá óñåé úîéå '
 àä íéøöîá ïøàá íùééå àçøàá äéîò åìæà àì
 áéúëå øá÷úà ïîú àäã)íù ( àìà åúåà åèðçéå

éà ïéëìîã àçøàðåï éèðç åäééôåâ àîéé÷ì ïéâá 
 áøåòî ïéçùî ìë ìò äàìò úåáø çùîá ïåì

 ïéîñåáá]àôåâá äéì áéàùå) [àôåâ äéì ïéáàù( 
 ïéòáøà àáè àçùî àåääá àîåé øúá àîåé

 áéúëã ïéîåé)â íù (é íéòáøà åì åàìîéå ïë éë íå
 àîéé÷ àã íéìúùàã øúá íéèåðçä éîé åàìîé
 àòøà àåää ìëã ïéâá ïéàéâñ ïéðîæ íéìù àôåâ

äéì á÷øîå àôåâ äìëî íéøöîã àòøàå ïòðëã  
  àðø/à  א/רנא

                                                                                                                                                                                     

àäéúîùð  –ôã "å. 
á  ìá÷ú)ôã"å.( 
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כדי  ו,בזמן קצר מכל שאר הארצות
 ועושים ,לקיים את הגוף עושים את זה

 מתוך ששמים .חניטה זו מבפנים ומבחוץ
 הוא נשאב לפנים מן ,בוראותו שמן על הט

 ומעמיד את הגוף , ונשאב למעיו,הטבור
ויעקב כך היה . מבפנים ומבחוץ זמן רב

 , שגוף האבות הוא, וכך צריך,בקיום הגוף
 ליוסף ו זגמאוד כ.והיה בקיום בגוף ונפש

  והוא בקיום של גוף,שהוא דוגמת הגוף
ויחנטו " שכתוב ,ונפש הוא בקיום הגוף

ויישם " שכתוב ,ש ובקיום הנפ,"תווא
שני יש  למה ,ושנינו". בארון במצרים

 , אלא יוסף שמר את הברית למטה,ם"יודי
 כשהסתלק .ושמר את הברית שלמעלה

 ,)מקום( הושם בשני ארונות ,מהעולם
 ארון .בארון למטה ובארון למעלה

הנה " כמו שנאמר , אלא,שלמעלה מהו
 שארון ,"ארון הברית אדון כל הארץ

 שהרי לא ,רון הבריתשלמעלה נקרא א
 ומשום ,מר בריתויורש אותו אלא מי שש

 הושם בשני ,שיוסף שמר את הברית
 כך זה ,"ויישם בארון במצרים. "ארונות

 שאף על גב , והפסוק מוכיח סוד אחר.ודאי
 נקשר ,שיצאה נשמתו ברשות אחרת

 ,"ויישם בארון" זהו שכתוב .בשכינה
 שכל , משום שהיה צדיק,למעלה ולמטה

 כמו ,ק יורש ארץ הקדושה העליונהצדי
ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו "שנאמר 

   ".ארץ נצר מטעי מעשה ידי להתפאר

 àîéé÷ì ïéâáå àòøà øàù ìëî øéòæ ïîæì
àøáîå åâî àã àèéðç éãáòå àã éãáò àôåâà 

 ìàò àåäå àøåáè ìò àçùî àåää ïéåùã åâî
 àôåâì äéì íéà÷å éåòîá áéàúùàå åâì àøåáèá

åâîïéàéâñ ïéðîæì àøáîå á äåä éëä á÷òéå 
 àôåâã êéøèöà éëäå àôåâã àîåé÷á>ïäáàã <

)éàäá àã( àùôðå àôåâá àîåé÷á äåäå åäéà 
ëâ àîåé÷áå àôåâã àîâåã åäéàã óñåéì àã àðåå

 àôåâã àôåâã àîåé÷á àåä àùôðå áéúëã
)åë ð úéùàøá ( àùôðã àîåé÷á åúåà åèðçéå

 áéúëã)íù (öîá ïåøàá íùééå éøú ïðéðúå íéø
éãåé" àúúì úéøá äéì øèð óñåé àìà éàîà ï

 éåùúà àîìòî ÷ìúñà àìéòìã úéøá äéì øéèðå
 éøúá>éðåøà<) øúà ( ïåøàáå àúúì ïåøàá

 úàã äîë àìà åäéà ïàî àìéòìã ïåøà àìéòì
 øîà)é â òùåäéà ( ìë ïåãà úéøáä ïåøà äðä

 àäã éø÷à úéøáä ïåøà àìéòìã ïåøàã õøàä
 úéøé àì óñåéã ïéâáå úéøá øèðã ïàî àìà äéì

 íùééå éðåøà éøúá éåùúà úéøáì äéì øèð
 àæø çëåà àø÷å éàãå àåä éëä íéøöîá ïåøàá
 àøçà åùøá äéúîùð ú÷ôðã áâ ìò óàã àøçà
 íùééå áéúëã àåä àãä àúðéëùá øù÷úà

÷éãö äåäã ïéâá àúúìå àìéòì ïåøàáâ ìëã 
à úàã äîë äàìò àùéã÷ àòøà úéøé ÷éãö øî

)àë ñ äéòùé ( åùøéé íìåòì íé÷éãö íìë êîòå
øàôúäì éãé äùòî éòèî øöð õøà:  

  :åäé êåøá"ïîàå ïîà íìåòì ä  ".לעולם אמן ואמן' ברוך ה"
   íìåò àøåáì äìäú úéùàøá øôñ íìùðå íú

)å íåéá 'éù áà ë"ç (>à íåéá 'øééà ã<:  
øåùé éøéùå éøîà éøéîà ïåîå÷é ïåîåøé ïå  סליק ספר בראשית

íéøù÷ øùå÷ì:  
   íéøåàî íéìùäì åéãéãé åéãáò ïðåçé ïðåâé

íéøôñ äùîç:  
   úåèîùäïåùàø ÷ìçì  השמטות

  à"à íëåúî åðäâäù íéøäåæáù úåéäá ä '
æ ïéîéðá ìàøùé áøäî àåä íäî" åàöîð íù ì

 íå÷î äæéàáå ïîå÷î åäæéàá úåðåøñçä éîåìùú

                                                           

 ).א"ד(נים פ היו חונטין אותו מבחוץ ומבא
י שהיו עושין אותו השמן על הטבור ונכנס בטבור לכל צד בשביל זה היה קיום לגופו ימים רבים " עב

 ).א"ד(
 ).א"נ(מ "א. ל זהו לעולם ירשו ארץ החיים" בחשמתפ "ל אע" רג
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 íéøäåæá àöîðá íðéàå åîå÷îì êééùä úôñåú
ñôãðä åðîù øá òåðîì àìù éãëå ïòë ãò íé

 óã ìò óã àáéù éãë íîå÷îá àìå ïàë íúåà
áåèðî øäåæëäéøàä éáúë ìëù øçàî " ìà

äìæ"åòáèåä øëæðä øäæä éôã éðãà ìò ä:  
השמים "את "בראשית ברא אלהים 

 שבו ,ה"בות אהוי ראשי ת,הארץ"ואת "
 . בו נבראו השמים,ה" א.נבראו שמים וארץ

 . וכל מה שיש בהץה האר בו נברא,ה"ו
והוא נתן תשוקה בכל האילנות והעשבים 

 אין לך כל עשב , שהוא מה שאמרו,שבארץ
נה עליו מלמעלה וועשב מלמטה שאין ממ

 , שמכה אותו ואומר לו גדל,ושומר אותו
קות שמים אם תשים והידעת ח"שנאמר 

  ".משטרו בארץ

 à ïîéñ- åè óãò "àà   
ìà àøá úéùàøáäé"à í"ä ú"éîùå í" úà

ä"åäà ïéáéú éùàø õøà"ä åàéøáúà äéáã 
àòøàå àéîùáà "å àéîù åàéøáúà äéá ä" ä

 àåäå äá úéàã äî ìëå àòøà úàéøáúà äéá
ïéðìéà ìëá àúáåàéú áéäéâ àòøàá éã ïéáùòå 

 äî àåäåùáùò ìë êì ïéà åøîàã äèîìî áùòå 
åúåà øîåùå äìòîìî åéìò äðåîî ïéàùä äëîù 

 ìãâ åì øîåàå åúåàøîàðù) âì çì áåéà( úòãéä 
õøàá åøèùî íéùú íà íéîù úå÷åç:  

 ,בחירי השלטון , קשרים רמים.משנה
 מי כנס , מי מכם שעלה וירד.רבו ושמעויק

 בשעה שעלה ברצון . יקום וידע,וירוח ביד
 עלה ,של הראש הלבן לעשות כבוד לכבודו

 נשב בה ,בראש של הכלסתום אור אחד 
 תחברות כאחדוהוציא קליפות מאירות מ

 ואותו . ועלו וירדו ונעשה הכל אחד,הכל
 .ה" נקרא אהי, כשנשב בה והאירוםאור סת

אותו אור עלה וירד וזרק ניצוצות ונשב 
 ונקרא שמו , והוציא כח טמיר אחד,בה

 ,תמ בחקיקה טמירה ונסת".ה"אשר אהי"
אותם קליפות מאירות שהתחברו מתוך 

 יצאו בחקיקה בכח של ,וםסלע אחד סת
עוד נשב בה . ה" ונקרא יהו, עליוןרותו אוא

 ,עברוהוציא זיקים נוצצים זורקים לכל 
 ,והוציא כח אחד טמיר שנוצץ לכל עבר

עוד אותו אור טמיר ). חסד(ל "ונקרא א
 ועלה וירד ועלה באלף , נשב בהוםסת

 á ïîéñ- ò åè óã"áå  
 åáéø÷ éøééøåáã éðîøåä éàîø éøåè÷ ïéúéðúî
 àçåø ùðë ïàî úéçðå ÷éìñã ïåëðî ïàî åòîù
àúåòøá é÷ìñã àúòùá òãðéå íå÷é éåãéáæ 

÷éì àø÷é ãáòîì àøåéç àùéøã ãç ÷éìñ äéø
 ÷éôàå äá áùð àìëã àùéøá åîéúñ åøéäè

ïéøîå÷çàãçë ïøáçúî ïéøéäè ìë  åúçðå å÷éìñå 
 áéùð ãë åîéúñ åøéäè àåääå ãç àìë ãéáòúàå

éäà éø÷à øéäðàå äá" à÷ìñ åøéäè àåää ä
 ãç ÷éôàå äá áéùðàå ïéöéöð ïé÷éæ ÷éøæå àúçðå

éäà øùà äéîù éø÷àå àøéîè àìéç"äè åôéìâá 
éîèøéäè ïéøîå÷ ïåðéà íéúñå øé åâî åøáçúàã ï

 àåääã àìéçá àôåìâá é÷ôð íéúñ àøðéè ãç
åäé éø÷àå äàìò åøéäè" ÷éôàå äá áéùð åú ä

 àìéç ãç ÷éôàå øáéò ìëì ïé÷øæ ïéöéöð ïé÷éæ

                                                           

  .ג" בדפוס הרב ראובן מרגולית דף ז ע).א"נ( ד" עא" דף יהאיח דפוס ויניצ" בסתרי אותיות בזא
  ).ב"ב קלב ע"כללים ח(ומשם נמשכים כל כחות השפע לכל הפעולות כולם הנעשים בשמים ובארץ  ב
 ).א"נ(ות להתגדל בארץ ילנ פירוש נותן תאוה וחמדה באג
  ).ו"לש(ב "א ותרומה קעא ע"ב וקדושים פו סע"שמות טו סעק "ועיין זוה' י סימן ו"ר פ"ב ד

äåúåà øîåùå  –åæá ÷çîð "ôã ç"î. 
 .##*ע מקור לדברים אלו"צ ו
א וישלח "א נח עד ע"עוד בראשית כט ע' ועי, שזה זיווג לפני בריאת האדם' ח נקודות פרק ו"ע' עי ז

 .ב"ב ואחרי מות סא ע"ומשפטים צו ע, ב"א ולך פו ע"קעב ע
  .א ובדרך אמת שם"לעיל פג ע' יע ח
ח סמוך "ז תיקון י"ב ותיקו"א ע"ב ורצ"ז רפט ע"עוד באד' ועי. כל מציאות אמא הוא רק על ידי אבא ט

 ).א"א יא ע"ה ח"דע(א "ב ע"א וקע"א לח ע"ולעיל טו ע, לסופו
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 והוציא כח אחד ,ומאתים קשורים של אש
 מזה . וזו הגבורה,טמיר ונקרא אלהים

ות טמירים לוהטים לכל מתפשטים כח
 ומהם , מהם שמתקנים בתקונים יפים,עבר

  עוד נשב בה . שמתקנים בתקונים אחרים

 øèñ ìëì õéöð àøéîè àìéç ãç ÷éôàå øáéò
à éø÷àå"ìà áùð íéúñ åøéäè àøéîè àåää åú 

øåèé÷ ïúàîå óìàá ÷éìñå àúçðå à÷ìñå äá ïé
éäìà éø÷àå àøéîè àìéç ãç ÷éôàå àøåðã" í

 ïéèäì ïéøéîè ïéìéç ïàèùôúî éàäî äøåáâ àãå
 ïåäðîå úåàé éðå÷úá ïð÷úî éã ïåäðî øèñ ìëì

äá áéùð åú àøçà éðå÷úá ïð÷úî éã  
  àðø óã úåèîùä/á  ב/רנא

 ,ה"והוציא כח טמיר אחד שנקרא יהו
). תפארת( ונקרא שמים ,מדת רחמים
 .ני חיילות שנקראים צבאותועומד בין ש

מזה יצאו כל החיילות וכל המחנות 
 לקיים , כל אחד ואחד למינו,העליונים

' ה" עליו כתוב ,ולהנהיג את העולמות
  ".צבאות אשרי אדם בוטח בך

åäé éø÷úàã àøéîè àìéç ãç ÷éôàå" úãî ä
íéîù éø÷àå íéîçøáâøú ïéá àîéé÷å  ïéìéç ïé

åàáö ïåø÷àã"÷ôð éàäî úåç ìë  ìëå ïéìé
 àîéé÷ì äéðæì ãçå ãç ìë ïéàìò ïééøùî

áéúë äéìò ïéîìò àâäðàìå) âé ãô íéìäú(ä  '
åàáö"êá çèåá íãà éøùà úã:  

 וכתוב ,"ויקרא אלהים לאור יום"כתוב 
 ,ראהו בא ".וירא אלהים את האור כי טוב"

 כשמאיר מכח שנתן לו ,אור זה שלמטה
 ולכן מנין ימות החמה ,מהטוב שלמעלה

 ארבעים , מאות וששים וחמשהשלש
 מהם כנגד דרגה זו של .ותשעה שבועות

 ויונק ממנו , והוא שביעי,צדיק שנקרא טוב
 שבעה שבועות שבע .השמש הזה שלמטה

 , כנגד שבעה שבועות שבע פעמים,פעמים
 .שהוא יונק מהאם העליונה שנקראת יובל

 נשארו משלש .וכנגד שנות יובל שלמטה
 ,ים ושנים ימיםמאות וששים וחמשה עשר

כנגד עשרים ושתים אותיות של התורה 
שהרי . שהעולם התחתון עומד עליהם

 ,צדיק שלמעלה נקרא תורה שבכתב
שלמו אותם שלש מאות וששים נוכש

ית לקבל מדרגה זו ִנים ֵשִב ַש,וחמשה ימים
 שדרגה זו וכל אותן שבע דרגות ,של טוב

עליונות שבות שנית לקבל מן האם 
גה הזו שהלבנה ששולטת  והדר,העליונה

בלילה יונקת מהדרגה הזו שנקראת שכינה 
 ובגלל . שיונקת מאותו צדיק,תחתונה

שאותו צדיק ממלא אותה מאותם 

 â ïîéñ- ò æè óã"áä   
 áéúë)ä à úéùàøá (éäìà àø÷éå"øåàì í 

 áéúëå íåé)ã à úéùàøá(éäìà àøéå " úà í
 øéäð ãë àúúìã øåà éàä éæç àú áåè éë øåàä
 êë ïéâáå àìéòìã áåèî äéì áéäééúàã àìéçî

ñù äîçä úåîé ïéðî"î ä" ïåäðî íéòåáù è
 åäéàå áåè éø÷àã ÷éãöã àâøã éàä ìá÷ì

éòéáù äòáù àúúìã àùîù éàä äéðî ÷éðéå 
æ ïéòåáù äòáù ìá÷ì ïéðîæ äòáù íéòåáù '

 àìáåé éø÷éàã äàìò àîéàî ÷éðé åäéàã ïéðîæ
ñùî åøàúùà àúúìã ìáåé éðù àìá÷ìå"ë ä" á

ë ìá÷ì ïéîåé" äàúú àîìòã àúééøåàã ïååúà á
 äøåú àìéòìã ÷éãö àäã åäééìò íéé÷úà

 ïåðéà åîéìúùà ãëå éø÷éà áúëáùñù" ïéîåé ä
 éàäã áåèã àâøã éàäî àìá÷ì úåðééðú ïéáééú
 ïéáééú ïéàìò ïéâøã òáù ïåðéà ìëå àâøã

äàìò àîéàî àìá÷ì úåðééðúå àâøã éàäå 
 àâøã éàäî à÷ðé àéìéìá àèìùã àøäéñã
 ïéâáå ÷éãö àåääî à÷ðéã äàúú äðéëù éø÷àã

ìîà ÷éãö àåääãå ïéàìò ïé÷åðôú åäðäî äì 

                                                                                                                                                                                     

à) ãñç( –ôãá óñåð "å. 
 ).ד"א סא ע"ביאורים ח (ב"לעיל טו ע' ועי, "שמים"א המכונה "עיקר הספירות הם בסוד ז ב

â) úøàôú(ôãá óñåð "å. 
 ).א"נ(מ סימן רנא " עיין פרושא דמתניתין בסהד
בדפוס מהדורת רב ראובן מרגולית מדרש הנעלם ח ). ק"דפ ('ב שורה ד"ב ע"ח דף י" בסתרי אותיות זה

 .א"ע
 ).א"נ(ב "הרש.  פירוש חוזרים שנית לקבל מבינה הנקרא יובלו
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) נקראת (,תפנוקים עליונים ויונקת ממנו
שכמו שהלבנה התחתונה הזו אין . לבנה

תן לה ילה אור מעצמה אלא רק מה שנ
 , כך גם אותה דרגה שלמעלה,מהשמש

 . זו נקראת ים החכמה למעלהודרגה
ועומדים שנים עשר שבטים עליונים 

 , שלשה לצפון ושלשה לדרום,קדושים
 וים ,ושלשה למערב ושלשה למזרח

וכנגדם למטה שנים . החכמה הזה עליהם
 אגמועשר שבטים עומדים סביב המזבח כד

 וכנגד הדרגה הזו עשה שלמה הים .הזאת
 והים ,שלמטה עומד על שנים עשר בקר

 אלא ,מה נקרא יםל .ם"זה למעלה נקרא יה
משום אותה דרגה של צדיק שממלאת הים 

ויקרא אלהים " שכתוב ,הזה נקרא יום
 וזה ,"ע לצדיקואור זר" וכתוב ,"לאור יום

 שבו ממלא ,מאיר בסוד של השם הקדוש
אחרונה (א תחתונה "לים הזה שנקרא ה

כל הנחלים " זהו שכתוב .)של השם הקדוש
 וכל זה דרגת הצדיק ,"הלכים את הים

 משום שכל התפנוקים ,"כל"שנקראת 
 הנחלים אלו חמש הדרגות .יוצאים ממנו

 וזו , הולכים אל הים למלא אותה,שעמו
 וכשמאיר הצדיק .הדרגה נקראת בת שבע

הזה לדרגה הזו בסוד של שבעה שבועות 
 השמש התחתונה מאירה ,שבע פעמים

 שבע פעמים ,בסוד של שבעה שבועות
  .ללבנה

äéðî à÷ðéåàøäéñ  äàúú àøäéñ éàäã äîëã à
 äì áéäéúàã éàî àìà äîøâî àøåäð äì úéì
 éàäå àìéòìã àâøã àåää éîð éëä àùîù ïî
 øñéøú éîéé÷å àìéòì àúîëçã àîé éø÷à àâøã
 àúìúå àðåôöì àúìú ïéùéã÷ ïéàìò ïéèáù
 àçðéãîì àúìúå àáøòîì àúìúå àîåøãì

é àúúì ïåäìá÷ìå åäééìò àúîëçã àîé éàäå" á
ïéèáù àðååâ éàä éë àçáãî éðøçñ ïéîéé÷ 

 ãîåò àúúì àîé äîìù ãáò àâøã éàä ìéá÷ìå
é éø÷à àìéòì àîé éàäå ø÷á øùò íéðù ìò" í

î" ÷éãöã àâøã àåää ïéâá àìà íé éø÷à è
íåé éø÷à íé éàäì éìîàãá áéúëã )íùä  ( àø÷éå

éäìà" áéúëå íåé øåàì í)àé æö íéìäú ( òåøæ øåà
æøá øéäð éàäå ÷éãöì äéáã àùéã÷ àîùã à
ä éø÷àã íé éàäì éìîà"äàúú àâää " ã) úìä÷

æ à(ë íéä ìà íéëìåä íéìçðä ìë " àâøã àã ì
 äéðî ïé÷ôð ïé÷åðôú ìëã ïéâá ìë éø÷àã ÷éãöã

 ïéìà íéìçðä íéä ìà íéëìåä äéîòã ïéâøã ùîç
ìîéìîã øéäð ãëå òáù úá éø÷à àâøã éàäå äì 

ù äòáùã àæøá àâøã éàäì ÷éãö éàä ïéòåá
 òáùã àæøá øéäð äàúú àùîù ïéðîæ òáù

àøäéñì ïéðîæ òáù ïéòåáù:  

משום כך שנת הלבנה שלש מאות 
 ארבעים ותשעה ,וחמשים וחמשה ימים

 מהם כנגד הדרגה השביעית הזו ,שבועות
 שמאירה מהצדיק בתשעה ,הים העליון

 נשארו .וארבעים שבועות אורות עליונים
וחמשה תריסר ימים לחשבון שלש מאות 

וחמשים כנגד שנים עשר שבטים שסביב 
ר משמרת המשכן בתריסר והים הזה לשמ

 .שערים עליונים שיש בירושלים העליונה
ודרך אותם שערים עליונים יונקים אותם 

 כל אחד לצדו ,שבטים מאמא תחתונה
 ".שער יהודה אחד" זהו שכתוב ,כראוי לו

 זו דרגת ,"כל הנקרא בשמי"ועל זה כתוב 
ולכבודי " .איר בכח של שמיצדיק שמ

 להאיר לאותו מקום שנקרא ,"בראתיו

âá"ðù äðáìä úðù ë"î ïéîåé ä" ïéòåáù è
ìò àîé äàòéáù àâøã éàä ìá÷ì ïåäðî äà

îá ÷éãöî àøäðã" ïéàìò ïéøåäð ïéòåáù è
ðù ïáùåçì ïéîåé øñéøú åøàúùà"é ìá÷ì ä" á

 àðëùî úøèî øèéîì àîé éàä éðøçñã ïéèáù
 äàìò íìùåøéá úéàã ïéàìò ïéòøú øñéøúá
 ïéèáù ïåðéà ïé÷ðé ïéàìò ïéòøú ïåðéàã àçøåàå
 äéì éæç à÷ãë äéøèñì ãç ìë äàúú àîéàî

ää" ã)àì çî ìà÷æçé( òå ãçà äãåäé øòù" ã
áéúë )æ âî äéòùé ( àâøã àã éîùá àø÷ðä ìë

 åéúàøá éãåáëìå éîùã àìéçá øéäðã ÷éãöã
 àãå åéúàøá éãåáë éø÷àã øúà àåääì àøäðàì

ä ãåáë éø÷àã àúîëçã àîé ' àðëùîá éìâúàã

                                                                                                                                                                                     

à) éø÷à(ôãá óñåð "å. 
 ).א"נ(ב "הרש. הנקרא ים ונעשה יום' זעירא נכנס תוך מ'  פירוש יסוד נקרא וב

â "àùéã÷ àîùã àøúá "ôãá óñåð"åæå å"ôã ç"î. 
ã  éìîàì)ôã"å.( 
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 וזהו ים החכמה שנקרא ,כבודי בראתיו
 זה סוד ,"יצרתיו. "שנתגלה במשכן' כבוד ה

 ,ל שלמעלה"היום שלמטה שהוא כנגד כ
 ובצדיק הזה ".יוצר אור" כתוב ןועל כ

 עד שיתגלה ,שלמעלה לא כתוב בו יצירה
 .שלמטה ממנומעשהו למטה ומאיר לעולם 

 זהו שכתוב , זו הלבנה למטה,"אף עשיתיו"
 , אז עושה שלום, כשהתחברו".ובורא חשך"

ויהי ערב ויהי " זהו שכתוב ,שלום לעולם
 ואז יחוד למעלה יחוד ".בקר יום אחד

  . שלום למעלה שלום למטה,למטה

ë ìá÷ì åäéàã àúúìã íåéã àæø àã åéúøöé" ì
òå àìéòìã"áéúë ã) æ äî íù(éàäå øåà øöåé  

 éìâúéã ãò äøéöé äéá áéúë àì àìéòì ÷éãö
 óà äéðî äàúú àîìò øéäðå àúúì äéúãéáò

ää àúúì àøäéñ àã åéúéùò"ã) íù( àøåáå 
 àîìù íåìù äùåò ïéãë åøáçúà ãë êùåç

ää àîìòì" ã)ä à úéùàøá( éäéå áøò éäéå 
 àúúì àãåçé àìéòì àãåçé ïéãë ãçà íåé ø÷åá

àúúì àîìù àìéòì àîìù:  

 שהרי אחוז , יוסף למטהו זאגמודכ
 מוסיף ,שלם למטהנ כש.בצדיק שלמעלה

שלום בכל העולמות ובכל הימים 
ויהי כדברה אל יוסף " כתוב כאן .העליונים
יום יום ' ברוך ה" וכתוב שם ,"יום יום

 משום שלא שמע לאשת ,"יעמס לנו
 אז ימים העליונים בשלום ,פוטיפר יום יום

  .וברכות בכל העולמות

àðååâë ÷éãöá ãéçà àäã àúúì óñåé àã 
 àîìù óéñåà àúúì íéìúùà ãë àìéòìã

àëä áéúë ïéàìò ïéîåé ìëáå ïéîìò åäìëá)  íù
é èì(àíúä áéúëå íåé íåé ) ë çñ íéìäú( êåøá 

éé ' úùàì äì òîù àìã ïéâá åðì ñîòé íåé íåé
 àîìùá ïéàìéò ïéîåé ïéãë íåé íåé øôéèåô

 ïéîìò åäìëá àúëøáå)î ïàë ãòéúàö (  
ויאמר אלהים יהי מארת ברקיע "

 מה זה , אמר רבי יצחק, שם שנינו".השמים
בא ". כלך יפה רעיתי ומום איך בך"שכתוב 

 כשברא הקדוש ברוך הוא את ,וראה
 עשאו מאותו האור הנאצל ,עולמו

   וברא את השמים מאותו ,מלמעלה

)åéúåà éøúñáúæá "é óã ç"ò á"ã: æá" óã ç
ë"ò à"è äøåù â'(á  

)æé à úéùàøá(éäìà øîàéå " úåøåàî éäé í
à ïðéðú ïîú íéîùä òé÷øá"áéúëã éàî ÷çöé ø 

)äéù"æ ã ù(ú êá ïéà íåîå éúéòø äôé êìë " ç
á÷ä àøáùë" øåàä åúåàî åàùò åîìåò úà ä
ìòîì ìöàðää åúåàî íéîùä úà àøáå   

  áðø óã úåèîùä/à  א/רנב
רקיע הראשון שהקדוש ברוך הוא הכינו 

 ואותו הרקיע הוליד כל ,להיבתחובראו 
.  שנתהוו ממנו)הרקיעים(השמים שאר 

 אותו הרקיע ,ואמר רב יהודה אמר רב
הוליד כל המאורות מאותו האור שמקבל 

 וכשברא הקדוש ברוך הוא אותו ,מלמעלה
 הקדוש ברוך הוא נטל את המאורות ,רקיע

 ,והניחם באותו רקיע הנקרא רקיע השמים
 שאמר רבי .השמיםואותו רקיע נתהוה מן 

 הרקיע העליון הוליד את ,יהודה אמר רב
 והשמים הולידו את ,השמים אשר תחתיו

 ונטל . ונקראו רקיע השמים,הרקיע הזה
הקדוש ברוך הוא המאורות הללו ונתנם 

òé÷øâ á÷ä åðéëäù ïåùàøä" åàøáå ä
ãéìåä òé÷øä åúåàå äìéçúáíéîùä øàù ìë ã 

àå åðîî ååäúðù" òé÷øä åúåà áø øîà äãåäé ø
åúåàî úåøåàîä ìë ãéìåää äìòîì ìá÷îù 

á÷ä àøáùëå"á÷ä ìèð òé÷ø åúåà ä" úà ä
 òé÷ø àø÷ðä òé÷ø åúåàá íçéðäå úåøåàîä

äàã íéîùä ïî äåäúð òé÷ø åúåàå íéîù" ø
 íéîùä úà ãéìåä ïåéìòä òé÷øä áø øîà äãåäé

ùäå åéúçú øùà àø÷ðå òé÷ø éàä åãéìåä íéî
á÷ä ìèðå íéîùä òé÷ø" åá íðúðå úåøåàî éðä ä

ää" ã)æé à úéùàøá(éäìà íúåà ïúéå " òé÷øá í

                                                           

àóñåé ìà äøáãë éäéå  –ôãá óñåð "å. 
 .א בדפוס הרב מרגולית"יד ע ב

â ôãá ÷çîð"÷ ,åæá òéôåî íðîà"ôã ç"î. 
ã) ð"íéòé÷øä à( –ñåð ôãá ó"åæáå å"ôã ç"î. 
äøåàä  –ôãá óñåð "åæå å"ôã ç"î. 
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תם אלהים ברקיע וויתן א" זהו שכתוב .בו
  ".השמים

éäìà íúåà"íéîùä òé÷øá í:  

 הרקיע להיות ממשלה )בזה(ביד והניחם 
, שהבריות ישתמשו בהםעל הארץ ו

 , אמרה הלבנה.ושניהם נתנו אורם בשוה
אין נאה להשתמש ולהתנהג בשני כתרים 

 המעיט , מה עשה הקדוש ברוך הוא.בשוה
ינו הכפרה של שעיר ראש חדש י וה,אותה

 ,אמר רבי יעקב". 'חטאת לה"שנאמר בו 
ישב י ולא הת,בכמה מקומות שנינו את זה

 באו ושאלו , כשבא רב נחמן.בלבי הענין
 אמר רבי .כמשמעו) משמעו( אמר .אותו

ר ו כלום אתה רוצה לעב,יהודה לרבי יעקב
  . שתק.על דברי חבריך

àãéá íçéðäåá ìò äìùîî úåéäì òé÷øä 
 åðúð íäéðùå úåéøáä íäá ùîúùäìå õøàä
 ùîúùäì äàð ïéà äðáìä äøîà äåùá íøåà

á÷ä äùò äî äåùá íéøúë éðùá âäðúäìå" ä
ø øéòù ìù äøôëä åðééäå äúåà èéòîä" ç

åá øîàðù) åè çë øáãîá(äì úàèç  'à" á÷òé ø
àáùééúà àìå àã ïðéðú øúà äîëá éàáìá 

ø àúà ãë àðééðò"ïòîùî øîà äåìééùå åúà ðâ 
à"øì äãåäé ø ' ìò øåáòì äöåø äúà íåìë á÷òé

÷éúùà êøéáç éøáã:  
רבי יוסי ברבי שמעון בן לקוניא בא 

 יצאה בתו .לראות את רבי אלעזר חתנו
 לכי , אמר לה.ולקחה ידיו לנשק אותם

 . שהוא קדוש,ומעטי עצמך מלפני בעלך
 אני , עכשיו ידעתי,ר אמרשמע רבי אלעז

 שהיא מרגלית יקרה ,דבר אחדבנזכר 
 כמו ששנינו שהקדוש ,שנאמר על הלבנה

ברוך הוא אמר ללבנה לכי ומעטי את 
 שחשבה הלבנה שלא נתן לה ,עצמך

 כך אני שמעתי וכך , אמר לו חמיו.שלטון
ר על דעת ו וכדי שלא לעב,היה מסדר בלבי

 ,פתח רבי אלעזר ואמר. חברי שתקתי
מגן ' אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בה"

 , אמר רבי אלעזר".עזרך ואשר חרב גאותך
 , לא כך,וכי גאותם של ישראל בחרב הוא

ועל " שכתוב ,תנה לעשוישהרי החרב נ
 שאלו , אלא כך שמעתי מאבי".חרבך תחיה

 שכאשר שומעים דבר ,תלמידי חכמיםהם 
 קרב זה לוחמים והם ,ישב בלבםיולא מת

 ורוצים ,י קרב בחרבלוחמאותם עם זה כ
 ודבר זה שאמרו ,ג זה את זה עליהולהר

.  וכך גזרנו בסוד משנתנו,חברינו כך היא
שכאשר ברא הקדוש ברוך הוא את השמש 

 גזר על השמש להיות שלטון ,ואת הלבנה
 ועל הלבנה להיות בעולם הזה ,של עשו

נה עליהם תקיפים י ומ,שלטון של יעקב
 ,מות הללווי האגדולים עד שיבאו שתו

ואותו גדול שהתמנה על הלבנה בשביל 

øá éñåé éáø ' éîçîì àúà àéðå÷ì ïá ïåòîù
øì 'äéðúç øæòìàã éäåãé äì÷ùå äéúøá à÷ôð 

 êîöò úà éèòîå éëì äì øîàå ïåäì à÷ùðì
ø òîù àùéã÷ åäéàã êéìòá éî÷î ' øîà øæòìà

 àìâøî åäéàã ãç äìî àðøëãî àðà àðòãé ïòë
á÷ã ïðéðúãë àøäéñ ìò øîúàã àøé÷é" øîà ä

ñì àøäéñ àáùçã êîöò úà éèòîå éëì àøäé
à äì àðèìåù áéäééúà àìã" êë àðà äåîç ì

 øáòà àìã ïéâáå éàáìá øãñî äåä êëå àðòîù
 øæòìà éáø çúô éú÷úù éàøáçã éäåúòã ìò

øîàå) èë âì íéøáã( êåîë éî ìàøùé êéøùà 
á òùåð íòä 'à êúåàâ áøç øùàå êøæò ïâî" ø

çá ìàøùé ìù ïúåàâ éëå øæòìà éëä åàì àåä áø
áéúëã úáéäééúà åùòì áøç àäã)  æë úéùàøá

î( éåáàî àðòîù éëä àìà äéçú êáøç ìòå 
ú ïéìàã"äìî ïéòîù ãëã ç áùééúà àìå 

éçéâî ïåðéàå ïåäáìáä ïåðéàë ïéã íò ïéã àáø÷ 
 ïéãì ïéã àìè÷ì ïééòáå àáøçá àáø÷ éçéâî
 êëå àéä êë àðøáç éøîà à÷ã àã äìîå äìò

æøá àðøæâá÷ àøá ãëã ïìéã ïéúéðúîã à" ä
 àðèìù éåäîì àùîù ìò øæâ àøäéñìå àùîùì
 àðèìù ïéã àîìòá éåäîì àøäéñ ìòå åùòã
 ïåúééã ãò ïéáøáø ïéôé÷ú ïåäéìò éðîå á÷òéã
 ìò éðîúàã àáøáø àåääå ïéìà àéîåà ïéøú

                                                           

àø øîà  'á÷ä äùò ÷çöé"úåøåàî éðä ä –ôãá óñåð "åæå å"ç. 
á )ð"äæá à (ôãá óñåð"å. 
â) ð"åòîùîë à( –ôãá óñåð "å. 

 ).הערת הזוהר(ד "שם ע ד
äéçéâî  í–ôã "å. 
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 רצה מן הקדוש ברוך ,מה של יעקבוהא
 ,הוא שינתן שלטון ללבנה בעולם הזה

 אמר הקדוש ברוך .מה של יעקבוכלומר לא
מה של יעקב ו וכי מה אני צריך א,הוא

ט בהם ו ולשל, אלא בעולם הבא.)חסר כאן(
 אבל בעולם הזה לכי ,מותועל כל הא

ת כֹוטי את עצמך והשתעבדי בגלות לַזומע
מה של יעקב ווכשבאו א. אותך לעולם הבא

והתרעמו לפני הקדוש ברוך הוא על שנטל 
 אמר להם ,תן לעשוימהם השלטון ונ
 וכי מה אתם רוצים ,הקדוש ברוך הוא
 שהרי אני ערב להשליט ,שלטון בעולם הזה

 ולכן ,מותואתכם לעולם הבא על כל הא
 על אותה הבטחה , כלומר.הביאו כפרה עלי

 לכו והביאו כפרה והתעסקו .שאני ערב
 ועלי , ועלי לתת לכם שכר טוב,בתורה

 שעל מנת ,להשליט אתכם על כל העמים
 בא רבי יוסי .עטתי את הירח בעולםיכן מ

 כלי ,תו ואמר להי וקרא לִב,ונשקו בראשו
 בטובות שמבודלהגדול של האור והמנורה 

 ואשרי חלקי ,ך אשריך ואשרי חלק.יש לך
 זכו ,רבי יוחנן אמר. שזכיתי לראות כך

ן ישראל שהאיר להם הקדוש ברוך הוא ואי
והיה לך " שכתוב , צריכים למאור אחראנו

 כיון , אמר רבי אבהו".לאור עולם' ה
 מונים חשבון ,שנתחלף להם השלטון

ומום " .הג כצאן יוסףוללבנה שבה מנהגת נ
ביל סרון בשי שלא נמצא בה ח,"אין בך

  .מועדים וזמנים

á÷òéã àîåà ïéâá àøäéñà êéøá àùãå÷ øîà 
 éëå àåä äî á÷òéã àîåà éòá àðà)øñçïàë  (

ùìå éúàã àîìòá àìàåèìðàá ìë ìò åäá 
 êîöò úà éèòîå éëì ïéã àîìòá ìáà àééîåà
 ãëå éúàã àîìòá êì éëæîì àúåìâá éãáòúùäå

òøúà á÷òéã àîåà éúàùåâá÷ã äéî÷ " ìò ä
 øîà åùòì úáéäééúàå àðèìù ïåäðî ìèðúàã

á÷ ïåì" ïéã àîìòá àðèìù ïàòá ïåúà äî éëå ä
àèìùì àðáøò àðà àäã éúàã àîìòì åëì ä

âáå àééîåà ìë ìò" øîåìë éìò äøôë åàéáä ë
 äøôë åàéáäå åëì áøò éðàù äçèáä äúåà ìò
 éìòå áåè øëù íëì úúì éìòå äøåúá å÷ñòúäå
 ïë úðî ìòù íéîòä ìë ìò íëúà èéìùäì
 äå÷ùðå éñåé éáø àúà íìåòá çøéä úà éúèòéî
 àæéôèå÷ äì øîàå äéúøáì àø÷å äéùéøá

àúéøåäðããïååâá àùøôúàã àðéöåáå ä êáâ úéà 
 àðéëæã é÷ìåç äàëæå êé÷ìåç äàëæå úðà äàëæ
 ïåì øéäðã ìàøùé åëæ øîà ïðçåé éáø êë éîçîì

á÷"áéúëã àøçà àðéöåáì íéëéøö ïðà úéìå ä 
)èé ñ äéòùé(éé äéäå  ' éáø øîà íìåò øåàì êì

 àðáùç ïéðåî àðèìù åäì óìçúðù ïåéë åäáà
ð úâäðî äáã àøäéñì óñåé ïàöë âäå) ô íéìäú

á ( êá ïéà íåîå)äéù"æ ã ù (äá çëúùà àìãå 
ò ïéðîæå ïéãòåî ïéâá"ë:  

 אחר שאמר ,ז מנורה הקדושה,אמר לו
 מהו שאמר ,"נעשה אדם בצלמנו כדמותנו"

 ".ויברא אלהים את האדם בצלמו"אחר כך 
 , מה שבארו על כך בעלי המשנה,אמר לו

 ,א נברא ומהם ל,נברא) הוא(שמהם אמרו 
 שכתוב ,והקדוש ברוך הוא ברא אותו

 ,אמר לו". ויברא אלהים את האדם בצלמו"
 לא יתן חלק ביד אחד מהם ,אם כך הוא

 אלא באיקונין ,ולא נעשה בדמות שלהם
 שהוא צלם , בצלמו כדמותו,של המלך

 חס , אמר. כך נודע, אמר.ודמות תבניתו

 ã ïîéñ- ò âë óã" ààðîéäî àéòøá   
øîàã øúá àùéã÷ àðéöåá äéì øîà 

)åë à úéùàøá( åðúåîãë åðîìöá íãà äùòð 
 øúáì øîàã åäéð éàî)æë íù (éäìà àøáéå" í

à åîìöá íãàä úà"éøîàã ìò äåî÷åàã äî ìâ 
àåä ïåäðîã ïéúéðúîã àøáð àì ïåäðîå àøáð 

á÷"éäìà àøáéå áéúëã äéì àøá ä" úà í
à åîìöá íãàä"ëä éà ì à÷ìåç áéäé àì åäéà é

                                                                                                                                                                                     

àá÷ ïî àòá "îåà øîåìë ïéã àîìòá àøäéñì àðèìåù áäééúàã äá÷òéã à –ôãá óñåð "å. 
á  äàèìùìå)ôã"å.( 
â  åîòøúà)ôã"å.( 

 ).א"נ(א " פירוש כלי גדול ומדה מרובה מלאה אור ונר מובדל בטובות רבות אצלך הוא רד
 ).א"נ(ב "הרש.  בטוובן גרסינןה

åàðåòøâ  -ôãá óñåð "å. 
  ?הנר הקדוש המאור הקדוש או המנורה הקדושה ז
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 אלא אני אומר שנברא בכל ,ושלום
 שאם היה כל אחד נותן ,לוהשליטו על הכ

 בזמן שהיה כועס עליו כל אחד ,בו חלקו
.  כי במה נחשב הוא,היה נוטל חלקו ממנו

אלא הקדוש ברוך הוא ברא אותו כל אחד 
 זוהי מלכות הקדושה שהיא ,בדמותו

 שבה הסתכל הקדוש ברוך הוא ,תמונת כל
 וכל הבריות שברא ,אוברא את העולם

   ,בעולם

 åúåîãë åîìöá àëìîã ïéðå÷éàá àìà ïåäìã
 òãåîúùà éëä øîà åúéðáú úåîãå íìö åäéàã

ç øîà" àìëá éøáúàã àîéà àðà àìà å
 äé÷ìåç ãç ìë áéäé äåä éàã àìë ìò äéèéìùàå
 ìéèð äåä ãç ìë äéìò äéñòë äåäã àðîæá

ë äéðî äé÷ìåçá÷ àìà àåä áùçð äîá é" ä
 àùéã÷ úåëìî àã äéð÷åéãá ãç ìë äéì àøá

á÷ ìëúñà äáã ìë úðåîú åäéàã" àøáå ä
àîìòá àøáã ïééøá ìëå àîìò  

  áðø óã úåèîùä/á  ב/רנב
וכלל בה עליונים ותחתונים בלי פרוד 

 וכל השמות , וכלל בה עשר ספירות,כלל
לת על הכל שהוא י וע,ת"והכנויים וההויו

 ולא . ואין אלוה מבלעדיו,ן על הכלאדו
נמצא בכל העליונים והתחתונים פחות 

בגלל שהוא קשר של כולם . ממנו
ומלכותו "ם בו י לקי,והשלמות של כולם

לת על י ובגלל שלא נמצא ע".בכל משלה
 פחות ממנו ,הכל בעליונים ובתחתונים

 היא התקרבה אמונת ,לו באחד מהםיאפ
 נאמר בה לת על הכלי ומצד של ע.ישראל

 אבל מצד של .כי לא ראיתם כל תמונה"
". יביט' ותמונת ה"שאר העמים נאמר בה 

בא המנורה הקדושה ושאר החברים 
 כעת אין מי שיכול , ואמרו,והשתחוו לפניו

 שלא נתן לו אחד ,ל ממנו את חלקווטיל
לת על י אלא בורא העולמות ע,מהעולם

 ולא במלאך , ובו תלוי ענשו או שכרו,הכל
 ובגלל כך ,ף ולא בשום בריה מהעולםושר

 המשתף שם שמים ,פרשוה חכמי המשנה
  .ודבר אחר נעקר מן העולם

å ïéàìéò äá ììëåú ììë àãåøéô àìá ïéàú
 ïééåäå ïééåðëå ïäîù ìëå ïøéôñ øùò äá ììëå
 àäìà úéìå àìë ìò ïåãà åäéàã àìë ìò úìòå
 úåçô ïéàúúå ïéàìò ìëá çëúùà àìå äéðî øá

éâá äðéî åäìëã åîéìù åäìëã øù÷ åäéàã ï
äìùî ìëá åúåëìîå äéá àîéé÷ì) èé â÷ íéìäú( 

 ïéàìòá àìë ìò úìò çëúùà àìã ïéâáå
éôà äðéî úåçô ïéàúúå ' åäééðî ãçá

éø÷úààúä ìò úìòã àøèñîå ìàøùé úðåîà 
 äá øîúà àìë)åè ã íéøáã ( ìë íúéàø àì éë

åäá øîúà ïéîò øàùã àøèñî ìáà äðåîú 
)øáãîáç áé (éé úðåîúå  'èéáé  àðéöåá àúà

 ïòë øîàå äéî÷ åçèúùàå àéøáç øàùå àùéã÷
úéì  áéäé àìã äé÷ìåç äéðî ìèéîì ìéëéã ïàî

 àìë ìò úìò ïéîìò àøåá àìà àîìòî ãç äéì
 óøùå êàìîá àìå äéøâà åà äéùðåò àééìú äéáå
 ïðáø äåî÷åà àã ïéâáå àîìòã äéøá íåùá àìå

îù íù óúùîä ïéúéðúîã ø÷òð øçà øáãå íé
ò íìåòä ïî"ë:  

 וכשאותו אור מתלבש ,לבן של התורה
 ".שחורה אני ונאוה" נאמר בתורה ,שךובח

 אומרת ,וכשמתעלה משם אור שהוא לבן
 והתורה ".רתוני שאני שחרחואל תרא"

 שהיא שחורה ויפה באור ,בת עיןכדוגמת 
 והאור שמאיר . בת עין זה ולכן,שמאיר בה

 ,"י וישעי ממי איראאור' ה"בה אמרה 

 ä ïîéñ- ò âë óã"áå   
ëå àúééøåàã åøååç ùáìúî øåà åäéà ã

àúééøåàá øîúà êùåçá) äéù"ä à ù( äøåçù 
 åøååç åäéàã øåà ïîúî ÷ìúñà ãëå äåàðå éðà

 äøîà)å íù ( úøåçøçù éðàù éðåàøú ìà
 àîëåà éäéàã àðéò úáã àðååâë àúééøåàå

                                                                                                                                                                                     

 פיסוק א
 ##?*מקור ב

â î àã éø)ôã"å.( 
ãåøîà  –ôã "å. 
ä ö" úàéø÷úà ì)ùì"å ( úáéø÷úà)ôã"å.( 

 .ג בדפוס וילנא"ח מא ע"תז ו
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ונים ו ושני ג. שהיא בת עין,' אור י,"אורי"
 להיות ,שך מבחוץו אור מבפנים וח,יש לה

 זהו שכתוב .לוסיםישולט בהם על כל הק
בלבוש של אור היא ". ומלכותו בכל משלה"

ולכל "שולטת על כל אותם שנאמר בהם 
 ובלבוש ,"תםובני ישראל היה אור במושב

 שנאמר בהם ,יםר שולטת על הרשעושח
 אור הוא ,ועוד". שך ידמווורשעים בח"

 , שהוא אור של יום ראשון,מצד הימין
ויקרא " , זה אברהם,"יהי אור"שנאמר בו 

 , חשך מצד השמאל".אלהים לאור יום
 ,"ותכהין עיניו מראות"שנאמר בו ביצחק 

 יעקב שהיה לבוש ".ולחשך קרא לילה"
 ,משניהם באור של ימין ובחשך של שמאל

עמוד . "ובשניהם עמוד האמצעי הוא עמוד
 ".הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם

 .שך מצד שלו אשו הח,הענן מצד שלו מים
 זהו שכתוב .עמוד הוא שלום ביניהם

 , וכשהוא באמצע".עושה שלום במרומיו"
 לא קרב ".ולא קרב זה אל זה כל הלילה"

 שהוא מפריד , ולא אש למים,המים לאש
קת בית הלל ובית ווהי מחל וז.ביניהם

 וכנגדם שני .שמאי שהיא לשם שמים
 ושר , מיכאל וגבריאל,אמוראים של הרקיע

 . שהוא נוריאל,שלום מכריע ביניהם
 נוריאל מצד ,אוריאל נקרא מצד הימין

ן " מטטרו, והוא אדם שלמטה,השמאל
 זהו .שולט על כל בעלי המשנה, שמו

 אלו תלמידי ,"וירדו בדגת הים"שכתוב 
 שיורשים , התורהםחכמים שמתרבים בי

 אלו בעלי ,"ובעוף השמים. "משם נפש חיה
 ויורשים , שבזכותם פורחים למעלה,יותוזכ

משם רוח שהוא עוף יעופף בכנפים 
 אלו עמי הארץ ,"ובבהמה" .במצוות עשה
אל תיראו את עם הארץ כי "שנאמר בהם 

  ".לחמנו הם

 øåàå àðéò úá àã ïéâáå äá øéäðã øåàá àøéôùå
äøîà äá øéäðã) à æë íéìäú(éé  ' éòùéå éøåà

éîîàøéà  é øåà éøåà ' ïéðååâ ïéøúå ïéò úá åäéàã
 äàèìù éåäîì øáìî êùåçå åàâìî øåà äì úéà

ää ïéñåì÷ ìë ìò åäá" ã)èé â÷ íéìäú ( åúåëìîå
 ìë ìò úèéìù éäéà øåàã àùåáìá äìùî ìëá

ïåäá øîúàã ïåðéà) âë é úåîù( éðá ìëìå 
 àîëåà àùåáìáå íúåáùåîá øåà äéä ìàøùé

àéáééç ìò úèéìùïåäá øîúàã  )à ìàåîù' á 
è ( àøèñî åäéà øåà ãåòå åîãé êùçá íéòùøå

äéá øîúàã äàîã÷ íåé øåà åäéàã àðéîéã 
)â à úéùàøá( íäøáà àã øåà éäé )íùä  (

éäìà àø÷éå" àìàîùã àøèñî êùç íåé øåàì í
÷çöéá äéá øîúàã) à æë íù( åéðéò ïéäëúå 

 äìéì àø÷ êùçìå úåàøî)íù ( ùáìúàã á÷òé
úî àìàîùã êùçáå àðéîéã øåàá åäééååø

àãåîò åäéà àúéòöîàã àãåîò åäééååøúáå 
)áë âé úåîù( äìéì ùàä ãåîòå íîåé ïðòä ãåîò 

 àøèñî êùç àéî äéìéã àøèñî ïðò íòä éðôì
ää åäééðéá íåìù åäéà ãåîò àùà äéìéã" ã

)á äë áåéà ( åäéà ãëå åéîåøîá íåìù äùåò
àúéòöîàá) ë ãé úåîù(ø÷ àìå  ìë äæ ìà äæ á

 àééîì àùà àìå àùàì àééî áéø÷ àì äìéìä
 úéá ú÷åìçî åäéà àãå åäééðéá ùéøôà åäéàã
 åäééìá÷ìå íéîù íùì àéäù éàîù úéáå ììä
 íåìù øùå ìàéøáâå ìàëéî òé÷øã éàøåîà ïéøú

àéøåð åäéàã íäéðéá òéøëî"àéøåà ì" éø÷úà ì
àðéîéã àøèñîààéøåð " àìàîùã àøèñî ì

íãà åäéàååøèèî àúúìã " ìë ìò èéìù äéîù ï
ää àúéðúî éøàî" ã)åë à úéùàøá( åãøéå 

 íéîëç éãéîìú ïéìà íéä úâãáïéáøáúîãá 
 óåòáå äéç ùôð ïîúî éúøéã àúééøåàã àîéá
 ïéçøô ïåäúåëæáã ïååëæã éøàî ïéìà íéîùä
 óôåòé óåò åäéàã àçåø ïîúî ïéúøéå àìéòì

îò ïéìà äîäááå äùòã ïéãå÷ôá ïéôãâá õøàä é
ïåäá øîúàã) è áé øáãîá( íò úà åàøéú ìà 

 íä åðîçì éë õøàä) úçðäù íå÷îì øåæçúå
ñåôãá:(  

                                                                                                                                                                                     

' ועי, א"ש בבהגר"ועיי, ט" במט"ושוב" בנוריאל "צואר"א "ח מב ע"תז' עי, )ו"לש(ב "לעיל כג ע א
 .ד"צ יג ע"א על ספד" ובהגרד" ט עי"א על ס"בבהגר

áïáøúîã ) ôã"å.( 
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' עד יפול מצדך אלף וכו' ואין צלותא וכו
 וזו דרגה ,"'רננו צדיקים בה" ,האורכך הוא 

 ובו , ומשם רנה,של צדיק חי העולמים
 ודאי ,"צמח צדיק" זהו שכתוב .להוהגא

 ועמוד ,ק נוסע משמאל וצדי,שהוא עשירי
מימינו אש דת " זהו שכתוב .האמצע ימין

 כל האותיות הן מצד ,בא וראה". למו
 וצדיק ,אותיות התורה שכלולות בשכינה

 . קץ חי שהוא יצחק בהפוך,שמאללנוסע 
 ושכינה ,חי העולמים קשור בשמאל

והארץ "תחתונה מצד שמאל נאמר בה 
ד  בו הוא מצ, מצד הימין תהו ובהו".היתה

 זו ,"וחשך על פני תהום" .עמוד האמצעי
 אלא , ומי גרם לה את זה.שכינה התחתונה

 רה קדם שברא את העולם היה נסת"הקב
 ונאמר ,למטה'  אחר כך התפשטה ה,ה"יהו
 , וסוד הדבר,"והארץ היתה תהו ובהו"בה 

 ,"אלה תולדות השמים והארץ בהבראם"
.  הרי לך שהיה לבושה תהו.בראם' בה

ן י עדי,"אלהים' כי לא המטיר ה"ובגלל זה 
 ,לא היה יורד השפע שלה בגלל שאדם אין

 עד .ןִי בַאלמעלה סתוםשהיה בעלה 
 שהוא , שהוא בינה,ו"מן יה' שהתפשט ה
 ומשם ,סתומהדה ו שהיא נק,מקור השפע

 ,דם שירדהו וק.השקה את כל פני האדמה
היה הקדוש ברוך הוא בונה עולמות 

פע יורד באותו  בגלל זה היה הש.ומחריבן
 זהו שכתוב ,זמן היא ראשית מחסד

לא " ובגלל זה ".אמרתי עולם חסד יבנה"
  לא " ונאמר בה ,"תהו בראה לשבת יצרה

éàåàåëå àúåìö  'åëå óìà êãöî ìåôé ãò 'ëãá 
åäéà àøåäð) à âì íéìäú(äá íé÷éãö åððø  ' àãå

 àð÷øåô äéáå äðø ïîúîå ïéîìò éç ÷éãöã àâøã
ää" ã)ë äéîøéä â( åäéàã éàãå ÷éãö çîö 

àìàîùî ìéèð ÷éãöå äàøéùòâ àãåîòå 
 àúéòöîàãîää àðéîé" ã)á âì íéøáã( åðéîéî 

ú åîì úã ùà" ïååúàã àøèñî ïåðéà ïååúà ìë ç
÷éãöå àúðéëùá ïéìéìëã àúééøåàãã ìéèð åäéà 

éç õ÷ àìàîùìä ïéîìò éç êåôéäá ÷çöé åäéàã 
 àøèñî äàúú àúðéëùå àìàîùá øéù÷

ã äá øîúà àìàîù)á à úéùàøá ( õøàäå
 àåä åá åäåáå åäåú àðéîéã àøèñî äúéä
 éðô ìò êùçå àúéòöîàã àãåîòã àøèñî
 éàä äéì íéøâ ïàîå äàúú àúðéëù àã íåäú

á÷ àìà"åäé íéúñ äåä àîìò àøáã íãå÷ ä" ä
ä úèùôúà øúáì ' õøàäå äá øîúàå àúúì

 äìîã àæøå åäåáå åäåú äúéä)ã á úéùàøá (
ìàäåú "ä úåãì"å íéîù"äá íàøáäá õøàä '

 àã ïéâáå åäåú àäùåáì äåäã êì éøä íàøá
)ä íù (ä øéèîä àì éë 'éäìà" äåä àì ãò í

 äìòá äåäã ïéà íãàã ïéâá äìò åòéáð úéçð
ä èùôúàã ãò ïéàá íéúñ àìéòì 'äé ïî" å

äðéá åäéàã  éäéàã åòéáðã àøå÷î åäéàã 
 ìë úà ä÷ùäå ïîúîå àîéúñ àãå÷ð éðô

 äîãàä)å á íù (á÷ äåä úúçðã íãå÷å" äðåá ä
 úéçð åòéáð äåä àã ïéâá ïáéøçîå úåîìåò

åä àðîæ àåääáäå àúåøéù îãñçæää " ã) íéìäú
â èô( àã ïéâáå äðáé ãñç íìåò éúøîà ) äéòùé

çé äî(  äá øîúàå äøöé úáùì äàøá åäåú àì
)çé á úéùàøá (àì  

  âðø óã úåèîùä/à  א/רנג
àã åãáì íãàä úåéä áåè)çé äî äéòùé(  àì  שלא תהו ,"אדם לבדוטוב היות ה

                                                           

à  ïéàå)ôã"å.( 
á  êë)ôã"å.( 

ש "הקדו(גבורות ' ולכן יסוד נכלל בה, )'ח שער יא פרק ג"ע (יסוד נמשך מהודוהוא כוונת מה שנאמר ש ג
  ).א"סג ע
ש "ת עם חסד ונצח נוטה לימין כמ"ות. בורה והודגהם בקו האמצעי לעולם יסוד עם י פירוש הגם ששנד
 ).א"נ(ב "הרש. ש"הוד והדר וחדוה ע' ט ב"ר קכ"בח

  .'ן פרק ג"ח פרצופי זו"ע' עי ה
å  àåä)ôã"å.( 
æ  ãñçá)ôã"å.( 
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 , אמר אלהים לנח,ובזמן שהיה תהו. בראה
 קץ של יצחק .' וגו"קץ כל בשר בא לפני"

 ,"תך ראיתי צדיק לפניוכי א"שנאמר בו 
 לא ,שאם אתה היית מבקש רחמים עליהם

 והוא היה אומר לו ברמז כדי .נחרבו
 ולא ימות משיח ,שיבקש רחמים עליהם

י בונה  והר,אמר לו. שהוא מצד השמאל
דם שנברא העולם ועולמות ומחריבן ק

 ,"מגיד מראשית אחרית"אלא . היה
כל בשהקדוש ברוך הוא היה מחשבתו 

דם ו ונחרבו ק,שהיה בונה, הדורות
 ראה שהיו עושים מעשים ,שנבראו
 ,לו החריבםי חשב כא, וכיון שברא,שיחרבו
בר עד סוף הימים שאלה תולדות ווזה מד

 יחרב .יחרב ויבש והיו גורמים דנהר ,רעות
 הנביעה שלו . ויבש בבית שני,בבית ראשון

 שכינה עליונה ושכינה ,בשני עולמות
 ולנח התגלה מה שהיה ומה .תחתונה

 , ולא בקש עליהם רחמים,שעתיד להיות
 שעתידים היו ,עד שבא משה ובקש רחמים

ישראל שלא יצאו אלא אחד מעיר ושנים 
ר י והחז, מצד הגבורה שהיו דנים,ממשפחה

ובגלל שמשה בקש עליהם . העולם לתהו
 השמאל דוחה ולא יצאו בה ,רחמים
 וימין מקרבת שהיא ימין מטה ,ישראל

 בגלל שנתן עצמו , ומשה.כלפי חסד
 שהיא עמוד ,קף לדרגתוו נתן ת,עליהם

 זהו . שהיא תורה שנתנה בימין,האמצעי
 ובגלל זה ".מימינו אש דת למו"שכתוב 

לא יסור "תוב  זהו שכ.לה תלויה בווהגא
 שהוא ,"עד כי יבא שילה" ,"שבט מיהודה
  .משה בחשבון

éäìà øîà åäåú äåäã àðîæáå äàøá åäåú" í
çðì) âé å úéùàøá(åâå éðôì àá øùá ìë õ÷  ' õ÷

 äéá øîúàã ÷çöéã)à æ íù ( éúéàø êúåà éë
ééìò éîçø éòá éåä úðà éàã éðôì ÷éãö àì åä

çúàø åäéàå åáä éòáéã ïéâá æîøá äéì øîà äå
 àøèñî åäéàã çéùî úåîé àìå åäééìò éîçø

à àìàîùã" íãå÷ ïáéøçîå úåîìåò äðåá àäå ì
 úéøçà úéùàøî ãéâî àìà äåä àîìò éøáúàã

)åî äéòùéé ( á÷ã" äåä äáäéúáùçîà ïéøã ìë 
 àæç åàéøáúàã íãå÷ åáéøçúàå äðåá äåäã

ãáåò ïéãáò ååäã áùç àøáã ïåéëå åáéøçúàã ïé
 ïéìàã ïéîåé óåñ ãò ììîî àãå ïåì áéøç åìéàë
ùáéå áøçé øäðã ïéîøâ ååäå ïéùéá ïéãìåú 

)ä èé äéòùé ( úéáá ùáéå ïåùàø úéáá áøçé
 äàìò äðéëù ïéîìò ïéøúá äéìéã åòéáð éðù

 àéìâúà çðìå äàúú äðéëùååäîá äîå äåäã 
åäééìò éîçø àòá àìå éåäîì ãéúòã àúàã ãò 

 ïå÷ôé àìã ìàøùé ååä ïéãéúòã éîçø àòáå äùî
 àøåáâã àøèñî äçôùîî íéðùå øéòî ãç àìà
 àòáã ïéâáå åäåúì àîìò øæçúàå ïéðééã ååäã
 ïå÷ôé àìå äçåã àìàîù åäééìò ïéîçø äùî
 äèî àðéîé éäéàã úáø÷î ïéîéå ìàøùé äéá
 áäé åäééìò äéîøâ áäéã ïéâá äùîå ãñç éôìë

øãì àô÷åú éäéàã àúéòöîàã àãåîò åäéàã äéâ
ää àðéîéá úáéäééúàã àúééøåà" ã) âì íéøáã

á( äéá àð÷øåô àã ïéâáå åîì úã ùà åðéîéî 
ää àéìú" ã)é èî úéùàøá( èáù øåñé àì 

àðáùçá äùî åäéàã äìéù àáé éë ãò äãåäéî:  
 . תהא שמאל דוחה,ד"סוייסוד צדיק בו 

 כל הנפש הבאה" ,אף על פי שפרשנו בו
 בגלל ," וששששים' וגוליעקב מצרימה 
 כי תלוי , וימין מקרבת,שנקשר בשמאל

 שששים ושש הם ,ממנה עמוד האמצעי
 וששה סדרי משנה שנתנו ,ששים מסכתות

 ששים גבורים נקראו .מגבורה שהיא שמאל
 , ששם תורה שבעל פה,שנוסעים מגבורה

 כלל של ששים .שהיא שכינה תחתונה

äéá ÷éãö ãåñé åñ"ãâ óà äçåã ìàîù àäú 
äéá àðîé÷åàã éô ìò)  íùåë åî ( ùôðä ìë

äîéøöî á÷òéì äàáäã ïéâá ùùå íéùù 
 àéìúã ïéâá úáø÷î ïéîéå ìàîùá øù÷úàã

ñã àúéòöîàã àãåîò äéðî"ïåðéà åä íéùù 
î äøåáâî åáéäéúàã äðùî éøãñ àúùå úåúëñ

 ïìèðã åàéø÷úà íéøåáâ íéùù àìàîù éäéàã

                                                                                                                                                                                     

àäéúáùçî ) ôã"å.( 
á  äî)ôã"å.( 
â åñé" ã)ôã"å.( 
ã åâå ')ôãá óñåð"å.( 
ä åïåðéà) ôã"å.( 
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 שתורה ,מסכתות וששה סדרי משנה
 בגלל שעתיד ,השבכתב לא התגלתה לֶפ
 .סתוםולכן הוא . שמאל שהיא פה להדחות

 לא ,לה בלב והפה שהוא גלויוכך הגא
 , ובגלל שהכל תלוי בימין,להומתגלה הגא
על " ,"על מי נגלתה' וזרוע ה"אמר הנביא 

 זהו ,"מי ירפא לך" שנאמר בה , ודאי"מי
רו  ואמ".ה אדמה לך"ה אעידך מ"מ"שכתוב 

ה " ובמ,ה יבא הזמן" במ,ה שמו"לי מ
 "מה אשוה לך ואנחמך" זהו שכתוב .יתרפא

ה שמו " שמשה הוא מ,"י ירפא לך"מ" .'וגו
 ובגלל כך כפל הקדוש .ובו תהא נחמתך

לה ו אחד על גא, משה משה,ברוך הוא שמו
 , ובגלל זה. ואחד על האחרונה,הראשונה

אז " אלא , אז שר לא נאמר".אז ישיר משה"
 ועליה , וזו שכינה,עשירי בתפלה". שירי

 ודוד ".צדק' תפלה לדוד שמעה ה"נאמר 
דש אמר באחרית הימים של וברוח הק

בחנת לבי פקדת " אמר על ישראל ,הגלות
 ומה שאמר . ואין לילה אלא גלות,"לילה
 שאמר , הכל היה משל על ישראל,איוב

 , והשטן רצה לקטרג לו,"כלה ענן וילך"
 איוב לא בדעת ,ך הואואמר הקדוש ברו

 בגלל שראה ברוח , אף ביעקב כך.ידבר
  .חק הגלותוקדשו את ד

 àúééøåà ïîúã äøåáâîäô ìòáã äðéëù éäéàã 
ñã àììë äàúú ' äðùî éøãñ àúùå úåúëñî

 äãéúòã ïéâá éìâ àì àîåôì áúëáù äøåúã
 åäéà êë ïéâáå àééçãàì àîåô éäéàã ìàîù

éàã àîåôå àáìá àð÷øåô éëä íéúñ àì àéìâ åä
 øîà àðéîéá àéìú àìëã ïéâáå àð÷øåô éìâúà

 àéáðä)à âð äéòùé (éé òåøæå ' éî ìò äúìâð éî ìò
äéá øîúàã éàãå )âé á äëéà (ää êì àôøé éî" ã

)íù (î"î êãéòà ä"êì äîãà ä) âé â úåîù( 
îá åîù äî éì åøîàå"îáå àðîæ éúéé ä" ä

àúååæçààää " ã)âé á äëéà( êì äåùà äî 
àååâå êîçð ' åîù äî åäéà äùîã êì àôøé éî

á÷ ìôë àã ïéâáå êúîçð àäú äéáå" äéîù ä
 ìò ãçå äàîã÷ àð÷øåô ìò ãç äùî äùî

âáå àúééøúá"ã) à åè úåîù( æà äùî øéùé æà 
 äìôúá äàøéùò øéùé æà àìà øîàð àì øù

øîúà äìò àúðéëù àãå) à æé íéìäú( äìôú 
éé äòîù ãåãì 'ùã÷ çåøá ãåãå ÷ãö øîà à

 ìàøùé ìò øîà àúåìâã ïéîåé úéøçàá)â íù (
 àúåìâ àìà äìéì úéìå äìéì úã÷ô éáì úðçá
 ìàøùé ìò ìùî äåä àìë øîàã äî áåéàå

 øîàã)è æ áåéà( àòá ïèùå êìéå ïðò äìë 
á÷ øîàå äéì àâøè÷ì"ä) äì ãì íù( àì áåéà 

 çåøá àæçã ïéâá á÷òéá óåà øáãé úòãá
 àúåìâã à÷çåã àùãå÷ã)êì íå÷îì ñåôãì 

úçðäù:(  
 אין מי שעומד ".הביוזרע אברהם א"

שו ולא יב" ועליו נאמר ,לפני שער התפלה
 שהוא שער ,"יבים בשערוכי ידברו את א

 . וזו שכינה, בגלל שתפלה היא מצוה,המלך
 לא צריך ,תורה זה הקדוש ברוך הוא

 וצריך להעלות תורה .ביניהם הפסקה
 עשה  שכל מצוות,ומצוה ביראה ואהבה

 כמו ,ה"ולא תעשה תלויות משם יהו
ה " שס,ה" עם י"זה שמי"שבארנו סוד 

ח "ה רמ" עם ו"וזה זכרי" ,מצוות לא תעשה

 å ïîéñ- ë óã"ò ã"àá   
 éáäåà íäøáà òøæ)ç àî äéòùé(  ïàî úéì

øîúà äéìòå àúåìöã àòøú éî÷ íéà÷ã 
)ä æë÷ íéìäú( íéáéåà úà åøáãé éë åùåáé àì 

àëìîã àòøú åäéàã øòùáâ éäéà àúåìöã ïéâá 
 àúðéëù àãå äåöîåéøåààúéãá÷ àã "ää àì 

 äåöîå äøåú à÷ìñì êéøöå åäééðéá ä÷ñôä êéøö
 äùòú àìå äùòã ïéãå÷ô ìëã åîéçøå åìéçãá

                                                                                                                                                                                     

ààúååñà ) ôã"å.( 
 .ב בדפוס וילנא"ח כח ע"תז ב

â÷äå àúðéëù éäéà àúåìöå äøúà àëä äåî÷åà àøçà øúàáã áâ ìò óàå á" äøåàéå àúé øéñî äá øîúà

åâå äøåú òåîùî åðæà 'ïéúéðúî éøàî äåî÷åà àäå –æúá óñåð "ç . 
ãàúééøåà ) ôã"å.( 
ä "á÷ àã"ä "æúá ÷çîð"ç , àúéà åîå÷îáå"á÷å"ä ." 
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 והרי כאן מאתים ושמונה ,מצוות עשה
 והן , ושלש מאות וחמשה וששים,וארבעים

בות ימאתים ושמונה וארבעים ת
 ונתנו מאהבה ויראה של ,שבקריאת שמע

נו הבוחר בעמו  ומשום כך תק,'אות ה
 , והם כלולים באברהם,ישראל באהבה

לין הן יתפ". הביוזרע אברהם א"שנאמר בו 
 וזה פחד , שהיא לשמאל,ז שנתנו מיראהוע

ע ו ששם כל המקטרגים עולים לתב,יצחק
 . זה תפלין,"זווובזרוע ע" ולכן ,כל הדינים

אהבו " זהו שכתוב .ה באהבה" ו,ה ביראה"י
ה "והנה יהו" ,ראה בא ו".כל חסידיו' את ה

 לאחר , שהוא עמוד האמצעי,"נצב עליו
 ,לתו עולה למעלהי שכאשר תפ.שהוקם

הכרוז יוצא מן הרקיעים ויאמר הבו כבוד 
 ואין שער שעומד לפני ,לדיוקן המלך

 להוציא ,"אדני שפתי תפתח" .התפלה הזו
 שבהיכל הזה שם ,מזון לבנים הקדושים

 בנים חיים ומזונות מצד עמוד, המזון
 והוא ,"בני בכורי ישראל" שהוא ,האמצעי

  עץ החיים שיוצא מהחיים 

é íò éîù àã àæø àðîé÷åàã"ñù ä" àì úåöî ä
å íò éøëæ äæå äùòú"îø ä" àäå äùò úåöî ç

îø àëä"ñùå ç"îø ïåðéàå ä" úàéø÷á ïéáéú ç
áéäééúàå òîùä úåàã åìéçãå åîéçøî å 'âáå" ã

 ïìéìë ïåðéàå äáäàá ìàøùé åîòá øçåáä åðé÷ú
äéá øîúàã íäøáàá) ç àî äéòùé ( òøæ

 åáéäééúàã æåò ïåðéà ïéìéôú éáäåà íäøáà
 ïîúã ÷çöé ãçô àãå àìàîùì åäéàã äàøéî

âáå ïéðéã ìë òáúîì ïé÷ìñ ïéâøè÷î ìë" ã)íù 
ç áñ( é ïéìéôú àã åæåò òåøæáå" äå äàøéá" ä

ää äáäàá" ã)ãë àì íéìäú(éé úà åáäà  ' ìë
 åéãéñçú"úàåäé " øîúà àã ïéâáå àìë ìéìë ä
á÷òéáåäé äðäå " åéìò áöð ä)âé çë úéùàøá (

í÷úàã øúáì àúéòöîàã àãåîò åäéàãá ãëã 
 ïéòé÷øî ÷éôð àæåøë àìéòì à÷ìñ äéìéã àúåìö
 àòøú úéìå àëìîã àð÷åéãì àø÷é åáä àîééå

 íéà÷ãéàä éî÷  àúåìö)æé àð íéìäú( ðãà"é 
 ïéùéã÷ ïéðáì àðåæî à÷ôàì çúôú éúôù
 àøèñî éðåæîå ééç éðá àðåæî ïîú àìëéä éàäáã

åäéàã àúéòöîàã àãåîòã) áë ã úåîù( éðá 
íééçî ÷éôðã íééçä õò åäéàå ìàøùé éøåëá  

  âðø óã úåèîùä/á  ב/רנג
 .כל הלש והוא העץ שבו מזון ,שלמעלה

 ,כינה הם ישראל למטההשמאחר שו
 המזון שלה תפלה ,החיים שלה תורה

 ובגלות נאמר אצל ישראל .קרבןלשחשובה 
 ושכינה היא קרבן לקדוש ,הבה לי בנים

ברוך הוא שמקבל אותה בימין ושמאל 
 שהוא אות תפלין , ויחודו עמה בצדיק,וגוף

  .ושבת וימים טובים

 ïåæîã àðìéà åäéàå àìéòìãì ïéâáå äéá àìë
ðéëùã äìéã íééç àúúì ìàøùé ïåðéà ä

 àðáø÷ì äáéùçã àúåìö äìéã àðåæî àúééøåà
ìàøùé éáâì øîúà àúåìâáå) à ì úéùàøá( 

á÷ì àðáø÷ éäéà àúðéëùå íéðá éì äáä" ä
 àãåçéå àôåâå àìàîùå àðéîéá äì ìá÷îã
 úáùå ïéìéôú úåà åäéàã ÷éãöá äîò äéìéã

åéå"è:  
 למה מתפללים אל הקדוש ,לוויש לשא

 לפעמים מתפללים ,ברוך הוא בכמה דרגות
 ,אליו בספירה ידועה ובמדה ידועה

 זהו שנאמר הרוצה ,לפעמים תפלה לימין
 זהו , לפעמים לשמאל.להחכים ידרים

 לפעמים של .שנאמר הרוצה להעשיר יצפין
 ולפעמים .אב ואם הם לימין ולשמאל

 כל תפלה . לפעמים לצדיק,לעמוד האמצעי

á÷ì ïàìöî äîì ìàùîì úéàå" äîëá ä
 äãîáå àòéãé äøéôñá äéì ïéìöî ïéðîæ ïéâøã
 øîúàã àåä àãä àðéîéì àúåìö ïéðîæì àòéãé
 àãä àìàîùì ïéðîæì íéøãé íéëçäì äöåøä
 àáàã ïéðîæì ïéôöé øéùòäì äöåøä øîúàã àåä

éîéì àîàå àãåîòì ïéðîæì ïåðéà àìàîùìå àð

                                                                                                                                                                                     

à  éæç àú)ôã"å.( 
áéàãå äéøàîã àð÷åéãá ãò ñåôãá áåúë ) ôãá óñåð"÷ .(åéá ÷éìñ ìàøùé éø÷úàã"ä ã"àå à"ä å" àæøå à

àøùé äìîãî áùç äáùçî úåàøáäì äáùçîá äìò ì" åäéàã á÷òéã äðéâáå àùéã÷ àîù äá çëùúå ä

éàãå äøàîã àð÷åéãá åîìöá íãàä úà íéäìà àøáéå øîúà ìàøùé) æúá óñåð"àðìéå ñåôã ç.( 
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ה הוא "אלא ודאי יהו .עולה לדרגה ידועה
.  ותפלה היא שכינה,בכל ספירה וספירה

 עולה ,בזמן שמבקש לרחם על העולם
 , ובזמן שמבקש לעשות דין בעולם,בימין

ה שהוא בכל " והכל אל יהו,עולה בשמאל
 .' עולה לה,להו ולכן זאת תורת הע,מקום

 וזו תפלה ,'וזו תפלה שהיא שכינה קרבן לה
 צריך להכליל , וכשעולה אליו.שהיא קרבנו

שה פחות ו שאין קד,עמה את כל הספירות
  .מעשרה

 à÷ìñ àúåìö ìë ÷éãöì ïéðîæì àúéòöîàã
åäé éàãå àìà àòéãé àâøãì" äøéôñ ìëá åäéà ä

 éòáã àðîæá àúðéëù åäéà àúåìöå äøéôñå
 éòáã àðîæáå äðéîéá ú÷éìñ àîìò ìò àîçøì
 àìëå àìàîùá ú÷éìñ àîìòá àðéã ãáòîì

åäé éáâì"âáå øúà ìëá åäéàã ä"ã) ø÷éåá å à( 
äì äìåò äìåòä úøåú úàæ ' éäéàã àúåìö àãå

äì ïáø÷ àúðéëù ' àðáø÷ éäéàã àúåìö àãå
 ìë äîò àììëàì êéøö äéáâì à÷ìñ ãëå äéìéã

äøùòî úåçô äùåã÷ úéìã ïøéôñ:  
 כל זמן שלא יבא השפע ,"הצדיק אבד"
 ובעת ".ונהר יחרב ויבש" ועליו נאמר ,אבד

 ברכות ,"כי אתה תברך צדיק"נאמר הברכה 
  .לראש צדיק

 æ ïîéñ-  íùò"áà   
 ãáà ÷éãöä úåø ùøãî)à æð äéòùé ( ïîæ ìë

øîàð åéìòå ãáà òôùä àáé àìù) ä èé íù( 
øîàð äëøáä úòáå ùáéå áøçé øäðå)  ä íéìäú

âé(÷éãö êøáú äúà éë ) å é éìùî( úåëøá 
÷éãö ùàøì:  

 עמוד אחד מן הארץ עד לרקיע ,למדנו
 וכשיש .דיקים על שם הצ,וצדיק שמו

 והוא . מתחלש, ואם לאו, מתגבר,צדיקים
וצדיק יסוד " שכתוב ,סובל כל העולם

לא יוכל העולם  , ואם חלש".עולם
  .יםילהתק

øéäáä øôñ ç ïîéñá   
 ÷éãöå òé÷øì ãò õøàä ïî ãçà ãåîò àðú
 øáâúî íé÷éãö ùéùëå íé÷éãöä íù ìò åîù
 áéúëã íìåòä ìë ìáåñ àåäå ùìçúî åàì íàå

)íù äë é ( ìëåé àì ùìç íàå íìåò ãåñé ÷éãöå
ò íìåòä íéé÷úäì"ë:  

ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את שמו "
 שהאחרים לא היו , למדנו מכאן".שת

 , נעשהג וזה בדמותו כצלמו,בדמות שלו
 בדרך ישר ,בתקון הגוף ובתקון הנפש

 ואותה ,הנחש הטיל זוהמא בחוה. כראוי
לה זוהמא היתה מכשכשת במעיה ולא יכ

 היו , משום שטרם שחטא אדם,רילהצטי
ירים בו יקנים בו ומצטוב מת"אותיות הא
 נתקנו ,ף" עד שהגיעו לאות כ,בעולם הזה

 ומלאכים עליונים ,זכר ונקבה בחביבות בגן
 וירד ,ל ברקיע"רע לסמא מיד ֵה.לפניהם

 מיד . ונראה לפניו,ורכב על נחש חזק
ל עם " ואז התחבר סמא,התערבו האותיות

 , ולקחו אותיות, ונעשו אחד,ו הנחשאות
ועשו משם והלאה אומנות רעה באותיות 

 וצדו אותם בפתוי ,ץ"ינו צי וה,ד"ד צי"צ
 ,ר" ועשו אומנות יתרה באותיות ק,רע

ך ו משום שחזרו להפ,אומנות של שקר
 שלא יכול ,ף" קו.אותיות באומנות רעה

ð óã è ïîéñäá ò"äøåú éøúñ áâ   
 úù åîù úà àø÷éå åîìöë åúåîãá ãìåéå

)â ä úéùàøá ( ååä àì ïéðøçàã àëäî àðôéìåà
 ãéáòúà åîìöë åúåîãá àãå äéìéã àð÷åéãá

 àôåâã àðå÷úáåàðå÷úáã øùéî çøàá àùôðã 
 àåääå äåçá äîäåæ ìéèà ùçð úåàé à÷ãë
 ìéëé àìå àäòîá àùëùëî äåä àîäåæ

åúà ååä íãà àèç àì ãòã ïéâá àøééèöàì ïå
÷úúî àúéá àôìàáðïä äéá ïøééöúàå äéá 

ë úàì úèîã ãò àîìò éàäá" øëã åð÷úúà ó
 åäééî÷ éàìò éëàìîå àúðâá åáéáçá àá÷åðå
 ìò áëøå úçðå àòé÷øá ìàîñì ùéàáà ãéî
 ïéãë ïååúà åáøòúà ãéî äéî÷ éæçàå óé÷ú ùçð
 åìèðå ãç åãéáòúàå ùçð àåääá ìàîñ øáçúà

 äàìäå ïîúî åãéáòå ïååúà àùéá àúåðîåà

                                                           

 .##*???ג זהר חדש רות"אולי פ ע א
 .אות קב ב
 פיסוק ג
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 בני אדם א קוף לפני. שאין לו רגלים,דולעמ
 אלו התהפכו , רע,ש"רי. םאין לו קיו

 ,באומנות רעה עד שנפלו אדם ואשתו
 ולא היו ,ר הולידו בנים"ובאותיות הללו ק
המת הנחש שנשאבה ובקיום בשביל ז

 ולכן , מאותה זוהמא ממש נולד קין,בחוה
 משום שאומנות הנחש היא ,רוצחנמצא 
  . והתעכבו האותיות עד כאן,רציחה

÷ ïååúàá øéúé àúåðîåà åãáòå àùéá àéåúôá" ø
 ïååúà àëôàì åøãäúàã ïéâá àø÷ùã àúåðîåà
 úéìã àîéé÷ì ìéëé àìã óå÷ àùéá àúåðîåàá
 àîåé÷ äéì úéì àùð éðá äéî÷ àôå÷ ïéìâø äì

éø" ìò àùéá àúåðîåàá åëôäúà ïéìà òø ù
ãà åìôðã÷ ïååúà ïéìàáå äéúúàå í" åãéìåà ø

ìéãá àîåé÷á ååä àìå ïéðáæ ùçðã àîäåæ 
 ãéìéúà ùîî àîäåæ àåääî äåçá áéàúùàã
 ùçðã ïéâá àìåè÷ çëúùà àã ïéâáå ïé÷
 ãò ïååúà åáëòúàå àåä àìåè÷ äéìéã àúåðîåà

àëä:  
 וחזר כמו ,בשעה שאדם שב בתשובה

ויולד " , מה כתוב,דם לשמש עם נקבתווק
קון של רוח י זה היה מת,"מותו כצלמובד

יש הבל אשר נעשה " ואז כתוב ,וגוף כראוי
 וחזרו האותיות בהתחלה של ,"על הארץ

כי שת לי אלהים זרע " שכתוב ,ו"ן ותי"שי
 צלם ו, שת הוא בצלם".אחר תחת הבל

 ומכאן נבנה העולם ,שהראשונים לא כך
 קינן . של אלפא ביתאת אחרצורהב

ף לתקן סדור העולם  נוס,ומהללאל ירד
שבע ארצות הן זו .  עגוליםבשבעה קשרים

 כמו שאותם שבעה רקיעים זה ,למעלה מזו
 , גיא, ארקא, אדמה, ארץ, והם,למעלה מזה

 ,לםו תבל היא למעלה מכ. תבל, ציה,נשיה
 כשיצא ".ט תבל בצדקווהוא ישפ"שכתוב 

 משם הוא נזרק לאותה ,אדם מגן עדן
וך שאין שם  והוא מקום חש,שנקראת ארץ

 כיון שאדם .אור כלל ולא משמש כלום
 ולהט , הוא פחד פחד גדול,נכנס לשם

החרב המתהפכת היתה לוהטת בכל 
כיון שיצאה שבת . הצדדים בכל הארץ

 הוציא אותו הקדוש ברוך ,והרהר תשובה
 שכתוב ,הוא לאותו מקום שנקרא אדמה

 בזאת יש אור שמאיר ".ד את האדמהולעב"

 øãäàå àúáåéúá íãà áúã àúòùá
 ãìåéå áéúë äî àá÷åðá àùîùì ïéîã÷ìîë

åâå àçåøã àðå÷úî äåä àã åîìöë åúåîãáô à
úë ïéãëå úåàé à÷ãëáé) ãé ç úìä÷( ìáä ùé 

 àúåøéùá ïååúà åøãäàå õøàä ìò äùòð øùà
éùã"éúå ï"áéúëã å) äë ã úéùàøá( éì úù éë 

éäìà" íìöá àåä úù ìáä úçú øçà òøæ í
 àîìò éðáúà àëäîå éëä åàì éàîã÷ã íìöáå
 ãøé ìàììäîå ïðé÷ àúéá àôìàã àøçà àðååâá
 ïéøè÷ òáùá àîìòã àøåãéñ àð÷úàì óñåúà

ìâìâñ äîë àã ïî àìéòì àã ïåðéà úåöøà òáù ï
 ïåðéàå àã ïî àìéòì àã ïéòé÷ø äòáù ïåðéàã
 àìéòì ìáú ìáú äéö äéùð éâ à÷øà äîãà õøà

áéúëã åäìëî) è è íéìäú( ìáú èåôùé àåäå 
ïãòã àúðâî íãà ÷éôð ãë ÷ãöáç éîøúà ïîúî 

 ïîú úéìã êéùç øúà åäéàå õøà éø÷àã àåääì
 ùîùî àìå ììë åøéäð ìàò íãàã ïåéë íåìë

 úëôäúîä áøçä èäìå éâñ åìéçã ìéçã ïîú
 úáù ÷ôðã ïåéë õøà åâ ïéøèñ ìëá àèäìî äåä

÷éôà äáåùú øäøäåèá÷ " øúà àåääì äéì ä

                                                                                                                                                                                     

  ?בפני א
á  çð)ôã"å.( 

 .הרב ראובן מרגוליתב בדפוס "מדרש הנעלם ח ע, ח"זו ג
ã  àðå÷úá)ôã"å.( 
ä  ï÷úúî)ôã"å.( 
å  åãçå)åæ"ôã ç"î.( 
æ "ìéãá àîåé÷á ååä "åæá ÷çîð"ôã ç"î , àúéà åîå÷îáå"àîåé÷á ." 
ç  êøúúàå)åæá óñåð"ôã ç"î.( 
è  éîøà)åæ"ôã ç"î.( 
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 , ושם יום,ים ומזלותיות של כוכבוודמ
 גברים ,וציורים של בני אדם עליונים

שיצאו מאדם במאה ושלשים השנים שהיה 
 והם תמיד ,משמש עם רוחות נקבות

 ואלה . שאין בהם שמחה,עצובים
 ומתהפכים ,משוטטים ויוצאים לעולם הזה

 , וחוזרים לשם ומתפללים תפלה,לצד רע
 וזורעים זרעים ,שבים במקומם שםיומתי
 ולא .טיםי ואין שם ח,ם ואוכליםיברחי

זה נולדו קין מקום ב. מיני תבואה' אחד מז
 הקדוש ברוך הוא , כיון דחטא קין.והבל

  הוריד אותו לאותו מקום שנקרא 

âë( øéäðã åøéäð úéà éàäá äîãàä úà ãåáòì 
ïéøåéöå àîåé ïîúå éìæîå àéáëëã ïéð÷åéãåà éðáã 

ïéàìò àùðíãàî å÷ôðã ïéøáâ á ïéúìúå äàîá 
 ïéáéöò ïåðéàå éá÷åð éçåøá ùîùî äåä à÷ã ïéðù
 é÷ôðå éèèùî ïéìàå äåãç åäá úéìã øéãú

øèñì ïàëôäúîå àã àîìòìà ïøãäúîå àùéá 
 ïîú åäééúëåãá ïáùééúîå àúåìö ïàìöå ïîú

ïéçéøá ïéòøæ ïéòøæåâ àìå ïîú úéì ïéèçå éìëàå 
éàäá äàåáú éðéî òáùî ãç ïé÷ ãéìéúà øúà 

á÷ äéì úéçà ïé÷ àèçã ïåéë ìáäå" àåääì ä
éø÷àã øúà  

  ãðø óã úåèîùä/à  א/רנד
תי היום והן גרשת א" שכתוב ,אדמה

 מאותו מקום שנקרא ,"מעל פני האדמה
 משום ששם , והייתי נע ונד בארץ.אדמה

 ,"צאי יהרגניווהיה כל מ. "רשונדחה וג
 , והיה פוחד,אותה להט החרב המתהפכת

 והעלה אותו הקדוש ברוך ,והרהר תשובה
 והיה שם והוליד בנים ,הוא לארקא

 ובארקא יש אור שמאיר מתוך ,בארקא
 , וזורעים זרעים ונוטעים אילנות,השמש

טים ולא מאותם שבעה מיני יואין שם ח
 , כל אותם ששם הם מתולדות קין.תבואה

 מהם גברים עליונים ,והם עם שני ראשים
 ואין בהם דעת ,םומהם גברים קטני

 לפעמים הם .מה כשאר בני אדם שכאןישל
ולפעמים , צדיקים וחוזרים לצד הטוב

 ומולידים ומתים כשאר ,חוזרים לצד הרע
  .בני האדם

áéúëã äîãà )ãé ã úéùàøá ( éúåà úùøâ ïä
 éø÷àã øúà àåääî äîãàä éðô ìòî íåéä
 éçãà ïîúã ïéâá õøàá ãðå òð éúééäå äîãà

ìë äéäå êøúúàåéðâøäé éàöåî   èäì àåää
 äáåùú øäøäå ìéçã äåäå úëôäúîä áøçä

á÷ äéì ÷éìñå" ïéðá ãéìåàå ïîú äåäå à÷øàì ä
 àùîù åâî øéäðã åøéäð úéà à÷øàáå à÷øàá
 àìå ïéèç ïîú úéìå ïéðìéà ïéòèðå ïéòøæ ïéòøæå
 ïåðéà ïîúã ïåðéà ìë äàåáú éðéæ òáù ïåðéàî

ïéùéø ïéøúá ïåðéàå ïé÷ã ïéãìåúî ïéøáâ ïåäðî 
 íéìù àúòã åäá úéìå ïéøéòæ ïéøáâ ïåäðîå ïéàìò
 ïéàëæ ïåðéà ïéðîæì àëäã àùð éðá øàùë
 àøèñì ïøãäúà ïéðîæìå àáè àøèñì ïøãäúàå

àùð éðá øàùë ïéúîå ïéãéìåîå àùéá:  

 עד שהוליד ,)וארקא(אדם היה באדמה 
 , ומשם עלה למעלה ארבע דרגות,שת

 ותבל זו .לועלה למקום הזה שנקרא תב
 , כיון שעלה.היא העליונה של כל הדרגות

עלה למקום בית המקדש שנקרא באותם 
 ארץ אדמה כך ,שמות שדיורו היה בהם

 , גיא נשיה, דלג אדם שלשה מקומות.נקרא
חב ו ומקום גדול כמו ר,מקום גיא הוא .ציה
 בגיא ונשיה וציה התפזרו .רך הגיהנםווא

הרגיזו אותם שבנו מגדל והולידו שם על ש
 לכן זה קרוב לאש ,את המלך העליון

שר וויש בני אדם נכבדים בכל ע. הדולקת

äîãàá äåä íãàã ïîúîå úù ãéìåàã ãò 
ã àìéòì ÷éìñ ' éø÷àã øúà éàäì ÷éìñå ïéâøã

ìëã äàìò åäéà ìáú àãå ìáú ïåéë ïéâøã åä
 ïåðéàá éø÷àã àùã÷î úéá øúàì ÷éìñ ÷éìñã
 éø÷à éëä äîãà õøà åäá äéøåéã äåäã ïäîù

éùð àéâ éúëåã úìú íãà âéìãä åäéà àéâ äéö 
 íðäéâã àëøàå àéúåô éàäá éâñ àúëåãå øúà

éùðå àéâáä àìãâî åðáã ïåðéà åøãáúà äéöå 
 àã ïéâá äàìò àëìîì åæéâøàã ìò ïîú åãéìåàå

ø÷ ìëá éøé÷é àùð éðá úéàå ÷éìãã àøåðì áé

                                                                                                                                                                                     

à "ïéøåéöå àîåé "åæá ÷çîð"ôã ç"î , àúéà åîå÷îáå"ïéøåéö." 
á  äàîã÷)åæá óñåð"ôã ç"î.( 
â  ïéëéøã)åæ"ôã ç"î.( 
ã )à÷øàå (ôãá óñåð"å. 
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 מי שנכנס .ועפרות זהב ואבנים יקרות
שר ו בחמדת אותו הע,לשם והיה מתבל

 ולפעמים עולה למקום שנקרא ,נותנין לו
יורד לגיא הזה ו . משום שנשכח שם,נשיה

הנה  , גיא.ולא יודע את המקום שהיה משם
 וזה נקרא ,מצע של מעלה ומטההוא בא

 ורצועה אחת יוצאת משם ,גיא בן הנם
 גיא בן גם כן ונקראת ,למעלה לתבל הזאת

אותם בני אדם . תח הגיהנםר ושם ,הנם
 כולם יודעים כשפים וחכמות ,ששם

 ואין , ושם זורעים ונוטעים עצים,נכבדות
 .שם לא חטים ולא אחד משבעת המינים

 ,ועים קטניםבנשיה יש בני אדם כולם קט
 שני נקבים שיוצאת רק ,טמיםוואין להם ח

 ,יםשוכח וכל מה שעושים מיד ,בהם רוח
 וזורעים ונוטעים , נקראת נשיהזהועל 
 ואין שם חטים ולא משבעת ,עצים

  .המינים

 ìàòã ïàî ïéøé÷é ïéðáàå áäæ úåøôòå àøúåò
 ïéáäé àøúåò àåääã åãéîçá ìáúî äåäå ïîú
 ïéâá äéùð éø÷àã àúëåãì ïéðîæì ÷éìñå äéì
 øúà òãé àìå àéâ éàäì úéçðå ïîú éùðúàã
 àìéòã àúåòöîàá àåä àã àéâ ïîúî äåäã

 íðä ïá àéâ éø÷à àãå àúúå à÷ôð àãç àòåöøå
 ïá àéâ éëä óåà éø÷àå ìáú éàäì àìéòì ïîúî
 ïîúã àùð éðá ïåðéà íðäéâã àçúø ïîúå íðä
 éòøæ ïîúå ïéøé÷é ïàîëçå ïéùøç éòãé åäìåë
 úòáùî ãç àìå ïéèç ïîú úéìå ïéðìéà éòèðå
 ïéòéè÷ åäìåë àùð éðá úéà äéùðá íéðéîä

ã ïéá÷åð ïéøú øá ïéîèåç ïåäì úéìå ïéøéòæ ÷éôð
 àã ìòå éçëúùî ãéî ïéãáòã äî ìëå àçåø åäá
 ïéèç ïîú úéìå ïéðìéà éòèðå éòøæå äéùð éø÷à

íéðéîä úòáùî àìå:  

 יש שם יבש של ,ה הוא מקום כשמו"צי
 ומתוך . ושם בני אדם יפים למראה,הכל

 כשיודעים מקום של מקור מים ,שהוא ציה
 ולפעמים שעולים , נכנסים לשם,נובעים

 ,ם של המים ועולים לתבל הזומתוך המקו
 ,והם בני אמונה יותר מבני אדם אחרים

 וזורעים ,שר רבווביניהם דיורים טובים וע
 ונוטעים עצים ,מעט מתוך היבש של שם

 ותשוקתם לבני אדם של ,ולא מצליחים
 אלה )רק(לם אין אוכלי לחם כמו ו ומכ,כאן

 , כאן מעל כל אלה תבל,בתבלששכאן 
 גמאודכ".  תבל בצדקטווהוא ישפ"וכתוב 

 וכל ,שכל אלו הארצות יש בתבל הזאת
משום שהוא כמו כן  ,אלה השמות יש להם

 של אותם מקומות דוגמא יש כאן כ,שביעי
 ונקרא כל אחד ,תחומים ומקומות כאן

 וכל . אותו מקום שלמטהגמתודואחד כ
נים אלה ואלה בדיורים של בני אדם מש

 לםוכ' מה רבו מעשיך ה" שכתוב ,מאלה
  ".בחכמה עשית מלאה הארץ קנינך

éö"àìëã àúåùáé äéá äéîùë øúà åäéà äà 
 ãë äéö åäéàã åâîå åæéçá ïøéôù àùð éðá ïîúå
 ïîú ïéìàò ïéòáð ïééîã àøå÷îã øúà éòãé

ïé÷ìñ àéîã øúà åâî ïé÷ìñã ïéðîæìåá éàäì 
 àùð éðáî øéúé àúåðîéäî éðá ïåðéàå ìáú

òå ïéáè ïéøåéã åäééðéáå ïéðøçà éòøæå éâñ àøúå
 àìå ïéðìéà éòèðå íúäã àúåùáé åâî øéòæ
 àëäã àùð éðáì ïåäìã àúáåàéúå ïéçéìöî

ãë àîäð éìëàã úéì åäìëîåâ á àëäã ïéìà ø
áéúëå ìáú ïéìà ìëî àìéòì àëä ìáúáã 

)è è íéìäú( àðååâë ÷ãöá ìáú èåôùé àåäå 
 ïéìà ìëå ìáú éàäá úéà ïàòøà ïéìà ìëã

óåà åäì úéà ïäîù äàòéáù åäéàã ïéâá éëä 
 éúëåãå ïéîåçú éúëåã ïåðéàã àðååâë àëä úéà

ååâë ãçå ãç ìë éø÷àå àëäð àúëåã àåääã à
 ïééðùî àùð éðáã ïéøåéãá ïéìà ìëå àúúìã

áéúëã ïéìàî ïéìà) ãë ã÷ íù( êéùòî åáø äî 
éé 'êéðéð÷ õøàä äàìî úéùò äîëçá íìë:  

 אשרי חלקם של ,רבי חזקיה אמר
 ונתן ,שרצה בהם הקדוש ברוך הואישראל 

 והזהיר אותם ונתן ,להם תורה הקדושה

 é ïîéñ- ò áñ óã"áã  
ø ' ìàøùéã ïåä÷ìåç äàëæ øîà äé÷æç

                                                           

à "àìëã àúåùáé äéá "åæá ÷çîð"ôã ç"î , àúéà åîå÷îáå"àìåëá àúùáéá ." 
á "ïé÷ìñ àéîã øúà "åæá ÷çîð"ôã ç"î , àúéà åîå÷îáå"ïééî." 
â "ãë àîäð éìëàã úéì åäìëîå àëäã àùð éðáì "åæá ÷çîð"ôã ç"î , àúéà åîå÷îáå"éìëàã àùð éðáì 

àîäð úéì åäìëîå àëäã" 
 .ב בדפוס הרב ראובן מרגולית" כ ע–ב "ח דף לב ע"בזו ד
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להם עצה להשמר ממעלה וממטה כדי 
 ,ט בהם רק הקדוש ברוך הואושלא ישל

והם יודעים לדחות מהם כל המקטרגים 
 כדי שיהיו חלק גורלו ,המזיקיםוכל 

עמו ' כי חלק ה" כמו שנאמר ,שתווויר
ם של  ביו,ראהובא ". יעקב חבל נחלתו

ראש השנה הקדוש ברוך הוא יושב בדין על 
 , וכל בני העולם יושבים בחשבון,העולם

 וספרי חיים ,ואין מי שלא נכנס בחשבון
 ובגלל .אותו יום בומתים נפתחים

 נתן להם ,שהקדוש ברוך הוא רצה בהם
עצה להנצל מכל הקטרוגים של מעלה 

 וכן בכל זמן שהדין שורה על ,שהם התמנו
מנים לעורר ומזישראל  זה  ביום.העולם

 שהקול הזה , בשופר, ובמה,עליהם רחמים
 ,שיוצא עולה למעלה ומעורר שופר העליון

 והקדוש ,אז מתעוררים רחמים ממקומם
ברוך הוא קם מכסא דין ויושב בכסא 

 ולא נתנת רשות ,רחמים ומרחם על ישראל
וישראל יושבים לפני הקדוש . למקטרג

 ,שופרברוך הוא בתשובה ותוקעים ב
 שהרי אותו קול שיוצא ,מתעורר רחמים

 ואז המלשין לא .הוא התעוררות הרחמים
 שהרי לא ,ד לפני כסא הרחמיםויכול לעמ

ביום . בא מאותו צד ולא נמצא קטגור
 וישראל ,הכפורים שהוא חתימת הדין

 כדי , באותו יום,שת רבונםועומדים בקד
 נותנים לו ,שלא יקרב מלשין למקדש

 ,מאה והוא טמאוד רוח הט שבא מצ,שעיר
 , הוא מתעסק בו.מאה נהנה ממנווורוח ט

 ואז הפנים ,וולא מתקרב למקדש לטמא
 ,בזמן אחר.  וישראל נצולים ממנו,מאירות

 המלשין הזה ,כשרבים חטאי בני האדם
   ,בשעת הדין מתעורר על חטאי העולם

á÷ã"à ä àùéã÷ àúééøåà ïåäì áäéå ïåäá éòøú
 àìéòî àøîúñàì àèéò ïåì áäéå ïåì øäæàå

á÷ øá åäá èåìùé àìã ïéâá àúúå" éòãé ïåðéàå ä
 ïéâá ïéøéèñ÷ ìëå ïéâéøè÷î ìë åäééðî àéçãì

ãë äéúðñçàå äéáãòã à÷ìåç ïåäéã" à) íéøáã
è áì (éé ÷ìç éë ' éæç àú åúìçð ìáç á÷òé åîò

øã àîåéá"á÷ ä"ä ìëå àîìò ìò àðéãá áéúé 
éáúé àîìò éðáà àìã ïàî úéà àìå àðáùçá 

éøôñå àðáùçá ìàò ' àåääá ïçéúô ïéúîå ïééçã
á÷å àîåé" àèéò ïåì áäé åäá éòøúàã ïéâá ä

 ïðîúà ïåðéàã àìéòìã ïéâåøè÷ ìëî àáæúùàì
 éàäá àîìò ìò àéøù àðéãã àðîæ ìëá ïëå

äééìò éîçø àøòúàì ìàøùé àðîãæà àîåé å
 àìéòì ÷éìñ ÷éôðã àì÷ àäã øôåùá äîáå
 éîçø åøòúà ïéãë àìéòìã øôåù øòúàå

á÷å åäééøúàî" áéúéå àðéãã àééñøåëî í÷ ä
 àìå ìàøùéã åäééìò íéçøå éîçøã àééñøëá

ééúàäéáúé ìàøùéå àâøè÷îì åùø áéá éî÷ 
á÷" àäã éîçø åøòúàå øôåù éò÷úå àúáåéúá ä

à éîçøã àúåøòúà ÷éôðã àì÷ àåää ïéãëå åäé
 éîçøã àééñøë éî÷ àîéé÷ì ìéëé àì àøåèìã
 çëúùà àìå àøèñ àåääî éúà àì àäã
 àðéãã àîéúç åäéàã éøåôéëã àîåéá àééøåâéè÷
 àîåé àåääá åäééøîã àúùåã÷á ìàøùé éîéé÷å
 äéì ïéáäé àùã÷îì àøåèìã áø÷é àìã ïéâá
 àåäå àáàñî àçåøã àøèñî éúàã øéòù

éðäúà àáàñî çåøå àáàñî ÷ñòúà àåä äéá 
 àùã÷îì áø÷úà àìå äéáîàáàñâ ïéôðà ïéãëå 

 ãë àøçà àðîæá äéðî ïéáæúùà ìàøùéå ïéøéäð
éâñã àðéãã àúòùá àøåèìã éàä àùð éðá éáåç 

àîìò éáåç ìò øòúà  
  ãðø óã úåèîùä/á  ב/רנד

 ונמצאת הלשנה לפני ,אז הוא בא
 וכל , והמקדש נטמא,הקדוש ברוך הוא

קץ " ועל זה ,נמצא הדין ו,הפנים עצובות
ע ו לתב, ודאי"בא לפני" ,"כל בשר בא לפני

  . משום שהם גרמו,חטאי העולם

á÷ éî÷ àøåèìã çëúùàå éúà åäéà ïéãë" ä
 àðéãå ïéáéöò ïéôðà ìëå àùã÷î áàúñàå

òå çëúùà"ã) âé å úéùàøá( àá øùá ìë õ÷ 
 ïéâá àîìò éáåç òáúîì éàãå éðôì àá éðôì

                                                                                                                                                                                     

à  ïéìàò)åæ"ôã ç"î.( 
á  éáåéú)åæ"ôã ç"î.( 
â  àáàñì)ôã"å ,åæå"ôã ç"î.( 
ã  åàéâñ)åæ"ôã ç"î.( 



úéùàøá 

1131 

åîøâ ïåðéàã:  
 אשרי ישראל , אמר רבי יוסי".' הצוה"

ים עוסק והם ,שנתנה להם תורה קדושה
 שהרי משמע , בא וראה.בה ימים ולילות

בה בהתחברות ישלולא שנמצא נח עם הת
 מן העין בתוך ר נסת,לוצי לא היה נ,כאחד

 כתוב , אמר אותו יהודי. קמו והלכו.בהיהת
 כדי , לך לעצמך,"פרובת עצי גיעשה לך ת"

 , מה כתוב.נצל בהיה ולהלהתחבר עמ
  .' וגו"ויעש נח ככל אשר צוהו"

 äñ óã àé ïîéñò"áà   
ä äåö ' ìàøùé ïåðéà ïéàëæ éñåé éáø øîà

 éìãúùî ïåðéàå àùéã÷ àúééøåà ïåäì áéäééúàã
 éìåìàã òîùî àäã éæç àú éìéìå àîîé äá
 àãçë àúåøáçúàá àúåáéú íò çð çëúùàã

åáéú åâá àðéò ïî íéúñà áéæúùà àì åî÷ àú
 áéúë éàãåá éàãåé àåää øîà åìæàå)ãé íù (

 ïéâá êîøâì êì øôåâ éöò úáéú êì äùò
 áéúë äî äá àáæúùàìå äãäá àøáçúàì) íù

áë (åâå åäåö øùà ìëë çð ùòéå':  
מה השיב הקדוש ברוך הוא לנח כשיצא 

 והתחיל ,בה וראה את העולם חרבימהת
] אתה[ , רבונו של עולם,לבכות לפניו ואמר

 היה לך לרחם על בריותיך ,נקראת רחום
 רועה , השיבו הקדוש ברוך הוא ואמר.'וכו

 למה לא , עכשיו אתה אומר את זה,שוטה
תך ראיתי וכי א"אמרת בשעה שאמרתי לך 

הנני מביא את " ואחר .' וגו"צדיק לפני
בת עצי יעשה לך ת" ואחר כך ,"המבול מים

 כל זה התעכבתי ואמרתי לך כדי ,"פרוג
 ומאז ששמעת . רחמים על העולםשתבקש

 לא נכנס בלבך לבקש ,בהינצל בתישת
בה י ועשית ת,רחמים על ישוב העולם

 פתחת פיך , שנאבד העולם, וכעת.צלתיונ
 כיון שראה .לומר לפני בקשות ותחנונים

 שכתוב , הקריב קרבנות ועולות,נח כך
רה ומכל העוף וויקח מכל הבהמה הטה"

  .' וגו"הטהור

ñ óã áé ïîéñò æ" éøúñ äøùò ååä àìå á
äøåúá   

)äæ àöîð ïùé øäåæá (á÷ä áéùä äî" çðì ä
 áøç íìåòä úà äàøå äáéúä ïî àöéùë

åéðôì úåëáì ìéçúäåâ íìåò ìù åðåáø øîàå 
åëå êéúåéøá ìò íçøì êì äéä íåçø úàø÷ð '

á÷ä åáéùä" úøîà àúùä àéèù àéòø øîàå ä
 êì úéøîàã àúòùá úøîà àì äîì àã) æ íù

à( åâå éðôì ÷éãö éúéàø êúåà éë 'çàå" ë) å íù
æé (çàå íéî ìåáîä úà àéáî éððä" êì äùò ë

 êì úéøîàå úéáëòúà éàä ìë øôåâ éöò úáéú
 àúòîù ïéãëîå àîìò ìò ïéîçø éòáúã ïéâá
 éòáîì êáìá ìàò àì àúåáéúá áéæúùúã

àáåùé ìò ïéîçøã àúåáéú úãáòå àîìòã 
ô àîìò ãéáàúàã ïòëå úáéæúùàå êîåô úçú

 êë çð àæçã ïåéë íéðåðçúå ïééòá éîã÷ àììîì
áéúëã ïååìòå ïéðáø÷ áéø÷à) ë ç íù( ìëî ç÷éå 

åâå øåäèä óåòä ìëîå äøåäèä äîäáä':  
 בא וראה מה בין ,אמר רבי יוחנן

 נח .צדיקים שהיו לישראל אחר נח ובין נח
ן על דורו ולא התפלל עליהם ילא הג

ברוך הוא  שכיון שאמר הקדוש ,כאברהם
 ,"רה כי רבהום ועמוזעקת סד"לאברהם 

 והרבה ', וגו"גש אברהם ויאמרוי"מיד 
 עד ששאל ,תחנונים לפני הקדוש ברוך הוא

 שיכפר לכל ,שאם ימצא עשרה צדיקים

çåé éáø øîà íé÷éãö ïéá äî äàøå àá ïð
åéäùä ìò ïéâä àì çð çð ïéáå çð øçà ìàøùéì 

 øîàã ïåéëã íäøáàë íäéìò ììôúä àìå åøåã
á÷"íäøáàì ä) ë çé íù( éë äøåîòå íåãñ ú÷òæ 

 ãéî äáø)âë íù( åâå øîàéå íäøáà ùâéå '
á÷ä éðôì íéðåðçú äáøäå" íàù ìàùù ãò ä

 íå÷îä ìëì øôëéù íé÷éãö äøùò àöîé
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 וחשב אברהם שהיו בעיר .המקום בעבורם
 ,עם לוט ואשתו ובנותיו עשרה צדיקים

 בא משה .אחר כך ולפיכך לא התפלל
 כיון שאמר הקדוש .ן על דורויגוהתפלל וה
 מיד עמד ,"סרו מהר מן הדרך"ברוך הוא 

 עד ', וגו"ויחל משה" ,משה בתפלה
 לא הניח , רבותינו אמרו.שאחזתו חלחלה

משה לקדוש ברוך הוא עד שנתן נפשו 
 ,עליהם מן העולם הזה ומן העולם הבא

ואם אין מחני נא מספרך אשר "שכתוב 
ויאמר "  מכאן, אמר רבי יוסי".כתבת

להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ 
 מה ראה נח שלא ,אמר רבי יהושע". לפניו

 אולי לא , אמר בלבו.בקש רחמים על דורו
תך ראיתי צדיק לפני וכי א" שכתוב ,אמלט

 ולפיכך לא , כלומר לפי הדור,"בדור הזה
 , אמר רבי אלעזר.בקש רחמים עליהם

ל  היה לו לבקש רחמים ע,הכיר] אם[אפילו 
 משום שנוח לקדוש ברוך הוא מי ,העולם

 מגדעון בן , מנין לנו.שיאמר טוב על בניו
 ומשום , שלא היה צדיק ולא בן צדיק,יואש

 אמר לו הקדוש ,שאמר טוב על ישראל
לך בכחך זה והושעת את " ,ברוך הוא

 זה הטוב ,"בכחך" מה זה ".ישראל מיד מדין
  .'א שאל וכו"ר. שאמרת על בני

 èåì íò øéòá åéäù íäøáà áùçå íøåáòá
 àì êëéôìå íé÷éãö äøùò åéúåðáå åúùàå

çà ììôúä" åøåã ìò ïéâäå ììôúäå äùî àá ë
á÷ä øîàù ïåéë"ä) ç áì úåîù( ïî øäî åøñ 

äìôúá äùî ãîò ãéî êøãä )àé íù ( ìçéå
åâå äùî ' àì éøîà ïðáø äìçìç åúæçàù ãò

á÷äì äùî çéðä"äéìò åùôð ïúðù ãò ä ïî í
 áéúëã àáä íìåòä ïîå äæä íìåòä)áì íù ( íàå

 éñåé éáø øîà úáúë øùà êøôñî àð éðçî ïéà
àëäî) âë å÷ íéìäú( éìåì íãéîùäì øîàéå 

 òùåäé éáø øîà åéðôì õøôá ãîò åøéçá äùî
 øîà åøåã ìò íéîçø ù÷á àìù çð äàø äî

áéúëã èìîà àì éìåà åáìá) à æ úéùàøá( éë 
 ÷éãö éúéàø êúåà éôì øîåìë äæä øåãá éðôì

 éáø øîà íäéìò íéîçø ù÷éá àì êëéôìå øåãä
 ìò éîçø éòáîì äéì äåä éëä åìéôà øæòìà

á÷ì äéì àçéðã ïéâá àîìò" àáè øîééã ïàî ä
 éàëæ äåä àìã ùàåé øá ïåòãâî ïì àðî éåðá ìò
 ìàøùé ìò àúåáéè øîàã íåùîå éàëæ øá àìå

á÷ äéì øîà"ä) ãé å íéèôåù(ëá êì  äæ êç
 äæ êçëá åäî ïéãî ãéî ìàøùé úà úòùåäå

åëå ìéàù øæòìà éáø éðá ìò úøîàã àúåáéè':  
לריח " ,עוד פתח אותו תינוק ואמר

 אלא יש ריח .מי] של[ לריח ".שמניך טובים
 ריח . ריח הקרבן וריח הקטורת.ויש ריח

חד כל אותם שבטים של יהקרבן מקריב ומי
יב  וריח הקטורת מקר,היכל בית דוד

 נהרי ,חד ומאיר אותם נרות עליוניםיומי
 ,ועל זה היו שני מזבחות. טהוראפרסמון 

 מזבח .מזבח הקטורת ומזבח העולה
 מזבח העולה הוא ,הקטורת הוא פנימי

 להאיר אקןו ריח מזבח העולה מת.חיצוני
 ריח מזבח הקטורת ,ורות תחתונותאמ

 ועל זה .ורות עליונותא להאיר מבקןומת
 לריח של אותה ,"טוביםלריח שמניך "

בא וראה שתי .  שמניך טובים,הקטורת
 מזבח , מזבח פנימי למעלה,מזבחות הן
 וזהו , מזבח הפנימי הוא שלם.חיצון למטה

 וכך הוא ,א" בתוספת ה,"המזבחה"שכתוב 
 ,א" ומזבח החיצון הוא חסר ה.בכל מקום

 נמצא .' נער חסר ה,כמו נערה

ò ò óã âé ïîéñ"àòøà éôà àøäðàì áâ   
çúô ãåòøîàå à÷åðé àåää ) äéù"â à ù( 

 çéø úéà àìà ïàî çéøì íéáåè êéðîù çéøì
 ïáø÷ä çéø úøåè÷ä çéøå ïáø÷ä çéø çéø úéàå
 úéáã àìëéäã àéèáù ïåðéà ìë ãçééîå áéø÷î
 ïåðéà øéäðàå ãçééîå áéø÷î úøåè÷ä çéøå ãåã

äð ïéàìò ïéðéöåáø àã ìòå àéëã àðåîñøôà é
øåè÷ä çáæî ååä ïéçáãî ïéøú äìåòä çáæîå ú

 åäéà äìåòä çáæî äàîéðô åäéà úøåè÷ä çáæî
 ïéðéöåá àøäðàì ïé÷úî äìåòä çáæî çéø øáì
 àøäðàì ïé÷úî úøåè÷ä çáæî çéø ïéàúú
 çéøì íéáåè êéðîù çéøì àã ìòå ïéàìò ïéðéöåá
 éðù äàøå àá íéáåè êéðîù úøè÷ àåääã
 ïåöéç çáæî àìéòì éîéðô çáæî ïä úåçáæî

ä çáæî àúúì áéúëã åäæå íìù àåä éîéðô
ä úôñåúá äçáæîä"ëå àê çáæîå íå÷î ìëá 

                                                           

  .וכן בשורה הבאה? נתקן א
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 של )החיצון(  הפנימישמהתעוררות המזבח
 . מתעורר מזבח הפנימי של מעלה,מטה

הקטורת  , בריח הקטורת,ובמה מתעורר
 .של מטהויעורר ריח הקרבן , של מעלה
 אותם ,"לריח שמניך טובים"ועל זה 

 כתוב כאן .נוצציםורות מאירים מאו
וירא אלהים את האור " וכתוב שם ,טובים
  ".כי טוב

ä øñç àåä ïåöéçä" åîë à)& (ä øñç øòð äøòð '
ä çáæîã àúåøòúàîã çëúùàïåöéçà äèî ìù 

 øòúà äîáå äìòî ìù éîéðôä çáæî øòúà
 çéø øòúéå äìòî ìù úøåè÷ä úøåè÷ä çéøá
 íéáåè êéðîù çéøì àã ìòå äèî ìù ïáø÷ä

ïåðéàè àëä áéúë ïéöéöðå ïéøéäð ïéðéöåá å íéá
íúä áéúëå) ã à úéùàøá(éäìà àøéå " úà í
áåè éë øåàä:  

 היה צריך ".ויהי כבוא אברם מצרימה"
 אלא . ושרה היכן היתה, כבואם]בולכת[

 כיון . וסגר עליה,בהיאברהם הכניסה לת
   . שלם מכס, אמרו לו,שהגיע למצרים

ò áô óã ãé ïîéñ"ááâ   
)áé íùãé ( íàåáë äîéøöî íøáà àåáë éäéå 

 äìòà íäøáà àìà äúéä ïëéä äøùå äéì éòáî
 åøîà íéøöîì àèîã ïåéë äìò øâñå àúåáéúá

àñëî áä äéì  
  äðø óã úåèîùä/à  א/רנה
 כלים , אמרו לו. אני אתן מכס,אמר

 . של כלים]מכס[ אתן , אמר.אתה טוען
 , אמר. משי משובח אתה טוען,אמרו לו

 , אמרו לו. של משי משובח]מכס[אתן 
 אתן מכס , אמר להם.מרגליות אתה טוען

 אי אפשר אלא , אמרו לו.של מרגליות
 כיון .בה ונראה מה בתוכהיח את התולפת

 האירה ארץ מצרים ,בהישפתחו את הת
ויראו המצרים " זהו שכתוב ,מהאור שלה
 ויהי , אמר רבי יהודה.' וגו"את האשה

בה יאלא בת ,כבואם מצרימה היה לו לומר
  .'וכו

 úà ïéðàî äéì åøîà àñëî áéäé àðà øîà
áéäé àðà øîà ïéòèã äéì åøîà ïéðàîã 

àñëèîä àñëèîã áéäé àðà øîà ïéòè úà 
 áéäé àðà åäì øîà ïéòè úà ïàìâøî äéì åøîà
 àìà øùôà éà äéì åøîà ïàìâøîã àñëî
 éçúôã ïåéë äååâá äî éæçðå àúåáéú çúôîì

ã àòøà àøäðúà àúåáéú äìéã àøåäðî íéøöî
ää" ã)ãé áé úéùàøá( úà íéøöîä åàøéå 

åâå äùàä 'ø øîà 'éøöî íàåáë éäéå äãåäéí 
åëå äáéúá àìà øîéîì äéì äåä':  

 ,חמשים הם כנגד חמשים שערי בינה
 ,והם ראויים להציל כל העולם בצדקתם

 , וכשראתה שלא מצאה.הודה לדבריה' וה
 אולי יחסרון חמשים הצדיקים"אמרה 

 אולי יש בהם בני אדם , כלומר,"חמשה
 , שהוא השם במלואו,שעסקו בידיעת שמך

ו "א וא"ד ה" יו,שהוא חמשה וארבעים
ועתה ישראל " שנאמר , כמספר אדם,א"ה

 חוזרת , וכשלא מצאה".אלואלהיך ש' מה ה
  ".אולי ימצאון שם ארבעים" ,לומר

ò ã÷ óã åè ïîéñ" úáéú ìò íìòðä ùøãîá á
æå íéùîç"ìå:   

éùîç ãâðë íä íéùîçí íäå äðéá éøòù 
äå íú÷ãöá íìåòä ìë ìéöäì íéåàø ' äãåä

äøîà äàöî àìù äúàøùëå äéøáãì 
)çë çé úéùàøá( íé÷éãöä íéùîç ïåøñçé éìåà 

 å÷ñòù íãà éðá íäá ùé éìåà øîåìë äùîç
î àåäù åàåìîá íùä àåäù êîù úòéãéá" ä

åé"ä ã"àå à"ä å"øîàðù íãà øôñîë à)  íéøáã
áé é(éé äî ìàøùé äúòå  'ìàäé" àìùëå ìàåù ê

 íéòáøà íù ïåàöîé éìåà øîåì úøæåç äàöî
                                                                                                                                                                                     

à  éîéðôä)ôã"å.( 
á ò" à)ôã"÷.( 
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)ñåôãá áåúëë:(  
 , רבונו של עולם,עוד פותחת ואומרת

 אולי , כלומר".אולי ימצאון שם שלשים"
יש ביניהם צדיקים שעסקו והשיגו אותם 
השלשים מעלות הרמוזות בנבואת יחזקאל 

 והם כלולים ,)שנה( "ויהי בשלשים"בפסוק 
 שהם ,בשלשים ושתים נתיבות חכמה

 וכן .עשרים ושתים אותיות ועשר ספירות
אולי יש ביניהם אנשים צדיקים יחידי 

חדים שתי פעמים ביום בפסוק ילה המיוסג
 שבה כלולים עשר ספירות ,שמע ישראל

 ,ת הם תשעה"ף עם החי" האל.במלת אחד
ך אמר דוד המל'  והד.הרי עשרה' לה איוהמ

צדיקים ' זה השער לה"עליו השלום עליה 
 ושתי ,ת מלשון שער" ודל".יבואו בו

וכשאינה .  הרי עשרים,פעמים ביום
 רבונו של , חוזרת ופותחת ואומרת,מוצאה

 , כלומר,"אולי ימצאון שם עשרה" ,עולם
אולי ימצא ביניהם מי שעוסק בעשרה 

 וכן .מאמרות ובעשרת הדברות בכל יום
יהם עשרה שמקדימים אולי ימצאון בינ

 כל הנמנה , שהרי שנינו,לבית הכנסת
 נוטל שכר ,מעשרה ראשונים לבית הכנסת

לא " , מה כתוב.כנגד כולם שבאים אחריו
כל זה יש לנשמת ". אשחית בעבור העשרה

 ,הצדיק ללמד סנגוריה וזכות על הרשעים
 וכיון שלא מצאה .מהילהשקיט האף והח

כאשר '  הוילך" , מה כתוב,שום זכות ללמד
כלה לדבר אל אברהם ואברהם שב 

 למקום מעלתו ,"למקומו" מהו ".מוולמק
 , ואז נסתלק הדין ונסתלק הסנגור,הידועה

ויבאו שני " וזהו .והקטגור מקטרג
 ולוט הוא .' וגו"מה בערבוהמלאכים סד

ם כי ו יושב בשער סד, הוא יצר הרע,שטן
 ,"בץולפתח חטאת ר" שכתוב ,שם ביתו

ני אדם ומטעה אותם עד ומתחבר עם ב
 והוא גם כן עמהם .שמורידם לבאר שחת
 ויורד עד צערה של ,נדון על שהטעה אותם

הנה נא העיר הזאת קרבה " וזהו ,גיהנם
 .הרוצח הוא עשו שופך דמים". לנוס שמה

 , ואף על פי שיורד ונדון שם.והוא מצער
ר ולהטעות ו כל זה תאותו וחשקו לחזםע

  ".ט מצוערויעל לו" וזהו ,לאחרים

 íéòáøàä úáéú øçà íù æè ïîéñ  
ùáø úøîåàå úçúåô ãåò" ò)& ( ïåàöîé éìåà

 íé÷éãö íäéðéá ùé éìåà øîåìë íéùìù íù
ìä íúåà åâéùäå å÷ñòù ' úåæåîøä úåìòî

ôá ìà÷æçé úàåáðá ')à à (äðù íéùìùá éäéå 
ìá íéìåìë íäå"ë íäù äîëç úåáéúð á" á

éå úåéúåà 'ùé éìåà ïëå úåøéôñ íéùðà íäéðéá 
á íéãçééîä äìåâñ éãéçé íé÷éãö ' íåéá íéîòô

 ÷åñôá)ã å íéøáã (é íéìåìë äáù ìàøùé òîù '
ìàä ãçà úìîá úåøéôñ"éçä íò ó" íä ú

à äìîäå äòùú 'ãäå äøùò éøä 'òäã øîà" ä
äìò) ë çé÷ íéìäú(äì øòùä äæ  ' åàåáé íé÷éãö

 éøä íåéá íéîòô éúùå øòù ïåùìî úìãå åá
íéøùòäàöåî äðéàùëå   úøîåàå úçúåôå úøæåç

ùáø" éìåà øîåìë äøùò íù ïåàöîé éìåà ò
 úåøîàî äøùòá ÷ñåòù éî íäéðéá àöîé
 ïåàöîé éìåà ïëå íåé ìëá úåøáãä úøùòáå
 àäã úñðëä úéáì íéîéã÷îù äøùò íäéðéá
 úñðëä úéáì íéðåùàø äøùò íò äðîðä ìë ïðú

éúë äî åéøçà íéàáù íìë ãâðë øëù ìèåð á
)áì çé úéùàøá ( ìë äøùòä øåáòá úéçùà àì

 ìò úåëæå àééøåâéðñ ãîìì ÷éãöä úîùðì ùé äæ
 äàöî àìù ïåéëå äîçäå óàä èé÷ùäì íéòùøä

 áéúë äî ãîìì úåëæ íåù)âì íù (éé êìéå '
 áù íäøáàå íäøáà ìà øáãì äìë øùàë
 æàå äòåãéä åúìòî íå÷îì åîå÷îì åäî åîå÷îì

ñä ÷ìúñðå ïééãä ÷ìúñð âøè÷î øåâéè÷äå øåâéð
åäæå )à èé íù(  äîåãñ íéëàìîä éðù åàáéå

åëå áøòá 'äöé àåä ïèù àåä èåìå" øòùá áùåé ø
áéúëã åúéá íù éë íåãñ) æ ã íù( úàèç çúôì 

 ãò íúåà äòèîå íãà éðá íò øáçúîå õáåø
 ïåãéð íäîò ïë íâ àåäå úçù øàáì íãéøåîù

å íðäéâã àøòö ãò ãøåéå íúåà äòèäù ìòåäæ 
)ë èé íù( äîù ñåðì äáåø÷ úàæä øéòä àð äðä 

òàå øòöî àéäå íéîã êôåù åùò àåä çöåøä" ô
 øåæçì å÷ùçå åúåàú äæ ìë íò íù ïåãéðå ãøåéù

 åäæå íéøçàì úåòèäìå)ì íù (øòåöî èåì ìòéå:  
פעם אחת יצא רבי שמעון וראה 

 אמר לו .שהעולם חשוך ואפל ונסתם אורו
ראה מה רוצה ונ בא , בנורבי אלעזר

ò ä÷ óã æé ïîéñ"íäøáàì áâ   
ø ÷éôð àãç àðîæ ' àîìò àîçå ïåòîù
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 הלכו .הקדוש ברוך הוא לעשות בעולם
 ,ומצאו מלאך אחד שדומה להר גבוה

 אמר לו . מפיו אשומוציא שלשים שלהבות
 אמר . מה אתה רוצה לעשות,רבי שמעון

 משום שלא , רצוני להחריב את העולם,לו
 שכך גזר ,נמצא שלשים צדיקים בדור

היו " שכתוב ,הקדוש ברוך הוא על אברהם
אמר לו רבי .  בגימטריא שלשים,"יהיה

 לך לפני הקדוש ברוך , בבקשה ממך,שמעון
 הלך . בר יוחאי מצוי בארץ,ר לווהוא ואמ

אותו מלאך לפני הקדוש ברוך הוא ואמר 
 גלוי לפניך מה שאמר , העולםנו של רבו,לו

 לך , אמר לו הקדוש ברוך הוא.לי בר יוחאי
. תחריב את העולם ואל תשגיח בבר יוחאי

 אמר , וראה רבי שמעון את המלאך,כשבא
 גוזרני עליך שלא תכנס , אם לא תלך,לו

 , ותהיה במקום של עזא ועזאל,לשמים
 ,ר לוו אמ,וכשתכנס לפני הקדוש ברוך הוא

 גוזרני עליך שלא תעלה אלא תלךאם 
וכאשר . לשמים ותהיה במקום עזא ועזאל

אם אין לך , אמור לו, ה"תעלה לפני הקב
 שכך ,ולם שיהיו עשריםשלשים צדיקים בע

 ואם אין . בעבור העשריםבאעשהכתוב לא 
לא " שכך כתוב , שיהיו עשרה,עשרים

 , ואם אין עשרה".אשחית בעבור העשרה
על " שכך כתוב , שהם אני ובני,שיהיו שנים

 ואין דבר אלא ".יקום דבר' וגופי שני עדים 
 ואם ".שמים נעשו' בדבר ה" שכתוב ,עולם

 שכתוב , ואני הוא, אחד הרי יש,אין שנים
  וצדיק "

à äéøåäð íúúñàå ìéôàå êéùçã"øì ì ' øæòìà
á÷ éòá äî éæçðå àú äéøá" àîìòá ãáòîì ä

 àáøáø àøåèì éîãã àëàìî ãç åçëùàå åìæà
à äéîåôî àøåðã ïéáåäìù ïéúìú ÷éôàå"ø ì" ù

éòá úà äîà ãáòîì " äéáøçîì àðéòá ì
 àøãá ïéàëæ ïéúìú éçéëù àìã ïéâá àîìòì

á÷ øæâ éëäã"áéúëã íäøáà ìò ä) çé çé íù( 
éâá äéäé åéä 'à ïéúìú"ø ì" éî÷ ìéæ êðî åèîá ù

á÷" ìæà àòøàá çéëù éàçåé øá äéì àîéàå ä
á÷ã äéî÷ àëàìî àåää" äéøàî äéì øîàå ä

àçåé øá éì øîàã äî êî÷ éìâ àîìòãà é" ì
á÷" øáá çâùú àìå àîìòì äéáøçà ìéæ ä

ø äééæç àúà ãë éàçåé"à àëàìîì ù" àì éà ì
 éåäúå àéîùì ìåòéú àìã êìò àðøéæâ ìéæéú

á÷ éî÷ ìåòéú ãëå ìàæòå àæò øúàá" àîéà ä
 ïéøùò ïååäì àîìòá ïéàëæ ïéúìú úéì éà äéì

 áéúë éëäã)àì íù ( íéøùòä øåáòá äùòà àì
ë úéì éàå 'ò ååäì áéúë éëäã äøù)áì íù ( àì

 ååäì äøùò úéì éàå äøùòä øåáòá úéçùà
áéúë éëäã éøáå àðà ïåðéàã ïéøú) å æé íéøáã( 

 íìåò àìà øáã ïéàå øáã íå÷é íéãò íéðù éô ìò
áéúëã) æ âì íéìäú(éé øáãá  ' éàå åùòð íéîù

áéúëã àåä àðàå ãç úéà àä ïéøú úéì)  é éìùî
äë(÷éãöå   

  úåèîùääðø óã/á   ב/רנה
באותה שעה יצא קול ". יסוד עולם
 , אשרי חלקך רבי שמעון,משמים ואמר

 ואתה ,שהקדוש ברוך הוא גוזר למעלה
רצון " בודאי עליך נאמר .מבטל למטה

  ".יראיו יעשה

÷ àúòù äá íìåò ãåñéì ÷ôð àééîù ïî 
ø ê÷ìåç äàëæ øîàå"á÷ã ù" úàå àìéòì øæâ ä

 øîúà êìò éàãåá àúúì ìèáî)éìäú äî÷ í
èé (äùòé åéàøé ïåöø:  

 שהוא עשרה ,שהוא ראשית עד עשרה
 , וכיון שמגיע עד עשרה אמר.סוף הדרגות

 .ד בתשובהומכאן ולמטה אין מקום לעמ
ושב ואמר ארבעים כדי שינצלו ארבע 

 ושב ואמר שלשים כדי שינצלו שלש .ערים
 ושב ואמר עשרים כדי שינצלו שתי .ערים
 עיר שתנצל  ושב ואמר עשרה כדי.ערים

ò å÷ óã çé ïîéñ"àã   
 äøùò ãò àúåøù åäéàã äøùò ãò íéùîçî
 ãò àèîã ïåéëå ïéâøãã àôåñ äøùò åäéàã
 àîéé÷ì øúà åàì àúúìå ïàëî øîà äøùò
ã ïåáæúùéã ïéâá íéòáøà øîàå áúå äáåùúá '

â ïåáæúùéã ïéâá íéùìù øîàå áúå ïééø÷' ïééø÷ 

                                                           

 .לבדוק במקור. והכל כתוב פעמיים. ובזוהר אצלך כתוב אותו דבר, למה לפני כן תלך וכאן אלך א
 .בפסוק כתוב לא אשחית בעבור העשרים ב
 .א"ח כו ע"זו ג
 ##?*מקור ד
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 לא ירד למטה מן לכן ,אחת מאותן החמש
  .עשרה

 ïééø÷ ïéøú ïåáæúùéã ïéâá íéøùò øîàå áúå
 àãç àúø÷ áéæúùéã ïéâá äøùò øîàå áúå
 ïî àúúì úéçð àì êë éðéâá äùîç ïåðéàî

äøùò:  
 רבי ברוקא .' וגו"קרווישכם אברהם בב"
 אלא ".שם על שכמה" מה זה ,אמר

ד במה ו ולעמ,ל האמונהשהזהירה על ֹע
שם על " כתוב כאן .שהיתה בתחלה

ם לו חק ם ֹשׁש" וכתוב שם ,"כמהש
 אף כאן על , מה להלן על השכינה".ומשפט
 כיון שראתה עצמה , מה עשתה.השכינה

 חזרה ,יוצאת מרשותו של אברהם
 מה זה ".ותלך ותתע" שכתוב ,לקלקולה

 שתעתעה אחר עבודה זרה וגלולי ,"ותתע"
 וכתוב שם ,"ותתע" כתוב כאן .בית אביה

  ."עיםוהבל המה מעשה תעת"

ò çé÷ óã èé ïîéñ"òáù øàá áà   
åëå ø÷áá íäøáà íëùéå 'ø ' øîà à÷åøáåäî 

)ãé àë úéùàøá ( äøéäæäù àìà äîëù ìò íù
 äìéçúá äúéäù äîá ãåîòìå äðåîàä ìåò ìò

íúä áéúëå äîëù ìò íù àëä áéúë)  åè úåîù
äë( äðéëùä ìò ïìäì äî èôùîå ÷ç åì íù íù 

 ïåéë äúùò äî äðéëùä ìò àëä óåà äúàøù
 äøæç íäøáà ìù åúåùøî úàöåé äîöò

 áéúëã äìå÷ì÷ì)ãé àë úéùàøá ( òúúå êìúå
åë úãåáò øçà äòúòúù òúúå åäî" éìåìâå í

ä áéúë äéáà úéáë íúä áéúëå òúúå à) äéîøé
åè é (íéòåúòú äùòî äîä ìáä:  

ם באפיו מכל יכל אשר נשמת רוח חי"
 שאל רבי חייא את רבי ".אשר בחרבה מתו

 אמרתם שנשמה לא נכנסת לבן אדם ,אבא
 , בעבודת הקדוש ברוך הואתבונןעד שמ

 ואמרתם .ואז תהיה לו אותה נשמה
אם . מעלה על הכללשהנשמה היא קדושה 

כל אשר נשמת " מה זה שאמר הכתוב ,כן
 , הואיל והיתה להם נשמה,' וגו"רוח חיים

באו .  לא היה בידו,נצליהיה להם לה
 אמר . שמעוןושאלו את רבי אלעזר ברבי

 שכך ,יע לוי ופסוק זה מס, כך הוא,להם
 לא ראה , שכאשר בא המבול,אמר אביו

אדם שיעשה הקדוש ברוך הוא בשבילו 
 וזכותו לא היתה אלא להגן ,אלא נח

 שלא היתה זכותו כל ,עליהם ועל בתיהם
 ואותם שהיו צדיקים ,כך להגן על כל הדור

 שהיתה להם , כמו חנוך וירד,בתחלה
דושה וראויים שהקדוש ברוך הוא נשמה ק

 והיינו ".בחרבה מתו" ,יעשה בשבילם
 ,"כל אשר נשמת רוח חיים באפיו"שאמר 

 ואל .אותם שנשמה קדושה היתה בהם
 ,תאמר שעל אלו שהיו במבול הוא אמר

מכל אשר בחרבה "אלא בא הכתוב ואמר 
  ".מתו

ò åø óã ë ïîéñ"åâå åäá à'á   
î åéôàá íééç çåø úîùð øùà ìë øùà ìë

 åúî äáøçá)áë æ úéùàøá( øì àééç éáø ìàù '
 ãò ùð øáá àìééò àì àúîùðã ïåúéøîà àáà

á÷ã àðçìåôá ìëúñàã" àéää äéì éåäì ïéãëå ä
 àéìòî àùéã÷ àéä àúîùðã ïåúéøîàå àúîùð
 øùà ìë àø÷ øîàã àåä äî ïë íà àìë ìò

åâå íééç çåø úîùð ' àúîùð åäì äåäå ìéàåä
àáæúùàì åäì äåä äåìééù åúà äéãéá äåä àì 

øì ' àäå àåä êë åäì øîà ïåòîù éáøá øæòìà
 àúà éëã éåáà øîà éëäã äéì òééñî àø÷

á÷ ãéáòéã ùð øá àæç àì àðôåè" äéðéâá ä
 ìòå ïåäéìò àðâàì àìà äåä àì äéúåëæå çð àìà
 ìë ìò àðâàì êë ìë äéúåëæ äåä àìã ïåäéúá

ïåâë àúéîã÷á ïéàëæ ååäã ïåðéàå àøã ãøé êåðç 
á÷ ãáòîì ïàééæçå àùéã÷ àúîùð åäì ååäã" ä

 øùà ìë øîàã åðééäå åúî äáøçá ïåäéðéâá
 àùéã÷ àúîùðã ïåðéà åéôàá íééç çåø úîùð
 àðôåèá ååäã ïåðéà ìòã àîéú àìå ïåäá äåä
 äáøçá øùà ìëî øîàå àø÷ àúà àìà øîà

åúî:  
   ò æìø óã àë ïîéñ"áâנו ואוסרי לגפן עירה ולשורקה בני את"

                                                           

 .##*מקור א
 .ב"ח מדרש הנעלם יא ע"זו ב
 ##*מקור ג
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 ".ו ובדם ענבים סותהשוכבס ביין לב
 ארבע .שמונה דרגות כלולות בפסוק זה

 שתים מהן דומות זו ,מהן דומות זו לזו
 ארבע . ושתים אחרות דומות זו לזו,לזו

 היינו גפן ,רקהושדומות זו לזו הן גפן ש
 שמהם יוצאים ענבים ומהם ,רקהוהיינו ש

לן סוד אחד ו וכ,נעשה יין שנקרא יין
 ושתים .כותנמשרש אחד יוצאות ווומש

 היינו עירה ,נוו עירה את,שדומות זו לזו
 ובדרגה אחת , וסוד אחד הם,נווהיינו את

שו ולב. ותנמשכ ומסוד אחד ,כלולות
כי היא " , זה דבר אחד וסוד אחד,סותה

 פעם ".רווכסותה לבדה היא שמלתו לע
 , ופעם אחרת קוראהו לבוש,קורא לו כסות

ש רולם משו וכ,ופעם אחרת קוראהו שמלה
 וחלוף ,ים ודבר אחד עושיםנמשכאחד 

 ומי .השמות כלולים בהם סודות עליונים
יק לא טעם י ומי שלא ד,יק טעם משהוישד

 ושמונה הדרגות הללו רמוזים בהן .כלום
  . אבל הפסוק עומד כפשוטו,סודות עליונים

øéò ïôâì éøñåà"÷øåùìå ä" ñáë åðåúà éðá ä
ãáå åùåáì ïééá äúåñ íéáðò í)àé èî úéùàøá (

 ïåäðî òáøà àø÷ éàäá ïìéìë ïéâøã àéðîú
 ïéøúå éããäà ïééîã ïåäðî ïéøú éããäà ïééîã
 ïåðéà éããäà ïééîãã òáøà éããäà ïééîã ïéðøçà
 ïé÷ôð ïåäðîã ä÷øåù åðééä ïôâ åðééä ä÷øåù ïôâ
 åäìëå ïéé éø÷àã àøîç ãéáòúî ïåäðîå íéáðò

ôð ãç àùøùîå àãç àæø ïéøúå ïéãâðå ïé÷
 åðééä äøéò åðééä åðåúà äøéò éããäà ïééîãã
 ïìéìë àãç àâøãáå åäðéð àãç àæøå åðåúà

ùåáì ïéãâð àãç àæøîå"úåñ å" àãç äìî åðééä ä
àãç àæøå) åë áë úåîù( äãáì åúåñë àéä éë 

 àðîéæ úåñë äééø÷ àðîéæ åøåòì åúìîù àéä
äìîù äééø÷ àøçà àðîéæå ùåáì äééø÷ àøçà 
 ïéãáò àãç äìîå ïéãâð àãç àùøùî åäìëå
 ïàîå åäá ïìéìë ïéàìò ïéæø ïäîùã àôåìçå
 àìå íéòè àì ÷ééã àìã ïàîå éãéî íéòè ÷ééãã
 åäá ïéæéîø ïéàìò ïéæø ïéâøã àéðîú éðäå éãéî

éà÷ äéèùôë àø÷ ìáà:  
 ,השלם שבאבותהיה  יעקב ,בא וראה
 מה זה .' וגו"ויעקב איש תם"כמו שנאמר 

 שנתקן מן החכמה שלמעלה ," תםאיש"
שב וי" והיינו שכתוב ,ומהחכמה שלמטה

 אהל שנקרא , שני אהלים הם".אהלים
 ואהל שנקרא אחורי ,לפנים מן הפרגוד

 מבתים , וכלול היה משני צדדים,הפרגוד
מד את י ומי ל.פנימיים ומבתים חיצוניים

נים  שהרי אותן ַׁש,בא וראה. יעקב כל זה
מד ים ל ֵש,ם ועברם ֵששהיה טמון וגנוז ע

 .אותו חכמה עליונה של בתים פנימיים
 . תחתונה)חכמה(מד אותו כשפות יועבר ל

בעבר הנהר ישבו אבותיכם " ,וסימן לדבר
 אלא סוד ,"בעבר הנהר" מה זה ".מעולם

 שכל ימיהם של אותם קדמונים לא ,הוא
היו לומדים אלא חכמה תחתונה שבאה 

 . הפרגודמבתים חיצוניים שנקראים אחורי
 והיו ,קיםיובאותם שאחורי הפרגוד היו דב

מודיעים להם דברים שעתידים לבא 
 ואז היו כל אותם ,טוב או רע ,לעולם
, עליונהשה ו עד שבא אותו צד הקד,דורות

והמשיך לו לאברהם והודיעו דברים של 
שרש שנמשכים לעולם שלהם מבתים 

ú"ãë äåä ïäáàã àîéìù á÷òé ç"à 
)æë äë úéùàøá(åâå íú ùéà á÷òéå  ' ùéà éàî

 àúîëçîå àìéòìã àúîëçî ììëúùàã íú
 áéúëã åðééäå àúúìã)íù(ïéøú íéìäà áùåé  

 ãåâøôä ïî íéðôì éø÷àã ìäà åäðéð íéìäà
 ïéøúî äåä ìéìëå ãåâøôä éøåçà éø÷àã ìäàå
 äéì óéìåà ïàîå éàøá éúáîå éàååâ éúáî ïéøèñ

ú éàä éìåë á÷òéì" øéîè äåäã éðù ïåðéà àäã ç
å íùã åäééãäá æéðâåòøá àúîëç äéì óéìåà íù 

øáòå éàååâ éúáã äàìòùøç äéì óéìåà àúà 
äàúúéðîéñå ê) á ãë òùåäé( åáùé øäðä øáòá 

íëéúåáàá àæø àìà øäðä øáòá éàî íìåòî 
 ïôéìåà ååä àì éàîã÷ ïåðéàã ïåäéîåé ìëã àåä
 éø÷àã éàøá éúáî àéúàã äàúú àúîëç àìà
 ååä ãåâøôä éøåçàã ïåðéàáå ãåâøôä éøåçà
 éúéîì ïéãéúòã ïéìî ïåì ïéòéãåî ååäå ïé÷áãúî

 ååä ïéãëå áè åà ùéá àîìòì ãò ïéøã ïåðéà ìë
 äéì êéùîàå äàìò äùåã÷ã àøèñ àåää àúàã
 ïàëùîúàã àùøùã ïéìî äéì òãåàå íäøáàì

 ïîúîå éàååâ éúáî ïåäìã àîìòìù ìë ïéáà
                                                           

à) àúîëç( –ôãá óñåð "å. 
 ).ו"לש(א "ג צט ע"ח ב
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 ומשם שואבים כל אלו שנקראים ,פנימיים
 ומשם מתהוים קצת ,נייםבתים חיצו

 מתמצית , וסימן לדבר. לא הכל,דברים
. גופה של ארץ ישראל העולם שותה

  ומשעה זו שעמד אברהם אבינו 

úî ïîúîå éàøá éúá ïåø÷àã ïåðéàåä úö÷ ïå
 õøà ìù àôåâ úéöîúî êéðîéñå àìë àì ïéìî

 äúåù íìåòä ìàøùéåà íéà÷ã àúòù éàäî"à  

  îùäåðø óã úåè/à  א/רנו
 ,שהועליו השלום על אותו צד הקד

 , ובו הכל תלוינמשךשממנו הכל יוצא ו
יצא לו לשעתו מצד זה שהם בני עבר 

 . ובא לו להשתעשע בארץ הקדושה.הנהר
ואקח את אביכם את אברהם "זהו שכתוב 

 ,"מעבר הנהר ואולך אותו בכל ארץ כנען
 ארץ ששאר החיילות .ארץ כנען ממש

 ואין להם ,שברים תחתיה שםהעליונים נ
  .קיום עמה

ò" àìë äéðéîã àùéã÷ àøèñ àåää ìò ä
 äéúòùì äéì ÷ôð ïééìú àìë äéáå ãéâðå ÷éôð
 äéì àúàå øäðä øáò éðá ïåðéàã àøèñ éàäî

ä àùéã÷ àòøàá àòùòúùàì" áéúëã ä
)â ãë òùåäé ( íäøáà úà íëéáà úà ç÷àå

 õøà ïòðë õøà ìëá åúåà êìåàå øäðä øáòî
ðë ïéøéáú ïéàìò ïéìééç øàùã àòøà ùîî ïò

äãäá àîåé÷ ïåäì úéìå ïîú äúåçú:  
   ñåôãá åéä àì øùà íéùãç íéøîàî

 íéðå÷úá åñôãð øáëù íäî äæéà ùéå àáåèðî
â åðîùø ùãç øäåæå" åàáå íúåðçú íå÷î ë

â ÷ìçá àöîú íéãáåàä 'ñø óã"ò å" ïàëæ ãò á
øîàîä äæ êééù êë øçàå àúúå àìéòì:  

 , אמר הקדוש ברוך הוא".חטו הפסחוש"
דש קחו יראתם של מצרים ומבעשור לח
 ויהיה אסור ותפוס שלשה ,ותפסו אותו

 , וביום הרביעי הוציאו אותו לדין,ימים
 ויראו אותו המצרים .ותתכנסו עליו להרגו

 וזה קשה להם ,איך אתם עושים בו דין
 ,מכל המכות שעשה להם הקדוש ברוך הוא

 ואחר כך דנים .יראתם באלו הדינים שעשו
פסילי אלהיהם " משום שכתוב ,אותו באש

אל " , אמר הקדוש ברוך הוא".תשרפון באש
 שלא יאמרו בתאבון של ,"תאכלו ממנו נא

 אלא תתקנו אותו צלי ,פחד אכלו אותו
 טמיר יהא ,שלו שאם היה מב.שלוולא מב

 אלא תקנו אותו צלוי .ולא יראו אותו
 שלא ,ראשו עליו , ועוד. שריחו נודף,באש

עצם " , ועוד.יאמרו שחיה או דבר אחר היא
 אלא שיראו עצמותיו ,"לא תשברו בו

שלכים בשוק ולא יהיו יכולים להציל ומ
' ובאלהיהם עשה ה" ועל זה כתוב ,אותו

  ".שפטים

ë ïîéñ"áà   
 çñôä åèçùå)& (á÷ä øîà"áî ä øåùò

éñôúå íéøöîã àìçã åáñ ùãçìï àäéå äéì 
ìú ñéôúå øéñà å÷éôà äàòéáø àîåéáå ïéîåé àú

 äéì ïåîçéå äéìè÷ì äéìò åùðëúàå àðéãì äéì
 àéù÷ àãå àðéã äéá ïéãáò ïåúà êéä éàøöî

á÷ ïåì ãáòã ïéùúëî ìëî åäì"äá ïéðéã ïåðéà 
 ïéâá àøåðá äéì ïéðééã øúáì ïåäéìçãá åãáòã

áéúëã) äë æ íéøáã(ìà éìéñô ä ïåôøùú íäé
á÷ øîà ùàá"ä) è áé úåîù( åðîî åìëàú ìà 

 äéì ïéìëà àìçãã àúáåàéúá ïåøîéé àìã àð
 ìùåáî åìéàã ìùåáî àìå éìö äéì åðé÷úà àìà
 àã÷åî äéì åðé÷ú àìà äéì ïåîçé àìå øéîè àäé
 ïåøîéé àìã äéìò äéùéø åúå óãåð äéçéøã àøåðá

 åúå àéä àøçà äìîã åà äéçã)åî íù ( àì íöò
ïàîø éåîøâ ïåîçéã àìà åá åøáùúâá  àìå à÷åù

òå äéì àáæùì ïéìëé"áéúë ã) ã âì øáãîá( 
éé äùò íäéäìàáå 'íéèôù:  

                                                           

 ##*מקור א
 ).א"ד(ה " מכל המכות שעשה להם הקבב
 ).א"ד( עצמותיו מושלכין ג
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אותו ראשון שנמצא בבית הכנסת 
 שהוא , אשרי חלקו,ומאריך בבית הכנסת

 וזהו ,עומד במדרגה של צדיק עם השכינה
 זה עולה במדרגה ".ניוומשחרי ימצא"סוד 

 בשעה , הרי שנינו, ואם תאמר.ראשונה
ך הוא לבית הכנסת ולא שבא הקדוש ברו
 למלך ]משל[ . מיד כועס,מוצא שם עשרה

המדינה שימצאו ) אנשי(ששלח לכל מלכי 
 עד שהיו .עמו ביום פלוני במקום פלוני

 הקדים אחד ,מכינים עצמם אלו בני העיר
 בין כך ובין כך בא המלך .ובא לאותו מקום

 , אמר לו.ומצא לאותו אדם שהקדים שם
 , אדוני, אמר לו.הםבני עיר פלונית היכן 

 והנה הם באים אחרי ,אני הקדמתי מהם
 ויושב , אז טוב בעיני המלך.לצווי המלך

 ונעשה אהוב של ,שם עמו ומדבר עמו
. יס עמהםי בין כך באו כל העם והתפ.המלך

 ואחד לא ,אבל אם בני העיר לא באים
מקדים ומדבר לפני המלך להראות 

 , מה כתוב. מיד כועס המלך,בשבילם
 ומי שמדבר בבית ".דוע באתי ואין אישמ"

 אוי לו ,רודי אוי לו שמראה פ,הכנסת
 אוי לו שאין לו חלק ,שגורע מהאמונה

 שמראה שאין לו אלוה ולא ,באלהי ישראל
 . ומנהיג קלון בגבורה העליונה,נמצא שם

 ,כל הצבעים טובים בחלום חוץ מתכלת
 ,משום שהוא כסא לדון דינים של הנשמות

 אלא בשעה .אחת היאוהרי מדרגה 
 אז הוא צבע ,שעומדים בדיני נפשות

רואה אדם ובשעה ש.  והרי בארנו,תכלת
 ,נזכר אדם לעשות מצות אדונו, זהצבע 

 הנחש שהיו רואים אותו והיו גמתודכ
יראים מפני הקדוש ברוך הוא ושומרים 

 ובאותה יראה של הקדוש ברוך הוא .עצמם
 , מי גרם להם.עלה עליהם מים ומתכסים

 , אותה רצועה שמסתכלים בה,אותו הנחש
תו וזכרתם את ווראיתם א" ,אף כך התכלת

  . מאותה יראה שלו".'כל מצות ה

 êéøàå àúùéðë éáá çëúùàã äàîã÷ àåää
àúùéðë éááà àîéé÷ åäéàã äé÷ìåç äàëæ 

øãáàâáàæø åäéà àãå àúðéëù éãäá àé÷éãöã  
)æé ç éìùî( å÷éìñá ÷éìñ àã éððåàöîé éøçùîå 
òá÷ éúàã àúòùá ïðéðú àä àîéú éàå äàì" ä

éî äøùò ïîú çëùà àìå àúùéðë éáì ñòåë ã
éëìî ìëì çìùã àëìîìâ ïåçëúùéã àúðéãî 

 éðîæî ååäã ãò ïìô êåãá ïìô íåéá äéîò
åäééîøâã àúàå ãç íéã÷à àúî éðá ïåðéà 

 çëùà àëìî àúà êë ïéáå êë ïéá øúà àåääì
à ïîú íéã÷àã ùð øá àåääì"éðá ì éðåìô àúî 

à ïåðéà ïàì" àäå åäééðî àðîéã÷à àðà éøàî ì
 áè ïéãë àëìîã àãå÷ôì éàøúáà ïééúà ïåðéà

äéîò éòúùéå äéãäá ïîú áéúéå àëìî éðéòáä 
 àîò ìë åúà êë ïéá àëìîã àîéçø ãéáòúéå
 ïééúà àì àúî éðá éà ìáà åäééîò ñééôúàå
 äàæçàì àëìî éî÷ éòúùàå íéã÷à àì ãçå

î ïåäéðéâááéúë äî àëìî ñòë ãé) á ð äéòùé( 
 éáá éòúùàã ïàîå ùéà ïéàå éúàá òåãî
 òøâã äéì éåå àãåøô éæçàã äéì éåå àúùéðë
 àäìàá à÷ìåç äéì úéìã äéì éåå àúåðîéäî
 çëúùà àìå àäìà äéì úéìã éæçàã ìàøùéã
 ïéáè ïéðååâ ìë äàìò àôé÷úá àðì÷ âéäðàå ïîú

àéñøë åäéàã ïéâá àìëúî øá àîìçá ïãéîì 
 àìà åäéà àãç àâøã àäå ïéúîùðã ïéðéã
 ïååâ åäéà ïéãë àùôð éðéãá éîéé÷ã àúòùá

á éîçã àúòùá àðîé÷åà àäå àìëú" ð éàäì
á øëãà ïååâ" ð àðååâë äéøàîã àãå÷ô ãáòîì

á÷ã äéî÷î éìçã ååä äéì ïàîç ååäã ùçðã" ä
á÷ã åìéçã àåääá åäééîøâ ïéøèðîå" à÷ìñ ä

ééñëúà àééî åäééìò ùçð àåää ïåì íøâ ïàî ï
 úìëú éëä óåà äéá ïàìëúñîã äòåöø àåää

)èì åè øáãîá ( ìë úà íúøëæå åúåà íúéàøå
éé úåöî 'äéìéã åìéçã àåääî:  

  ðä ùãç øäåæá ììîé éî çúô ïåòîù éáø" ì
è óã ãò øôñä ùàøî úåéúåà éøúñá 'ò óåñ" â

                                                           

 ).א"ד(וממתין בבית הכנסת  א
á  àøãá)ôã" ÷,ôãå"à.( 
â )éùðà (ôãá óñåð"å. 

 ).א"ד( מכינים את עצמן לבא מקדים אחד את עצמו ם בתוך הזמן שהד
 ).א"ד(ם  וידבר עמו ספור דבריה
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åëå åùò øä úà èåôùì ïåéö øäá íéòéùåî åìòå '
îùã àæøçàå àìà"íéøîàîä åìà ïéëééù ë:  

 אותם . לשון קשה הוא, ההר הזה,וראה
 וצדיקים האלו שאחוזים ,הרים למעלה

 אותם , ונקראים הר ציון,בכנסת ישראל
נים י בגלל שהם מצי,הרים שסביב ירושלים

ט את ולשפ" ,ואומרים זה לזה בצד היחוד
 . שקטרוג המקטרג מצד השמאל,"הר עשו

 בהתחלה .המלוכה'  לה והיתה,באותו זמן
 משום שמיניקה לשני ,נקראת ממלכה

 ועכשיו נקראת . לימין ולשמאל,צדדים
 זהו שכתוב . בגלל שמיניקה לימין,מלוכה

 ובגלל שהגלות לא ".וארשתיך לי לעולם"
 ,בא וראה.  שהרי יושבת בגלות,לעולם היא

למלך על כל הארץ ' והיה ה"שסמוך לו 
 בגלל ". אחדאחד ושמו' ביום ההוא יהיה ה

 שכינה , כשישראל בגלות,שעד עכשיו
 אבל .ה אינו מלךמלכ ומלך בלי ,עמהם

מלך על כל הארץ ביום ' והיה ה" ,אותו זמן
 כשנדבקת ".אחד ושמו אחד' ההוא יהיה ה

  . אז הוא היחוד,השכינה בצדיק

ë ïîéñ"âà   
åôé÷úã àðùéì øä éàä éæç àúá ïåðéà àåä 

àã íé÷éãö ïéìàå àìéòì íéøäðëá ïãéç" ïåø÷àå é
 ïåðéàã ïéâá íìùåøé éðøçñã íéøä ïåðéà ïåéö øä

ïéøîàå ïéðééåöîâ àãåçéã àøúñá éàäá éàä 
)àë à äéãáåò ( åâéøè÷ã åùò øä úà èåôùì

àðîæ àåääá àìàîùã àøèñî àâøè÷î) íù( 
ééì äúéäå ' äëìîî éø÷à àúéîã÷á äëåìîä

 àìàîùå àðéîéì ïéøèñ ïéøúì à÷ðéã ïéâá
 àúùäåää àðéîéì à÷ðéã ïéâá éø÷à äëåìî" ã

)àë á òùåä( àúåìâã ïéâáå íìåòì éì êéúùøàå 
ú àúåìâá àáúé àäã àåä íìåòì åàì" êéîñã ç

äéì) è ãé äéøëæ(éé äéäå  ' õøàä ìë ìò êìîì
éé äéäé àåää íåéá ' ãòã ïéâá ãçà åîùå ãçà

 ïåäîò àúðéëù àúåìâá ìàøùé ãë àúùä
 åàì àúéðåøèî àìá àëìîå ìáà åäéà àëìî

éé äéäå àðîæ àåää ' íåéá õøàä ìë ìò êìîì
éé äéäé àåää ' ú÷áãúà ãë ãçà åîùå ãçà

àãåçé àåä ïéãë ÷éãöá àúðéëù  
  åðø/á  ב/רנו

 ,שכך למדנו בסוד של קריאת שמע
חד לאדונו ולקשר קשרי ישצריך אדם לי

 ,"אחד" וכשמגיע ל.האמונה ברצון הלב
 )קהועמ(  עתיקהסתומה' ון באוצריך לכ
 שמונה דרגות עליונות ,' וח,של הכל

 ,גדולה'  וד.מחכמה עליונה עד צדיק
 שהיא חלקו ,התדבקות של כנסת ישראל

 כשנדבקת ".עני ואביון"של דוד שנקרא 
 אז .ח"לאותן דרגות שלמעלה שרמוזות בא

 ואותם .היא גדולה וכל העולם יונק ממנה
אז הייתי בעיניו " ,ים שהם כמגדלותַדַש

נאמר  פסוק זה ,בא וראה". צאת שלוםכמו
 כשהיא בגלות עם בניה ,על כנסת ישראל

 זהו ,מות העולם נקראת קטנהובין א

÷ã àæøá àðôéìåà éëäã"á éòáã ù" àãçéì ð
 àúåòøá àúåðîéäîã ïéøù÷ àøù÷ìå äéøàîì
àá àðååëì äéì éòáà ãçàì éèî ãëå àáìã '

 à÷éúò àîéúñ)ñ"à÷éîò à (àìëããçå  ' àéðîú
å ÷éãö ãò äàìò äîëçî ïéàìò ïéâøãã ' àúáø

å÷áãúààúäðëã " éø÷àã ãåãã äé÷ìåç åäéàã é
ïåéáàå éðòå àìéòìã ïéâøã ïåðéàì à÷áãúà ãë 

àá ïéæéîøã" äéìåë àîìòå àúáø éäéà ïéãë ç
úåìãâîë ïåðéàã íéãù ïåðéàå äðéî ÷éðé) äéù" ù

é ç(ú íåìù úàöåîë åéðéòá éúééä æà " éàä ç
ðë ìò àø÷" àäðá íò àúåìâá éäéà ãë øîúà é

àîìòã ïéîåà ïéáää àøéòæ éø÷à " ã)ç íù (
                                                           

 ##*מקור א
 ).א"ד( לשון חוזק ב

â  ïéøñàå)ôã"÷.( 
ולא גורס ' ונקה'ג " כלומר תיקון י).א"ד( עתיק וזקן מכולם והוא משל אל קדימת המדרגות אל ההעלם ד

 ).ד"ב לב ע"כללים ח(את המוסגר 
ב "י', ז', ה, קונים גוהיינו תי' לנוק' א וד"ח לז"א). ו"לש(א "א ותיקון מב צב ע"תיקונים תיקון מז צד ע ה

  ).ג"ב לב ע"כללים ח)(איפה@@(ב "צ פ”א על ספד”בהגר' ועי, שהם התיקונים ללא שערות
  ).ג"א ד ע"ה ח"דע(ב "לעיל לג ע' עי ו
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 וכשישראל ".אחות לנו קטנה"שכתוב 
 אז ,נדבקים בתורה והולכים בדרך אמת

 משיבה . ושלום מתחבר בהם,מתמלאת
". אני חומה ושדי כמגדלות" ,היא ואומרת

'  א.אז ושלום ,באותו זמן שהתחבר עמי
שבע '  ז.סוד העתיק הקדוש של הכל

 כיון שהדרגות . ושלום שנקרא צדיק,דרגות
 אז הייתי בעיניו כמוצאת ,הללו מתחברות

 אותן שבע דרגות , ואיזה עינים.שלום
 ואז שלום ,' פני ה,'שנקראות עיני ה

 ושורה הטוב של העתיק במקום ,לעולם
 ולכן צוה משה בתורה ,של זכר ונקבה

 ".אחד' אלהינו ה' שמע ישראל ה" ,רואמ
  .לקשר את כל קשרי האמונה

 àúééøåàá å÷áãúà ìàøùé ãëå äðè÷ åðì úåçà
 íåìùå àééìîúà ïéãë èåù÷ çøàá ïéìæàå

 úøîàå éäéà úáéúà åäá øáçúà)é íù ( éðà
 øáçúàã àðîæ àåääá úåìãâîë éãùå äîåç

à éîò"åìùå æ"à í 'æ àìëã àùéã÷ à÷éúòã àæø '
åìùå ïéâøã òáù"éãö ïåø÷àã í"éðäã ïåéë ÷ 

à ïéãë ïéøáçúî ïéâøã" úàöåîë åéðéòá éúééä æ
æ ïåðéà ïéðééò ïàîå íåìù 'é éðéò ïåø÷àã ïéâøã" é

é éðô" åáéè àéøùå àîìòì àîìù ïéãëå é
âáå àá÷åðå øëãã øúàá à÷éúòã" äùî ã÷ô ë

øîàå àúééøåàá) ã å íéøáã(éé ìàøùé òîù  '
ìàäðé"éé å ' ïéøéù÷ åäìë àøù÷ì ãçà

àúåðîéäîã:  
 מאריכין , כל המאריך באחד,ראהבא ו

 בגלל שהוא מקום ,מהל. לו ימיו ושנותיו
שכל ימי ושנות העולם תלויים בסוד אותם 

 , והם עשרה,הדרגות שרמוזות באחד
 , והתעוררו בו החברים ואמרו.וכולם אחד

ת " בגלל שמקום זה של דל,ת ויפה"בדלו
 וצריך אדם , ואין לה אור משלה,הוא

לה ברכות מאותם ך ולהאריך בה ולמש
 ששה בנים עליונים על ידי ,ששה צדדים

 ,' ואותם ששה צדדים רמוזים בח,הצדיק
 ושנים ,ששת אלה. בסוד של שמונה

 להוסיף , אב ואם, חכמה ובינה,למעלה
ולהכלילם למעלה ולתת להם ברכות מאב 

 שהרי אין הטוב של העתיק ,ואם העליונים
 במקום ,שלםששורה אלא במקום 

צאינה " זהו שכתוב .כר ונקבהשנמצאים ז
 ביום 'וראינה בנות ציון במלך שלמה וגו

 ועל זה . דוקא"נתווביום חת" .' וגו"נתווחת
 אלא ,ת"ף בחיו ובלבד שלא יחט,אמרו

 ,ך ברכות ממקום עליון של הכלוצריך למש
 אחר כך לבת .ולהריק באותם ששה בנים

 ,שה בבית אביה ואמהוהזאת שאין לה יר
 ומכאן למדנו שבן יורש אב .אלא הבן הזה

 אלא שיש לה מזונות מן , ובת לא,ואם
ושם . ת הזאת" אלא צריך להאריך בדל,הבן

 ,אומרים כמה צריך אדם להאריך בה
כשעור שימליך אותה למעלה ולמטה 

ú"çà åéîé åì ïéëéøàî ãçàá êéøàîä ìë 
î åéúåðùå" ïéðùå ïéîåé ìëã øúà åäéàã ïéâá è

 ïéæéîøã ïéâøã ïåðéàã àæøá ïééìú äéá àîìòã
åäìëå äøùò ïåðéàå ãçàáåøòúàå ãç áééøáç  '

ìãáå åøîàå"ìãã àøúà éàäã ïéâá øéôùå ú" ú
äìéãî àøåäð äì úéìå àéäâá éòáå " àëøàì ð

 ïéøèñ úéù ïåðéàî ïàëøá äì àëùîàìå äá
á úéùðò ïéàìò ïé" ïéøèñ úéù ïåðéàå ÷éãöã é

çá ïéæéîø ' ïéøúå ïéìà úéù àéðîúã àæøá
 àôñåàì àîàå àáà äðéáå äîëç àìéòì

àììëàìå àáàî ïàëøá åäì áäéîìå àìéòì åäì 
 àìà à÷éúòã åáéè àéøù àì àäã äàìò àîàå
 àá÷åðå øëã çëúùàã øúàá íéìùã øúàá

ää" ã)äéù"àé â ù( ïåéö úåðá äðéàøå äðéàö 
åâå äîìù êìîá 'åâå åúðåúç íåéá ' åúðåúç íåéá

òå à÷ééã"éçá óåèçé àìù ãáìáå åøîà ã" ú
ìò øúàî ïàëøá àëùîàì éòá àìà àìëã äà

 úéìã úá éàäì øúáì ïéðá úéù ïåðéàá à÷øàìå
àøá éàä àìà àîàå äåáà úéáá àðñçà äìã 

 àáàì úéøé àøáã àðôéìåà ïàëîåå àîéàì
 àìà àøá ïî éðåæî äì úéàã àìà àì àúøáå

ìã éàäá àëøàì éòá" éòá äîë éøîà ïîúå ú
 àìéòì äúé êéìîéã àøåòéùë äá àëøàì ùð øá

                                                           

 .ב"א ה ע"אריכות ביהל אור ח' עי א
á  äéá)ôãá óñåð"å.( 

ס "ים דהטס אשר נצטמצמה עתה רק לגילוי"ז מחמת שכל עיקרה הוא מעצמות המלכות דא"כ ג
  ).ב"א פה ע"כללים ח(ואין לה עתה גילוי זולתם כלל , ונתלבשה בהם

  ).ו"לש(א "ב ולקמן רנז ע"לעיל לג ע ד
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 סוד של ששה ,ולארבע זויות העולם
צדדים עליונים שכולם יתחברו עמה ולא 

כל  , וכשאדם מאריך בזה.יפרדו לעולמים
 ותאותם ימים ושנים עליונים מושכים ברכ

 והקדוש ברוך הוא קורא לו ,על ראשו
ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך "

 כלל התורה בפסוק ,בא וראה". אתפאר
 וכלל של כל אותן האמירות ,הזה רמוזים

 זהו .שבהן נברא העולם רמוזים באחד
והוא באחד ומי ישיבנו ונפשו "שכתוב 

 ועל זה .ם נברא העולם ובה".אותה ויעש
 ,' בעשרה מאמרות נברא העולם וכו,שנינו

 וכולם כלולים ,ופרשנו שכולם עשרה
  .בפסוק הראשון של התורה

ééååæ òáøàìå àúúìå ïéøèñ úéùã àæø àîìòã ï
åùøôúé àìå äîò ïåøáçúà åäìëã ïéàìòï 

 ïéîåé ïåðéà ìë éàäá êéøàî ùð øá ãëå ïéîìòì
á÷å äéùéø ìò ïàëøá ïéøñåî ïéàìò ïéðùå" éø÷ ä

 äéì)â èî äéòùé ( ìàøùé äúà éãáò éì øîàéå
ú øàôúà êá øùà" éàäá àúééøåàã àììë ç

 ïøéîà ïåðéà ìëã àììëå ïéæéîø àø÷ éøáúàã
ää ïéæéîø ãçàá àîìò ïåäá" ã) áåéà âëâé (

 ïåäáå ùòéå äúåà åùôðå åðáéùé éîå ãçàá àåäå
òå àîìò éøáúà" úåøîàî äøùòá ïðéðú ã
åëå íìåòä àøáð 'é åäìëã àðîé÷åàå' åäìëã 

ãçàààúééøåàã äàîã÷ àø÷á ïìéìë åäìëå á:  
 העליון ,"ברא" . סוד החכמה,"בראשית"

 . בינה,"אלהים" ).כתר ( שלא נודעסתוםה
 ,"השמים" . כלל של חסד וגבורה,"את"

ו " וא. כללות של נצח והוד,"ואת" .תפארת
 כללות ,"הארץ" . להכליל הצדיק,"ואת"של 

 ואחר כך , ארץ החיים,של כנסת ישראל
 .פרט של תורה בסוד אותם ימים עליונים

 כנגד הדרגה של ,בראשית הוא מאמר
  .  ונקרא ראשית,חכמה

 כנגד הדרגה ,"מר אלהים יהי אורויא"
 שהרי משם יוצא , שהיא לימין,של חסד

 זהו .אור לכל העולמות בסוד של יום
 , וכנגדו למטה".חסד אל כל היום"שכתוב 

 ולכן כתוב כאן ,אברהם שאוחז בחלק הזה
 ובו , אחד היה אברהם, וכאן".יום אחד"

 בסוד של אור ,"מי העיר ממזרח"כתוב 
 לא תמצא בכל ,ראהו ובא. שיוצא ממזרח

שבעת הצדיקים שאחוזים למעלה בסוד 
 אלא אברהם ,ף"של שמותיהם בתחלה אל

 שהרי כהנים ,ואהרן שאחוזים בחסד הזה
 אף על גב שאהרן אחוז .מצד החסד באים

 אף על , ומשה. גם בחסד הוא אחוז,בהוד
 , גם בתפארת אחוז הוא,גב שאחוז בנצח

  ואברהם ראש לכל.להראות שהכל אחד
   , וממנו נפרדו למטה,הצדיקים

ãë ïîéñâ   
 úéùàøá)à à úéùàøá (îëçã àæø"äã àøá 

òãéúà àìã àîéúñ äàìòäìà äé"éá í"à äð" ú
ñçã àììë"àå úøàôú íéîùä äøåáâå ã" ú

åäå çöðã àììë"àå ã"éãö àììëàì úàåã å" ÷
ðëã àììë õøàä" àèøô øúáå íééçä õøà é

ïéàìò ïéîåé ïåðéàã àæøá àúééøåàã úéùàøá 
úéùàø éø÷àå äîëçã àâøã ìá÷ì àåä øîàî   

éäìà øîàéå"øåà éäé íå )â à úéùàøá ( ìá÷ì
ñçã àâøã" ÷éôð ïîúî àäã àðéîéì åäéàã ã

ää íåéã àæøá ïéîìò åäìëì àøåäð" ã) íéìäú
â áð (à ãñç" íäøáà àúúì äéìá÷ìå íåéä ìë ì

âáå à÷ìåç éàäá ãéçàã" ãçà íåé àëä áéúë ë
àëäå )à÷æçéâì ìãë  ( äéáå íäøáà äéä ãçà

 áéúë)á àî äéòùé( øåàã àæøá çøæîî øéòä éî 
úå çøæîî ÷éôðã"æ åäìëá çëùú àì ç ' ïéàëæ

 óìà àúåøéùá ïåúäîùã àæøá àìéòì ïãéçàã
ñç éàäá ïãéçàã ïøäàå íäøáà àìà" àäã ã

òà åúà ãñçã àøèñî íéðäë" ïøäà ãéçàã â
òà äùîå ãéçà éîð ãñçá ãåäá"ãéçàã â çöðá 

                                                                                                                                                                                     

à  ãçà åäìëã)ôãá ÷çîð"å.( 
á )îë" ù)à à úéùàøá (åëå àøá úéùàøá'( –ôãá óñåð "å. 

 ##*מקור ג
 אלא שגילוי דכתר הוא רק ,עשרת המאמרות כוללים את ספירת כתר). ו"לש(ב תוספתא "לעיל לא ע ד

 ).א"א מט ע"כללים ח(לאחר שנתלבש בחכמה 
ä) øúë(ôãá óñåð "å. 

י "בשער מאמרי רשב' ועי, י"ס חגתנה"ימי בראשית מקבילים לו'  כל ו).ה"של(ע עא " עיין בחייט דף קו
 ).ג"ב סה ע"ה ח"עוד דע' ועי, ד"א פג ע"כללים ח(ויקהל ' פר
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 ïéàëæ åäìëì àùéø íäøáàå ãç àìëã äàæçàì
àúúì åùøôúà äéðîå  

  æðø óã úåèîùä/à  א/רנז
 ונקרא ,שהוא לימין הקדוש ברוך הוא

אתה כהן לעולם על " זהו שכתוב ,כהן
 ואהרן אחוז בזה בגלל ".דברתי מלכי צדק

  . אבל דרגתו הוא הוד,שהוא כהן

á÷ã àðéîéì åäéàã"ø÷àå äää ïäë é" ã
)ã é÷ íéìäú ( éëìî éúøáã ìò íìåòì ïäë äúà

 ìáà éàäá ãéçà ïäë åäéàã ïéâá ïøäàå ÷ãö
åä äéìéã àâøã"åäéà ã:  

ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים "
 כנגד הדרגה של גבורה ,' וכו"ויהי מבדיל

כנגד  ( וכנגדו תפארת.ששם אחוז יצחק
יהי " זה בגלל , המים הולידו אש).ח"ת

 ובגלל כך ,"ע בתוך המים ויהי מבדילרקי
 ובאותו ,"אברהם הוליד את יצחק"למטה 

 שיצא מאותה אש חזקה ,יום נברא גיהנם
 ולכן אותו יום הוא יום ,קתובאותה מחל

  .הדין

éäìà øîàéå" éäéå íéîä êåúá òé÷ø éäé í
åâå ìéãáî ')å à úéùàøá (øåáâã àâøã ìá÷ì" ä

ú äéìá÷ìå ÷çöé ïîú ãéçàã"çà àéî åãéìåà 
àùàá ìéãáî éäéå íéîä êåúá òé÷ø éäé êë ïéâá 

âáå" àúúì ë)èé äë íù ( úà ãéìåä íäøáà
 àåääî ÷éôðã íðäéâ éøáúà àåää àîåéáå ÷çöé

âáå ú÷åìçî àåääá àôé÷ú àùà" àîåé àåää ë
àðéãã àîåé:  

 כנגד דרגת ,"ויאמר אלהים יקוו המים"
 וכנגד יעקב ,שנקרא קו האמצעי תפארת

 ונוטל שני חלקים באותו של ,לישישהוא ש
 וכנגדו , משמים)של אש השמים(אש ומים 

איש תם " ועל זה נקרא יעקב .יום שלישי
 , שלם בחסד, שלם בכל,"הליםושב אוי

שב וי" . שלם באש, שלם במים,שלם בדין
 , ונוטל הכל, חסד וגבורה, שנים,"הליםוא

  .ונעשה בידיו רחמים

éäìà øîàéå" íéîä åå÷é í)à íùè  ( àã ìá÷ì
øàôúã àâøã" äéìá÷ìå éòöîàä å÷ éø÷àã ú

ðå éàúéìú åäéàã á÷òéã àåääá ïé÷ìåç ïéøú ìéè
 íéîå ùàãíéîùä ùàãâ íåé äéìá÷ìå íéîùî 
òå éàúéìú"á÷òé éø÷à ã) æë äë íù( íú ùéà 

 íéìù ãñçá íéìù àìëá íéìù íéìäà áùåé
 íéìäà áùåé àùàá íéìù àéîá íéìù àðéãá

ñç ïéøú"áâå ã äéãéá ãéáòúàå àìë ìéèðå äøå
ïéîçø:  

ויאמר אלהים תדשא הארץ דשא עשב "
 הדרגה של צדיק .' וגו"מזריע זרע עץ פרי
 שהרי , והוא עושה פרי,שנקרא עץ החיים

זרעו בו " .אין בכולם שיעשה פרי פרט לו
בן פורת  " וכנגדו למטה,וקאו ד,"על הארץ

ברית " ונקרא ,"יוסף בן פורת עלי עין
כי ] "נזכר[ים ביום הזה י ולכן פעמ."שלום

 ואחד כנגד , אחד כנגד דרגת תפארת,"טוב
 , שהוא יום השבת שלמעלה,דרגת צדיק

זווג להוציא פרי ] רק[ומעשה אחר אין בו 
 פרי מעשיו של הקדוש ,נשמות לעולם

תר בו ו שזווג מ, כך גם למטה.ברוך הוא

éäìà øîàéå" áùò àùã õøàä àùãú í
éøæîåâå éøô õò òøæ ò'ã) àé à íù(÷éãöã àâøã ä 

 úéì àäã éøô äùåò åäéàå íééçä õò éø÷àã
 õøàä ìò åá åòøæ åäéà øá éøô ãéáòéã åäìëá

)íù (àúúì äéìá÷ìå à÷ééãå) áë èî úéùàøá( 
 úéøá éø÷àå ïéò éìò úøåô ïá óñåé úøåô ïá

âáå àîìù" ãç áåè éë àîåé éàäá éðîæ éøú ë
øàôúã àâøã ìá÷ì" ÷éãöã àâøã ìá÷ì ãçå ú

 àøçà àúãéáòå àìéòìã àúáùã àîåé åäéàã
 éøô àîìòì ïéúîùð éøô à÷ôàì àâååæ äéá úéì

                                                           

à ú" ú)ñ"ú äéìá÷ì à"ç) (ôã"å.( 
ב קלד "ה ח"דע(אז נעשים המים בסוד דם , והחיצונים נאחזים בהם, כאשר הגבורות אינם נמתקים ב

  ).א"ע
â "íéîùä ùàã "ôãá øâñåî"å. 

 ).ה"של(א "א ע" עיין בחייט דף קפד
  ).א"ב כז ע"ה ח"דע(ת "שכן יסוד כלול בת, ת וצדיק יחד"דהיינו ת ה
 ).א"ד( וכנגדו למטה ו
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á÷ã éåãáåò éøô àîìòì"ä ä" àâååæã àúúì ð  .משבת לשבת
úáùì úáùî äéá éøù:  

 מה זה ,בא וראה סוד עליון של התורה
 . הוא כנגד יום השבת,"שה פריועץ פרי ע"
 , סוד עליון הוא,מה נכלל ביום שלישיל

 , רבי שמעון בן יוחאי אומר,בגלל ששנינו
 ולא ,"כי יקח איש אשה"מה כתוב בתורה ל

 בגלל שדרך האיש ,כי תלקח אשה לאיש
 משל לאדם שאבדה לו .ר ולבקש אשהולחז

 . בעל האבדה מחזר אחר אבדתו,אבדה
והורידו " זהו שכתוב .וצדיק זה נקרא איש

וכנסת ישראל .  כפי שבארנו,"לאיש מנחה
 , בסוד של מארת חסר, ביום רביעישרמוזה

 לכן אף על ,העמוד הרביעי מלכות של דוד
 נכלל ,גב שמקומו של צדיק זה יום השבת

 להיות סמוך ליום ,ונרמז ביום השלישי
 לכן בעל האבדה מחזר , והיא אשתו,רביעי

ויוסף הוא " ולכן כתוב למטה ,על אבדתו
 שהוא ,אבל לעתיד לבא". השליט על הארץ

 ביום הששי שהוא האלף ,ימיםבאחרית ה
 שיומו של הקדוש , כשיבא המשיח,הששי

 אף על גב שחלקה של ,ברוך הוא אלף שנה
 הלכה ,כנסת ישראל הוא יום הרביעי

 להיות סמוכה לבעלה ,ונרמזה ביום הששי
 . לתקן לו שלחן, יום השבת,שנקרא צדיק
חדשה בארץ נקבה ' כי ברא ה"וזהו שכתוב 
ן המשיח שהוא ביום  זהו בזמ".תסובב גבר

קר יום וויהי ערב ויהי ב" ולכן כתוב ,הששי
 מה שלא היה כן ,'מה נוסף הל ".הששי

זו כנסת '  אבל בכל מקום ה,בשאר הימים
וג עם בעלה ביום ו שבאה להזד,ישראל

להקימה מן ) לה בעלה( כשיבא בעלה ,שבת
בדים וובאו הא" ובגלל כך כתוב .העפר

דבר .  ישראל זה צדיק וכנסת,"בארץ אשור
מה נכלל היום השלישי הסוד של ל ,אחר
 בגלל ששלש דרגות מימין ושלש ,צדיק

 והוא היה באמצע הגוף להשקות ,משמאל
 ליום רביעי משוך פנימיותו כדי ל,לכל

 שאין לה אור מעצמה ,שהוא כנסת ישראל
 יום השבת , ובא תראה.סמוך לצדיק הזה

 משום כך ,הזה אסור לעשות בו מלאכה
 , כנגד שתי דרגות, בו שני ויאמרנכללו

  .והכפל בו כי טוב

ú" äùåò éøô õò éàî àúééøåàã äàìò àæø ç
î åäéà àúáùã àîåé ìá÷ì éøô" ìéìëúà è

 ïðéðúã ïéâá åäéà äàìò àæø éàúéìú íåéá
áùø"î øîåà é" àúééøåàá áéúë è)ë íéøáã á

âé ( ùéàì äùà ç÷ìú éë àìå äùà ùéà ç÷é éë
áã äéçøàã ïéâá" ð ìúî åúðà òáúîìå àøãäàì

áì" àúãáàã éøàî àúãáà äéì ãéáàúàã ð
 ùéà ÷éãö éàäå äéìéã àúãáà òáúîì øæçî

ää éø÷à" ã)âî úéùàøáàé  ( ùéàì åãéøåäå
 íåéá àæéîøã ìàøùé úñðëå àðîé÷åàãë äçðî
 äàòéáø àëîñ øñç úøàîã àæøá éàòéáø

âá ãåãã àúåëìî"òà ë" ÷éãö éàäã äéøúàã â
 àúáùã àîåé éàúéìú àîåéá æéîøúàå ìéìëúà

 äéìéã åúðà åäéàå éàòéáø íåéì êéîñ éåäîì
âá"âáå åúãáà ìò øæçî àúãáàã äéøàî ë" ë

 àúúì áéúë)íùî á å ( ìò èéìùä àåä óñåéå
 íéîéä úéøçàá åäéàã éúàã àðîæá ìáà õøàä
 éúéé ãë äàúéúù àôìà åäéàã éàúéúù íåéá

á÷ã àîåéã àçéùî"òà ïéðù óìà ä"ëã âð" é
 àæéîøúàå àìæà äàòéáø àîåé äãéã à÷ìåç
 éø÷àã äìòáì àëéîñ éåäîì äàúéúù àîåéá
 éàä àøåúô äéì àð÷úì àúáùã àîåé ÷éãö

áéúëã) àë àì äéîøé(éé àøá éë  ' õøàá äùãç
 àçéùîã àðîæá åäéà àã øáâ ááåñú äá÷ð

âáå äàúéúù àîåéá åäéàã" áéúë ë) à úéùàøá
ä ( íåé ø÷á éäéå áøò éäéåî éùùä"ä óñåúà è '

ä àøúà ìëá ìáà éîåé øàùá ïë äåä àìã äî '
ðë àã" àîåé äìòáá àâååãæàì àééúàã é

 äìòáì éúéé ãë àúáùã)ñ"äìòá äì à (
âáå àøôòî äì àî÷àì"áéúë ë )âé æë äéòùé (

ëå ÷éãö àã øåùà õøàá íéãáåàä åàáå"ã é" à
î" ïéâá ÷éãöã àæø éàúéìú íåéá ìéìëúà è

 ïéâøã úìúã åäéàå àìàîùî àúìúå àðéîéî
 ïéâá àìëì äà÷ùàì àôåâã àúéòöîà äåä

äéúåé÷ù ãâðîìàë åäéàã éàòéáø íåéì " úéìã é
äîøâî àøåäð äìáúå ÷éãö éàäì êéîñ " éàä ç

âá àúãéáò ãáòîì øéñà àúáùã àîåé" ë

                                                           

 ).א"ד( להמשיך השקאתו א
 .אות יב' הקד, סימן יא' ח ענף י"ב כלל י"כללים ח' עי ב
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 ïéâøã ïéøú ìá÷ì øîàéå ïéøú äéá åìéìëúà
áåè éë äéá ìôëåäå:  

 כנגד דרגה ,"תויאמר אלהים יהי מאר"
 מלכות שלמעלה שאין לה אור ,של צדק

 , אלא מה שנותן לה על ידי צדיק,משלה
 ,ולכן דוד למטה עני ואביון אחוז בה

 והרי ,והצטרך להוסיף לו ימים ושנים
 ונקרא יום ,בארנו דוקא שבעים שנה

  .רביעי

éäìà øîàéå" úøàî éäé í)æé à úéùàøá (
ãöã àâøã ìá÷ì"ìã àìéòìã úåëìî ÷ äì úé

äìéãî àøåäðàò äì áéäééúàã äî àìà " é
âáå ÷éãöã" äá ãéçà ïåéáàå éðò àúúì ãåã ë

 àðîé÷åà àäå ïéðùå ïéîåé äéì àôñåàì êéøèöàå
éàòéáø íåé éø÷àå à÷ééã äðù íéòáù:  

 כנגד ,"ויאמר אלהים ישרצו המים"
 שהוא עמוד ימין של ,דרגה של נצח

 וכנגדו משה למטה סומך לעולם ,התורה
אם לא בריתי יומם " זהו שכתוב .בתורה
  .' וגו"ולילה

éäìà øîàéå" íéîä åöøùé í)ë íù ( ìá÷ì
öðã àâøã"àðéîé àëîñ åäéàã çá àúééøåàã 

 àúééøåàá àîìòì êéîñ àúúì äùî äéìá÷ìå
ää" ã)äë âì äéîøé( äìéìå íîåé éúéøá àì íà 
åâå':  

 כנגד דרגה ,"ויאמר אלהים תוצא הארץ"
 . ונקראת יום ששי,אהרןשל הוד שאוחז 

 אהרן למטה אף על גב שבא ,ראהובא 
 אחוז למטה ביום הששי שנקרא ,מחסד

 ועושה קרבנות באותם מיני בהמות ,הוד
 לקרב את כנסת ,נבראו ביום שלווטהורות 

 לקשר דרגות ,ישראל שנרמזה בצדיק
  . האמונה ולהוריד רחמים לעולם

éäìà øîàéå" õøàä àöåú í)áé à úéùàøá (
ìàâøã ìá÷âåäã "ãã íåé éø÷àå ïøäà ãéçàã 

ú éàúéúù"òà àúúì ïøäà ç"ñçî éúàã â" ã
åä éø÷àã éàúéúù íåéá àúúì ãéçà" ãéáòå ã

 åàéøáúàå ïééëã ïøéòá éðéî ïåðéàá ïéðáø÷
ðë àáø÷àì äéìéã àîåéá" äéá àæéîøúàã é

éãöá" àúçðìå àúåðîéäîã ïéâøã àøù÷ì ÷
àîìòì éîçø:  

 האמירה ".ה אדםויאמר אלהים נעש"
ת מהזו כנגד הדרגה העליונה של הכל נסת

 רצה לעשות כבוד לדמותו בסוד ,יםמהנסת
 ובכל הדרגות למטה נתן כח ,של אדם

  ,להוציא

éäìà øîàéå" íãà äùòð í)åë íù(  éàä
øéîàä äàîéúñ àìëã äàìò àâøã ìá÷ì 

ð÷åéãì àø÷é ãáòîì àòá ïéîéúñãäé àæøá 
íãàãäåäìëáå å àúúì ïéâøã à÷ôàì àìéç áéäé  

  æðø óã/á  ב/רנז
 ועשה אדם ששולט ,כל אחד כראוי לו

  .  בעליונים ותחתונים,בכל
 èéìùã íãà ãáòå äéì éæç à÷ãë ãç ìë

éàúúå éàìòá àìëá:  
 טרם שהשתלמו אותן שבע ,ובא וראה

 לא נשלם אדם ,דרגות של ימים עליונים
 , כיון שנשלם למעלה אדם העליון.למעלה

 וכל העולמות ,דם התחתוןנשלם למטה א
 לכן השליט את האדם התחתון .בשלמות

 בגלל שאדם ,על כל מה שנברא בעולם
 ולכן רמז בפסוק זה .העליון שולט על הכל

úå"ùà àì ãò çú ïéîåé ïéâøã òáù ïåðéà åîéì
 ïåéë àìéòì íãà íéìúùà àì ïéàìò íéìúùàã

 äàúú íãà àúúì íéìúùà äàìò íãà àìéòì
âá åîéìùá ïéîìò åäìëå" äàúú íãàì äéèìù ë

 èéìù äàìò íãàã ïéâá àîìòá éøáúàã ìë ìò
âáå àìë ìò" úéàã ïéâøã òáù àø÷ éàäá æîø ë

                                                           

  ).ו"לש(ב "לעיל לג ע א
 ).א"ד( עמוד הימיני ב
 ).א"ד( כנגד המדרגה ג
 ).ו"לש(א שם אמר כי השית יומין הם כסדרן מחסד עד יסוד "מ פנחס רנז ע"רע' עי ד
  .א"לעיל כ סע' עי) א"ב סב ע"ה ח"דע(ב "כלומר כח ה
 ).ק"דפ(ודכלהו  ו
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 שיש בו שבע דרגות עליונות ,שבע דרגות
 . ונשלם בהם,שנקרא בהם אדם שלמעלה

 לתת לו שפע , נעשה אדם בצלמנו,זהבגלל 
 מי , וראהבא. מאותו מקום שנקרא חסד

 א חסד אל לא זז ממנו,שצלם זה עליו
 ומתחברת בו שכינה בסוף ,ויושב על ראשו

 והוא , בגלל שחסד זה הוא יום ראשון,ימיו
 וצלם זה .ראש של כל הימים שלמעלה

 עד שנשלמים ,שבא לו ממנו לא מסתלק
ימיו באותה הדרגה שנקראת אחרית 

 והיא ,ק"והיא הדרגה של צד. הימים
 ובאותה דרגה .ת השמטה שנ,שביעית

 כשנשלמו שבעים שנה ,נשלמים ימי האדם
 זהו . עשר לכל דרגה,כנגד שבע דרגות

 ".ימי שנותינו בהם שבעים שנה"שכתוב 
 באותם ימים ושנים ,"בהם"מה זה 

  ".ואם בגבורת שמונים" ,שלמעלה

 àìéòìã íãà åäá éø÷àã ïéàìò ïéâøã òáù äéá
âá åäá íéìúùàå" ë)åë à úéùàøá(  íãà äùòð

äéîì åðîìöá éø÷àã àøúà àåääî òôù äéì á
ú ãñç" àì ìà ãñç äéìò àîìåö éàäã ïàî ç

äéðî éãòàá äéá úøáçúàå äéùéø ìò àáúéå 
ñç éàäã ïéâá éåîåéã àôéñá àúðéëù" íåé ã

 éàäå àìéòìã ïéîåé ìëã àùéø åäéàå ïåùàø
 ãò ÷ìúñà àì äéðî äéì àéúàã àîìåö

éåîåé åîéìúùàã úéøçà éø÷àã àâøã àåääá 
éîéäãöã àâøã àåäå í"ðù äàòéáù éäéàå ÷ú 

 äèéîùäå éåîåé åîìúùà àâøã àåääá ùð øáã
 ïéâøã òáù ìá÷ì ïéðù ïéòáù åîéìúùà ãë

ää àâøã ìëì äøùò" ã)é ö íéìäú( åðéúåðù éîé 
 ïéðùå ïéîåé ïåðéàá íäá ïàî äðù íéòáù íäá

íéðîù úåøåáâá íàå àìéòìã:  
 הדבר לא בנים חיים ומזונות ,בא וראה
הסוד של אותן שבע דרגות , תלוי בזכות

 שאם ,שבהן זכות וחובה בסוד חסד וגבורה
כך לא היה לו לאדם להיות חי פרט 

 העתיק של , אלא שבמזל העליון,לשבעים
 בגלל כך הוא מוסיף על כל . תלוייםג,הכל

 כך למדנו ,ראהוובא . ימי האדם כרצונו
 שבלילה האחרון ,בספרו של שלמה המלך

 יסתכל אדם בצלמו ויראה  אם,של חג
מה ל ו. לא נגזרה עליו מיתה,אותו שלם
הם  בגלל ששבעת ימי החג ,בלילה הזה

 שכל הימים ,כנגד שבעה ימים עליונים
 והם ,והשנים של העולם תלויים בהם

 .' וגו"הגדלה' לך ה"רמוזים בכתוב של 
 כנסת ,ראשיתם חסד וסיומם ממלכה

 אחרית הימים נמצא שביעית .ישראל
 נראה אם ,וכשבא ליל השביעי הזה. ריתאח

 הצלם ז א.השתלמו הימים באחרית הזאת
ר ו חסד אל יחז]אז[ ,העליון הזה נראה עליו

 ולא פוחד מהדין הזה של ,עליו כבתחלה
 והיא עמו בשלמות בשמחה ומחזירה ,צדק

 ולכן הזהיר הקדוש ברוך הוא את .לו פנים
 ולכסות ,ישראל להנצל מדיני הצדק הזו

 àéìú àúåëæá åàì éðåæîå ééç éðá éæç àú
 ïéâøãá áù ïåðéàã àæø àúìî)ãì 'ø"ìã òáù 

âøãïé (ñçã àæøá àáåçå úåëæ ïåäáã" äøåáâå ã
 øá éç éåäîì ùð øáì äéì äåä àì éëä éàã
 ïééìú àìëã à÷éúò äàìò àìæîá àìà ïéòáùî

âá"á ìëã éåîåé ìë ìò óéñåî åäéà ë" äéúåòøë ð
úå" àëìî äîìùã àøôñá àðôéìåà éëä ç

á ìëúñé éà àâçã äàøúá àéìéìáã" àîìåöá ð
 àì íéìù äéì éæçå äéìéãîå äúéî éåìò øæâúà" è

æã ïéâá àéìéì éàäá ' àòáù ìá÷ì àâçã ïéîåé
 åäá àîìòã ïéðùå ïéîåé ìëã ïåðéà ïéàìò ïéîåé

êìã àø÷á ïéæéîø ïåðéàå ïééìú éé 'åâå äìåãâä '
)äã"àé èë à(ñç ïåäìã àúåøéù " àîåéñå ã

îî ïåäìã"ðë äëì"éøçà é" çëúùà íéîéä ú
éìéì éàä àéúà ãëå úéøçà äàòéáù éòéáùã à

 úéøçà éàäá éîåé åîéìúùà éà éæçúààå é
éàéää øãäúé ìà ãñç äéìò éæç äàìò àîìåö 

éôúñî àìå àúéîã÷áë äéìòå àðéã éàäî 
ãöã" úøãäàå àúåãçá åîéìùá äéãäá åäéàå ÷

éì 'âáå ïéôðà"á÷ ïåì øäæà ë" ìàøùéì ä

                                                                                                                                                                                     

 ?עוזב אותו א
 ).א"ד( לא יסור ממנו ב
 פיסוק ג

ã ö" ì)ôã"å.( 
ä  éàä)ôã"å.( 

 ).א"ד( ואינו ירא ו
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 . ולשבת בצל האמונה, שלום עליהםכתוס
 ,"ת תשבו שבעת ימיםוכובס"זהו שכתוב 

 ולהוסיף ,להכליל את הדרגה הזו למעלה
 בגלל שיום זה ,בה ברכה מים העליונים

 אנו . הוא כנסת ישראל,הוא שביעי
מקיפים את המזבח הזה העליון באותם 

 ועושים בה ,שני למודים שהם ערבי נחל
 חלליםק באותם  ונותן צדי,סוך המיםינ

 הכל בסוד ,שהם מששת ימי בראשית
ביום השמיני עצרת "ולאחר מכן . החכמה

נוס לאותם שבעה י תעשו כ,"תהיה לכם
 ועשו יום טוב בגלל ,ימים עליונים

 בגלל .שנצלתם מדינו של אותו יום שביעי
 כנגד יום שני ,"בצלמנו כדמותנו"כך כתוב 

 ואז יש לאדם , חלקו של יצחק,גבורה
 הזאת ולהדמות "דמותנו"ם את לשי

 , וכל זה למה.במעשיו לאותם העליונים
 ,בגלל שהקדוש ברוך הוא נתן בידי האיש

אם רוצה האיש לדמות עצמו לאותם 
 ולא פוחד ממדת , משתלם בהם,שלמעלה

  .הדין העליונה

ãö éàäã éåðéãî àáæúùàì" ÷åäàôçìà úëñ 
àìöá áúéîìå åäééìò àîìùää àúåðîéäîã " ã

)áî âë àø÷éå( íéîé úòáù åáùú úåëñá 
 äéá àôñåàìå àìéòì àâøã éàäì àììëàì
 åäéà äàòéáù àîåé éàäã ïéâá ïéàìò íéî äëøá

ðë" ïéøú ïåðéàá äàìò çáæî éàäì ïéôé÷î ïðà é
áòå ìçð éáøò ïåðéàã íéãåîìã íéîä êåñð äá ïé

éãö áéäéå" éîé úùùî ïåðéàã ïéúù ïåðéàá ÷
øáøúáìå àúîëçã àæøá àìë úéùà)  øáãîá

äì èë( åãáò íëì äéäú úøöò éðéîùä íåéá 
 àîåé åãáòå ïéàìò ïéîåé òáù ïåðéàì àúåùéðë
 àîåé àåääã éåðéãî ïåáæúùàã ïéâá àáè

âá äàòéáù" áéúë ë)åë à úéùàøá ( åðîìöá
 äé÷ìåç äøåáâ àðééðú àîåé ìá÷ì åðúåîãë

úéà ïéãë ÷çöéãäéì ááì "éåùîì ð åðúåîã éàäì 
 ïéâá äîì àã ìëå ïéàìò ïåðéàì éåãáåòá éîãàìå

á÷ã"áã äéãéá áäé ä" éòá éà ðìá" éîãîì ð
ì àìå åäá íéìúùà àìéòìã ïåðéàì äéîøâ

äàìò àðéã úãî éàäî éôúñî:  
 כנגד הדרגה של נצח "וירדו בדגת הים"

 דגת הים נבראו באותה .שאחוז בה משה
ט וכח לשלסתום הסתומים  נו ונתן ל,דרגה

 ואם לא .עליהם אם דומה אדם לעליונים
 ודגי הים שולטים ,"ירדו" ,דומה לעליונים
 ולכן הזהירה אותם התורה ,בהם בבני אדם

בא ". ובחרת בחיים" ,שנתנה על ידי משה
 לא שלטו עליו ,משה נזרק ליםכש ,וראה

 בגלל שהוא היה ,דגי הים ולא פחד מהם
ברוך עתיד להתקרב למעלה ולדבק בקדוש 

 . שלט על דגי הים, ולאחר שנדבק,הוא
ורמז לאהרן אחיו שיכה את הים וימותו 

 בגלל שאותה , והוא לא עשה כך,הדגים
 ולא , ובה נבראו,דרגה שלו שולטת עליהם

רצה הקדוש ברוך הוא שיכה הוא בשביל 
 וכשאדם הולך בדרכי .להתהפך להם לאויב

כי תעבר " כתוב עליו ,הקדוש ברוך הוא
וירדו בדגת הים " שזה .' וגו"תך אניבמים א

 , כנגד דרגה של שמים,"ובעוף השמים
.  וזו תפארת,שבאותה דרגה שולט עליהם

ואף על גב שבדרגת הנצח נעשו כל דגי 

 íéä úâãá åãøéå)íù (öðã àâøã ìá÷ì" ç
 àâøã àåääá íéä úâã äùî äéá ãéçàã

ïéîéúñã àîéúñ ïåì áéäéå åàéøáúàâ àìéç 
èìùîìã àì éàå ïéàìòì ùð øá éîã éà åäééìò 

 éðáá åäá ïéèìù àîé éðåðå åãøé ïéàìòì éîã
âáå àùð"ò úáéäéúàã àúééøåà ïåì úøéäæà ë" é

äùîã) èé ì íéøáã(ú íééçá úøçáå " äùî ç
 àìå àîé éðåð äéìò åèìù àì àîéì éîøúà ãë
 àáø÷ì ïéîæ äåä åäéàã ïéâá åäééðî éôúñà

á÷á à÷áãúàìå àìéòì" ÷áãúà ãë øúáìå ä
 úé éçîéã éåçà ïøäàì æîøå àîé éðåð ìò èéìù
 àåääã ïéâá éëä ãéáò àì åäéàå éðåð ïåúåîéå àîé

äééìò èéìù äéìéã àâøãøáúà äéáå åé àìå åà
á÷ àòá" åäì àëôäúàì ïéâá åäéà éçîéã ä

á÷ã éåçøàá ìéæà ùð øá ãëå áéåàì" áéúë ä
äéìò) á âî äéòùé( éðà êúà íéîá øåáòú éë 

åâå ' ìá÷ì íéîùä óåòáå íéä úâãá åãøéå àäã
 àãå åäééìò èéìù àâøã àåääáã íéîùã àâøã

                                                                                                                                                                                     

àäàôçì ) ôã"å.( 
á ôãá ÷çîð"å. 

 ).א"ד( נעלם על כל הנעלמים ג
ã  àìùîì)ôã"÷.( 
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 , לא כתוב שם אלא עוף כנף,הים והעופות
 בגלל ,אבל עכשיו קרא להם עוף השמים

שבן אדם לא שולט עליהם אלא מצד של 
שולט עליהם בסוד של  ,"ובבהמה" .שמים

שהרי באותו יום , הוד שנותן לו סיוע
 שולט בסוד ,"ובכל הארץ" .נבראו הבהמות

 והוא שולט על ,"כל"של צדיק שנקרא 
 כך גם אדם למטה . ארץ העליונה,הארץ

 . משום שהכל בו,שולט על ארץ התחתונה
 שולט ,"ובכל הרמש הרמש על הארץ"

 ,םעליהם אדם מסיוע שנתן לו מארץ החיי
  .המלכות העליונה

øàôú"òàå ú"öðã àâøãáã â" ìë åãéáòúà ç
éðåð óðë óåò àìà ïîú áéúë àì éôåòå àîé 

)àë à úéùàøá ( óåò åäì éø÷ àúùä ìáà
áã ïéâá íéîùä" øèñî àìà åäééìò èéìù àì ð

åäã àæøá åäééìò èéìù äîäááå íéîùã" ã
 åàéøáúà àîåé àåääá àäã àòåéñ äéì áéäéã

éãöã àæøá èéìù õøàä ìëáå ïøéòá" éø÷àã ÷
ë"äàìò àòøà õøàä ìò èéìù åäéàå ìä "á ð" ð

 äéá àìëã ïéâá äàúú àòøà ìò èéìù àúúì
á åäééìò èéìù õøàä ìò ùîåøä ùîøä ìëáå" ð

 úåëìî íééçä õøàî äéì áéäééúàã àòåéñî
äàìò  

  çðø óã úåèîùä/à   א/רנח
   úåø ùøãîá÷"äà æáåðä ñåôã ùãç øä" óã ì

ò àñ"øîàîä êåúá â çúô ìéçúîä ) óãá êééù
î æò"àìåë ìò èéìù ìöà à:(  

ויאמר אלהים הנה נתתי לכם את כל "
 כנגד הדרגה של בינה ,"רע זרעועשב ז

 שכיון שהאם העליונה .שנקראת אלהים
 נתנה להם תפנוקים ,ראתה אותם שלמים

 ,בא וראה. ים בעולםימלמעלה להתק
רע ולאדם הראשון כל עשב זה נתן "הקב
ל בהמות ו ולא נתן לו רשות לאכ,זרע

י לפניו שהיה  משום שגלו,ועופות השמים
ערום "עתיד להתפתות באותו נחש שהוא 

 , אמר הקדוש ברוך הוא".מכל חית השדה
 ולא יהיה לו עסק עמו ,ארחיק אותו ממנו

 משום ,ולא עם הבהמות ולא עם העופות
רים לאדם מכשול שהקדוש ברוך הוא ֵה

אבל כשבא . ים בעולםי אולי יתק,מלפניו
נח ויבן " , מה כתוב בו, שנקרא צדיק,נח

 הרי פרשנו אותו המזבח שבו ".'מזבח לה
 ,"ויבן] "כתוב[מה ל ו.הקריב אדם הראשון

 בא נח ,משום שרשעי העולם עשו בה פגם
 זהו שכתוב .והקריב אותו מזבח לבעלה

 כשראה הקדוש . חסר,"ת במזבחויעל ֹע"
ברוך הוא שנקרב אותו מזבח והקריב 

 נתן לו רשות ,אותם בהמות טהורות
 משום שהוא ,מהל .בהמותל כל הולאכ

החזיק באותו ברית עץ החיים וקרב אותו 
 אלא . ועשה יחוד כבראשונה,לעץ הדעת

ק את אותו ו שרצה לבד,שאחר כך התפתה
צל י אפילו כך לא נ, בובקוהחטא ולא לדב

äë ïîéñà   
éäìà øîàéå"úà íëì éúúð äðä í  áùò ìë

 òøæ òøåæ)èë à úéùàøá (ìá÷ìàâøã áðéáã " ä
éäìà éø÷àã" ïåì úàîç äàìò àîéàã ïåéëã í

åì áéäé ïéîéìùï àîéé÷úàì àìéòìî ïé÷åðôú 
ú àîìòá"îã÷ íãà çà àåä êéøá àùãå÷ ä

 åùø äéì áäé àìå òøæ òøåæ áùò ìë äéì áéäé
å éøéòá ìëéîìò äåäã äéî÷ éìâã ïéâá àéîù éôå

 åäéàã ùçð àåääá äàúôúàì ïéîæ)à â íù (
î íåøòá÷ øîà äãùä úéç ìë" äéðé÷çøà ä

 àìå éøéòáá àìå äéá ÷ñò äéì àäé àìå äéðî
á÷ã ïéâá éôåòá"áì äéì íéøà ä" ìåùëî ð

 çð àúà ãë ìáà àîìòá íéé÷úé íéàî äéî÷î
äéá áéúë äî ÷éãö éø÷àã) ë ç íù( çð ïáéå 

ééì çáæî ' áéø÷àã çáæî àåää àðîé÷åà àä
îå ïåùàøä íãà äéá"éçã ïéâá ïáéå è àîìò éáé

 çáæî àåää áéø÷å çð àúà åîéâô äá éãáò
ää äìòáá" ã)íù ( ãë øñç çáæîá úìò ìòéå

á÷ àîç"÷å çáæî àåää áéø÷úàã äø åäðä áé
 éøéòá åäìë ìëéîì åùø äéì áäé ééëã éøéòá

î"óé÷úàã ïéâá èâ íééçä õò úéøá àåääá 
 àãåçé ãáòå úòãä õòá äì áéø÷åáàúéîã÷ã 

                                                           

 @ א
  @ב
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òáã äúôúà øúáìã àìà ÷ãáîì à àåääá  . אותו כרםנטעממנו ו
àì éåáåçääéá à÷áãúàì å àì éëä åìéôà 

àîøë àåää áéöðå äéðî áéæúùàæ:  
 אדם שעתיד להתפתות ,בא וראה

 והרחיק ,אילנותלו תן י לא נ,באילנות
 אלא , שהרי לא הזכירם,אותם ממנו

 ונטע אותו כרם ,לושעשה את עצמו ח
 בתחלה נשלם בו .שנקרא בית ישראל

 ומי היא בית .צל בויוכסה עליו ונ
 .בה שנקראת ארון הבריתי זו ת,@ישראל

וישת מן " ,ק מה כתובוועכשיו כשרצה לבד
 אחר כך ".ותקח מפריו" כמו שנאמר ,"היין

לה אותה פרצה י ג,"ויתגל בתוך אהלה"
 ואם .כבראשונה בתוך משכנו לפני ולפנים

לא אותו מזבח שהגן עליו משום שנדבק בו 
 כשלא ,כל זה ועם . היה נתפס מיד,בתחלה

 כסתה עליו התורה ,קועשה אותו רק לבד
 ,ולא פרסמה אותו כמו שפרסם את האדם

  .פר עליויואותו מזבח כ

ú" áäé àì éðìéàá äàúôúàì ïéîæã íãà ç
 ïåì øëãà àì àäã äéðî åäðé÷çøàå éðìéà äéì
 àîøë àåää áéöðå ìåç äéîøâ ãáò åäéàã àìà
 äéá íéìúùà àúéîã÷á ìàøùé úéá éø÷àã

å úéá éäéà ïàîå äá áéæúùàå äéìò àéôç
 àúùäå úéøáä ïåøà éø÷àã äáéú àã ìàøùé

áéúë äî ÷ãáîì àòá ãë) àë è íù( ïî úùéå 
ãë ïééä" êåúá ìâúéå øúáì åéøôî ç÷úå à

 äéðëùî åâá àúéîã÷ë äöøô àåää éìâ äìäà
 äéìò úðéâàã àçáãî àåää åàì éàå åâì åâá

ñôúð äåä àúéîã÷á äá ÷áãúàã íåùî ãéî 
ëòå" äéìò éñë ÷ãáîì àìà äéì ãáò àì ãë ã

 íãàì íñøôã äîë äéîñøô àìå àúééøåà
 äéìò äøôë àçáãî àåääå  

 מזבח של בית עולמים היה ,בא וראה
 ,שלשים ושתים על שלשים ושתים אמה

והיא רמוזה בשלשים ושנים נתיבות 
 שהרי חכמה תחתונה ,פליאות חכמה

 ,סוד עלה אמה נכנס אמה זהו י.נקראת
 שיש בה גמאוד שהרי כ,כנגד צדק שלמעלה

 שהרי ,את כל הדרגות וכולם נראים בה
 זהו ,עלה חמש וכנס אמה. נקראת מראה

 שהיא , כנגד אותה דרגה שנדבק בה,סובב
 זהו שכתוב .סובבת את אותו המזבח

 שהרי מיסוד עד אותה ,"וימינו תחבקני"
עלה שלש וכנס . דרגה חמש דרגות הן

 כנגד אותן שלש דרגות ,ות אלו קרנ,אמה
 ,קף העליון ושפעואו לה מהם התבש

 נמשכה ,ומשום כך דוד שנמשח בקרן
באותן קרנות אחז  משום שהוא ,מלכותו
  .קף המזבח העליוןו ת,המזבח

ú" ïéúìú àåää íéîìåò úéá ìù çáæî ç
 ïéøúá àæéîø àéä äîà ïéøúå ïéúìú ìò ïéøúå
 äîëç àäã äîëç úåàéìô úåáéúð ïéúìúå

åñé åäæ äîà ñðëå äîà äìò éø÷à äàúú" ã
ãö ìá÷ì" ïéâøã åäìëã àðååâë àäã àìéòìã ÷

 éø÷à äàøî àäã äá ïééæçúà åäìëå äá úéà
 àåää ìá÷ì ááåñ åäæ äîà ñðëå ùîç äìò
 çáæî àåääì ááåñ åäéàã äá ÷áãúàã àâøã

ää" ã)äéù"å á ù( ãåñéî àäã éð÷áçú åðéîéå 
ðéà ïéâøã àùîç àâøã àåää ãò ùìù äìò ïå

 ïéâøã àúìú ïåðéà ìá÷ì úåðø÷ åìà äîà ñðëå
âáå òôùå äàìò åô÷ú åäééðî äì ïééúàã" ãåã ë

ëùîð ïø÷á çùîðùä ãéçà åäéàã ïéâá åúåëìî 
äàìò àçáãîã åôé÷ú çáæîä úåðø÷ ïåðéàáç:  

 ארבע קרנות אמה על אמה ,בא וראה
 יום . משום שהיא כסא דוד,יש במזבח

ú" äá úéà äîà ìò äîà úåðø÷ òáøà ç
 úúì éàòéáø íåé ãåã àñë éäéàã ïéâá çáæîá

                                                                                                                                                                                     

 ##*מקור א
 ).א"ד( כנגד המדרגה ב
 ).א"ד(חזיק מ לפי שהיה ג

ã  àúéîã÷ë)ôã"å.( 
ä "àì éåáåç àåääá "ôãá ÷çîð"å , àúéà åîå÷îáå"àìå äáåç àåää äá." 

 ).א"ד( לא היתה כוונתו להתדבק בו ו
 ).א"ד(טע כרם נ וז
 ).א"ד( כח מזבח העליון ח
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מאותן שלש אמות הרביעי לתת לה שפע 
 וכשהיו מקריבים .לאותן ארבע קרנות

הכהנים מהצד של חסד עולת התמיד אצל 
 היו מקריבים אותו לאותו המקום ,המזבח

 וכשהיו עושים מתנות מדם .שנקרא מזבח
 היו עולים והיו הולכים באותו ,העולה

 ,הסובב שהוא הדרגה שלהם וחלק אביהם
נותנים שתי מתנות שהן ארבע כנגד ש
וכנגד שתי . תו מקום שנקרא עולהאו

 .מתנות של אותו בכור שנוטל שני חלקים
 ,"שב אהליםוויעקב איש תם י"זהו שכתוב 
 ולקח אותו צדיק שני חלקים .רחמים ודין

 ".רתו ליוסףונתנה בכ" זהו שכתוב .שלו
כל ה ולקחה כל ,ושני חלקים של אביו

 זהו . וממלא אותו מקום שנקרא ים,הזאת
". לכים אל היםונחלים הכל ה"שכתוב 

 תשע אמות .היה אצלוהזה מזבח העולה 
הללו כנגד תשע דרגות שיש עד הצדיק 

 והיא כבנין , טוב ודאי,התשיעי של הכל
 זהו . רחבה מלמטה וקצרה מלמעלה,אוצר

אלהים את הצלע אשר ' ויבן ה"שכתוב 
 והמזבח העליון ".לקח מן האדם לאשה

כן  ול,הזה הוא אשתו של אדם שלמעלה
ארון " כמו שנאמר ,נקרא מזבח העולה

 . ונקראת מזבח, וזו כנסת ישראל,"הברית
 משום שכאשר בני העולם ,מה נקראת כךל

 . היא זובחת אותם,אין מעשיהם כשרים
 שהרי ,"והכיתי אתכם אף אני"זהו שכתוב 

 זהו .כל כלי הקרב של המלך נמסרו בידה
הנה מטתו שלשלמה ששים "שכתוב 

 ולכן הקדוש ברוך הוא ".הרים סביב לוגב
מה לזכות בה לחיי ינתן לישראל תורה של

 מה ,נצל מדין אותו המזבחי ולה,עולם
  . שאין רשות לאיש אחר לקרב אליה

 úåðø÷ òáøà ïåðéàì úåîà ùìù ïåðéàî òôù äì
äë ïéáø÷î ååä ãëåñçã àøèñî éð" úìåò ã

 àåää äéì ïéáéø÷î ååä çáæî éáâì ãéîúä
 úåðúî ïéãáò ååä ãëå çáæî éø÷àã àøúà
 ááåñ àåääá ïéìæà ååäå ïé÷ìñ ååä äìåòã àîãî
 ïéáäéã ïåäåáàã à÷ìåçå åäãéã àâøã åäéàã
 àøúà àåää ìá÷ì òáøà ïäù úåðúî éúù
 àøëåá àåääã úåðúî éúù ìéá÷å äìåò éø÷àã

øú ìéèðãää ïé÷ìåç ïé" ã)æë äë úéùàøá( 
 áéñðå àðéãå éîçø íéìäà áùåé íú ùéà á÷òéå

ää äéãéã ïé÷ìåç ïéøú ÷éãö àåää" ã)äã" ä à
à( éåáàã ïé÷ìåç ïéøúå óñåéì åúøåëá äðúð 

ë éàä àìë áéñðå"éìîàå ìà àøúà àåääì 
ää íé éø÷àã" ã)æ à úìä÷( íéëìåä íéìçðä ìë 

 äåä äìåòä çáæî éàä íéä ìàè àä äéáâ ' úåîà
è ìá÷ì ' àìëã äàòéùú ÷éãö ãò àëéàã ïéâøã

åè" äèîìî äáçø øöåà ïéðáë åäéàå éàãå á
ää äìòîìî äøö÷å" ã)áë á úéùàøá(éé ïáéå  '

éäìà" äùàì íãàä ïî ç÷ì øùà òìöä úà í
 àìéòìã íãàã åúùà àéä äàìò çáæî éàäå

âáå"ãë äìåòä çáæî éø÷à ë"à) àé â òùåäé( 
éøáä ïåøàî çáæî éø÷àå ìàøùé úñðë àãå ú" è

 ïøùëî àì àîìò éðá ãëã ïéâá éëä éø÷à
åäééãáåòáïåì àçáã éäéà âää " ã)ãë åë àø÷éå( 

 àáø÷ éðàî ìë àäã éðà óà íëúà éúéëäå
ää ïøñîúà äãéá àëìîã" ã)äéù"æ â ù( äðä 

âáå äì áéáñ íéøåáâ íéùù äîìùìù åúèî" ë
á÷ àúîéìù àúééøåà"éì ïåì äáäé ä ìàøù

 àåääã éåðéãî àáæúùàì àîìò ééçì äá éëæéîì
äáâì àáø÷ì àøçà øáâì åùø úéìã äî çáæî:  

 הרי ראינו שמשה קרב ,ואם תאמר
 , בא וראה.אליה שבעה ימים בהתחלה

שמאלו תחת לראשי וימינו "כתוב 
   הפסוק הזה נאמר על ".תחבקני

 äòáù äáâì áéø÷ äùî àðéîç àä àîéú éëå
ú àúéîã÷á ïéîåé"áéúë ç) å á íù( åìàîù 

ìò àø÷ éàä éð÷áçú åðéîéå éùàøì úçú  

  çðø óã úåèîùä/á  ב/רנח
 כשהיא שורה בארץ ,כנסת ישראל

הקדושה בכל אותם שבעה ימים כולם 
שבעת ימים ימלא " זהו שכתוב .בשלמות

 ולכן נקראים שבעת ימי ,"את ידכם

ë" àùéã÷ àòøàá àéøù éäéà ãë øîúà é
ää åîéìùá åäìë ïéîåé äòáù ïåðéà ìëá" ã

)âì ç àø÷éå(âáå íëãé úà àìîé íéîé úòáù " ë

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד( וממלא א
 ).א"ד( שאין מעשיהם הגונים ב
 ).א"ד( היא זובחת אותן ג
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ומשה שהוא לוי מצד זה . המלואים דוקא
 זהו שכתוב .מזבח הזההוא קרב בתחלה ל

 אלא , מה זה ראשי".שמאלו תחת לראשי"
 , כשנדבקת מזבח הזו באותה עולה,בראש

 ועם כל זה .שמאלו היא נקראת בתחלה
בחלוק לבן שמש ] שמשה[ ,העירו החברים

מחשף הלבן " זהו שכתוב ,שפהשאין בו 
 משום שאף על גב ".אשר על המקלות
 התלבש בחסד וקרב ,שהוא מצד הדין

ומה .  והעיר חסד עליון בעולם,יהאל
 פר בראש תמיד של שחר עולה ,הקריב

 ואחר כך הקריב פר חטאת לתת ,ודאי
 ואהרן שחטא ,שלום בין אותו פר חטאת

 , וזו כנסת ישראל,)עולה (לה כשעשה עגל
 וזה פר כהן משיח .והחטאת היא כנגדה

 מה שאין באיש ,כשהוא חטא אל המזבח
חר כך מקריב  וא, אלא נקבה לחטאת,אחר

בה עולה למזבח י כיון שהקר.עולה אליה
 מלואים למעלה . אז מלואים היא,הזה

 , וכל העולמות בשמחה.מלואים למטה
 ואז , התחברה עם בעלהמלכהשהרי ה

. איםומקריב לאותו מזבח את איל המל
 כדי ,ונותן מאותו דם על תנוך אזן אהרן

 .שיוע ברכות ולא בקושתהיה רכה לשמ
 שלא להפריד בין תורה , תורהויקבל דברי

 ולהשלים כל ,שבעל פה מתורה שבכתב
 וצוה אותם שישבו . וכן לבניו,העולמות

ר ו לשמ,באותו השער של אותו האהל
 ,אותו מקום שלא יקרב ערל וטמא

 ויעלו ,וישתלמו כל שבעת הימים העליונים
באותה דרגת החסד שהיא שביעי ממטה 

ו  שהרי הם בתחלה נדבקו באות.למעלה
   . ואחר כך התעלו למעלה,פתח אהל מועד

 åäéàã äùîå à÷ééã íéàåìîä éîé úòáù ïåø÷à
 çáæî éàä éáâì àúéîã÷á áéø÷ àã øèñî éåì

ää" ã)å á øéù ( úçú åìàîù éùàø éàî éùàøì
 àåääá çáæî éàä ú÷áãúà ãë àùéøá àìà

ëòå àúéîã÷á éø÷úà åìàîù äìåò" åøòúà ã
àøîéà åá ïéàù ïáì ÷åìçá àéøáçàää ùîù " ã

)æì ì úéùàøá ( úåì÷îä ìò øùà ïáìä óåùçî
òàã ïéâá"ñçá ùáìúà àðéãã øèñî åäéàã â" ã

ñç øòúàå äáâì áéø÷å" éàîå àîìòá äàìò ã
ùéøá øô áéø÷ éàãå äìåò øçù ìù ãéîú à

 àåää ïéá àîìù áäéîì úàèç øô áéø÷ øúáìå
 àìâò ãáò ãë äáâì áçã ïøäàå úàèç øô)ñ" à

äìåò ( åäéà äìá÷ì úàèçäå ìàøùé úñðë àãå
 äî çáæî éáâì áç åäéà ãë çéùî ïäë øô àãå
 úàèçì àúá÷åð àìà àøçà øáâá úéà àìã
 äìåò áéø÷úàã ïåéë äáâì äìåò áéø÷ øúáìå
 íéàåìî àåä íéàåìî ïéãë çáæî éàä éáâì
 àäã äåãçá ïéîìò åäìëå àúúì íéàåìî àìéòì
 éáâì áéø÷ ïéãëå äìòáá úøáçúà àúéðåøèî
 ìò àîã àåääî áéäéå íéàåìîä ìéà çáæî àåää
 òîùîì àëéëø éåäúã ïéâá ïøäàã àðãåà êåðú

åëéëøáá àìã àúééøåàã éìî ìá÷éå åéù÷á àìå 
òáù äøåú àãøôàì"î ô áúëáù äøåú

 ïåì ãé÷ôå éåðáì ïëå åäìë ïéîìò àîìùàìå
 àåää øèéîì ìäà àåääã àòøú àåääá ïåáúéã
 ïåäìë ïåîìúùéå àîèå ìøò áø÷úé àìã àøúà
 àâøã àåääá ïå÷ìúñéå ïéàìò ïéîåé äòáù

ñçã" ïåðéà àäã äàòéáù àìéòì àúúî åäéàã ã
 ãòåî ìäà çúô àåääá å÷áãúà àúéîã÷á

ìéòì å÷ìúñà øúáìåà:  
 ".וימינו תחבקני" ,ואחר כך מה כתוב

ויהי ביום השמיני קרא משה "זהו שכתוב 
 וצוה אותו לקחת אותו עגל ,"לאהרן

 והוא , לאותו מזבחהושחטא בו ויקריבו
 שפחד ,יש להקריב אליהיהיה מתב

קרב אל " ,אמר לו משה. משלהבותיה
 ותן , בתחלה,"המזבח ועשה את חטאתך
 משום שחטא ,מאותו דם על אותם קרנות

 ואחר כך ,בתחלה אצלם ומנע מהם ברכות
 לצקת ,"ק אל יסוד המזבחוואת הדם יצ"

 áéúë äî øúáì)äéù"å á ù ( éð÷áçú åðéîéå
ää"ã) à è àø÷éå ( äùî àø÷ éðéîùä íåéá éäéå

 ïøäàì äéá áçã ìâò àåää áñéîì äéì ãé÷ôå
óéñë äåä åäéàå çáæî àåää éáâì äéðéáø÷éåá 

à éåáåäìùî ìéçãã äáâì àáø÷ì" äùî ì) íù
æ ( àúéîã÷á êúàèç úà äùòå çáæîä ìà áø÷

 áçã ïéâá úåðø÷ ïåðàá àîã àåääî áäå
 øúáìå ïàëøá ïåäðî òðîå åäééáâì àúéîã÷á

)åè íù (áæîä ãåñé ìà ÷öé íãä úàå à÷öàì ç
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 כמו שנאמר ,"יצק" מה זה .בה אותו יסוד
ואחר כך הקריב ". ויעש את הים מוצק"

 ועשה בתחלה ,לאותו מזבח אותה עולה
 ואחר הקריב על , ואחר כך רגל,ראש

 שהרי מאותו הצד של ,ישראל שעיר עזים
 ואחר כך .כוכבים ומזלות הרע נדבקו ביצר

 בהתחלה עגל , בא וראה.עגל וכבש לעולה
 כיון שהקריב אותו בשלמות אל .לחטאת

 זהו . אחר כך הקריב אותו לאביו,אמו
 שור ואיל , אחר כך".להולע"שכתוב 
 ושור . שהנה שלום בכל העולמות,לשלמים

ואילו של יצחק לא . זה של צד השמאל
 שלום למעלה ,למיםעושים דין אלא לש

 אז הקדוש ברוך הוא פתח .שלום למטה
הנה מה טוב ומה נעים שבת " ,עליהם

 , ימין ושמאל"שבת אחים" ".אחים גם יחד
 להכליל את כנסת "גם" .משה ואהרן

 ואז . הכל ביחוד שלם, צדיק"יחד" .ישראל
רד על וכשמן הטוב על הראש י" ,מה כתוב

 ,ם כיון שהתחברו זכר ונקבה של".הזקן
 ".כשמן הטוב על הראש"משום כך 

 ראש כל ,בהתחלה העתיק של הכל
 זה חסד וגבורה ,"רד על הזקןוי. "הראשים
ואברהם " . שכולם נקראו זקן,ותפארת

ועיני ישראל " ".ויהי כי זקן יצחק" ".זקן
 והוא , זה צדיק"על פי מדותיו" ".כבדו מזקן
רד וכטל חרמון שי" , ואחר כך.פי מדותיו
 אלו שבעה הרים שנקראו ,"ציוןעל הררי 

 ,"את הברכה' כי שם צוה ה" ".הררי ציון"
 זה עץ ,"חיים עד העולם" .כיון שהתחברו

 וכל זה משום אותם .החיים באותו עולם
. קרבנות שמעוררים טוב למעלה ולמטה

ד קרבים "ואחר כך הכהנים שמצד החס
 מה שאין רשות לאיש אחר ,לאותו מזבח

 הקדשים בצפון  ונשחטים שחיטת,לקרב
 משום שבצד צפון שיש בה ,המזבח

 עושה את אותן ,כשקרבה גבורה אליה
 , הכהנים עושים שלום בעולםלכן ,נקמות

 ואז ,שלא ישרף העולם בשלהבות המזבח
בריתי " זהו שכתוב .יורדים חיים לעולם

 ,"חיים"מה ל ".היתה אתו החיים והשלום
וכהנים עושים . משום שהוא עושה שלום

äá ãë ÷öé éàî ãåñé àåää"à) à íéëìî 'âë æ( 
 çáæî àåääì áéø÷ øúáìå ÷öåî íéä úà ùòéå
 ìâø øúáìå ùàø àúéîã÷á ãáòå äìåò àåää

ã íéæò øéòù áéø÷ ìàøùé ìò øúáìåä àåääî à
åëá å÷áãúà òøä øöéã àøèñ" ìâò øúáìå í

ú äìåòì ùáëå" ïåéë úàèçì ìâò àúéîã÷á ç
îéìùá äéì áéø÷ã äéì áéø÷ øúáì äéîà éáâì å

ää éåáà éáâì" ã)â è àø÷éå-ã ( øúáìå äìåòì
 ïéîìò åäìëá àîìù àäã íéîìùì ìéàå øåù

ìàîùã àøèñã øåù éàäåà àì ÷çöéã åìéàå 
 àîìù àìéòì àîìù íéîìùì àìà àðéã ïéãáò

á÷ ïéãëå àúúì"åäééìò çúô ä) à âì÷ íéìäú( 
 áåè äî äðäå ãçé íâ íéçà úáù íéòð äî úáù

àììëàì íâ ïøäàå äùî àìàîùå àðéîé íéçà 
ëì"éãö ãçé é"îéìù àãåçéá àìë ÷ äî ïéãë à

 áéúë)á íù ( ìò ãøåé ùàøä ìò áåèä ïîùë
âá íéìù àá÷åðå øëã åøáçúàã ïåéë ï÷æä"ëâ 

 àìëã à÷éúò àúéîã÷á ùàøä ìò áåèä ïîùë
ñç àã ï÷æä ìò ãøåé ïéùéø ìëã àùéø" ã

øåáâå"úå ä"åø÷à åäìëã úï÷æ ï) à ãë úéùàøá( 
ï÷æ íäøáàå) à æë íù(÷çöé ï÷æ éë éäéå )  çî íù

é( àã åéúåãî éô ìò ï÷æî åãáë ìàøùé éðéòå 
éãö" øúáìå åéúåãî éô åäéàå ÷)â âì÷ íéìäú (

 íéøä òáù ïéìà ïåéö éøøä ìò ãøåéù ïåîøç ìèë
÷àãøïåãéé äåö íù éë ïåéö éøøä  ' äëøáä úà

åòä ãò íééç åøáçúàã ïåéë íééç õò àã íì
 ïéøòúîã ïéðáø÷ åäðä ïéâá àã ìëå íìåò àåääá
 àøèñîã éðäë éëä øúáìå àúúå àìéòì åáéè

ñçã" åùø úéìã äî çáæî àåääã äéáâì ïéáø÷ ã
 ïéùãå÷ úñëð ïéñëðå àáø÷ì àøçà øáâì
 äá úéàã àðåôö øèñáã ïéâá çáæîã àðåôöá

âá ïéî÷åð ïåðéà àãáò äáâì äøåáâ áéø÷ ãë" ë
ïéãáò àîìò ã÷åúé àìã àîìòá àîìù éðäë 

 àîìòì ïéúçð íééç ïéãëå çáæîã éåáåäìùá
ää" ã)ä á éëàìî( íééçä åúà äúéä éúéøá 

                                                                                                                                                                                     

 . ניקודלבדוק א
 ).א"ד( היה מתבייש ב
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 חלב ,םו לבן ואד, מהו הקרבן.בקרבןשלום 
פי של וחלב כנגד אותה דרגה של י. ודם
 ודם .פי הארץו חלב הארץ תרגומו י.הכל

 שכתוב ,כנגד אותה הדרגה שנקראת נפש
 , ובן אדם". בנפשו)צבאות(' נשבע ה"

 זהו . כאלו מקריב נפשו,כשמקריב דם זה
ומשום ". כי הדם הוא בנפש יכפר"שכתוב 

 מי שיאכל ,תם התורהכך הזהירה או
 ,מאותו חלב ודם שממנו מקריבים למזבח

ונכרתה " זהו שכתוב . מהמזבח ההואאהֶלַכְי
 משום שהיה לו ,מהל ".הנפש ההיא מעמיה

 ואותו ,להקריב את אותו חלב על המזבח
  דם 

 àðáø÷ éàî àðáø÷á íåìù ïéãáò éðäëå íåìù
 àâøã àåää ìá÷ì áìç íãå áìç íåãàå ïáì

õøàä áìç àìëã àøôåù  àøôåù ïðéîâøúî
ã ùôð éø÷àã àâøã àåää ìá÷ì íã àòøà

áéúëã) ãé àð äéîøé(ä òáùð  ' åùôðá úåàáö
áå" äéùôð áéø÷î åìéàë àîã éàä áéø÷ ãë ð

ää" ã)àé æé àø÷éå( øôëé ùôðá àåä íãä éë 
âáå" àåääî ìåëééã ïàî àúééøåà ïåì øäæà ë

 éöúùé àçáãîì äéðî ïéáø÷îã íãå áìç
 áéúëã éàä àçáãî àåääî)ë àø÷éåâ á (

î äéîòî àéää ùôðä äúøëðå" ïéâá èäéì äåäã 
íã àåääå àçáãî ìò áìç àåääì äéáø÷îì  

  èðø óã úåèîùä/à  א/רנט
 להכליל מדת יום בלילה ומדת ,ביסוד

ובעולת התמיד שהיא כללות . לילה ביום
 לכפר על כל ישראל על עשה ועל ,של הכל

 משום ,מהל .תק לעשהילא תעשה הנ
דרגה של עולה עשה  )מקום (אניהושהא
 ועושים לה מתנות להכליל לאותו ,היא

ולאיזה מקום . מקום שנקרא כל ולישראל
 אחת בקרן מזרחית ,נותנים אותן מתנות

 . שהוא רחמים,צפונית לעורר המזרח
ולעורר הצפון בשמחה אליו של המזבח 

 , ואחר כך בקרן מערבית דרומית.ההוא
להכליל אותו מזבח שנקרא מערב בדרום 

 זהו . ולכן הכל מתנה אחת,וא חסדשה
שמאלו תחת לראשי וימינו "שכתוב 

 . של מזרח שהוא צפון"שמאלו" ".תחבקני
וימינו " ואחר כך . בתחלה"תחת לראשי"

  . שהוא חסד"תחבקני

 äìéì úãîå äìéìá íåé úãî àììëàì ãåñéá
 àøôëì àìëã àììë éäéàã ãéîúä úìåòáå íåéá

ùòú àì ìòå äùò ìò ìàøùé ìë ìò ÷úðä ä
î äùòì" àáøà àäã ïéâá è)ñ"àøúà à ( àâøã

 ïéãáòå åäéà äùò äìåòãáäéá àììëàì úåðúî 
ë éø÷àã àøúà àåääì" àøúà ïàìå ìàøùéìå ì

úéðåôö úéçøæî ïø÷á àãç úåðúî ïåðéà ïéáäé 
àøòúàìâ ïåôö àøòúàìå éîçø åäéàã çøæî 

 ïø÷á øúáìå çáæî àåääã äéáâì äåãçá
ììëàì úéîåøã úéáøòî éø÷àã çáæî àåää à

 íåøãá áøòîñç åäéàã" àãç àìë êë ïéâáå ã
 áéúëã àåä àãä äðúî)å á øéù( úçú åìàîù 

 çøæîã åìàîù éð÷áçú åðéîéå éùàøì åäéàã
 åðéîéå øãäå àúéîã÷á éùàøì úçú ïåôö

ñç åäéàã éð÷áçú"ã:  
מה לא נותנים מתנה בקרן ל ,דבר אחר

  שהרי, צפונית מערבית,דרומית מזרחית
 ,אותה קרן דרומית מזרחית היא בתחלה
, כשעולים הכהנים באותו כבש שבדרום

 , ואומרים.הצד והחלק שלהם שהוא חסד
נות שאתה פונה אינו אלא דרך ימין יכל פ

 . כדי לחבר צד המזרח לאותו מזבח,למזבח
והיה לו לכהן לתת מתנה בתחלה באותה 

 שהרי הוא ראשון ,קרן דרומית מזרחית
 אלא שהתעורר , ולא עוד,לאותן דרגות

 הרי העירו החברים .אליה חסד בתחלה

ã"î à"è úéîåøã ïø÷á äðúî ïéáäé àìã 
 ïø÷ àåää àäã úéáøòî úéðåôö úéçøæî
 ïé÷ìñ ãë àúéîã÷á åäéà úéçøæî úéîåøã

ñ íåøãáã ùáë àåääá àéðäë à÷ìåçå àøè
ñç åäéàã åäãéã"éøîàå ãïð äúàù úåðô ìë 

 ïéâá çáæîì ïéîé êøã àìà åäéà åàì äðåô
äå çáæî àåääá çøæîã àøèñ àøáçìäéì äå 

 ïø÷ àåääá àúéîã÷á äðúî áäéîì àðäëì
 ïåðéàì äàîã÷ åäéà éàäã úéçøæî úéîåøã

ñç äáâì øòúàã àìà ãåò àìå ïéâøã" ã

                                                           

 ?שהספינה א
á  äéì)ôã"å.( 

 ).א"ד(לעורר  ג
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אל יסוד מזבח " משום שכתוב ,ואמרו
א "ס( מן יסוד למזבחה של עולם ,"להוהע
 קרב יסוד שהוא צדיק , כלומר).להוע

 וקרן דרומית מזרחית לא היה לה .אצלה
לכו ונמכרנו " כתוב ביהודה ,בא וראה. יסוד

א אל אותו  ובגלל שהוא חט".לישמעאלים
היסוד והפרידו מאותה ארץ עליונה ונתן 

 באותו חלק שלו לא לכן ,ר אותוועצה למכ
 מה היה חלקו של , וכך שנינו.היה לו יסוד

 ומה היה . הר הבית ולשכות ועזרות,יהודה
 , שהוא צדיק למטה,בחלקו של בנימין

 ורצועה .אולם והיכל ובית קדש הקדשים
 ,פי מזרחיוצאת מחלקו של יהודה שהיא כל

 ונכנסה לחלקו ,מזרחבשהרי גם דגלו היה 
 שהרי , ועליה נבנה המזבח,של בנימין

 . כפי שבארנו,המזבח חלקו של יהודה היה
 , שעמד הכסא על עמודיו,"ותעמד מלדת"

 כנגד כנסת ישראל ,והוא תומך הרביעי
אבן מאסו " וכתוב בה .שהיא רביעית

ודוד בנו אחז ". הבונים היתה לראש פנה
 , כמו שבארנו בסוד האמונה,ותו מזבחבא

ובנימין הצדיק מצטער עליו לקרב אותה 
 ".חופף עליו כל היום" זהו שכתוב .אליו

 ונעשה ,לכן זכה בנימין הצדיק למטה
ובין כתפיו " זהו שכתוב ,מארח לגבורה

 ועכשיו שכינה , שהוא חלקו במערב,"שכן
 יוסף , צדיק למעלה.בין שני צדיקים

 ,מלכה זהו בעל ה.בנימין , למטה,הצדיק
מושיבי עקרת " לכן כתוב .וזה המארח

א "ס(שמתכלה א זה עולם ,"הבית
 זו שכינה תחתונה שהיא עקרת ,)שמתגלה

 רחל בין שני .קר העולם הזהי ע.הבית
לכן נקרא בית . צדיקים למעלה ולמטה

 המזבח של בית .המקדש בית עולמים
 אבל ,שתו של בנימיןועולמים היה ביר

 ,השתו של יוסף בשיוה שכינה בירכששרת
 שהרי עולם הוד ,לא קרא לה בית עולמים

 ,"אם הבנים שמחה" .הוא למעלה ולמטה
  ".הללויה" ולכן ,זו שכינה

îàå àéøáç åøòúà àä àúéîã÷á ïéâá ïéø
áéúëã) æ ã àø÷éå( äìåòä çáæî ãåñé ìà îïá 

çáæîì ãåñéä íìåò ìù )ñ"äìåò à ( áø÷ øîåìë
 úéçøæî úéîåøã ïø÷å äáâì ÷éãö åäéàã ãåñé

ú ãåñé åì äéä àì"äãåäéá äéá áéúë ç 
)æë æì úéùàøá( ïéâáå íéìàòîùéì åðøëîðå åëì 

 àåääî äéùøôàå ãåñé àåää éáâì áç åäéàã
 äàìò õøàâá äéúé ïáæîì äöò áäéå" àåääá ë

 äî ïðéðú éëäå ãåñé äéì äåä àì äéãéã à÷ìåç
 úåøæòå åéëùìå úéáä øä äãåäéã äé÷ìåç äåä
 àúúì ÷éãö åäéàã ïéîéðáã äé÷ìåç äåä äîå
 à÷ôð àòåöøå íéùã÷ä ùã÷ úéáå ìëéäå íìåà
 åìâã àäã çøæî éôìë éäéàã äãåäéã äé÷ìåçî

ìåçá äñðëðå äåä çøæîá éîð äìòå ïéîéðáã äé÷
 äãåäéã äé÷ìåç àçáãî àäã àçáãî éðáúà

àðîé÷åàãë äåä) äì èë íù( úãìî ãîòúå 
÷ãééäåëîñ ìò àééñøë àîéâ  àëîñ àéäå

 äàòéáø éäéàã ìàøùé úñðë ìá÷ì äàòéáø
äá áéúëå) áë çé÷ íéìäú( íéðåáä åñàî ïáà 

äéá ãéçà äéøá ãåãå äðô ùàøì äúéäã àåääá 
á àðîé÷åàãë çáæî ïéîéðáå àúåðîéäîã àæø

ää äéáâì äúé àáø÷ì äéìò øòèöî ÷éãöä" ã
)áé âì íéøáã(âá íåéä ìë åéìò óôåç " äëæ ë

àæéôùåà äùòðå àúúì ÷éãöä ïéîéðáäøåáâì " ä
ää" ã)íù ( äé÷ìåç åäéàã ïëù åéôúë ïéáå

 ÷éãö íé÷éãö ïéøú ïéá àúðéëù àúùäå áøòîá
ìòá éàä ïéîéðá àúúì ÷éãöä óñåé àìéòì ä

øèîãéðåâá àæéôùåà éàäå àú"áéúë ë)  íéìäú
è âé÷( àéìëúàã àîìò àã úéáä úø÷ò éáéùåî 

)ñ"àéìâúàã à ( éäéàã äàúú àúðéëù àã
 ïéøú ïéá ìçø àîìò éàäã àø÷ò úéáä úø÷ò

âá àúúå àìéòì íé÷éãö" àùã÷î éá éø÷úà ë
 éàä íéîìåò úéá ìù çáæî íéîìåò úéá

 àéøù ãë ìáà ïéîéðáã äéúðñçàá àúðéëù
ìéùá óñåéã äéúðñçàáä úéá äì éøà÷ àì 

åä íìåò àäã íéîìåò" àúúå àìéòì àåä ã)& (

                                                                                                                                                                                     

  א
á  ïú)ôã"å.( 

 ).א"ד (עמודיו ג
 ). ו"לש(א "ג רצב ע"ב וח"לעיל רמח ע ד
 ).א"ד( אורח ה
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âá àúðéëù àã äçîù íéðáä íà"äéåììä ë:  
 , כשנמכר אותו צדיק למצרים,בא וראה

 ונטל מקומו ,בנימין אחיו היה צדיק למטה
 ולאותם עשרה בנים שהיו לו .שלא להפגם

 כמו ,קרא להם על שמו של אותו צדיק
 על שם שנבלע בין ,"בלע" .שפרשו החברים

 היסוד היה מהלך על , לכן שנינו.מותוהא
 אוכל ,פני כל המערב ועל פני כל הצפון
 משום ,במזרח חצי אמה ובדרום חצי אמה

 לכן יש לו ,שחלקו של בנימין היה במערב
 שהרי הוא היה שליט אל אותו צדיק ,יסוד

וא  אבל בחלק של יהודה שה.יסוד עולם
 שהרי הוא הרחיקו , לא היה לו יסוד,מזרח
בא .  שנתן עצה למכרו למצרים,ממנו

 סדר הדגלים הרי הוא סביב אותו ,ראהו
 יהודה .מזבח העולה שנקרא משכן

 , ומי הסמוכים.והסמוכים לו במזרח
 ואחר כך .יששכר שמגן עליו בכח התורה

 שנתן להם מלאי ,זבולון שסמוך ליששכר
 אפרים ומנשה .וכח להתעסק בתורה

 ראובן והסמוכים לו .ובנימין למערב
  .  דן ושסמוכים לו בצפון.בדרום

ú" ïéîéðá íéøöîì ÷éãö àåää ïáãæà ãë ç
äåä éäåçà àìã äéøúà ìèðå àúúì ÷éãö 

 ïåì àø÷ äéì ååäã ïéðá äøùò ïåðéàìå àîâôúàì
 ÷éãö àåääã äéîù ìò òìá àéøáç äåî÷åàãë

ïéâá úåîåàä ïéá òìáðù íù ìò ãåñéä ïðéðú êë 
 ïåôöä ìë éðô ìòå áøòîä ìë éðô ìò êìäî äéä
 ïéâá äîà éöç íåøãáå äîà éöç çøæîá ìëåà

âá áøòî äåä ïéîéðáã äé÷ìåçã" äéì úéà ë
åñé" ãåñé ÷éãö àåää éáâì äåä èéìù àåä àäã ã

 àì çøæî åäéàã äãåäéã äé÷ìåçá ìáà íìåò
 áäéã äéðî äé÷çøà åäéà àäã ãåñé äéì äåä

òú íéøöîì äéðáæîì äö"ä íéìâãã àøãñ çøéà 
 éø÷àã äìåòã àçáãî àåää äéðøçñ àåä
 ïàîå çøæîá äéì ïéëéîñãå äãåäé àðëùî
 àúééøåàã àìéçá äéìò ïéâàã øëùùé ïéëéîñ
 éàìî ïåì áäéã øëùùéì êéîñã ïåìåáæ øúáìå

àúééøåàá à÷ñòúàì àìéçåá äùðîå íéøôà 
äéì ïéëéîñãå ïáåàø áøòîì ïéîéðáå ïã íåøãá 

ïåôöá äéì ïéëéîñãå:  
והוא נער " כתוב באותו צדיק ,ובא וראה

וישנאו " וכתוב בבני לאה ,"את בני בלהה
 היסוד הזה היה מהלך על , לכן שנינו".אתו

 שהרי חלק אחיו ששמר ,פני כל המערב
 ועל פני כל .אותו מקום ושל בניו היה

 משום שאלו שהיו שרויים בצפון ,הצפון
 אוכל במזרח חצי .אים אותולא היו שונ

 אמר . משום שיהודה עשה חצי הצלה,אמה
 .ג אותוו ולא השאיר להר,"מה בצע"

 משום שראובן אמר ,ובדרום חצי אמה
  להציל אותו 

úå" ÷éãö àåääá äéá áéúë ç)á æì úéùàøá( 
 äàì éðáá áéúëå ääìá éðá úà øòð àåäå) íù

ã (åà åàðùéåúâá å"åñé éàä ïðéðú ë"ä ãéäâ 
 éåçàã äé÷ìåç àäã áøòîä ìë éðô ìò êìäî
 ïåôöä ìë éðô ìòå äåä éåðáãå àøúà àåää øèðã
 äéì ïéàðù ååä àì ïåôöá ïàøù ååäã åäðäã ïéâá
 åâìô äãåäé ãáòã ïéâá äîà éöç çøæîá ìëåà

 øîà äìöä)åë íù (÷áù àìå òöá äîïåì ã 
 øîà ïáåàøã ïéâá äîà éöç íåøãáå äéìè÷îì

)& (åúåà ìéöäì  
  èðø óã /á  ב/רנט

 לא היה , וגם גד שהיה חונה שם.מידם
  .שונא אותו

 éðñ äåä àì ïîú àéøù äåäã éîð ãâå íãéî
äéì:  

מים הם בני אדם ומה עקכבא וראה 
 בדרך החיים שהוריש עסוקשלא רוצים ל

 והזהיר אותם ,הקדוש ברוך הוא לבניו

ú" ïàòá àìã àùð éðá ïåðéà ïéîé÷ò äîë ç
á÷ äéì úéøåàã ééçã àçøàá àìãúùàì" ä

øîàå äìò ïåì øäæàå éåðáì) ç à òùåäé( úéâäå 

                                                           

à  éëä)ôã"å.( 
 ).א"ד(סקו בתורה  כדי שיעם שנתן להם די ספוקם ומטיל מלאי לכיסב

â  äåä)ôã"å.( 
ã ôãá ÷çîð"å. 
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 שאין ,"והגית בו יומם ולילה" ,עליה ואמר
 , ולכן יהודה.יד יום מלילהלך רשות להפר

 שהוא ,אף על פי שחלקו וגורלו היה מערב
 , כשהיה שורה סביב אותו המשכן,לילה

 והקדוש ברוך הוא .נדבק במזרח שהוא יום
 שלא ,"ובחרת בחיים" ,רמז לו ואמר לו

 ומי שמפריד אותם .להפריד יום מלילה
 משום , ובאותו חטא מתו בניו,גורם מות

 ,חברו יום עם לילהשהשחיתו דרכם ולא 
ו כראוי לחבר לבן עם עסקמשום שלא 

 שהפרידם ,ם כדי לכפר אותו חטא שלוואד
כשמכר את אותו צדיק שנקרא . בתחלה

 שהפרידו מכנסת ישראל שנקראת ,יום
 רמז לו הקדוש ברוך הוא לקרב מזרח .לילה

נים קדמה מזרחה ווהח" , ואמר לו,במערב
  לקרב מזרח למערב,"דגל מחנה יהודה

ובני יוסף . לתת לו שפע ברכות מלמעלה
 אף על גב שבנימין היה נדבק ,ובנימין
 רמז לו הקדוש ברוך הוא לחנות ,במזרח
 לקרב כנסת ישראל לצדיק הכל ,במערב

' כי ישרים דרכי ה" זהו שכתוב .בדרך ישר
 וראובן שנדבק בצד ".קים ילכו בםיוצד

 כדי לכפר על , ודן. יחנה בדרום,החסד
 והוא מצד ,העגל שיקבלו בניואותו חטא 

.  יחנה בצפון לכפר על אותו חטא,הצפון
לכן כתוב בים שעשה שלמה עשרה על ו

 הכל ,"וחוט שלשים באמה יסוב" ,עשרה
עמד על שני עשר " כתוב בו .בסוד החכמה

בקר שלשה פונים צפונה ושלשה פונים 
ימה ושלשה פונים נגבה ושלשה פונים 

 אותו ים ".מזרחה והים עליהם מלמעלה
  .של חכמה נתקן בהם

àì åùø êì úéìã äìéìå íîåé åáúàùøôà íåé 
òà äãåäé êë ïéâáå äìéìî" äéáãòå äé÷ìåçã â

ñ éøàù äåä ãë äìéì åäéàã áøòî äåä äéðøç
á÷å íåé åäéàã çøæîá ÷áãà àðëùî àåää" ä

àå äéì æîø"ì) èé ì íéøáã( àìã íééçá úøçáå 
 íéøâ ïåì ùéøôã ïàîå äìéìî íåé àùøôúàì

áåç àåääáå àúåîä åìéáçã ïéâá éåðá åúéî 
 àìã ïéâá äìéìá íåé å÷éáã àìå ïåäéçøåà
 ïéâá à÷îåñá àøååç àøáçì éæç à÷ãë åìãúùà

àáåç àåää àøôëì ïåì ùéøôàã äéìéã 
 íåé éø÷àã ÷éãö àåääì ïéáæ ãë àúéîã÷á

éùøôàã ' äéì æîø äìéì éø÷àã ìàøùé úñðëî
á÷"àå áøòîá çøæî àáø÷ì ä"ì) â á øáãîá( 

 àáø÷ì äãåäé äðçî ìâã äçøæî äîã÷ íéðåçäå
 àìéòìî ïàëøá òôù äéì áäéîì áøòîì çøæî

òà ïéîéðáå óñåé éðáå" ÷áãúî äåä ïéîéðáã â
øæîáá÷ äéì æîø ç" àáø÷ì áøòîá éøùîì ä

 øùéî çøàá àìë ÷éãö éáâì ìàøùé úñðë
ää" ã)é ãé òùåä (éé éëøã íéøùé éë ' íé÷éãöå

ñçã àøèñá ÷áãúàã ïáåàøå íá åëìé" éøùé ã
 àìâòã àáåç àåää àøôëì ïéâá ïãå àîåøãá
 éøùé àðåôöã àøèñî ïåðéàå éåðá ïåìá÷éã

êë ïéâá àáåç àåää àøôëì àðåôöì íéá áéúë 
äøùò ìò äøùò äîìù äùòù) à íéëìî 'âë æ( 

 àúîëçã àæøá àìë áåñé äîàá íéùìù å÷å
 äéá áéúë)äë íù ( ø÷á øùò íéðù ìò ãîåò

 äùìùå äîé íéðåô äùìùå äðåôö íéðåô äùìù
 íäéìò íéäå äçøæî íéðåô äùìùå äáâð íéðåô

 äìòîìî)íù( åäá ï÷úúà àúîëçã àîé àåää:  
 עושים הכהנים את  כשהיו,בא וראה

רות של לא י לכפר על עב,אותה חטאת
ה  ועולה בא. היה שיש בהם כרת,תעשה
 . על מי שלא עושה מצוות עשהלכפר

 וכתוב ,ומאותו צד באה העולה שהיא זכר
 ולכן , מצות עשה,"זכור את יום השבת"

 של מוסף ,אנו מקריבים בשבת שני כבשים
 משום שבאותו של הימין נתוסף ,עולה
כשנדבק . תו צדיק אור מהעתיק הקדושלאו

 , לא תעשה,עם כנסת ישראל שהיא שמור
לכן יש בשבת עשה ולא תעשה שיש בו 

 שהרי מי שעושה פגם באותו מקום ,כרת

ú" úàèç àåää àéðäë ïéãáò ååä ãë ç
 úøë åäá úéàã äåä äùòú àìã ïéáåç àøôëì

ìò äøôëì äìåòå î äùò úåöî ãéáò àìã ïà
áéúëå øëæ åäéàã äìåò éúà àøèñ àåääîå éúà 

)ç ë úåîù ( äùò úåöî úáùä íåé úà øåëæ
 óñåîã ïéøîà ïéøú úáùá ïéáø÷î åðà êë ïéâáå
 ÷éãö àåääì óñåúà àðéîéã àåääáã ïéâá äìåò
 úñðëá ÷áãúà ãë àùéã÷ à÷éúòã åøéäð
 úéà êë ïéâá äùòú àì øåîù éäéàã ìàøùé

äéá úøë äéá úéàã äùòú àìå äùò úáùá 

                                                                                                                                                                                     

à  àùøôàì)ôã"å.( 
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 ומפריד את הזווג ,שנקרא לא תעשה
 מי , ומיהו. נכרתת משם נפשו,שלהם

דש ו בק,אל בשבתושעושה מעשים של ח
ות  וכל העולמ,שנדבק בשבת בשבתון

 אבל מי שלא עושה אלא .בשמחה באורה
 מקריב חטאת כנגד אותה דרגת ,בשגגה
 ,ובראש חדש בהתחדשות הלבנה. מזבח

 שהרי ,"פרים בני בקר שנים"אנו מקריבים 
 והם ,מה תמימה באוומצד של פרה אד

למעלה להשלים את הפגם שלה ולתת לה 
שפע אחד על שנים מאותו מקום שנקרא 

ואיל " .מן אור ללבנה ונוסף באותו ז,עולה
שמאלו " , להקריב לה אילו של יצחק,"אחד

 ,"כבשים בני שנה שבעה" ,"תחת לראשי
 ושבעה זכרים נקרבים ,לחבק אותה בימין

 ואנו מקריבים , תמימים שלמים בכל,עמה
 שחטאת הזו .שעיר עזים אחד לחטאת

 שכתוב ,באה מצד זה של פר החטאת
 ואנו , ושמור לא תעשה הוא,"שמור"

. מקריבים שעיר חטאת שבא על לא תעשה
 שבא לכפרה על ,במוסף שלה בראש חדש

ולא יטמאו " שכתוב ,מאת מקדש וקדשיווט
 שלא יתקרב ,"עוד בית ישראל שם קדשי
 אבל מוסף של .לכנסת ישראל ערל וטמא

 משום שהרי התגלה ,שבת אין להקריב
 ומאיר באותו רצון לכל ,העתיק הקדוש

 שהרי שבת ,בהארה והכל נמצא ,העולמות
 .םו ולא שולט הנחש העק,היא בלי דין כלל

ד שוחטים אותו בצפון "וכהנים מצד החס
 ,לו ישראל יכולים לעשותי ואפ,המזבח

פרט לזה שאין להם רשות לקרב לאותו 
ובצפון . תרוט מו אבל לשח,מזבח להקריב

 שהרי שעיר ,הוא מקומו של אותו שעיר
 ,זבח ואנו מקריבים דם למ,יונק מצפון

ועושים ארבע מתנות על ארבע קרנות כדי 
 שלא יתקרב מי שלא ,להקיפו מכל הצדדים

 וחטאת זו .ראוי לקרב לקדש הקדשים
 שלא ,שעושה ממנה היא קדש הקדשים

  .מאה ממנו בעולםויתעורר צד הט

 àì éø÷àã àøúà àåääá åîéâô ãáòã ïàî àäã
 àùôð ïîúî éöúùà ïåäìã àâååæ ùéøôàå äùòú
 ìåçã ïéãáåò ãéáòã ïàî åäéà ïàîå äéìéã
 åäìëå ïåúáùá úáùá ÷áãúàã ùã÷á àúáùá
 àìà ãéáò àìã ïàî ìáà åøéäðá äåãçá ïéîìò

àâøã àåää ìá÷ì úàèç áéø÷î äââùá çáæî 
øáå"àøäéñã àúåúãç çáïéáéø÷î ïðà )  øáãîá

àé çë( äøôã àøèñî àäã íéðù ø÷á éðá íéøô 
 àîìùàì àìéòì ïåðàå åúà äîéîú äîåãà
 ïéøú ãç ìò òôù äì áäéîìå äìéã åîéâô
 àðîæ àåääá óñåúàå äìåò éø÷àã øúà àåääî
÷çöéã åìéà äì àáø÷ì ãçà ìéà àøäéñì åøéäð 

)äéù"å á ù(ú åìàîù  éùàøì úç) çë øáãîá
è ( àðéîé äì à÷áçì äòáù äðù éðá íéùáë

 ïéîìù íéîéîú äá ïéáø÷úà ïéøëã äòáùå
 úàèçì ãçà íéæò øéòù ïéáø÷î ïðàå àìëá
 éúà úàèç øôã àøèñ éàäî úàèç éàäã
 ïðàå åäéà äùòú àì øåîùå øåîù áéúëã
 äùòú àì ìò éúàã úàèç øéòù ïéáø÷î

øá äéãéã óñåîá"øôëì éúàå ç úàîåè ìò à
áéúëã åéùã÷å ùã÷î) æ âî ìà÷æçé( åàîèé àìå 

ëá áø÷úé àìã éùã÷ íù ìàøùé úéá ãåò" é
ïéâá àáø÷ì àëéì úáùã óñåî ìáà àîèå ìøò 

 ïåöø àåääá øéäðå àùéã÷ à÷éúò éìâúà àäã
 úáù àäã åøéäðá çëúùà àìëå ïéîìò åäìëì

àîé÷ò àéåç èéìù àìå åäéà ììë àðéã àìáâ 
àøèñî éðäëåñçã " àðåôöá äéúé ïéñëð ã

 úéìã øá ãáòîì ïéìëé ìàøùé åìéôàå çáæîã
 ìáà àáø÷ì çáæî àåääì áø÷îì åùø ïåì

ñëéîìãöáå éøù ô øéòù àåääã äéøúà åäéà àðå
 àîã ïéáø÷î ïðàå ÷éðé àðåôöî øéòù àäã

ã ïéãáòå àçáãîì 'ã ìò úåðúî ' ïéâá úåðø÷
 àìã ïàî áø÷úé àìã ïéøèñ ìëî äì àô÷àì

æç úàèç éàäå íéùã÷ä ùã÷ì àáø÷ì é
 øòúé àìã åäéà íéùã÷ä ùã÷ äéðî ïðéãáòã

àîìòá äéðî àáàñîã àøèñ:  
úå"á äìåòá ç ' àæø òáøà ïäù úåðúî בעולה שתי מתנות שהן ,ובא וראה

                                                                                                                                                                                     

 פיסוק א
 ).א"ד( חדוש הלבנה ב
 ).א"ד(א נחש הקדמוני ו נחש עקום שהג
 ).א"ד( לשחוט ד
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 .חד עולה במזבחי סוד היחוד שמתי,ארבע
 שאינם אלא ,אבל חטאת ארבע מתנות

ר ולהקיף אותם גבורים שהם מצד ולשמ
ים  ולהשל, לאותו מטה כסא קדוש,הגבורה

 ומי שגרם לבני אדם .אותו פגם שעשו בה
 לכן , בא מצד השעיר,לעשות אותו חטא

 , וחטאת נשיא שעיר,חטאת יחיד שעירה
  . הכל מצד שמאל.וחטאת כהן משיח פר

ã úàèç ìáà çáæîá äìåò ãçéúîã àãåçéã '
 ïåðéà àô÷àìå àøèðì àìà ïåðéà åàìã úåðúî

ïéøåáâ äèî àåääì äøåáâã àøèñî ïåðéàã 
 åãáòã åîéâô àåää àîìùàìå àùéã÷ àéñøë
 àåää ãáòîì àùð éðáì ïåì íéøâã ïàîå äá

âá éúà øéòùã àøèñî àáåç" ãéçé úàèç ë
 çéùî ïäë úàèçå øéòù àéùð úàèçå äøéòù

àìàîùã àøèñî åäìë øô  
  ñø óã úåèîùä/à  א/רס

ולפעמים מקריב יחיד כשבה כנגד כנסת 
 אלא בעבודה .ישראל וכל שאר המצוות

זרה של צבור מקריבים פר לעולה ושעיר 
 ,ף" ואותו חטאת הוא חסר בלי אל,לחטאת

 שהרי חטאת ,סרון גדולימשום שהוא ח
והייתי אני " שכתוב ,סרוןיהוא לשון של ח

 וכל אחד עז בת ".ובני שלמה חטאים
 ואותו הפר דורון הוא . מצד השמאל,שנתו

 שהפרידו אותו ארון ,למעלה לצדיק
 ושעיר לחטאת כנגד כנסת ,מאותה ברית

 , ועם כל זה.ישראל שמנעו ממנה ברכות
כשיחיד חטא בכל מצוות של לא תעשה 

 צריך להקריב שעירת עזים ,שיש בהם כרת
  . אלא כשאין לו שיקריב כשבה,לכתחלה

 áéø÷ ïéðîæìåá÷ì äáùë ãéçé úñðë ì
òá àìà úåöî øàù åäìëå ìàøùé"áöã æ øå

 úàèç àåääå úàèçì øéòùå äìåòì øô ïéáø÷î
ìà àìá åäéà øñç"ïéâá ó  äàéâñ úåòéøâ åäéàã

àòéøâã àðùéì úàèç àäãàáéúëã àåä  
)à íéëìî 'àë à( íéàèç äîìù éðáå éðà éúééäå 

 àåääå àìàîùã àøèñî åúðù úá æò ãç ìëå
 àåää åãéøôàã ÷éãöì åäéà àìéòì ïåøåã øô

éòùå úéøá àåääî ïåøà úñðë ìá÷ì úàèçì ø
ëòå ïàëøá äðî åòðîã ìàøùé" áç ãë ãéçé ã

ì úåöî åäìëá" íéæò úøéòù úøë åäá úéàã ú
 áéø÷éã äéì úéì ãë àìà äìçúëì àáø÷ì éòá

äáùë:  
 כנסת ישראל היא רביעית ,ובא וראה

 ועולה , ולכן צריכה ארבע מתנות,לימים
 ואז יש ,אותו ריח ניחוח מאותם כבשים

 ,שראל ולא עושה נקמותנחת לכנסת י
 ,"ובחדש הראשון" .שהרי זה היה בשוגג

 כדי ,שהוא ארבעה על עשר עושים פסח
שיהיה זוכר לנו לעולם אותו פסח שעשה 

 את אותו רג שה.הקדוש ברוך הוא לישראל
 והוציא השכינה וישראל ממקום ,טלה
 כנסת , והתחבר ארבעה עם עשור,טמא

מוז  ור,ישראל התחברה בעשור שהוא צדיק
ולכן מי שהוא . ' ואז פסח לה,מקומו בעשר

 ויראה ,ממנו אותה ערלה לקהוטהור וס
 ולא ,בו'  שהוא י,שם קדוש של צדיקור

 , כנסת ישראל לצדיק,'הקריב פסח לה
 .שהוא ראוי לקרב למקדש ולא ערל וטמא

 שהרי ,מהל ו. יש בו כרת,שאם לא הקריב
בכל התורה אין כרת אלא על מצוות לא 

מה בפסח ומילה שהם מצוות  ל,תעשה
 אלא משום שהדרגה גורמת .עשה יש כרת

 ונקראת ,שהיא כנסת ישראל שהיא פסח

úå"ë ç"âáå éîåéì àéä úéòéáø é"ã ë ' úåðúî
 ïéøîéà ïåðéàî ççéð çéø àåää ÷éìñå àéòá
 ïéî÷åð úãáò àìå ìàøùé úñðëì àçééð ïéãëå

äåä ââåùá àäã) æè çë øáãîá( ùãçáå 
 çñô ïðéãáò øùò ìò äòáøà åäéàã ïåùàøä
 ãáòã çñô àåää íìòì ïì øéëã éåäéã ïéâá

á÷"éì äè÷ ìàøù àúðéëù ÷éôàå äìè àåää ì
áçúàå àáàñî àøúàî ìàøùéå äòáøà ø

 åäéàã øåùòá øáçúà ìàøùé úñðë øåùòá
éãö" ïéãëå øùòá äéøúà æéîøå ÷)& (ééì çñô '
âáå" àåää äéðî ÷ìúñéå øåäè åäéàã ïàî ë

éãöã àùéã÷ àîéùø éæçúéå äìøò"é åäéàã ÷ '
ééì çñô áéø÷ àìå äéá ' ÷éãöì ìàøùé úñðë

 éàã àîèå ìøò àìå àùã÷îì àáø÷ì éæç àåäã
äéá úéà áéø÷ àìîå úøë " àúééøåà ìë àäã è

ì úåöî ìò àìà úøë äá úéà àì"î ú" çñôá è
 àâøãã ïéâá àìà úøë äùò úåöî ïåðéàã äìéîå

ë éäéàã íéøâ à÷" àì úåöî éø÷àå çñô éäéàã é
                                                           

 ).א"ד( לשון חסרון א
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 צריכה להתחבר עם ,מצוות לא תעשה
.  ולהכליל בו מדת לילה עם יום,עשה

 , שהיא מילה ומצות עשה, זה צדיק,ומיהו
 . מדת יום בלילהאונכלל במצות לא תעשה

ריב  אדם לא ראוי להק,ואם לא נמול
 , לכן עומדת מצות לא תעשה עליו,אותם

 שלא תכנס נפשו ,ודנה אותו בכרת
 וכן בפסח צריכה כנסת ישראל .למקדש

 ואם אדם לא עושה .להתחבר עם בעלה
 היא עומדת עליו ,'ולא מקריב פסח לה

 ולא מוציאה אותו מתחת יד ,ודנה אותו
 , ונכרתת נפשו ממקום קדוש,פרעה

 שהרי ,יםמאה במצרוונשארת במקום ט
 לא ,אם לא עשו ישראל שתי מצוות אלו

שמור את חדש "ולכן כתוב . יצאו משם
 "שמור" ".אלהיך' האביב ועשית פסח לה

 כללות "את" . לא תעשה,כללות של נקבה
 שהרי באותה "דש האביבוח" .של הכל

מר ו ומקריבים ממנו ע,עורה אביבשעה ֹשְ
 ,עשירית האיפה ממחרת השבת היא

 שבועות שלמים לעלות וסופרים שבעה
בל מאותם חמשים ימים י וק,למעלה

עליונים של האם העליונה תורה שנקראת 
ואנו ". לכו לחמו בלחמי" שכתוב ,לחם

מקריבים ביום החמשים שנתנה בו תורה 
 תורה שבכתב ותורה שבעל ,שתי הלחם

של העתיק הקדוש של  בטוב ויורד ,פה
האם העליונה באותם שבעה שבועות 

 וכל אחת מאותן שבע דרגות ,לשלמים בכ
 . כפי שבארנו בסוד האמונה,כלולה בשבעה

דש האביב ועשית פסח ושמור את ח"לכן 
 שהרי בו הוציאך ,ב אותם ביחודי הקר".'לה

 ותשלים את הדרגה הזו ,ממצרים לילה
 ותקריב זכר אליה ,שנקראת ליל שמורים

  .ותקרא לילה שלם

 äéá àììëúàìå äùòá àøáçúàì àéòá äùòú
éãö àã åäéà ïàîå íåéá äìéì úãî" åäéàã ÷

îå äìéî"ì úåöîá ìéìëúàå ò"åé úãî ú í
 àáø÷ì éæçúà àì ùð øá øæâúà àì éàå äìéìá

âá ïåì"ì úåöî àîéé÷ ë" äéì úðééãå äéìò ú
 çñôá ïëå àùã÷îì äéùôð ìåòéé àìã úøëá

ë àéòá" øá ãéáò àì éàå äìòáá àøáçúàì é
ééì çñô áéø÷ àìå ùð ' äéì úðééãå äéìò àîéé÷

 äòøôã àãé úåçúî äéúé ú÷éôà àìå
éùôð úàéöúùàåäùéã÷ àøúàî  úøàúùàå à

 àì éà ìàøùé àäã íéøöîá àáàñî àøúàá
âáå ïîúî å÷ôð àì ïéãå÷ô ïéøú éðä åãéáò" ë

áéúë) à æè íéøáã( áéáàä ùãç úà øåîù 
äì çñô úéùòå ' àì àá÷åðã àììë øåîù êé÷ìà

 àäã áéáàä ùãç àìëã àììë úà äùòú
 øîåò äéðî ïéáø÷îå áéáà äøåòù àúòù àåääá

áùä úøçîî äôéàä úéøéùò ïéøôñå åäéà ú
 àìá÷ìå àìéòì à÷ìúñàì ïéîìù ïéòåáù òáù
 äàìò àîéàã ïéàìò ïéîåé ïéùîç ïåðéàî

áéúëã íçì éø÷àã àúééøåà) ä è éìùî( åëì 
 ïéùîçã àîåéá ïéáø÷î ïðàå éîçìá åîçì
 äøåú íçìä éúù àúééøåà äéá áéäééúàã

òáù äøåúå áúëáù" à÷éúòã åáéè úéçðå ô
åðéàá äàìò àîéàã àùéã÷ ïéòåáù òáù ï

 ìéìë ïéâøã òáù ïåðéàî ãç ìëå àìëá ïîéìù
àúåðîéäîã àæøá àðîé÷åàãë äòáùáââá "ë 
ééì çñô úéùòå áéáàä ùãç úà øåîù ' áéø÷

 äìéì íéøöîî ê÷ôà äéá àäã àãåçéá ïåì
 éø÷àã àâøã éàäì íéìùúå)& ( íéøåîù ìéì

å äáâì àøåëã áéø÷úåúàîéìù äìéì éø÷ú:  
 טרם שקרב ,תולה נערה ב,ובא תראה

 אחר כך נקראת . נקראת נער,אליה זכר
 ,"ונתנו לאבי הנערה" זהו שכתוב .נערה

 ,מהי וזהו כשנמצאת של.וקאומה דישל
 , אף כאן. שלא ראוי)למי(ולא התקרב מי 

 אחר כך הלילה הזה ,בתחלה ליל שמורים
 ולכן לא ראוי , כשמתקרב זה לזאת,'לה

 ודמה. להתקרב לאותו פסח ערל וטמא
אחת " כמו שנאמר ,טעון מתנה אחת דוקא

úå"ò äìåúá äøòð ç àøåëã áéø÷úà àì ã
ää äøòð éø÷à øúáì øòð éø÷à äáâì" ã) íéøáã

åè áë( àãå à÷ééã àîéìù äøòðä éáàì åðúðå 
 ïàî áéø÷úà àìå àîéìù úçëúùà ãë åäéà

)ñ"ïàîì à ( àúéîã÷á àëä óåà éæçúà àìã
 øúáì íéøåîù ìéì)& (ééì äæä äìéìä ' ãë
âá úàæì äæ áéø÷úà" àáø÷úàì éæçúà àì ë

çñô àåääá úçà äðúî ïåòè äîãå àîèå ìøò 

                                                                                                                                                                                     

 ?Comma א
  ?חסד ב
 ).א"ד( כמו שבארנו בסוד האמונה ג
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 היא . היא לאמה"אחת" ".היא יונתי תמתי
שומרת את בניה ישראל שלא יתטמאו 

 , לכן שבטי יה יצאו משם,במנהגיהם
 , ולא במקום אחר,א"ד בה"והתחברה יו

 נטמאו , אבל כשיצאו מבבל.עשוהם כמו ש
 , לכן הנחש שלט בהם,שם וטמאו המקדש

 ,ישראל באותו זמןולא נמצא שלטון ל
 .משום שטמאו את המקדש בנשים נכריות

 הוא , מי שמטמא את עצמו למטה,מכאן
 , ומי שמקדש עצמו למטה.טמא למעלה

 ועל כך היו ראויים שיעשה .מקדש למעלה
 כאותה ,להם נס באותה שעה שיצאו מבבל

.  אלא שגרם החטא,שעה שיצאו ממצרים
ובחמשה עשר לחדש הראשון החלק של 

 , שהוא ראשון ואחוז בדרגת חסד,אברהם
 ,אנו מקריבים לקדוש ברוך הוא שני פרים

להוסיף שני חלקים לדרגת חסד מהעתיק 
 וצריך , איל אחד כנגד דרגת יצחק.הקדוש

מים  משום שחלקו , לשון של תקיפות,איל
סכים אותה דרגת הגבורה י וצריך ש.חזק

  עם חסד עליון לעשות חסד עם כל 

ãë à÷ééã"à) äéù"è å ù( éúîú éúðåé àéä úçà 
 ïåáàúñé àìã àäðá úøèð àéä äîàì àéä úçà

âá ìàøùé åäééñåîðá" ïîúî å÷ôð äé éèáù ë
åé úøáçúàå"äá ã" äîë àøçà øúàá àìå à

 åáàúñà ìááî å÷ôð ãë ìáà ïåðéà éãáòã
âá àùã÷î åáéàñå ïîúì"äá èéìù àéåç ë àìå å

 ïéâá àðîæ àåääá ìàøùéì àúåðèìù çëúùà
 ïàî ïàëî úåéøëð íéùðá àùã÷î åáéàñã
 ïàîå àìéòì áàñî àúúì äéîøâ áàñîã

òå àìéòì ùã÷î àúúì äéîøâ ùéã÷ã" ïééåàø ã
 å÷ôðã àúòù àåääá àñéð åäì ãéáòúéã ååä
 íéøâã àìà íéøöîî å÷ôðã àúòùë ìááî
à÷ìåç äàîã÷ àçøéì øùò äùîçáå äáåç 

ñçã àâøãá ãéçàå äàîã÷ åäéàã íäøáàã" ã
á÷ì ïéáø÷î ïðà" ïéøú àôñåàì íéøô ïéøú ä

 ãçà ìéà àùéã÷ à÷éúòî ãñçã àâøãì ïé÷ìåç
 åôé÷úã àðùéì ìéà ïðéòáå ÷çöéã àâøã ìá÷ì

íëúñéã ïðéòáå àéî åôé÷ú äéãéã à÷ìåçã ïéâáà 
øåáâã àâøã àåää" åáéè ãáòîì äàìò ãñçá ä

 íòëì  
  ñø óã/á  ב/רס

פרע מאותם שמציקים י ולה,ישראל
 זהו שכתוב . ולהקיפו צד המים,להם

 ,"שבעה כבשים תמימים". "ף הלבןומחש"
 וכן בכל יום .כנגד כל הדרגות שישתלמו בו

 ביום הראשון של כל .ויום שבעה כבשים
 נשלם כל אחד ,שבעת הימים העליונים

 ויהיו שבע שבתות תמימות ,בסוד של שבע
 שעיר .ון של התורה האור העליכנגד

 ולא ,מאת המקדשוחטאת לכפר על ט
תהיה רשות לאותו שעיר לערבב ולא 

וביום הבכורים . "להסטין על ישראל
 כנגד דרגת ,"בהקריבכם מנחה חדשה

 . העולם והתחדששלם שהרי אז נ,יעקב
ואנו מונים שבעה שבועות כדי לחבר הכל 

 שנותנת לבן הבכור הזה ,ביובל העליון
רה שנכללת בארבעים ותשעה עטרה של תו

 ויצאה מחכמה העליונה באותם ,פנים
 ונתנה לבן הבכור הזה ,חמשים שערי בינה

 זהו .על ידי משה שאחוז גם בדרגה זו
צאינה וראינה בנות ציון במלך "שכתוב 

 שהרי . במלך שהשלום כלו שלו,"שלמה
 ,מה מכל הצדדיםיבארנו שדרגה זו של

 ïåì ïé÷àòã ïåðéàî àòøôúàìå ìàøùé
áéúëã éàä ïééîã àøèñ äéì àøçñàìå 

)æì ì úéùàøá ( íéùáë äòáù ïáìä óåùçî
 ïëå äéá ïåîìúùéã ïéâøã åäìë ìá÷ì íéîéîú

éá ïéøîà äòáù àîåéå àîåé ìëá äàîã÷ àîå
 íéìúùà ãç ìë ïéàìò ïéîåé äòáù åäìåëã
 àìá÷ì úåîéîú úåúáù òáù ïåäéå òáùã àæøá
 ìò àøôëì úàèç øéòù àúééøåàã äàìò åøéäð

éì àäé àìå àùã÷îã åáéàñä øéòù àåääì åùø 
ìàøùé ìò àðèñàì àìå àááøòì) . çë øáãîá

åë( äùãç äçðî íëáéø÷äá íéøåëáä íåéáå 
 á÷òéã àâøã ìá÷ì àîìò íéìúùà ïéãë àäã

 àøáçì ïéâá ïéòåáù òáù ïðéðî ïðàå ùãçúàå
 àøëåá àøá éàäì àáäéã äàìò àìáåéá àìë

îá úìéìëúàã àúééøåàã äøèò" à÷ôðå ïéôðà è
 äðéá éøòù ïéùîç ïåðéàá äàìò äîëçî

ò àøëåá àøá éàäì úáéäééúàå" ãéçàã äùîã é
ää àâøã éàäá éîð" ã)äéù"àé â ù( äðéàö 

äðéàøå àîìùã àëìîá äîìù êìîá ïåéö úåðá 
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ויעקב "  שכתוב,ושלם נקרא בסוד האמונה
 זה כשנתנה ,"נתווביום חת" ".איש תם

 כשנבנה בית ,"וביום שמחת לבו" ).תורה(
  .המקדש

 íéìù àâøã éàäã àðîé÷åà àäã äéìéã àìë
 àúåðîéäîã àæøá éø÷à íéìùå ïéøèñ ìëî

áéúëã) æë äë úéùàøá( íåéá íú ùéà á÷òéå 
 åúðåúç) â øéùàé(  íåéáå úáéäééúà ãë àã

 åáì úçîù)íù (àùã÷î éá éðáúà ãë:  
 ,"בחדש השלישי" כתוב ,בא וראה

רגה זו שנקראת שלישי שהתחברה ד
ויחן " על זה כתוב ,נתוו והיא חת,דשובח

 . דרגה זו הבן הבכור".שם ישראל נגד ההר
 כנגד אותו הר שנודע שהוא ,"נגד ההר"

 שהוא רם ונשא ,קטן מכל ההרים שלמעלה
 שהרי . ונקרא הר סיני,כשמתחבר למעלה

שבעה הרים ושבעה ימים ושבע ארצות 
 שהם כנגד ,ברא הקדוש ברוך הוא בעולם

 ולא בחר מכולם לתת .שבעה ימים עליונים
 שהוא הסוד של ,תורה אלא בהר סיני

 שבא משם , וגם בים כנרת.כנסת ישראל
 , כנסת ישראל. שדומה לכסא הכבוד,תכלת
 כפי , וזהו ים כנרת, זה הצדיק,כנרת

כנור היה תלוי למעלה . שפרשו החברים
 ובשעה שרוח צפונית ,ממטתו של דוד

ק ו ודוד קם לעס, מנגן מאליו,בומנשבת 
חצות הלילה להתחבר עם כנסת ]ב[בתורה 
 , ובארץ ישראל השביעית של הכל.ישראל

דה האמצעית של ארץ התחתונה בחר והנק
דה והקדוש ברוך הוא שהיא כנגד הנק

מה בו בהר סיני שלמעלה לתת ל. העליונה
 וסימניך בארון זה לתת ,בו תורה שבכתב

נחים כל וון זה מ משום שבאר.בו ברית
 שנקראת , ותורה שבכתב,הגנזים הטובים

 וכל כלי הקרב של המלך ,נחת בווברית מ
 וכל העולמות שלמטה ,נמסרו בידיה
ר ו אם זכו ישראל לשמ.יונקים ממנה

 , אז נותנת להם כל טוב העולם,התורה
 זהו שכתוב .סרת אותםי אז מי,ואם לא

 . זו כנסת ישראל".ויסרתי אתכם אף אני"
 נקראת ,ת שלה"דל" אני"כשתחבר בו

וזאת " לכן כתוב . ודן את העולם,י"אדנ
נתנה " זאת" ב".התורה אשר שם משה

  .תורה

 áéúë éæç àú)à èé úåîù ( éùéìùä ùãçá
 àéäå ùãçá éùéìù éø÷àã àâøã éàä øáçúàã

ò åúðåúç"áéúë ã) á íù( ãâð ìàøùé íù ïçéå 
 ìá÷ì øää ãâð àøëåá àøá àâøã éàä øää

ää àéøåè ìëî øéòæ åäéàã òãééúàã øä àå
 àìéòì øáçúà ãë àùðå íø åäéàã àìéòìã

æ àäã éðéñ øä éø÷àå 'æå ïéøåè 'æå ïéîåé ' úåöøà
á÷ àøá"æ ìá÷ì ïåðéàã àîìòì ä ' ïéàìò ïéîåé

 éðéñ øäá àìà àúééøåà áäéîì åäìëî øçá àìå
 ìàøùé úñðëã àæø åäéàãå éúàã éîð úøðë íéá

éîãã úìëú ïîúî ìàøùé úñðë ãåáëä àñëì 
éãö àã úøðë" äåî÷åàãë àåä úøðëã íé éàäå ÷

 ãåã ìù åúèîî äìòîì éåìú äéä øåðë àéøáç
 åéìàî ïâðî åá úáùðî úéðåôö çåøù äòùáå
 äìéì úåöç àúééøåàá éòìîì í÷ ãåãå
 ìàøùé õøàáå ìàøùé úñðëá àøáçúàì
 äàúú àòøàã àúéòöîà äãå÷ð àìëã äàòéáù

á÷ øçá"äéàã äî äàìò äãå÷ð ìá÷ì å" äéá è
 áúëáù àúééøåà äéá áäéîì àìéòìã éðéñ øäá

éðîéñåäà ïéâá úéøá äéá áäéîì ïåøà éàäá 
 äøåúå ïéáè ïéæéðâ ìë ïéçðåî ïåøà éàäáã
 éðàî ìëå àçðåî äéá úéøá éø÷àã áúëáù

àáø÷áåøñîúà äéãéá àëìîã â ïéîìò åäìëå 
úééøåà øèéîì ìàøùé åëæ ïé÷ðé äðî àúúìã à

 ïéãë àì éàå àîìòã åáéè ìë ïåì úáäé ïéãë
ää ïåì úøñé" ã)çë åë àø÷éå( óà íëúà éúøñéå 

ë àã éðà"ðàá øáçú ãëå é"ìã é" éø÷à äìéã ú
àðã"éâá àîìòì àðééãå "áéúë ë) ãî ã íéøáã( 
å úáéäééúà úàæá äùî íù øùà äøåúä úàæ

àúééøåà:  
 , תורה שבכתב נקראת צדיק,בא וראה

 ,נחת בוו שברית זו מ,תנחת בזאוומ
úëáù àúééøåà éæç àú çðåîå éø÷à ÷éãö á

çðî úéøá éàäã úàæáïã áéúëã äéá ) â òùåäé

                                                           

àéðîéñå  ê)ôã"å.( 
 ).א"ד(מלחמה כלי  ב
  .ה שבעה"ב ד" לה עצ"א על ספד"בבהגר'  עי–דהיינו ביד המלכות  ג

ã  àçðî)ôã"å.( 
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נחת בו ו משום שמ,שכתוב ארון הברית
 ,"וזאת התורה" ולכן .ברית שהוא צדיק

אשר שם " , ואז,ו עם זאת"התחבר וא
 שהרי עץ החיים , סם החיים לעולם,"משה

 , וכשמעשי בני אדם אינם כשרים.נדבק בה
זאת " ואז כתוב ,"זאת"ו מ"מסתלק וא

.  כמת וזהו חשוב".רעותהיה תורת המצ
 ".זאת התורה אדם כי ימות באהל"וכתוב 

 ועושה האהל הזה ,מזאת' הסתלקה ו
זאת חקת התורה , היינו מה שכתוב .נקמות

עם '  משום שלא התחברה ו".'אשר צוה ה
 גרמו שטמאו המקדש וגרמו להם ,'ה

 שהרי מי שמפרידם גורם מיתה ,מיתה
 , עד שבאה פרה וכפרה על בנה,לנפשו

זאת . "ה על טמאי מתיםועושים ממנה הזא
ו עד שעשו " שלא התחבר לה וא,"התורה

וזאת " ואחר כך ,הזאה לאותם כלי מדין
 , חיים נדבקו בה.' וגו"התורה אשר שם

 .הזו" זאת" ברכה נדבקה ב".וזאת הברכה"
זאת "אבל כל מקום שתמצא בתורה 

זאת , . זה בגלל חטא,ו"בלי וא" התורה
 נגע זאת התורה לכל" ".תורת נגע צרעת

 משום ".תוזאת תורת הקנא" ".הצרעת
זאת " .שטמאו את עצמם וטמאו המקדש

 עד ,ו" לא כתוב בו וא,"להותורת הע
שיעשו לה בני אהרן שלמות לחבר את 

 לא בא ,"וזאת תורת המנחה, .זאת לבעלה
 או שבאה עם , שהרי היא נדבה,על חטא

זאת " . והעולה הרי עושה שלמות,עולה
 שטמאו את , חטא בא על,"תורת החטאת

 משום ,"וזאת תורת האשם. " הזו"זאת"
 ולכן באה זכר ולא ,שלא עשו כל כך פגם

 משום ,"שלמיםהבח זוזאת תורת " .נקבה
זאת , .ו" מתחבר עמה וא,שבאה לשלום

 בגלל ,"לה למנחה ולחטאתוהתורה לע
 וחוטא אחד יאבד ,חטאת שיש בפסוק

   זה פרשנו ,טובה הרבה

àé (ðåîã ïéâá úéøáä ïåøàç åäéàã úéøá äéá 
éãö"âá ÷"ëààå øáçúà äøåúä úàæå " úàæá å

 àäã àîìòì ïééç íñ äùî íù øùà ïéãëå
ïéøùëî àì ãëå äá ÷áãúà ééçã àðìéàá éðá 

àå ÷ìúñà åäééãáåò àùð" áéúë ïéãëå úàæî å
)÷éåá ãé àø ( åäæå òøåöîä úøåú äéäú úàæ

áéúëå úîë áåùç) ãé èé øáãîá( äøåúä úàæ 
å ÷ìúñà ìäàá úåîé éë íãà ' éàä ãéáòå úàæî

 áéúëã åðééä ïéî÷åð ìäà)á íù ( ú÷ç úàæ
äéé äåö øùà äøåú 'øáçúà àìã ïéâáå  'äá '

 àäã àúåî ïåì åîéøâå àùã÷î åáéàñã åîøâ
 àúåî íéøâ ïåì ùéøôàã ïàî àúàã ãò äéùôðì

 éàîè ìò äàæä äðéî ïéãáòå äðá ìò äøôëå äøô
àå äá øáçúà àìã äøåúä úàæ íéúî" ãò å

øúáìå ïéãî éìë ïåðéàì äàæä åãáòã)  ã íéøáã
ãî(åâå íù øùà äøåúä úàæå  'çé äá ÷áãúà íé

)à âì íù ( äá ÷áãúà äëøá äëøáä úàæå
 àúééøåàá çëùúã øúà ìë ìáà úàæ éàäá

 äøåúä úàæàå àìá"äáåç ïéâá å) èð âé àø÷éå( 
úòøöä òâð úøåú úàæ) ãë ãé íù( äøåúä úàæ 

úòøöä òâð ìëì) èë ä øáãîá( úøåú úàæ 
 àùã÷î åáéàñå ïåäéîøâ åáéàñã ïéâá úåàð÷ä

)á å àø÷éå (àå äéá áéúë àì äìåòä úøåú úàæ" å
 úàæì àøáçì ïøäà éðá åîéìù äì åãáòéã ãò

 äìòáá)æ íù (ä úøåú úàæå ìò àéúà àì äçðî
 àäå äìåò íò àéúàã åà àéä äáãð àäã àèç

 åîéìù äìåò àãáò)çé íù ( úàèçä úøåú úàæ
 úàæ éàäì åáéàñã àèç ìò àéúà)à æ íù ( úàæå

ë åãáò àìã ïéâá íùàä úøåú"âáå åîéâô ë" ë
àá÷åð àìå àøåëã àéúà) àé æ íù( úøåú úàæå 

 äá øáçúà àîìùì ïééúàã ïéâá íéîìùä çáæ
àå" å)æì íù ( äçðîìå äìåòì äøåúä úàæ

 àø÷á úéàã úàèç ïéâá úàèçìå)& ( àèåçå
àðîé÷åà àã äáøä äáåè ãáàé ãçà  

  àñø óã úåèîùä/à  א/רסא
. ו מוסיף על ענין ראשון" וא,בכל מקום

 ,ו" למה וא', וגו"וזאת התורה אשר שם"
 למה כתוב .הרי לא אמר זאת בתחלה

וזאת " . משום סם החיים שנדבק בה.וזאת

àå àøúà ìëá"ïåùàø ïéðò ìò óéñåî å 
)ãî ã íéøáã(åâå íù øùà äøåúä úàæå  'î" è

àå" áéúë éàîà àúéîã÷á úàæ øîà àì àä å
äá ÷áãúàã íééç íñ ïéâá úàæå) à âì íéøáã( 

                                                                                                                                                                                     

à âáå" ë)ôã"å.( 
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 אף על גב שלא . בשביל ברכה,"הברכה
 , או דבר על מה שיבא,כתוב זאת בתחלה

 משום ,מה לא כתוב וזאתלאבל בכולם 
וזאת תורת " וזהו שכתוב .ו"שלא נדבק וא

וזאת " משום שכתוב למעלה ,"האשם
ו מוסיף על ענין " וא,"תורת החטאת

ולכן .  הזו"זאת" לכן נתנה תורה ב,ראשון
 אסלק ממנה ,"ני אעשה זאתאף א"כתוב 

 וכל הקרבנות .ו ותעשה בהם נקמות"וא
למעלה הזו " זאת"באים לקרב את ה

 ואנו מקריבים ביום זה שני ,בשלישי הזה
 איל . להוסיף לה שני חלקים,פרים במוסף

 שבעה , של גבורהאילאחד לחבר לה ה
כבשים כנגד כל הדרגות שישמחו בהלולא 

ו המקדש  שעיר עזים לכפר על שטמא,הזו
  .הרשעים שלמטה

òà äëøá ïéâá äëøáä úàæå" úàæ áéúë àìã â
 åäìëá ìáà éúééã äî ìò äìî åà àúéîã÷á

î"àì èàå ÷áãúà àìã ïéâá úàæå áéúë " éàäå å
 áéúëã)à æ àø÷éå ( ïéâá íùàä úøåú úàæå

 ìéòì áéúëã)çé å íù (àå úàèçä úøåú úàæ" å
âá ïåùàø ïéðò ìò óéñåî" àúééøåà úáéäééúà ë

âáå úàæ éàäá" áéúë ë)æè åë àø÷éå ( éðà óà
àå äðéî ÷ìñà úàæ äùòà" ïéî÷åð åäá ãéáòúå å

éúà ïéðáø÷ åäìëå àìéòì úàæ éàäì àáø÷ì ïé
 ïéøú àîåé éàäá ïéáø÷î ïðàå éùéìù éàäá

ôñåàì óñåîá íéøôà ãçà ìéà ïé÷ìåç ïéøú äéì 
àìéà äéì àøáçúàìàøåáâã " ïéøîà äòáù ä

 éàäá ïåãçéã ïéâøã åäìë ìá÷ìä øéòù àìåì
 ïéáééç àùã÷î åáéàñã ìò àøôëì íéæò

àúúìã:  
 , כנגד דרגת יצחק,"ובחדש השביעי"
 זהו .תחבר עם כנסת ישראל בשני פריםשי

בה בחדש השביעי יותנח הת"שכתוב 
 , שהתוספה כנסת ישראל,בשבעה עשר

 .שהיא שביעית על עשר סמוכה לעשרה
 להוסיף לו כח האמא ,לכן פר אחד

 , אבל שנים לא.העליונה לדון את העולם
ל את הדין ומשום שהעולם לא יכול לסב

לשון של  , הגבורה שלו,"איל אחד. "הקשה
 והאיל ,"אילותי לעזרתי חושה" ,תקיפות

 שמוסיפים כח ,הזה תמצא בכל המוספים
 פרט לשבת שיש בה מנוחה ,וגבורה עליהם

 שמתגלה העתיק הקדוש ,ואין בה דין כלל
 .)עולמים(שמחה וטובות לכל העליונים 

 . לתת כח לכל הדרגות,"כבשים בני שנה"
מאה במקדש ו שלא תראה ט"שעיר עזים"

 וביום זה מתחברת הגבורה ,ום הדיןבי
העליונה בדין התחתון של ראש חדש לדון 

  .את העולם

)à èë øáãîá( àâøã ìá÷ì éòéáùä ùãçáå 
ã ÷çöéãàøáçúá ïéøúá ìàøùé úñðë äéá 

áéúëã éàä íéøô) ã ç úéùàøá( äáéúä çðúå 
ôñåúàã øùò äòáùá éòéáùä ùãçáàë " é

âá äøùòì àëéîñ øùò ìò úéòéáù éäéàã" ë
 ïãéîì äàìò àîéàã àìéç äéì àôñåàì ãçà øô
 àîìò ìéëé àìã ïéâá àì ïéøú ìáà àîìò
 äéìéã äøåáâ ãçà ìéà àôé÷ú àðéã ìáñîì

éôé÷úã àðùéì) ë áë íéìäú( éúøæòì éúåìéà 
 ïéôéñåîã ïéôñåî åäìëá çëùú ìéà éàäå äùåç
 äéá úéàã àúáùî øá åäééìò äøåáâã àìéç

ìë àðéã äéá úéìå àçééð à÷éúò àéìâúàã ì
 ïéàìò åäìëì ïàáèå åãéç àùéã÷)ñ"ïéîìò à( 

)è çë øáãîá( àìéç áäéîì äðù éðá íéùáë 
åáéàñ éæçúé àìã íéæò øéòù ïéâøã åäìëìâ 

 øáçúà àîåé éàäáå àðéãã àîåéá àùã÷îá
øã äàúú àðéãá äàìò äøåáâ"àîìò ïãéîì ç:  

 כנסת , גבורה דין הקשה,בא וראה
אך חובת היום פר אחד  .ישראל דין הרפה

 ולכן בראש חדש ,לוכדי שהעולם יוכל לסב
 בעשרה לחדש . שהיא כפרה,שני פרים

 במוסף שלו פר בן בקר .כנגד דרגת משה
 היות שאותו , שלא נוסף בו דין כל כך,אחד

ר ו איל אחד תקיף לשב.יום הוא של כפרה

ú"ë àéù÷ àðéã äøåáâ ç" êà àéôø àðéã é
 ìáñîì àîìò ìéëéã ïéâá ãçà øô íåéä úáåç

âáå" äøôë àéäã íéøô ïéøú àçøé ùéøá ë
 óñåîá äùîã àâøã ìá÷ì àçøéì äøùòá
 àðéã äéá óñåúà àìã ãçà ø÷á ïá øô äéìéã

ë" ïéâá ë óé÷ú ãçà ìéà äøôëã àîåé àåäã
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 וצריך לעשות .את הרשעים של העולם
 להוסיף "עהכבשים שב" .גזונחת לשכך הר

 התוסף "שעיר עזים אחד" .לכל הדרגות
מאת ו לכפר על ט,כאן בחובת היום

 משום שהקדוש ברוך הוא למעלה ,המקדש
. מאה בעולםו ולא תשאר ט,יכפר על הכל

 לכפר קדש הקדשים פעם ,לכן אחד ביום
מאה ו כדי שלא תמצא שם ט,אחת בשנה

 שלא , ואחד בחוץ למזבח החיצון.כל כך
בחמשה עשר " .בעולםמאה ותמצא ט

 , כנגד דרגת אהרן שאחוז בהוד,"לחדש
ה "הקבולכן בזמן זה . והתעלה גם בחסד

 ,מות העולםואפילו עם כל א אעושה טוב
משום שמתוסף חסד של אהרן עם חסד 

 והם מקריבים בו בשבעה ,של אברהם
 כדי שישמחו כל ,ימים קרבנות עולות

 "שבעים פרים" .העולם בשמחת ישראל
וביום " .מות העולםועים אכנגד שב

 להראות ,"הראשון פרים שלשה עשר
ם בעולם אלא ישאינם כדאים להתקי

בטובו של הקדוש ברוך הוא שיש בו שלש 
 ,"אילים שנים. "עשרה מדות של רחמים

שתהיה תקיפות לאותה דרגה של חסד 
 על אחד שנים ממה שמקריבים בכל ,עליון

 משום שחג זה הוא כנגד דרגת ,המוספים
 ונקרא יום . שאחוז בדרגה ששית,הרןא

 יומו של הקדוש ברוך הוא אלף .הששי
 ובאותו יום עתיד הקדוש ברוך הוא .שנים

 זהו .לעמו בטובלהוסיף על כל אחד שנים 
והיה ביום הששי והכינו את אשר "שכתוב 

והיה משנה על אשר ילקטו " ,אז, "יביאו
 ובכל הדרגות שלמעלה נוספות ,"יום יום
באותו יום יבא מלך המשיח ו. ברכות

 שיכנס הקדוש ברוך הוא ,ויקרא חג האסיף
והיה ביום " זהו שכתוב .בו הגלות של עמו

שנית ידו לקנות את שאר ' ההוא יוסיף ה
 שכל שבע הדרגות , ויקרא חג הסכות".עמו

 ולכן כל ענני ,כהומכסות על ישראל כמו ס
הכבוד הולכים עם ישראל במדבר בזכות 

. רבעה עשר כבשים שבכל יום ולכן א,אהרן
 ויאיר . הרי שבעתים,"ובשבעה ימים"

 והקדוש ברוך הוא ,שבעתים אור השמש
ושעיר עזים אחד " .ירחם על העולם

 àçééð ãáòîì ïðéòáå àîìò éòéùø àøáúì
 åäìëì àôñåàì äòáù íéùáë àæâåø àëëùì
 íåéä úáåçá àëä óñåúà ãçà íéæò øéòù ïéâøã

á÷ã ïéâá àùã÷î úáàåñ ìò àøôëì" àìéòìî ä
âá àîìòá åáéàñ øàúùé àìå àìë øôëî" ãç ë

 àúùá àðîæ ãç íéùã÷ä ùã÷ àøôëì àîåéá
ë çëúùà àìã ïéâá" àøáì ãçå ïîú åáéàñ ë

 àîìòá åáéàñ çëúùà àìã ïåöéçä çáæîì
 ãéçàã ïøäàã àâøã ìá÷ì àçøéì øùò äùîçá

åäá"ñçá éîð ÷ìúñàå ã"âáå ã" àðîæ éàäá ë
á÷ ãéáò àîìòã ïéîåà ìë íò åìéôà" åáéè ä

ñç óñåúàã ïéâá"ñç íò ïøäàã ã" íäøáàã ã
ïéîåé äòáùá äéá ïéáø÷î ïåðéàå ïååìò ïéðáø÷ 

ò ìàøùéã àúååãçá àîìò äéìåë åãçéã ïéâá '
ò ìá÷ì íéøô ' äàîã÷ àîåéáå àîìòã ïéîåà

 éàãë ïåðéà åàìã äàæçàì øùò äùìù íéøô
á÷ã åáéèá àìà àîìòá àîéé÷úàì" úéàã ä

 éåäîì íéðù íéìéà éîçøã ïìéëî øñéìú äéá
ñçã àâøã àåääì åôé÷ú" ïéøú ãç ìò äàìò ã

á ïéáø÷îã äîî àâç éàäã ïéâá ïéôñåî åäìë
 àâøãá ãéçàã ïøäàã àâøã ìá÷ì åäéà

á÷ã àîåé éàúéúù íåé éø÷àå éàúéúù" óìà ä
á÷ ïéîæ àîåé àåääáå ïéðù"àì äúàôñåâ ãç ìò 

ää äéîòì åáéè ïéøú" ã)ä æè úåîù( äéäå  íåéá
åàéáé øùà úà åðéëäå éùùäã ìò äðùî äéäå 

òìã ïéâøã åäìëáå íåé íåé åè÷ìé øùà àìé
 àçéùî àëìî éúéé àîåé àåääáå ïàëøá óñåúà

ðëéã óéñàä âç éø÷éåéá÷ ù" àúåìâ äéá ä
ää äéîòã" ã)àé àé äéòùé( àåää íåéá äéäå 

éé óéñåé 'ì åãé úéðùéå åîò øàù úà úåð÷ âç éø÷
 ìàøùé ìò ïééôç ïéâøã äòáù åäìëã úåëñä

âáå äëåñë"ìàøùé íò ïéìæà ãåáë éððò åäìë ë 
ëæá àøáãîáâá ïøäàã àúå"é ë"à ã ìëá ïéøî

 øéäðéå íéúòáù àä ïéîåé äòáùáå àîåé
á÷å àùîùã åøéäð íéúòáù" àîìò ìò íçøé ä

 åáéàñ ìò àøôëì úàèç ãçà íéæò øéòùå
 àðééðú àîåéá àîìò éîåà åáéàñã àùã÷î
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מאת המקדש ו לכפר על ט,"לחטאת
 כנגד ,"ביום השני" .מות העולםושטמאו א

 כנגד דרגת ,"ביום השלישי" .דרגת יצחק
 .סף כנגד דרגת יו,"ביום הרביעי" .יעקב

ביום " . כנגד דרגת משה,"ביום החמישי"
  . כנגד דרגת אהרן,"הששי

 àâøã ìá÷ì äàúéìú àîåéá ÷çöéã àâøã ìá÷ì
 óñåéã àâøã ìá÷ì äàòéáø àîåéá á÷òéã

éîç àîåéá àîåéá äùîã àâøã ìá÷ì äàù
ïøäàã àâøã ìá÷ì äàúéúù:  

 בחג זה ובחג המצות שבעה ,ובא וראה
 , שכלולים בהם כל הימים שלמעלה,ימים

 שמקריבים בהם ,מה שאין כן בשאר חגים
 אלא היינו מה שפרשנו בסוד .מוסף

 ,"מחשף הלבן אשר על המקלות" ,האמונה
שלכל אותם שבעה שבע דרגות מקיפות 

  אותם 

åøéèôã àâçáå àâç éàäá éæç àúåà äòáù 
 ïë úéìã äî åäá àìéòìã ïéîåé åäìë ïìéìëã éîåé
 åðééä àìà óñåî åäá ïéáø÷îã ïéâç øàùá

àúåðîéäîã àæøá àðîé÷åàã )æì ì úéùàøá (
 ïåðéà ìëì éã úåì÷îä ìò øùà ïáìä óåùçî

ïåì øçñà ïéâøã äòáù äòáù  
  àñø óã úåèîùä/á  ב/רסא

צות כנגד אברהם ג הַמ הח,בצד החסד
 שהרי את , לכן כל הדרגות שם,שבא מחסד

כל הדרגות מקיף יעקב השלם לצד של 
 כנגד דרגתו של אהרן , החג הזה.חסד

 משום ,דבר אחר.  כולם עמו,שאחוז בחסד
 כשיצאו ישראל ,שכל הדרגות וכל הצדיקים

 הקדוש ברוך הוא התגלה שם ,ממצרים
 ם שיבאיו ועתיד לעשות כן ב,בכתרים שלו

 , לכן כל הכתרים רמוזים כאן וכאן.המשיח
ע ברכות כאן פונוטלים על אחד שנים ש

 ושם על אחד שבעה משאר .משם
כימי צאתך מארץ " זהו שכתוב ,המוספים

 היה לו לומר כיום ".מצרים אראנו נפלאות
 שכל הימים ".כימי" מה זה ,צאתך

 לכן ,העליונים הזדמנו לשם והזדמנו לכאן
 שהרי , חמשים פלאות, פלאות' נ,נפלאות

חמשים שערי בינה פתח הקדוש ברוך הוא 
זכרת בתורה ו ולכן מ,להוציא אותם משם

 כנגד ,חמשים פעמים יציאת מצרים
 . כך יעשה לימות המשיח,חמשים שערים

 אלא אראנו את אותו ,"אראנו"ומה זה 
וירא " שכתוב ,הזקן שראה בראשונה

לראות  ואז עתיד ,"להוישראל את היד הגד
  .את הפרענות של אדום

ñçã øèñá" íäøáà ìá÷ì àøéèôã àâç ã
ñçî éúàã"âá ã" åäìëì àäã ïîú ïéâøã åäìë ë

ñçã àøèñì àîéìù á÷òé øçñà ïéâøã" éàä ã
 åäìë ãñçá ãéçàã ïøäàã àâøã ìá÷ì àâç

ã äéîò" ãë ïéàëæ åäìëå ïéâøã åäìëã ïéâá à
á÷ íéøöîî ìàøùé å÷ôð" éåøúëá ïîú éìâúà ä

åâá àçéùî éúééã àîåéá ïë ãáòîì ïéîæ" åäìë ë
ïéøú ãç ìò ïéìèðå àëäå àëä ïéæéîø ïéøúëá 

 äòáù ãç ìò íúäå íúäî àëä ïàëøá òôù
ää ïéôñåî øàùî" ã)åè æ äëéî( êúàö éîéë 

 äåä êúàö íåéë úåàìôð åðàøà íéøöî õøàî
 åðîãæà ïéàìò ïéîåé åäìëã éîéë éàî øîéîì äéì

á àëä åðîãæàå íúäâ"ð úåàìôð ë ' úåàìô
ð àäã úåàìô ïéùîç 'ðéáã ïéòøú"á÷ çúô ä" ä

 øëãà àúééøåàá êë éðéâáå ïîúî ïåì à÷ôàì
ð íéøöî úàéöé 'ð ìá÷ì ïéðîæ ' ãéáòé ïéãë ïéòøú

 àåääì åðàøà àìà åðàøà éàîå àçéùî àîåéì
àáñâáéúëã àúéîã÷á àæçã ) àì ãé úåîù( 

ïéîæ ïéãë äìåãâä ãéä úà ìàøùé àøéå éæçîì 
íåãàã àúåðòøåô:  

 שבשביל שבעת הצדיקים ,דבר אחר
עתיד הקדוש ברוך הוא להעביר את כל 

 ולא ישאר בעולם אלא ,מות העולםוא
 .הקדוש ברוך הוא לבדו וישראל גוי אחד

 שלכן ,בא וראה. לכן כאן שבעה ימים
 וביום השמיני ,מתמעטים והולכים

ã"á÷ ïéîæ àé÷éãö äòáùã ïåäéðéâáã à" ä
 øàúùé àìå àîìòã ïéîåà ìëì àøáòàì

á÷ àìà àîìòá" ãçà éåâ ìàøùéå éåãåçìá ä
âá"ú ïéîåé äòáù àëä ë"áã çâ" ïéèòîúî ë

 åäééãåçì ìàøùé ïéèìù äàðéîú àîåéáå ïéëìåäå

                                                           

 ).א"ד( ובחג המצות א
 .)א"ד( כפליים ב
 ).א"ד( ליעקב אבינו ג



úéùàøá 

1166 

 ומקריבים ,שולטים ישראל לבדם בעולם
שבעה " . סוד היחוד, איל אחד,דפר אח
 ,"שעיר עזים" . כנגד שבע דרגות,"כבשים

אף על גב שבאותו זמן הקדוש ברוך הוא 
 עם כל זה ישאר ממנו ,יעבירנו מן העולם

 ובאותו זמן .שלא יתבטלו מפריה ורביה
חצים " ,יצאו מים חיים מחכמה העליונה

וחצים " , זה חסד עליון"אל הים הקדמוני
 זו גבורה תחתונה וגבורה "וןאל הים האחר

 בצד האש ובצד ,"רףובקיץ ובח" .עליונה
 אלא הכל , שלא ישאר דין בעולם.המים

  .רחמים וחיים וחרות בעולם

 àãåçéã àæø ãçà ìéà ãçà øô ïéáéø÷îå àîìòá
 íéæò øéòù ïéâøã äòáù ìá÷ì íéùáë äòáù

òà"á÷ äéðéøáòé àðîæ àåääáã â" àîìòî ä
ëò" äéáøå äéøôî ïåìèáúé àìã äéðî øàúùé ã

íééç íéî ïå÷ôé àðîæ àåääáåàäàìò äîëçî  
) äéøëæç ãé( ãñç àã éðåîã÷ä íéä ìà íéöç 

øåáâ àã ïåøçàä íéä ìà íéöçå äàìò" äàúú ä
øåáâå" àùàã àøèñá óøåçáå õé÷á äàìò ä

 àìà àîìòá àðéã øàúùé àìã àéîã àøèñáå
àîìòá åøéçå íééçå éîçø àìë:  

 , בחג הזה עושים נסוך המים,ובא וראה
 מששת ימי ב באותם שיתים,שפע של חסד

שבעת הימים העליונים  וכל ,בראשית
מקבלים מאותם מים חיים שיוצאים 

 ובאיזה מקום .מירושלים העליונה הטמירה
 ג באותם שיתים,רמוז על אותם מים חיים

 ,וחסידים וצדיקים שמחים בהלולא הזו
משום שרומז לאותו הטוב שעתיד הקדוש 
ברוך הוא לעשות כשיעביר הקדוש ברוך 

תם  שירדו או,מאה מן הארץוהוא את הט
 באותו ,דמים טהורים באותם השיתים

 והם שלשה ,ים האחרוןההוא  ,מזבח עליון
 שמונה עשרה ביצים כנגד צדיק .גים מיםול

 ועל ידו המים יורדים ,שנקרא חי העולמים
 כשהלל הזקן ,ובא וראה. הבאותם שיתים

 , אמר אם אני כאן,היה שמח בהלולא הזו
  היה. מי כאן, ואם אין אני כאן,הכל כאן

 אם שכינה שנקראת אני ,רומז ואומר
 אותו מקום שנקרא . הכל כאן,שורה כאן

 מי , ואם אין אני כאן.וג בהו להזדאכל שב
 משום , שהרי לא חשוב טוב שלם,כאן

 אבל .ששכינה לא שורה בארץ הקדושה
ושאבתם " אז כתוב ,שלמו אותם פריםנכש

 , מי הם".ני הישועהימים בששון ממעי
 ,קים בישועה הזאתנות שמרייששה מעי

 משום ששכינה ,ואז העולם כלו בשמחה
 ,מאת שאר העמיםויוצאת מתוך אותה ט

  ".ביום השמיני עצרת תהיה לכם"לכן 

 òéáð íéîä êåñð ïéãáò àâç éàäá éæç àúå
úéùàøá éîé úùùî ïéúéù ïåðéàá ãñçãå 

 íéî ïåðéàî ïéìá÷î ïéàìò ïéîåé äòáù ïåäìëå
 äàìò íìùåøéî ïé÷ôðã íééç øúà ïàáå àøéîè

 éãéñçå ïéúéù ïåðéàá íéç íéî ïåðéàì æéîø
àìåìä éàäá ïàãç é÷éãöåæ àåääì àæéîøã ïéâá 

á÷ ïéîæã åáéè"á÷ øáòé ãë ãáòîì ä" åáéàñ ä
 ïåðéàá íéøåäè íééç íéî ïåðéà ïåúçéã àòøàî
 ïåøçàä íé àåää äàìò çáæî àåääá ïéúéù

é íéî ïéâåì àúìú ïåðéàå"ãö ìá÷ì íéöéá çé" ÷
ç éø÷àã" ïåðéàá ïéúçð íéî äéãé ìòå íéîìåòä é
úå ïéúéù" àìåìä éàäá éãç äåä ãë ï÷æä ììä ç

 éî ïàë éðà ïéà íàå ïàë ìëä ïàë éðà íà øîà
ðà éø÷àã àúðéëù éà øîàå æéîø äåä ïàë" é

÷àã àøúà àåää ïàë ìëä ïàë àéøùéøë " ì
 ïàë éî ïàë éðà ïéà íàå äá àâååãæàì éúàã

ç àì àäãáéùà àúðéëùã ïéâá àîéìù åáéè 
 åîìúùé ãë ìáà àùéã÷ àòøàá àéøù àì

éãë íéøô ïåðéàïáéúë ) â áé äéòùé( íúáàùå 
 úéù ïåðéà ïàî äòåùéä éðéòîî ïåùùá íéî
 àîìò ïéãëå äòåùé éàäá ïé÷éøî ïåðéàã éðééòî
 àåää ïéáî àúðéëù à÷ôðã ïéâá äåãçá äéìåë

âá ïéîò øàùã åáéàñ"ë)  èë øáãîáäì( íåéá 
íëì äéäú úøöò éðéîùä:  

                                                                                                                                                                                     

  ).ג"ב ק ע"ה ח"דע(בינה ' פי א
 ?חללים ב
  .ל"כנ ג
  .ל"כנ ד
  .ל"כנ ה
 ).א"ד(ל השיתין מששת ימי בראשית נברא " המזבח אשר עליהן אמרו רזו תחת באותן הנקבים שהיו
 ).א"ד( בשמחת נסוך המים ז
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 ונסוך , ערבה, עשר נטיעות,בא וראה
 שאר הדברים . הלכה למשה מסיני,המים

 אלא , למה. וכאן הלכה, תורה,של התורה
 תורה ,משום שמקום זה שנקרא הר סיני

שבעל פה למדה את משה לקשר קשרי 
אותן עשר נטיעות שנטע הקדוש . האמונה

ותו מקום  שאחז אותן בא,ברוך הוא
 ויעשו פרי באותו ,שנקרא ערב שביעית

 כדי שיבא מזון לעולם בשביעית ,בית סאה
 שאין להם מזון אלא מאותה שנה ,הזו

 זהו שכתוב .ששית שזורעים בה זרעים
 מה ".זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חסד"

שזורעים יהיה לאותו מקום שנקרא צדקה 
 אז יהיה ,"וקצרו לפי חסד" ואז ,מהישל

  . זה אברהם, ומי הוא לפי חסד.העליוןטוב 

éæç àúà íéîä êåñðå äáøò úåòéèð øùò 
 äøåú àúééøåàã éìî øàù éðéñî äùîì äëìä

î äëìä àëäå" éø÷àã àøúà éàäã ïéâá àìà è
òáù äøåú éðéñ øä" äùîì äéì úôéìåà ô

 ïéòéèð øùò ïåðéà àúåðîéäîã ïéøù÷ àøù÷ì
á÷ áöðã"ã àøúà àåääá ïåì ãéçà àäã ä éø÷à

 ïéâá äàñ úéá àåääá éøô ïåãáòéå úéòéáù áøò
 ïåì úéìã úéòéáù éàäá àîìòì àðåæî éúééã
 äá ïéòøæã äàúéúù àúù àåääî àìà àðåæî

ää ïéòøæ" ã)áé é òùåä ( åøö÷ ä÷ãöì íëì åòøæ
 éø÷àã àøúà àåääì àäé ïéòøæã äî ãñç éôì

ñç éôì åøö÷ ïéãëå àîéìù ä÷ãö àäé ïéãë ã
îå äàìò åáéè åäéà ïàéôáíäøáà àã ãñç :  

 למטה שבעה מעשים יש ,בא וראה
 זהו ,ם העליונה כנגד הֵא, זריעה.ביניהם

 כנגד דרגת , קצירה".ם זרעכהא ל"שכתוב 
 ".קצרו לפי חסד" זהו שכתוב ,אברהם

 שעושה דין , כנגד דרגת יצחק,דישה בחרוץ
 , דין מפריד ממנו.ומפריד תבן מאותו בר

ץ וכמ" ואז הוא ,ולםועושה דין ברשעי הע
 , זו הדרגה של יעקב, ורוח הזו".לפני רוח

 ואותו . וכנגדו זורה,"ותחי רוח יעקב"
 כנגד דרגת , טוחן.תן לאש למאכליץ נוהמ

 כנגד , אופה. כנגד דרגת אהרן, לש.משה
 צדיק באותו י ונעשה לחם ביד,דרגת צדיק

נתן לחם לכל " זהו שכתוב .אור שיש בציון
 ואחר כך לאותו ,"כל" בתחלה ל".בשר

  מקום שנקרא 

 ïåäéðéá úéà ïãéáéò äòáù àúúì éæç àúå
òéøæ"ää äàìò àîéà ìá÷ì ä" ã) æî úéùàøá

âë (øéö÷ òøæ íëì àä"á÷ì äìàâøã â íäøáàã 
ää" ã)áé é òùåä (ùéã ãñç éôì åøö÷" õåøçá ä

âøã ìá÷ìäé ïáú ùéøôàå àðéã ãéáòã ÷çöéã 
ãáòå äéðî ùéøôà àðéã øá àåääî àðéã 

 åäðéà ïéãëå àîìò éòéùøá)ä äì íéìäú ( õåîë
á÷òéã àâøã àã çåø éàäå çåø éðôì)  úéùàøá

æë äî(øåæ äéìá÷ìå á÷òé çåø éçúå " àåääå ä
çåè ìëéîì áéäééúà àùàì õåî" àâøã ìá÷ì ï

ì äùîã"ôåà ïøäàã àâøã ìá÷ì ù" ìá÷ì ä
éãöã àâøã"çì ãéáòúàå ÷" ÷éãöã éåãéá í

 úéàã øåà àåääáää ïåéöá" ã)äë æì÷ íéìäú (
ëì àúéîã÷á øùá ìëì íçì ïúåð" øúáìå ì

éø÷àã øúà àåääì  
  áñø óã /à  א/רסב
ובשנה .  זה הקיום, ומה זה לחם.בשר

 אלא ,השביעית הזו לא עושים מלאכה
שנה מאוכלים אותו לחם שנתן להם 

 וכל . וכל העולמות נחים בשמחה,הששית
 ,ום זה כולם שוים במק,העניים והעשירים

שהרי כל התחתונים נזונים משנה 
 ואם אדם עושה סחורה .השביעית הזו

 המקום הזה של עניות מונע ,רותיבאותם פ
 . ולכן מונע ממנו ברכות,ממנו ברכות

וצריך אדם להראות שלארץ הקדושה הזו 

 àúù éàäáå àîåé÷ àã íçì éàîå øùá
 àåää ïéìëà àìà àúãéáò ïéãáò àì àúòéáù
 åäìëå äàúéúù àúùî åäì áéäééúàã íçì

á ïéîìò åäìë éøéúòå éðëñî åäìëå ïéçééð äåãç
 àúù éàäî éàúú åäìë àäã øúà éàäá ïééååù
 ïéøéô ïåðéàá ãéáò ùð øá éàå ïéðæúî àúòéáù
 äéðî òðî àúåéðòã àøúàã éàä àúøåçñ

âá ïàëøá" ùð øá éòáå ïàëøá äéðî òðî ë
á÷ã àùéã÷ àòøà éàäá äàæçàì" äéì úéà ä

                                                           

 ).ה"של(א "ו ע"ב ודף ט"ד ע"ט דף יי עיין בחיא
á  éôì)ôã"å.( 

 ).א"ד(נגד המדה  כג
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 ,של הקדוש ברוך הוא יש נחת עם בעלה
 ,והקדוש ברוך הוא נותן לחם לכל הזה

 ,"בשר מבשרי"ם שנקרא לאותו מקו" כל"ו
 אלא אותם ספיחי ,ואין לה אור משלה

וצריך אדם . הששית שנזרעו בה ממילא
באותו ערב שביעית לעשות מלאכת הארץ 

 ,שלמו בהנבאותן עשר נטיעות ש
פרד י ולא ת,חד הארץ הזו עמהםישתתי
 נטיעה שנטע , ואף היא תקרא נטיעה.מהם

 כדי שלא ימנע ממנה ,הקדוש ברוך הוא
 טוב שיש לה עם בעלה מנוחה אותו

 , ולכן נברא אדם ביום הששי.בשביעית
 ,וגה עמו בת זוגו להתענג בשבתווהזד

 ותוגה צדק עם ששי לתת אורוועכשיו הזד
  .להר סיני הזה

á÷å äìòáá àçééð"éàäì íçì áéäé äë "ëå ì" ì
 éø÷àã àøúà àåääì)âë á úéùàøá (ùá" ø

 éçéôñ åäðä àìà äìéãî àøåäð äì úéìå éøùáî
 ùð øá éòáå àìéîî äá åòøãæàã äàúéúùã
 àòøàã àúãéáò ãáòîì úéòéáù áøò àåääá
 éàä ãçéúúã äá åîéìúùà ïòéèð øùò ïåðéàá

à àéä óà éø÷úúå åäééðî ùøôúú àìå åäá àòø
÷ áöðã åáéöð äòéèðá" äðéî òðîúé àìã ïéâá ä

 úéòéáùá àçééð äìòá íò äì úéàã åáéè àåää
âá" úâååãæàå éøáúà äàúéúù àîåéá íãà ë

 àúùäå àúáùá àâðòúàì äéâåæ úá äéîò
ãö úâååãæà"øéäð áäéîì äàúéúùá ÷ïà éàäì 

éðéñ øä:  
וג ו הר חורב נקרא כשמזד,ובא וראה

ו " ואם בני אדם מפרידים וא,ו"עמו וא
 , שהרי כתוב חרב,' נקרא חרב לה,ממנה

 לכן הלכה למשה מסיני ,ועושה נקמות
 שיכללו אותה עם אותם ,תורה שבעל פה

 ויבא מזון ,עשר נטיעות ערב שביעית
 שהוא מקום שאין לו ,לעולם בשביעית
ובא . ו"תן לו מאותו ואואור אלא מה שנ

 והפרידו , כשעשו ישראל את העגל,וראה
הפרידו ממנו  ש,הברכות מהר חורב הזה

 באותן נטיעות מה ,ו וקצצו בנטיעות"וא
ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר " ,כתוב
 תפלין של ראש , אותו תכשיט עליון".חורב

 ,וזרוע ששמים ביד כהה הסירו מהם
 , מהר חורב,ומאיזה מקום נתן להם

נרגן מפריד " וכעת .ו"ג עמה ואוכשהזדו
י לכן בנ.  ועוררו עליהם את החרב,"אלוף

 זהו , נפרעו מהם,לוי שעשו לויה למקום זה
ויעמד משה בשער המחנה ויאמר "שכתוב 

 שהרי ".אלי ויאספו אליו כל בני לוי' מי לה
 ואמר להם . אלא לויה,רודילא עשו פ

עברו ושובו משער ' כה אמר ה" ,משה
הזאת נתנה " כה" משום שה".לשער במחנה

 זה ,"כה" ומיהו .להם רשות לעשות דינים
 ולכן הרגו מהם כשלשת אלפי .חורבהר 
 כנגד , לא נאמר שלשת אלא כשלשת.איש

אותן שלש דרגות שהיו ממלאות את הבאר 

úå"àå äéîò âååãæà ãë éø÷úà áøåç øä ç" å
àå ïéùøôî àùð éðá éàå"ééì áøç éø÷à äðéî å '

âá ïéî÷åð àãáòå áéúë áøç àäã" äëìä ë
òáù äøåú éðéñî äùîì"åðéàá äúé ïåììëéã ô ï

 àîìòì àðåæî éúééå úéòéáù áøò ïòéèð øùò
 äî àìà àøåäð äì úéìã àøúà àåäã úéòéáùá

àå àåääî äì áéäééúàã"úå å" ãë ìàøùé ç
 áøç øä éàäî ïàëøá åùéøôàå àìâò åãáò

àå äéðî åùéøôàã" ïåðéàá úåòéèðá åöéö÷å å
áéúë äî ïòéèð) å âì úåîù( ìàøùé éðá åìöðúéå 

ää áøåç øäî íéãò úà ïéìôú äàìò éãò àå
òøãå àùéøãà ïåäðî åàéãòà ääë ãéá ïééååùã 

 âååãæà ãë áøåç øäî ïåì áéäééúà øúà ïàîå
àå äá"àúùäå å) çë æè éìùî( ãéøôî ïâøð 

óåìàáâá áøç ïåäéìò åøòúàå " åãáòã éåì éðá ë
ää ïåäðî åòøôúà àøúà éàäì äéåì" ã) úåîù

åë áì ( éî øîàéå äðçîä øòùá äùî ãîòéåééì '
 åãáò àì àäã éåì éðá ìë åéìà åôñàéå éìà

äéåì àìà àãåøôâ äùî ïåì øîàå )æë íù ( äë
éé øîà ' ïéâá äðçîá øòùì øòùî åáåùå åøáò
ë éàäã" ïàîå ïéðéã ãáòîì àúåùø ïåì úáäé ä
ë åäéà"âáå áøç øä àã ä" ïåäðî åìè÷ ë

 àìà øîúà àì úùìù ùéà éôìà úùìùë

                                                                                                                                                                                     

à  åøéäð)ôã"å.( 
ש "הקדו(הם מקצצים בנטיעות , המשתמשים בקבלה מעשית בלי כוונת וידיעת יחודי השמות למעלה ב
  ).ד"נב ע
 ).א"ד(' ווג מלשון לוית חן וגויבור וזי חג
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והנה שם שלשה עדרי " זהו שכתוב .הזו
 משום שהם גרמו ,"בצים עליהוצאן ר

תה ולכן צו.  והרי בארוה,שיסתלקו ממנה
תורה שבעל פה הזאת את משה על אותן 

יפו את המזבח  שיק,עשר נטיעות וערבה
 כנגד שתי דרגות ,הזה עם אותם ערבי נחל

 ואז ,ם נצח והודבאות ,שמקיפים למעלה
סוך המים אותם מים חיים שבאים ייעשו נ

 ולא ימנעו ממזבח הזה הטוב ,על ידי צדיק
 כל שאר ימות השנה ,ובא וראה. העליון

 רומז לדין ,עושים במזבח הזה נסוך היין
בל בחג  א.שנכנס בה לדון את העולם

 שהרי חיים ואור ,עושים אף במים חיים
כי מלאה הארץ דעה את " .נוסף באותו זמן

  ".כמים לים מכסים' ה

àúìú åäðä ìá÷ì úùìùëàã åäã ïéâøå ïééìî 
ää øàá éàäì" ã)á èë úéùàøá( íù äðäå 

 åîøâ ïåðéàã ïéâá äéìò íéöáåø ïàö éøãò äùìù
äðî ïå÷ìñéãïåáâá äåî÷åà àäå " äéì úãé÷ô ë

òáù äøåú éàä" ïòéèð øùò ïåðéà ìò äùîì ô
 ìçð éáøò ïåðéàá çáæî éàäì ïåôé÷éã äáøòå

öð ïåðéàá àìéòì ïéôé÷îã ïéâøã ïéøú ìá÷ì"ç 
åäå" íééç íéî ïåðéà íéîä êåñð ïåãáòé ïéãëå ã

ò ïééúàã" åáéè çáæî éàäî ïåòðîé àìå ÷éãöã é
úå äàìò" çáæî éàäá àúùã éîåé øàù ìë ç

 ïãéîì äá ìééòã àðéãì æéîø ïééä êåñð ïéãáò
 àäã íééç íéîá óåà ïéãáò âçá ìáà àîìò

àðîæ àåääá óñåúà åøéäðå íééç) è àé äéòùé( 
àä äàìî éëéé úà äòã õø 'íéñëî íéì íéîë:  

 אחת ,עשר פעמים נמנו ישראל
כל הנפש לבית " שכתוב ,בירידתם למצרים

 , ואחת בעליתם.' וגו"יעקב הבאה מצרימה
מש ו ושתים בח".כשש מאות אלף"שכתוב 

 , אחת בבזק, ושתים בימי שאול.הפקודים
ויתן יואב " , ואחת בימי דוד.ואחת בטלאים

 ואחת ".אל המלךאת מספר מפקד העם 
 ואחת ".כל הקהל כאחד" ,בימי עזרא
רנה הצאן על ידי וד תעבוע" ,לעתיד לבא

 זה אדם ,"אשרי אדם מצא חכמה". "מונה
 ,העליון שהשרה עליו הטוב של העתיק

 כמו שנאמר , כשמגיעה החכמה,אימתי
 זה ".'מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה"

 זו , ומהי החכמה הזו.הרצון של העתיק
מה זעירה שהיא גדולה בהתחברות חכ

 כמו ,"מצא" מה זה "מצא" .למעלה
 שצריך ,"ואדם יפיק תבונה" .שנמצאת בכל

מק העליון ון ולהסתכל ולהוציא מהעילעי
 ועל ידי מי היא ,תבונה להאיר לחכמה הזו

 על ידי האדם העליון שמפיק רצון ,נאורה
  .מלמעלה להאיר לה

úãéøéá úçà ìàøùé åðîð íéîòô äøùò ï
áéúëã íéøöîì) æë åî úéùàøá( ùôðä ìë 

åëå äîéøöî äàáä á÷òé úéáì ' ïúééìòá úçàå
 áéúëã)æì áé úåîù ( íéðùå óìà úåàî ùùë

à ìåàù éîéá íéðùå íéãå÷ôä ùîåçá 'àå ÷æáá '
àå íéàìèá 'ãåã éîéá) á ìàåîù 'è ãë( ïúéå 

àå êìîä ìà íòä ã÷ôî øôñî úà áàåé ' éîéá
àøæò) ãñ á àøæò(ë àë ìä÷ä ì 'àå ' ãéúòì
àáì) âé âì äéîøé(ò ïàöä äðøåáòú ãåò éãé ì 

 äðåî)& ( äàìò íãà àã äîëç àöî íãà éøùà
 àèî ãë éúîéà à÷éúòã åáéè éåìò éøùàã

ãë äîëç"à) áë çé éìùî( áåè àöî äùà àöî 
ééî ïåöø ÷ôéå ' éàä åäéà éàîå à÷éúòã àåòø àã

 àáøáø àéäã àøéòæ äîëç àã äîëç
áçúàá ïåâë àöî éàî àöî àìéòì àúåø

 àìëá úçëúùàã)& (àåã éòáã äðåáú ÷éôé í
 äàìò à÷îåòî à÷ôàìå àìëúñàìå àðééòì

òå äîëç éàäì àøäðàì äðåáú" ïàîã é
ò úøéäðúà" àìéòìî ïåöø ÷éôîã äàìò íãà é
äì àøäðàì:  

   ìù íéùãç íéðå÷ú óåñá åøéäèá ïéúéðúî
ñã ùãç øäåæ"ò è" äàéöéðéå ñåôãáå ãè óã" ì

ò"ø çúô àðëùîã ïéæøá ã ' øäæä äæá éñåé
 ÷ìçáá 'ò èð÷ óã"ò ñ÷ ãò à"á:  

ò æè óã óåñì êééù"à:  
                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד( כנגד אלו שלשה א
á  äðî)ôã"å.( 
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ב " מצאתי כתוב שם בן י,רבי בנימן לוי
ו במספר " תה,אותיות יה יה וה וה וה יה

 .י"ד שד"ש' אותיות גימטריא ש' קטן עם ג
' בהו במספר קטן גימטריא צבאות כזה ב

   חשך.ה בהו"ב

ë ïîéñ"åà   
é ïá íù áåúë éúàöî éåì ïîéðá éáø" á

Âé úåéúåàÂé äÂå äÂå äÈå äÄé ääú ä"îá å"â íò ÷ '
îéâ úåéúåà 'ù 'ù"ãù ã"îá åäá é"îéâ ÷ '

á äæë úåàáö 'á"äá ä"êùç å  
  áñø óã úåèîùä/á  ב/רסב

 .במספר קטן עם הכולל גימטריא אלהים
רוח במספר קטן עם הכולל בגימטריא 

 רעש במספר קטן עם .פר קטןה במס"יהו
 קול דממה דקה .הכולל גימטריא בהו

ב יותר " וי,ה"במספר קטן עם הכולל יהו
דקה  .ב הנמסר לאליהו במערה"כנגד שם י

וכן . ק"יב' אותיות גימ' במספר קטן עם הג
דקה במספר קטן עם השלשה אותיות 

  .ן" נלעד.ק"גימטריא יב

îá"îéâ ììåëä íò ÷ 'éäìà"îá çåø í"ò ÷ í
îéâá ììåëä 'åäé"îá ä"îá ùòø ÷" ììåëä íò ÷

îéâ 'äá"îá ä÷ã äîîã ìå÷ å"åäé ììåëä íò ÷" ä
éå"é íù ãâðë øúåé á" äøòîá åäéìàì øñîðä á

îá ä÷ã"âä íò ÷ 'îéâ úåéúåà 'áé" íò ä÷ã ïëå ÷
âä 'îéâ úåéúåà 'áé"ãòìð ÷"ï:  

 , לאדם שנוצר בחכמה,ת דומה"למה בי
ף " והאל,ניושסתום מכל צד ופתוח מלפ

 כי היא , רוצה לומר.פתוחה מאחריו
 ויש לה פתח ,פתוחה לקבל מן הכתר

   .להשפיע לאחרים

 æë ïîéñ- øéäáä øôñáò åì óã " úìçúá á
éäìà àøá úéùàøá øîàîä"í  

éá äîì" äîëçá øöåðù íãàì äîåã ú
ìàäå åéðôìî çåúôå ãö ìëî íåúñù" äçåúô ó

ø åéøçàî"ëä ïî ìá÷ì äçåúô àéä éë ì ùéå øú
íéøçàì òéôùäì çúô äì:  

 ,ומנין לנו ששמים הם הקדוש ברוך הוא
 האם ".ואתה תשמע השמים"שכתוב 

 ,שלמה מתפלל אל השמים שישמעו תפלתו
 ולמה נקרא .אלא שנקרא שמן על שמו

 , ומלמד,ל כמו ראשו אלא שהוא עג,שמים
המים מימינו ואש משמאלו והוא ש

ס  ומכני, מאש וממים, שא מים.באמצע
 בא האש ומצא מצדו מדת .ביניהם שלום

 , בא מים ומצא מצדו מדת המים.האש
 םֵה ַמ".עשה שלום במרומיו"והיינו 
 מלמד שגבל הקדוש ברוך הוא אש ,השמים

 ועשה מהן ראש ,ומים וטפחן זה בזה
  ".ראש דברך אמת" שנאמר ,לדבריו

ë ïîéñç - øéäáä øôñâò àì " íéîùä úà á
åëå'  

ðîå" éåä íéîùã ìá÷"äãáéúëã ) à íéëìî ' ç
áì(íéîùä òîùú äúàå ä ììôúî äîìù åèà 

 ïîù àø÷ðù àìà åúìôú åòîùéù íéîùä ìà
 åîë ìåâò àåäù àìà íéîù àø÷ð äîìå åîù ìò
 àåäå åìàîùî ùàå åðéîéî íéîù ãîìîå ùàø
 íäéðéá ñéðëîå íéîîå ùàî íéî àù òöîàá
 àá ùàä úãî åãöî àöîå ùàä àá íåìù

äíéîåî àöîå åðééäå íéîä úãî åãö) á äë áåéà( 
 ìáâù ãîìî íéîù éàî åéîåøîá íåìù äùåò

á÷ä" ùàø ïäî äùòå äæá äæ ïçôèå íéîå ùà ä
øîàðù åéøáãì) ñ÷ èé÷ íéìäú( êøáã ùàø 

ò úîà"ë:  
   ãç åäìëå øîàîä óåñ øçà íù  

                                                           

 ##*מקור א
 .אות יג ב
 .'אות ק ג
 ).ו"לש(ב "ג שו ע"א ח"ב קטז ע"ח ד
  ).ב"ש פח ע"הקדו(א מכונה שמים "ז ה

å  íéî)ôã"å.( 



úéùàøá 

1171 

 בזמן שהקדוש ".והארץ היתה תהו"
 היה בונה ,ברוך הוא היה בקלפות האלה

ו שאין בארנ והרי . ומחריבןעולמות
 ונהר שהוא צדיק ,השפעה בכל העולמות

 בעולם הזה ,יחרב ויבש בשני העולמות
 ויש מי שאומר שעלה .ובעולם הבא

 ואמר ,במחשבתו לבנות עולמות ולהחריבן
 אלה . לירוצים לי וזה לא ממרוציםזה 

 ,"את השמים ואת הארץ"שנאמר בהם 
 והאחרים שנאמר בהם ,מועילים לי

 שמראה על ,"והארץ היתה תהו ובהו"
עולמות שעלה ברצונו לבנותם ולא עשה 

 ובזמן ".תהו ובהו" עליהם נאמר ,אותם
 נאמר ,פות הללוישהקדוש ברוך הוא בקל

תהו ". סכת בענן לך מעבור תפלה"בו 
 ,"ויהי הענן והחשך" עליהם נאמר ,וחשך

 המח מבפנים שתלוי .ואלו קלפות האגוז
ה שהוא לא מקבל "יהולארבעה צדדים זה 

הלוא כה דברי כאש " כמו שנאמר ,מאהוט
מאה כך ו מה אש לא מקבלת ט".'נאם ה

 ובזמן שמתגברות .מאהושמו לא מקבל ט
 , התפלה,פות הללו ונשברות מהאגוזיהקל

 עולה לבעלה שהוא ,י" אדנ,שהיא שכינה
 שבזמן שהוא מתכסה . ומעלה הכל,ה"יהו

ניה  היא נקראת ע,ממנה בקלפות הללו
 ואין לה אלא מה שנותנים עבדים ,יבשה

  .בחשאי

èë ïîéñà   
åäú äúéä õøàäåá )á à úéùàøá ( àðîæá

á÷ã" ïéîìò äðåá äåä ïéôéì÷ ïéìàá äåä ä
 ïéîìò ìëá äòôùä úéìã äåî÷åà àäå ïáéøçîå

 ùáéå áøçé ÷éãö åäéàã øäðå)ä èé äéòùé( 
 úéàå éúàã àîìòáå ïéã àîìòá ïéîìò ïéøúá

î"÷éìñã ã ïáéøçäìå ïéîìò éðáîì äéúáùçîá 
 ïéìà éì ïééðäî àì ïéãå éì ïééðäî ïéã øîàå

 ïåäá øîúàã)à à úéùàøá ( úàå íéîùä úà
 ïåäá øîúàã ïéðøçàå éì ïééðäî õøàä) úéùàøá

á à ( ïéîìò ìò éæçàã åäáå åäú äúéä õøàäå
 åäééìò ïåì ãéáò àìå ïåì éðáîì äéúåòøá ÷éìñã

àðîæáå åäáå åäú øîúàá÷ã " ïéôéì÷ ïéìàá ä
äéá øîúà) ãî â äëéà( øåáòî êì ïðòá úåëñ 

øîúà åäééìò êùçå åäú äìôú) ë ãé úåîù( 
 àçåî àæåâàã ïéôéì÷ ïéìàå êùçäå ïðòä éäéå

åàâìîâàéìúã ããì  'åäé àã ïéøèñ" àì åäéàã ä
ãë åáàñî ìéá÷"à) èë âë äéîøé( äë àìä 

éé íàð ùàë éøáã ' äàîåè ìá÷î àì àùà äî
 ïéøáâúîã àðîæáå äàîåè ìá÷î àì äéîù éëä
 éäéàã àúåìö àæåâàî ïåøáúàå ïéôéì÷ ïéìà

åäé åäéàã äìòá éáâì à÷ìñ éðãà àúðéëù" ä
 ïéìàá äðéî éñëúî åäéàã àðîæáã àìë ú÷éìñå
 äì úéìå àùáé äéðò úàéø÷úà éäéà ïéôéì÷

éàùçá ïéãáò ïéáäéã äî àìà:  
 ובאותו זמן שמתפשט הקדוש ברוך הוא

ולא יכנף עור " נאמר ,מן הקלפות הללו
 ומה ".אות את מוריךומוריך והיו עיניך ר

מלא כל הארץ " נאמר בה ,שהיתה יבשה
 , הקרבן שלו, ונקראת הברכה שלו,"כבודו

 ועולה אל .ששורף כל הקלפות הללו
 שכתוב , העולה שלו,הקטורת הקשר שלו

 בתפלת ,"להוהיא הע" ".להוזאת תורת הע"
 אליו בתפלת מנחה ,"להוא העהי" ,שחרית

 שהיא גן ,בכמה ריחות ובשמים של גן עדן
 ".תי כלהוגן נעול אח" זהו שכתוב .התורה

. סתומה שלא נפתחת אלא רק לבעלה
 שהוא ,"אדני שפתי תפתח" ,וכשיבא בעלה

á÷ã àðîæ àåääáå" ïéôéì÷ ïéìàî èùôúà ä
øîúà) ë ì äéòùé( åéäå êéøåî ãåò óðëé àìå 

úà úåàåø êéðéò  øîúà äùáé äåäã äîå êéøåî
 äá)â å íù (ééø÷úàå åãåáë õøàä ìë àìî '

äéìéã àðáø÷ äéìéã äëøáäéìéã äìåò  ãé÷åàã 
÷éìñå ïéôéì÷ ïéìà ìëà àøåù÷ úøè÷ éáâì 

éãáéúëã äéìéã äìåò äéì) á å àø÷éå( úøåú úàæ 
 àéä úéøçùã àúåìöá äìåòä àéä äìåòä
 ïéçéø äîëá äçðîã àúåìöá äéáâì äìåòä

âã ïéîñåáå"ää àúééøåàã ïâ éäéàã ò" ã)äéù" ù
áé ã ( úçúôúà àìã àîéúñ äìë éúåçà ìåòð ïâ

                                                           

 .ג"ח לא ע"תז א
 ).א"נ(א "ע' מ דף ס" מפורש בסהב
א " עזב ובפרשת פנחס דף רכ"פרשת שמות דף טו עבלקמן ' קליפות ועי'  שהמוח היא באגוז לפנים מגג

 ).א"ד(מבואר היטב 
ã  úìúã)ôã"÷.( 
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דלת עליונה נפתחת אליו כתרים עמודי 
 זהו . ומקבלת אותו בשתי זרועות,אמת

י וימינו שמאלו תחת לראש"שכתוב 
 ,ן" וזהו סוד אמ,ה יורד אליה" יהו".תחבקני
 שהוא חבור שני שמות ,י"יאהדונה
 ולכן גדול העונה אמן יותר ,באותיות
 בזמן שהם שנים בראש .מהמברך
 ,אבל כשהם בראש הרשעים. הצדיקים

ני ואל תרא" ,כנסת ישראל אומרת להם
 מאלה ששורים לפתות ,"שאני שחרחרת

מפתים את ישראל  כמו שהיו ,לבני אדם
וירא העם " זהו שכתוב .בעגל בשש השעות

 מה , ובארוה,"כי בשש משה לרדת מן ההר
שש שעות עשו את  אלא ְב,"ששֹב"זה 

אך " זה שכתוב . כדי להפרידם משבע,העגל
 חלק ,"אך" ".רוביום הראשון תשביתו שא

 ,ולכן אמרה כנסת ישראל. בין שש לשבע
' מני ו גרמו שהסתלק מ,"ששזפתני השמש"

   ,שהוא השש

 äìòá éúéé ãëå äìòá éáâì àìà)æé àð íéìäú (
àðã"éàã çúôú éúôù  éäéààááà äàìò 

 äéì úìéá÷å èåù÷ ïéëîñ ïéøúë éáâì çúôúà
ä ïéòåøã ïéøúáãáéúëã àåä à) å á øéù( 

åäé éð÷áçú åðéîéå éùàøì úçú åìàîù" úéçð ä
îà àæø àåä àãå äáâì"äàé ï"ãåäéàã éäðå 

ïååúàá ïäîù ïéøúã àøåáçáâáå " äðåòä ìåãâ ã
 àùéøá ïéøú ïåðéàã àðîæá êøáîä ïî øúåé ïîà

öãë àéáééçã àùéøá ïåðéà ãë ìáà àéé÷éã" é
åäééáâì úøîà) å à íù( éðàù éðåàøú ìà 

 äîë àùð éðáì äàúôì ïééøùã ïéìàî úøçøçù
ää ïéúòù úéùá àìâòá ìàøùéì ïéúôî ååäã" ã

)à áì úåîù( ïî úãøì äùî ùùá éë íòä àøéå 
 ïéúòù úéùá àìà ùùá éë éàî äåî÷åàå øää

àùøôàì ïéâá àìâò úé åãáòää òáùî ïåì " ã
)åè áé íù( êà øåàù åúéáùú ïåùàøä íåéá êà 

âáå òáùì ùù ïéá ÷ìç" ìàøùé úñðë äøîà ã
å éðî ÷ìúñàã åîøâ ùîùä éðúôæùù ' éäéàã

ùùä  
  âñø óã úåèîùä/à  א/רסג

ואור השש שהיה מאיר בסתר של שש 
' אלהינו ה' שמע ישראל ה" שהם ,בותית

 ,ונם נחר גר,"בני אמי נחרו בי" ".אחד
רוממות " שנאמר בה ,שבטלו קריאת שמע

ני נטרה את ושמ" ולכן ,"אל בגרונם
 ולכן .מות ערב רבו שהם שאר א,"הכרמים

 ולכן אותם ערב רב ,"כרמי שלי לא נטרתי"
  .מצליחים בכל

 ïéáéú úéùã àøúñá øéäð äåäã ùùä øåàå
ïåðéàã) ã å íéøáã(éé ìàøùé òîù  'éé åðé÷ìà '
 ãçà)å à øéù ( éðá íðåøâ øçð éá åøçð éîà

÷ åìéèáã"äéá øîúàã ù) å èî÷ íéìäú( 
âáå íðåøâá ìà úåîîåø" úà äøèåð éðåîù ã

âáå áø áøò ïéîåà øàù ïåðéàã íéîøëä" ã
)äéù"å à ù (âáå éúøèð àì éìù éîøë" ïåðéà ã

àìëá ïéçéìöî áø áøò:  
 שנאמר בהם ,כתנות עור חשוכי העינים

כל על אותם  להסת,"ותכהין עיניו מראות"
נפתחו השמים ואראה "שנאמר בהם 

 אור ]פעמים[ שהם חמש ,"מראות אלהים
 . כתנות אור הם,שבמעשה בראשית

 , הרי אחד"והארץ" ".והארץ היתה תהו"
 , ארבעה"חשך" , שלשה"בהו" , שנים"תהו"
 וארבעה הם שכלולים . חמשה"תהום"

 והם ארבעה יסודות שהם קלפות ,בגוף

 øåò úåðúë)à à ìà÷æçé ( ïéðééòã ïéëåùç
ãïåäá øîúà) à æë úéùàøá( åéðéò ïéäëúå 

ïåäá øîúàã ïéìàì àìëúñàì úåàøî  åçúôð
éäìà úåàøî äàøàå íéîùä" øåà ùîç ïåðéàã í

 ïåðéà øåà úåðúë úéùàøáã àãáåòã) úéùàøá
á à ( ïéøú åäú ãç àä õøàäå åäú äúéä õøàäå

 ïåðéà òáøàå ùîç íåäú òáøà êùç úìú åäá
 ïìéìëãáòáøà ïåðéàå àôåâ ïéôéì÷ ïåðéàã ïéãåñé 

                                                                                                                                                                                     

à  àáá)ôã"å.( 
á "ïååúàá ïäîù"ôãá ÷çîð "÷ , àúéà åîå÷îáå"ïååúà." 
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 ובארוה ,"ץ היתה תהווהאר" ולכן ,האגוז
 שכך דרך הקלפות ,דם לכןו מק,היתה

 זו רוחו של "ורוח אלהים. "שקודמות למח
 מיד שתהא מרחפת על פני מי ,משיח

 זהו שכתוב .להו מיד תהיה גא,התורה
' וישלחהו ה" ".ויאמר אלהים יהי אור"

 , מיד את המשיח שהיה בגן עדן,"אלהים
 ,"וישלחהו מגן עדן"כמו שנאמר בו 

 שהיא ,"ד את האדמהולעב" , ולמה.עדונומ
 מיד שיצא "וישלחהו" בגלל זה .שכינה
את ' וגון מקדם לגן ווישכ. "משם

משיח בן דוד ומשיח בן שהם  ,"הכרובים
ורוח " שנאמר בו ,יוסף שמושך רוח המשיח

 אותו שנאמר בו ,ה" זה שיל,"אלהים
 שכך עולה שילה ,"ואצלתי מן הרוח"

 שמקדים ,"קדםוישכן מ" .כחשבון משה
 כדי שתהיה מרחפת על פני ,שילה לשניהם

.  והרי פרשוה.לה תלויה בוו והגא,התורה
 מיד יהיה ,"ואת להט החרב המתהפכת"

ן מתהפך ממטה " מטטרו. המטה, ומהו,בידו
 מטה זו שכינה , ועוד.לנחש ומנחש למטה

 ,כלפי חסדמטה  , ואם זכו ישראל,תחתונה
 מטה כלפי ,ו ואם לא. ויצאו ברחמים,לימין
 אל אחר , ששם הנחש, לצד הגבורה,חובה

 ונהרג משיח ורבים ,ך דםושמבקש לשפ
 ,"קרושכבי עד הב" ולכן נאמר .מישראל
קר של אברהם שיהיה מטה כלפי ושהוא ב

ואת להט החרב "ובגלל זה . חסד
ר את דרך עץ ו והכל כדי לשמ,"המתהפכת

עץ חיים " שנאמר בה , שהיא תורה,החיים
 , אם זכה אדם.יא תורה שבעל פה וה,"היא

 היא , ואם לאו,היא סם חיים שלו
 והרי פרשוה בעלי .מתהפכת לו לסם המות

 שהמטה שהתהפך כדוגמא .המשנה כך
 ובאותו זמן ימחו מן .לנחש ומנחש למטה

ויעשו כן "העולם כל אותם שנאמר בהם 
  ".מי מצרים בלטיהםוחרט

àæåâàãà äåî÷åàå åäú äúéä õøàäå àã ïéâáå 
 ïéôéì÷ã àçøà éëäã àðã úîã÷î äúéä

éäìà çåøå àçåîì ïéîéã÷îã" àçåø àã í
éôðà ìò úôçøî àäéã ãéî àçéùîã  àéî

÷øåô àäé ãéî àúééøåàãðää à" øîàéå ã
éäìà" øåà éäé í)â íù (åäçìùéå éé 'éäìà" í) íù
âë â (ùî ãéî äîë ïãòã àúðâá àåäã àçé

âî åäçìùéå äéá øîúàã" éàîàå äéìéã ïåãòî ò
âá àúðéëù éäéàã äîãàä úà ãåáòì" ã

âì íã÷î ïëùéå ïîúî ÷åôéã ãéî åäçìùéå" úà ò
 íéáåøëä)ãë íù ( çéùîå ãåã ïá çéùî ïåðéàã

 äéá øîúàã àçéùîã àçåø àëùîã óñåé ïá
éäìà çåøå"ìéù àã í"äéá øîúàã àåää ä 

)îáæé àé øáã( ÷éìñ éëäã çåøä ïî éúìöàå 
 íéã÷àã íã÷î ïëùéå àðáùåçá äùî äìéù
 éåôðà ìò úôçøî àäéã ïéâá åäééååøúì äìéù
 úàå äåî÷åà àäå àééìú äéá àð÷øåôå àúééøåàã

 úëôäúîä áøçä èäì)ãë â úéùàøá(  àäé ãéî
åøèèî äèî åäðéð éàîå äéãéá"ïá êôäúàã 

î ãåòå äèîì ùçðîå ùçðì äèîî àã äè
 ãñç éôìë äèî ìàøùé åëæ íàå äàúú àúðéëù
 àáåç éôìë äèî åàì íàå éîçøá ïå÷ôéå àðéîéì

øåáâã àøèñì" òáúã øçà ìà ùçð ïîúã ä
 ìàøùéî ïéàéâñå çéùî ìéè÷úàå àîã êåôùì

âáå"øîúà ã) âé â úåø( åäéàã ø÷áä ãò éáëù 
âáå ãñç éôìë äèî àäéã íäøáàã ø÷á" úàå ã

úëôäúîä áøçä èäì êøã úà øåîùì àìëå 
 äá øîúàã àúééøåà éäéàã íééçä õò) â éìùî

çé (òáã àúééøåà éäéàå àéä íééç õò" äëæ íà ô
 àéä åàì íàå äéìéã íééç íñ éäéà ùð øá
 éøàî äåî÷åà àäå úåîä íñì äéì úëôäúî
 ùçðì êôäúàã äèîã àðååâë éëä ïéúéðúî

åî ìë àîìò ïî ïåçîúé àåää àðîæáå äèîì ùçð
åðéàïåäá øîúàã ï) áë æ úåîù( ïë åùòéå 

íäéèìá íéøöî éîåèøç:  
àì ïîéñ- øéäáä øôñâò áì " éáø øîà à יוצר " מהו שכתוב ,ישב רבי בון ודרש

                                                                                                                                                                                     

א כי הקליפה " דף קטו ע)לבוש] (אלקות[ש במערכת "קליפות והם הקדימו למוח כמ'  שהאגוז יש לה דא
ב "לקמן פרשה משפטים דף קח ע' ועי. עדר קודם לההויהה והמוח הוא ההויה וכל מקום הרהוא ההעד

 ).א"ד(
בתקונים ' י אותות ובתקון ס"א והיה ביד משה לפעול עכי תצ' ש סוף פ" הוא עץ הדעת טוב ורע כמב

 ).א"ד(מבואר כל הענין באר היטב 
 .אות יא ג
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  אלא אור שיש בו ממש,"שךואור ובורא ח
 חשך שאין בו ממש כתוב ,כתוב בו יצירה

רא ויוצר הרים וב" כמו שנאמר ,בו בריאה
 אור שיש בו ממש ,רו אם תרצה אמ".רוח

יאמר אלהים יהי ו" שכתוב ,כתוב בו עשיה
 , ואין הויה אלא עשיה,"אור ויהי אור

 חשך שלא היה בו עשיה .וקורא בו יצירה
 , קורא בו בריאה,אלא הבדלה והפרשה

 אמר .'כמו שאתה אומר הבריא פלוני וכו
ויאמר אלהים יהי " מהו שכתוב ,רבי ברכיה

 משל למלך . ולא אמר והיה,"אור ויהי אור
מן לו יד שז ע,שהיה לו חפץ נאה והקצהו

יהי אור " זהו שכתוב .מקום ושמהו שם
  . שכבר היה,"ויהי אור

åëå ÷çöé'  
î ùøãå ïåá éáø áùé" ã)æ äî äéòùé ( øöåé

 áéúë ùîî åá ùéù øåà àìà êùç àøåáå øåà
 äàéøá åá áéúë ùîî åá ïéàù êùç äøéöé åá

ãë"à)  ã ñåîò&(áå íéøä øöåé  éà çåø àøå
 äééùò äéá áéúë ùîî åá ùéù øåà àîéà úéòá

 áéúëã)â à úéùàøá (éäìà øîàéå" øåà éäé í
 äøéöé äéá éø÷ äééùò àìà äéåä ïéàå øåà éäéå
 äìãáä àìà äééùò äéá äåä àìã êùç

ãë äàéøá äéá éø÷ äùøôäå" éðåìô àéøáä à
åëå'î äéëøá éáø øîà "éäìà øîàéå ã" éäé í

øåà éäéå øåà äéäù êìîì ìùî äéäå øîà àìå 
 åäîùå íå÷î åì ïîéæù ãò åäö÷äå äàð õôç åì

ää íù"ò äéä øáëù øåà éäéå øåà éäé ã"ë:  
    

והארץ " מה זה שכתוב ,אמר רבי ברכיה
 שכבר "היתה" מה משמע ,"היתה תהו

 דבר המתהה את בני ,"תהו" ומה זה ,היתה
 , דבר שיש בו ממש".בהו" ומה זה ,אדם

 על שם מה שכתוב , בו הוא,"בהו"שכתוב 
 ברא ".מת זה עשה האלהיםוגם את זה לע"

 ברא תהו ושם . ושם מקומו בשלום,בהו
עושה " שכתוב , בהו בשלום.מקומו ברע

 מלמד שמיכאל שר ימינו ".שלום במרומיו
 וגבריאל ,של הקדוש ברוך הוא מים וברד

 , שלום ביניהם מכריער וש.שר שמאלו אש
 ".ושה שלום במרומיוע"והיינו שכתוב 

עושה " שכתוב ,ומנין לנו שבהו שלום
 , רע מתהו, הא כיצד,"שלום ובורא רע

 , ברא תהו ושם מקומו ברע.ושלום מבהו
 ברא בהו ".עושה שלום ובורא רע"שנאמר 

עושה שלום " שנאמר ,ושם מקומו בשלום
  ".במרומיו

øéäáä øôñ ì ïîéñà   
î äéëøá éáø øîà" ã)á à úéùàøá (õøàäå 

 éàîå äúéä øáëù äúéä òîùî éàî åäú äúéä
 øáã åäá éàîå íãà éðá úà àäúîä øáã åäú

ò àåä åá åäá áéúëã ùîî åá ùéù" ù  
áî" ã)ãé æ úìä÷ ( äùò äæ úîòì äæ úà íâ

éäìàä" åäú àøá íåìùá åîå÷î íùå åäá àøá í
 áéúëã íåìùá åäá òøá åîå÷î íùå) äë áåéà

á (äùåò îù ãîìî åéîåøîá íåìùéàëì øù 
á÷ä ìù åðéîé" åìàîù øù ìàéøáâå ãøáå íéî ä

ùå ùàíâ áéúëã åðééäå òéøëî íäéðéá íåìù 
 áéúëã íåìù åäáã ïìðîå åéîåøîá íåìù äùåò

)æ äî äéòùé ( ãöéë àä òø àøåáå íåìù äùåò
 òøá åîå÷î íùå åäú àøá åäáî íåìùå åäúî òø
 íùå åäá àøá òø àøåáå íåìù äùåò øîàðù

íåìùá åîå÷îò åéîåøîá íåìù äùåò øîàðù "ë  
  âñø/á   ב/רסג

    
 ומשם בא ,שביעי היה מזרחו של עולם

 כי חוט השדרה משוך מן ,זרעם של ישראל
 ומשם הוא ,המח של אדם ובא לאמה

 ".ממזרח אביא זרעך" שכתוב ,הזרע
 , מזה המקום אביא זרעך,כשישראל טובים

 áì ïîéñ- øéäáä øôñãò âì " éáø øîà à
åëå íéîä äå÷î àééç':  

ä éòéáù íòøæ àá íùîå íìåò ìù åçøæî éå
îä ïî êåùî äøãùä èåç éë ìàøùé ìùå ìù ç

                                                           

 .'אות ב א
 .'אות ט ב

â  øùå)ôã"å.( 
 .קהו-אות קנה ד
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 מן , וכשישראל רעים.יתחדש לך זרע חדשו
לך ודור ה" שכתוב ,כבר בא לעולםהזרע ש

שכתוב  ומהו . דור שכבר בא.ודור בא
 מאותה מדה שנוטה ,"ממערב אקבצך"

 מפני , ולמה נקרא מערב.תמיד למערב
 משל למה הדבר .ששם מתערב כל הזרע

 לבן מלך שהיתה לו כלה נאה ,דומה
 והיה לוקח מבית אביו ,וצנועה בחדרו

 ולוקחת הכל ,שר ומביא לה תמידוע
 לסוף .מצנעת אותו תמיד ומערבת הכלו

 היינו .ימים בקש לראות מה אסף ומה קבץ
 ומה הוא בית ".וממערב אקבצך"שכתוב 

 מלמד ,"ממזרח אביא זרעך" שכתוב ,אביו
 ואחר כך , וזורע במערב,שממזרח מביא

  .הוא מקבץ מה שזרע

 áéúëã òøæä àåä íùîå äîàì àáå íãà)éòùéä 
ä âî ( äæî íéáåè ìàøùéùë êòøæ àéáà çøæîî

 êòøæ àéáà íå÷îäåùãçúéà ùãç òøæ êì 
íìåòì àá øáëù òøæä ïî íéòø ìàøùéùëåá 

áéúëã) ã à úìä÷ ( àá øåãå êìåä øåãåãø 
 éàîå àá øáëù)éòùéää âî  ( êöá÷à áøòîî

äãîä äúåàîâ áøòîì ãéîú äèåðù å äîì
 íùù éðôî áøòî éø÷éàä ìùî òøæä ìë áøòú

äîì" äòåðöå äàð äìë åì äéäù êìî ïáì ã
 äì àéáîå øùåò åéáà úéáî ç÷åì äéäå åøãçá
 úáøòîå ãéîú åúåà úòðöîå ìëä úç÷åìå ãéîú

 äî úåàøì ù÷á íéîé óåñì ìëä õá÷ äîå óñà
áéúëã åðééä) ä âî äéòùé( êöá÷à áøòîîå 

 áéúëã åéáà úéá åäéð éàîå)íù ( àéáà çøæîî
 øçàå áøòîá òøåæå àéáî çøæîîù ãîìî êòøæ

òøæù äî õá÷î àåä êëò "ë:  
, כמנין ימי השבוע, מה עשה, ן"זיי

, ומה עשה כאן. ללמדך שכל יום יש לו כח
 ללמדך שכשם שיש חכמה גדולה באוזן

כך יש הכח ההוא בכל , לאין תכלית
, שבע שיש באדם, ומאי אברים. האברים
  ".כי בצלם אלהים עשה את האדם"דכתיב 

 âì ïîéñ- òø" êééùä àùéã÷ àðéöåá øîà î
ò âë óãì" ÷ìçá àöîú äéî÷ ïëùçúî øçà à

â 'äìø óã óåñãò "øéäáä øôñ áäçàå " øîàî ë
äæ:  

ééæ"ì òåáùä éîé ïéðîë äéúãéáò éàî ï êãîì
 åì ùé íåé ìëù çë êãîìì àëä äéúãéáò éàîå

íùëùå  úéìëú ïéàì ïæåàá äìåãâ äîëç ùéù
 çëä ùé êëàåääæ  íéøáà éàîå íéøáàä ìëá

 áéúëã íãàá ùéù òáù)å è úéùàøá ( éë
éäìà íìöá"íãàä úà äùò íò "ë:  

    
 ונשמת הנקבה מן ,נשמת הזכר מן הזכר

 . והיינו שהלך הנחש אחרי חוה,הנקבה
 אסיתנה , הואיל ונשמתה מן הצפון,אמר

משום , בה ומה ההסתה שהיתה .מהרה
 איך היה , שאלו תלמידיו.שבא עליה

ל הרשע קשר " סמא, אמר להם.המעשה
 משום שאמר ,עם כל צבאות מעלה על רבו

 ãì ïîéñ- øéäáä øôñçò äì óã óåñ " á
äùàä ìà øîàéå:  

 øëæä ïî øëæ úîùðå äá÷ðä ïî äá÷ð úîùð
à÷ã åðééäåà ìéæ ìéàåä øîà äåçã äøúá ùçð 
î äúîùðåä ï äúñä éàîå äøäî äðúéñà ïåôö

éãéîìú åìàù äéìò àáã íåùî äåäå  ïì àîéà

                                                                                                                                                                                     

à  ùãçúé)ôã"å.( 
 ).א"נ (ם"א. ל נשמות ישנות והם גלגולים שבאים בגלגול על מעשיהם"ל דר" נב

â  äãî)ôã"÷.( 
ã  çìø)ôã"÷.( 

 .ות פאא ה
å øéäáá ÷çîð. 
æ øéäáá ÷çîð. 

 . ר-אות קצט  ח
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ורדו בדגת הים ובעוף "הקדוש ברוך הוא 
כל להחטיאו  היאך אּו, אמר".השמים

קש יל חיילותיו וב ירד עם כ.ולגרשו מלפניו
 והיה לו , נחשמצא ו,לו בארץ חבר כמותו

 .ל האשהצ לו אבא ו, רכב עליו.דמות גמל
  לא תאכלואף כי אמר אלהים" ,אמר לה

 אבקש יותר מר א".מכל עץ הגן' וגו
 לא מנענו , אמרה. כדי שתגרע היא,ואוסיף
 אמר .אשר בתוך הגןהדעת מעץ "אלא 

בו פן אלהים לא תאכלו ממנו ולא תגעו 
 , אמרה, והוסיפה שני דברים".תוןותמ

ם " אמר אלהימפרי העץ אשר בתוך הגן"
 ולא נאמר לה אלא מעץ ,"לא תאכלו

". לא תגעו בו פן תמתון" , ואמרה.הדעת
 , הלך ונגע באילן,ל הרשע"מה עשה סמא

אל תבואני רגל "והיה האילן צווח ואומר 
 , אל תגע בי,"גאוה ויד רשעים אל תנדני

 הלך ואמר ".ויד רשעים אל תנדני"שנאמר 
 אף את , הרי נגעתי באילן ולא מתי,לאשה

 הלכה האשה . ולא תמותילןיאתגעי ב
בא ש וראתה מלאך המות ,ונגעה באילן

 , אולי עכשיו אני מתה, אמרה.כנגדה
אשה אחרת לו והקדוש ברוך הוא עושה 

 אלא הריני גורמת לו שיאכל ,ונותנה לאדם
 ,ה ואם נחי,שנינו נמות , אם נמות.עמי
 ונתנה גם מפריו ולקחה . שנינוהנחי

 .ניוי וקהו ש שניהם נתפקחו עיני.לבעלה
 כך ,ניי מה שהאכלתני שקהו ש,אמר לה

 , ישב לו בדין אמת.ני כל הבריותיקהו ש
 קרא ".שופט צדקישבת לכסא "שנאמר 

 , אמר לו. למה ברחת מפני,לאדם ואמר לו
 ,ותי ורעדו עצמ"לך שמעתי בגןואת ק"
ם וכי עיר" ".ם אנכי ואחבאוואירא כי עיר"

כי " . מצוויי,"ם אנכיוכי עיר" . מפעלי,"אנכי
מה היה ". ואחבא" , ממעשי,"ם אנכיועיר

 והפשיטו רןו עור של צפ,לבושו של אדם
מי הגיד " שנאמר ,םו ראה עצמו ער.מעליו

 אמר אדם לפני הקדוש ".ם אתהולך כי עיר
 כשהייתי לבדי , רבונו של עולם,ברוך הוא

 אלא האשה שהבאת לי ,שמא חטאתי לך
האשה " שנאמר ,היא הדיחה אותי מדבריך

 ".א נתנה לי מן העץיאשר נתתה עמדי ה
ך י לא די,אמר לה הקדוש ברוך הוא

 אמרה . אלא שהחטאת לאדם,שחטאת

ã àôåâàãáåòà òùøä ìàîñ íäì øîà äåä éëéä 
 íåùî åáø ìò äìòî úåàáö ìë íò øù÷ã øîà

äá÷" ä)çë à úéùàøá ( óåòáå íéä úâãá åãøå
ä øîà íéîùäàé êà åùøâìå åàéèçäì ìëå

î õøàá åì ù÷éáå åéúåìééç ìë íò ãøé åéðôì
 àöîå åúåîë øáçä áëø ìîâ úåîã åì äéäå ùçð

å åéìòàáìà åì á äì øîà äùàä )íùà â  ( óà
íéäìà øîà éëåìëàú àì à ïâä õò ìëî øî 

 àì äøîà àéä òøâúù éãë óéñåàå øúåé ù÷áà
î àìà åðòðî éøôõòâ  øîà ïâä êåúá øùà

 àìå åðîî åìëàú àì íéäìà ïåúåîú ïô åá åòâú
 äôéñåäåá' êåúá øùà õòä éøôî äøîà íéøáã 

 ïâäéäìà øîà" åìëàú àì í øîàð àìå äì àìà
 úòãä õòî)æé á íù ( ïô åá åòâú àì äøîàå

 ïìéàá òâðå êìä òùøä ìàîñ äùò äî ïåúåîú
àå çååö ïìéàä äéäå øî)áé åì íéìäú ( ìà

ðú ìà íéòùø ãéå äåàâ ìâø éðàåáúééðãòâú ìà  
éðãéðú ìà íéòùø ãéå øîàðù éá øîàå êìä 

ä äùàìéø úà óà éúî àìå ïìéàá éúòâð ú éòâ
áïìéà ïìéàá äòâðå äùàä äëìä éúåîú àìå 

 éìåà äøîà äãâðë àá úåîä êàìî äúàøå
á÷äå äúî éðà åéùëò"äùåò äåì  úøçà äùà 

 éîò ìëàéù åì úîøåâ éðéøä àìà íãàì äðúåðå
çð íàå åðéðù úåîð úåîð íàéäéçð ä åðéðù 

 äç÷ìååéøôîéðéò åç÷ôúð äìòáì íâ äðúðå  
íäéðù éðúìëàäù äæ åäî äì øîà åéðéù åä÷å 

ù åä÷ùéù åä÷ êë éðéä ìë éðéøá ïéãá åì áùé úå
 øîàðù úîà)ùä è í ( àñëì úáùé ÷ãö èôåù

 íãàì àø÷àåì øîà éðôî úçøá äîì åì øîå 
)é â úéùàøá ( åãòøå ïâá éúòîù êìå÷ úà

éúåîöò íåøéò éë àáçàå éëðà íåøéò éë àøéàå 
ò éë éìòôî éëðàé éëðà íåøò éë éååöî éëðà íåø

 ìù øåò íãà ìù åùåáì äéä äî àáçàå éùòîî
 ïøåôö åèéùôäå øîàðù íåøò åîöò äàø åéìòî

)àé íù ( íãà øîà äúà íåøéò éë êì ãéâä éî
åáø àåä êåøá ùåã÷ä éðôìíìåò ìù åð éúééäùë 

                                                                                                                                                                                     

à "ã àôåâ ïì àîéààãáåò "øäæä úåàçñåðá ÷çîð , àúéà åîå÷îáå"àãáåò" ,øéäáäî åðôñåäå. 
á  ìöà–øäæä éñåôã  ,øéäáä éô ìò åð÷úå. 
â  àúéà øäæä éñåôãá"úòãä õòî" ,øéäáä éô ìò åð÷éúå. 
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 הנחש השיאני , רבונו של עולם,לפניו
 הביא שלשתם וגזר עליהם .א לפניךולחט

 והפיל , תשעה קללות ומות.דיןגזירות 
שתם מן ול ואת הכת שלו ממקום קד"סמא

 ואררו מכל , וקצץ רגליו של נחש,השמים
 ופקד עליו שיהיה מפשיט ,חיה ומכל בהמה

  @.את עורו אחר שבע שנים

 éúåà äçéãä àéä éì úàáäù äùàä àìà
 øîàðù êéøáãî)áé íù (úúð øùà äùàää 

éãîòõòä ïî éì äðúð àéä á÷ä äì øîà " àì ä
 àìà úàèçù êééãù úàèçäì äøîà íãà

åáø åéðôìíìåò ìù åð àåèçì éðàéùä ùçðä 
 êéðôìä øæâå ïúùìù àéáïéã úåøæâ ïäéìò òùú 

àîñ ìéôäå úåîå úåìì÷"ìù úëä úàå ì å
ùåã÷ íå÷îîïú ùçð ìù åéìâø õö÷å íéîùä ïî 

äéù åéìò ã÷ôå äîäá ìëîå äéç ìëî åøøéàå äé
 èéùôî úàíéðù òáù øçà åøåòò "ë:  

  ãñø/à  א/רסד
    
 ,"יין וחלב" מהו ".ובלא מחיר יין וחלב"

 אלא מלמד שיין הוא .מה ענין זה אצל זהו
 ומפני מה הזכיר יין . וחלב הוא חסד,פחד

 יין . שהוא קרוב אלינו יותר מפני,תחלה
 אלא אמר דמות יין ,וחלב עולה על דעתך

  .וחלב

äì ïîéñà -  øäæá øëæ àì íãàå úåø ùøãî
ò âñ óã ùãç"ò äì óã äàéöéðéåå ñåôãáå á" à

ã ìéçúîä øîàîá" åì øéäáä øôñ äðè÷ øéò à
ò"åéøôî ç÷úå ìéçúîä øîàîá à:  

 áìçå ïéé øéçî àìáå)äð äéòùéà ( îéà ïéé 
å àåä ïééù ãîìî àìà äæ ìöà äæ ïéðò äî áìç

 äìéçú ïéé øéëæä äî éðôîå ãñç àåä áìçå ãçô
 à÷ìñ áìçå ïéé øúåé åðéìà áåø÷ àåäù éðôî

áìçå ïéé úåîã àîéà àìà êúòã:  
    

ברים ו וג, מעולם זה היו,רבי חייא אמר
אנשי " שכתוב ,בורים של צד הרע היויג

שי אנ" אלא , לא כתוב אנשי שם".השם
' זכר רחמיך ה" כתוב ו זדוגמא כ,"השם

 , ודאי"מעולם" ".וחסדיך כי מעולם המה
הקדוש ברוך הוא לקח אותם והם האבות 

 . להיות מרכבה קדושה למעלה,הראשונים
 זוהי מטתו "מעולם" ,אמר רבי יצחק

  .' שכתוב וכו,שלשלמה

åì ïîéñá - ò æì"ø à 'åëå àééç':  
ñ"ø à ' ååä àã íìåòî øîà àééç ïéøáåâå

 áéúëã ååä àùéá àøèñã ïéøáâ)& ( íùä éùðà
 àã àðååâë íùä éùðà àìà áéúë àì íù éùðà

 áéúë)å äë íéìäú (éé êéîçø øåëæ ' éë êéãñçå
á÷ ïåì ìèð éàãå íìåòî äîä íìåòî" ïåðéàå ä

à àìéòì àùéã÷ àëéúø éåäîì éàîã÷ ïäáà" ø
 áéúëã äîìùìù åúèî åäéà àã íìåòî ÷çöé

åëå':  
    
 ואמר רבי ".ויאמר אלהים יהי אור"

 שכתוב , שני אורות הגדולים היו,יוחנן
 ולקח ".כי טוב" נאמר יו ועל,"ויהי אור"

הקדוש ברוך הוא האחד וגנזו לצדיקים 

 æì ïîéñ- ø úåø ùøãî 'øå éñåé ' äãåäé
ò âñ óã ùãç øäæ äæ øçà êééùä" ñåôãáå â

åò äì óã àéöéðéå"ø øîàî óåñ á ' çúô äéîçð
ò åî øéäáä øôñ"àâø÷á éäéå áøò éäéå øîàîá :  

                                                           

 .##*מקור א
 .##*מקור ב
 .טקמ-אות קמז ג
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מה רב טובך אשר " שכתוב ,לעתיד לבא
 נגד בני צפנת ליראיך פעלת לחוסים בך

אור הראשון אין כל בריה ה מלמד ש".אדם
וירא אלהים " שכתוב ,ל בויכולה להסתכ

וירא אלהים את "וכתיב  ,"את האור כי טוב
 ראה ".כל אשר עשה והנה טוב מאד

ראה ו ,הקדוש ברוך הוא את כל אשר עשה
ו רולקח מאו, בהירו מזהיר ,טוב מאד

שלשים ושתים נתיבות   וכלל,הטוב
 והיינו שכתוב , ונתנו לעולם הזה,החכמה

 כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל"
 הוי אומר אוצרה של תורה שבעל ".בוותעז
 אם ישמרו , ואמר הקדוש ברוך הוא.פה

 שזאת המדה ,זאת המדה בעולם הזה
 והיא תורה ,נחשבת בכלל העולם הזה

 יזכו לחיי העולם הבא שהוא ,שבעל פה
  .הטוב הגנוז

 øåà éäé íéäìà øîàéå)â à úéùàøá( øîàå 
ø 'øåà éðù ïðçåéíéíéìåãâ à åéä áéúëã øåà éäéå 

ìòååéá÷ä ç÷ìå áåè éë øîàð " åæðâå ãçàä ä
 áéúëã àáì ãéúòì íé÷éãöì)ë àì íéìäú( äî 

à êáåè áø êá íéñåçì úìòô êéàøéì úðôö øù
íãà éðá ãâð äéøá ìë ïéà ïåùàøä øåàù ãîìî 

 åá ìëúñäì äìåëéáéúëã) ã à úéùàøá ( àøéå
 áåè éë øåàä úà íéäìà)àë íù ( íéäìà àøéå

á÷ä äàø ãàî áåè äðäå äùò øùà ìë úà" ä
 áåè äàø äùò øùà ìë úà ãàî øéäæîå øéäá

åàî ç÷ìåøúùå íéùìù ììëå áåèä å úåáéúð íé
äåòì åðúðå äîëçä" áéúëã åðééäå æ)á ã éìùî (

 éåä åáåæòú ìà éúøåú íëì éúúð áåè ç÷ì éë
á÷ä øîàå äô ìòáù äøåú ìù äøöåà øîåà" ä

äåòá äãîä úàæ åøîùé íà" äãîä úàæù æ
äåòä ììëá úáùçð"òáù äøåú àéäå æ" åëæé ô

äåòä ééçì"æåðâä áåèä àåäù á:  
 , ברוך הואזו של הקדושוומה הוא ע

גה ו עתיד הנ,"גה כאור תהיהוונ"שכתוב 
 אם ,שנלקח מהאור הראשון להיות כאור

 התורה והמצוה אשר כתבתי הימו בניייק
שמע בני מוסר אביך ואל " וכתוב .להורותם

וקרנים מידו לו " וכתוב ,"ש תורת אמךותט
 אלא ,"וזוחביון ע" ומהו ".וזוושם חביון ע

אשר "נאמר  ש,אותו האור שגנז והחביא
פעלת " , וזה שנשאר לנו".צפנת ליראיך

 אותם שחוסים בצלך בעולם ,"לחוסים בך
 ,מים מצוותיךיהזה ושומרים תורתך ומקי

חדים בסתר יומקדשים שמך הגדול ומי
אמר רבי ". נגד בני אדם" שנאמר ,ובגלוי

 , אורה לישראלה מלמד שהי,רחומאי
כי נר מצוה ותורה " שנאמר ,ותורה אורה

 זו תורה מצוה ו, נר זו מצוהינן ואמר."אור
 אלא .אור זה תורה שבכתבו ,שבעל פה

 . קורא לו אור,ם האורימתוך שכבר נתקי
פי ו צנוע בסחדר ל,משל למה הדבר דומה

 אף על פי שיום הוא ואור גדול ,הבית
 אלא אם בתוך ביתו אין אדם רואה ,בעולם

 אף , תורה שבעל פה,נר .כן הכניס בו נר

á÷ä ìù åæåò åäéð éàîå" áéúëã ä) â ÷å÷áç
ã ( øåàäî ç÷ìðù äâðä ãéúò äéäú øåàë äâðå

ïåùàøäáéðá åîéé÷é íà øåàë úåéäì äâ äøåúä 
 íúåøåäì éúáúë øùà äåöîäå)áé ãë úåîù (

å áéúë)ùîà éìç ( ìàå êéáà øñåî éðá òîù 
 áéúëå êîà úøåú ùåèú) ÷å÷áçã â (å íéðø÷

 åæò ïåéáç íùå åì åãéîå åúåà àìà åæò ïåéáç éàî
 øîàðù àéáçäå æðâù øåàä) àì íéìäúë ( úðôö

 åðì øàùðù äæå êéàøéì)íù ( êá íéñåçì úìòô
äåòá êìöá íéñåçù íúåà" êúøåú íéøîåùå æ

ùã÷îå êéúåöî íéîéé÷îå ìåãâä êîù íé
îåé øîàðù éåìâáå øúñá íéãçé)íù ( éðá ãâð

éäù ãîìî éàîåçø éáø øîà íãàà äøåà 
 äøåà äøåúå ìàøùéìøîàðù)  å éìùîëâ ( øð éë

å äåöî åæ øð øîàå øåà äøåúå äåöîäåöî åæ 
 àìà áúëáù äøåú åæ øåà äô ìòáù äøåú

ù êåúîøðáù ïîã ð øåà äéì éø÷ øåàä íéé÷ú
äîì ìùî"ãçì ãñá òåðö øéôéòà úéáä " ô

                                                                                                                                                                                     

à  íéìåãâä úåøåà)ôã"å( ,ôãå øéäáä éô ìò åð÷éúå"÷. 
ב פ "ה ח"דע(ועל ידם הוא מיתוק כל הגבורות , כלומר שאור הגנוז מתפשט ויורד וניתן בעולם הזה ב

  ).ב"ע
â  íéðá)øéäá.( 
ã "øðáù ïîù "øäæä éñåôãá ÷çîð , àúéà åîå÷îáå"øáëù" ,øéäáä øôñî åð÷éúå. 
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שבכתב  צריכה לה תורה ,רניא על פי שה
 , ומי הוא,לפרק קשיותיה ולבאר סודותיה

  . זה האור הראשון,'יראת ה

á äàåøåúéá êåú øð åá ñéðëä ïë íà àìà øð 
òà äô ìòáù äøåú"ôàäù é àðì äëéøö ø ä

äøåú éàîå äéúåãåñ øàáìå äéúåéùå÷ ÷øôì 
ä úàøé åäéð ' äæ ïåùàøä øåàä  

ויאמר " מהו שכתוב ,שאמר רבי מאיר
 ולא אמר לו ,"אלהים יהי אור ויהי אור

, מאד מלמד שהאור ההוא גדול .ויהי כן
 גנזו ,ואין כל בריה יכולה להסתכל בו

 ,הקדוש ברוך הוא לצדיקים לעתיד לבא
 והוא כח ,והיא מדת כל סחורה שבעולם

 ועל מה היא .חרת ודרואבן יקרה שקורין ס
 אלא מלמד שלקח הקדוש ברוך ,מדת דר

  ובנה ממנה אבן,הוא מזיוה אחת מאלפים
.  וכלל בה כל המצוות,שטתויקרה נאה ומק

נתנו לו ו ,קש כח לתת לויבא אברהם ובו
 זכה ונטל . ולא רצה אותה,אבן יקרה זו

חסד תתן אמת ליעקב "שנאמר , מדתו
 , ונתנו לו, בא יצחק ובקש כחו".לאברהם

מדת מדתו שהיא  זכה ונטל ,ולא רצה בה
וישבע " שכתוב , דהיינו הפחד,הגבורה

בא יעקב ורצה ".  אביו יצחקיעקב בפחד
 הואיל ואברהם , אמר לו.בה ולא נתנוה לו
 אתה תהיה באמצע ,למטהמלמעלה ויצחק 

תתן אמת "ותכלול שלשתם דכתיב 
 והרי . היינו שלום,ומהו האמצע". ליעקב
 אמת ושלום הם ,"תתן אמת ליעקב"כתוב 

כי " ,"דברי שלום ואמת" כמו שנאמר ,אחד
 והיינו שכתוב ,"בימישלום ואמת יהיה 

 דהיינו ".והאכלתיך נחלת יעקב אביך"
נחלה גמורה שיש לו החסד והפחד והאמת 

אבן מאסו הבונים "ולפיכך אמר . והשלום
מאסו אברהם שאבן ". היתה לראש פנה

 היתה עתה לראש , שבנו את העולם,ויצחק
   והלא , ולמה מאסו בה.פנה

ø øîàã ' øéàî áéúëã éàî)â à úéùàøá (
ìà øîàéåéä" øîà àìå øåà éäéå øåà éäé í äéì

 ìë ïéàå ìåãâ àåää øåàäù ãîìî àìà ïë éäéå
á÷ä åæðâ åá ìëúñäì äìåëé äéøá" íé÷éãöì ä

äå íìåòáù äøåçñ ìë úãî àéäå àáì ãéúòìå à
 àéä äî ìòå øãå úøçåñ ïéøå÷ù äø÷é ïáà çë

á÷ä ç÷ìù ãîìî àìà øã úãî"çà äåéæî äú 
ø÷é ïáà äðîî äðáå íéôìàî úèùå÷îå äàð ä

çë ù÷áå íäøáà àá úåöîä ìë äá ììëåå úúì 
å äëæ äúåà äöø àìå åæ äø÷é ïáà åì åðúð åììèð 

 åúãî øîàðù)ë æ äëéî ( á÷òéì úîà ïúú ãñç
çë ù÷áå ÷çöé àá íäøáàìå äöø àìå åì åðúðå 

 ìèðå äëæ äá àéäù åúãî åðééäã äøåáâä úãî
çôä" áéúëã ã)âð àì úéùàøá (á÷òé òáùéå 

äåðúð àìå äá äöøå á÷òé àá ÷çöé åéáà ãçôáå 
 íäøáàå ìéàåä åì åøîà åìî ÷çöéå äìòîì

äèîìúå òöîàá äéäú äúà ìëúùìù ìå í
á÷òéì úîà ïúú áéúëã íåìù åðééä òöîà éàîå 

äå à ãç íåìùå úîà á÷òéì úîà ïúú áéúë
åäàáãë " à)ì è øúñà ( éë úîàå íåìù éøáã

 åðééäå éîéá äéäé úîàå íåìù áéúëã)éòùéä çð 
ãé ( äìçð åðééäã êéáà á÷òé úìçð êéúìëàäå

ñçä äéì úéàã äøåîâ" íåìùäå úîàäå ãçôäå ã
 øîà êëéôìå)áë çé÷ íéìäú ( íéðåáä åñàî ïáà

äðô ùàøì äúéä) ùåøéô(â ïáà ù íäøáà åñàî
 äðô ùàøì äúò äúéä íìåòä úà åðáù ÷çöéå

àìäå äá åñàî äîìå  
  ãñø óã úåèîùä/á  ב/רסד

לי ועקב אשר שמע אברהם בק"נאמר 
 ".ר משמרתי מצותי חקותי ותורתיווישמ

 שכל , אמרה מדת חסד".משמרתי"מה זה 
ימי היות אברהם בעולם לא הצרכתי אני 

 שהרי אברהם עמד שם ,לעשות מלאכתי

øîàð) ä åë úéùàøá( òîù øùà á÷ò 
 éúå÷ç éúåöî éúøîùî øåîùéå éìå÷á íäøáà

úøîùî éàî éúøåúåéñç úãî øîà " ãìëã éîé 
 úåùòì éðà éúëøöåä àì íìåòá íäøáà úåéä

                                                                                                                                                                                     

מ צריך נר לאור כפי המשל כדי "ר ותורה שבכתב היא אור והוא גדול מנר מנהיא פ "פ שבע"אע'  פיא
 ).א"נ) (מ"א(לגלות מצפוני סתריה של תורה שבכתב 

á  éåä-øäæä éñåôã  ,øéäáä éô ìò åð÷úå. 
â øéäá éô ìò åôñåä ,øäæä éñåôãá òéôåî àìå. 
ã  ìëã)ôã"å.( 
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 במדה זו ,"ר משמרתיווישמ" .במקומי
 שאני מזכה את העולם ,היתה מלאכתי

 . מזכה אותםיבו אניי ואפילו נתח,לווכ
ועוד משיבם ומביא בלבבם לעשות רצון 

ויטע " וכתוב , כל זה עשה אברהם.אביהם
דר לחמו ומימיו לכל י ס".אשל בבאר שבע

 למי , והיה מזכה ומדבר על לבם,באי עולם
אלהי השמים '  עבדו את ה,אתם עובדים

 עד שהיו באים , והיה דורש להם,והארץ
 ,ה מזכהיבים הייומנין לנו שאף הח. ושבים

' וגוהמכסה אני מאברהם "שנאמר 
 אלא אזכהו .' וגו"ואברהם היו יהיה

 וכי אפשר . ויזכה,שיבקש עליהם רחמים
לומר שלא ידע הקדוש ברוך הוא שלא יכלו 

 , מכאן אמרו. אלא זכותו הוא אמר,להנצל
 ,בא לטמאה ,יעין אותוי מס,בא לטהרה

 אותם , מה זה פותחים לו.פותחים לו
 ,"מצותי חקותי ותורתי" .ידהפתוחים תמ

ר ו אשמ, הואיל ולא חפצתי בה,אמר
 אלא אפילו ,"תיותור" מה זה .מצותיה

הוראות ופלפולים שמורים למעלה הוא 
משם רועה " ומה זה .מםיידעם ופלפל וקי

 ומהו . צדק העליון, הוי אומר,"אבן ישראל
 והאבן .חרתו והיינו ס,האור הגדול הצפון

  ומה הוא,את דרשדרה למטה הימנה נקר
 היינו חמש , מידו לושנאמר קרנים, קרנים

  .אצבעות של יד ימין

øåîùéå éîå÷îá íù ãîò íäøáà éøäù éúëàìî 
 éúøîùîúàæ éðà éëà úà äëæî éðàù éúëàìî 

 ãåòå íúåà äëæî éðà åáééçúð åìéôàå åìë íìåòä
 íäéáà ïåöø úåùòì íáìá àéáîå íáéùî

íéîùáùáå  íäøáà äùò äæ ìëãáéúëâ)  àë íù
âì( åéîéîå åîçì øãñ òáù øàáá ìùà òèéå 

 éîì íáì ìò øáãîå äëæî äéäå íìåò éàá ìëì
éé úà åãáò íéãáåò íúà ' õøàäå íéîùä é÷ìà

íéáù åéäù ãò íäì ùøåã äéäåã óàù ïìðîå 
 øîàðù äëæî äéä íéáééçä)æé çé íù(  äñëîä

åâå äéäé äéä íäøáàå íäøáàî éðà ' åäëæà àìà
éúòãéùä  éëå äëæéå íéîçø íäéìò ù÷áéù

á÷ä òãé àìù øîåì øùôà" ìöðäì åìëé àìù ä
 àìàìåúåëæå øäèéì àá åøîà ïàëî øîà÷ 
éòééñî éàî äéì íéçúåô àîèéì àá åúåà ï

 éúå÷ç éúåöî ãéîú íéçåúôä ïúåà äéì íéçúåô
 øåîùà äá éúöôç àìå ìéàåä øîà éúøåúå

 äéúåöîåéôà àìà éúåøåú éàî ' úåàøåä
 ìôìôå íòãé àåä äìòîì íéøåîù íéìåôìôå

îéé÷åíæ éàîå )íùãë èî ( î ïáà äòåø íù
 ÷ãö øîåà éåä ìàøùééàîå ïåéìòåðééä àåä  

øëùç ïáàäå úøçåñ åðééäå ïåôöä ìåãâä øåàä 
ääøãèàåä éàîå øã àø÷ð äðîéä äèîì  íéðø÷ 

 øîàðù)ã â ÷å÷áç (íéðø÷ ùîç åðééä åì åãéî 
ïéîé ãé ìù úåòáöà:  

שבע צורות קדושות יש לו לקדוש ברוך 
בצלם " שנאמר ,לן כנגדן באדםו וכ,הוא

 ".תםותו זכר ונקבה ברא אואלהים ברא א
 , יד ימין ושמאל, שוק ימין ושמאל,ואלו הן

 , והרי אמרת שבע. הרי שש,גוף וברית
והא ". והיו לבשר אחד" ,שבע הם באשתו

ויקח ) שם כא(מצלעותיו נלקחה דכתיב 

çì ïîéñé - ò âñ óã ùãç øäæá úåø ùøãî" á
ò äì äàéöðéåå ñåôãáå"ø á ' øôñ çúô äéîçð

ò æî øéäáä"íãà äùòð øîàîá à  
á÷äì åì ùé úåùåã÷ úåøåö òáù" ïìåëå ä

àðù íãàá ïãâðë ')åë à úéùàøá ( íìöá
éäìà" åìàå íúåà àøá äá÷ðå øëæ åúåà àøá í

                                                                                                                                                                                     

à "úàæ éðà éë "ôãá ÷çîð"å , àúéà åîå÷îáå"åæ äãîáäúéä ." 
á ôãá ÷çîð"å. 
â  áéúëå)ôã"å.( 
ã  íéáùå íéàá)ôã"å.( 
ä øäæä éñåôãá ÷çîð. 
å  åúåëæ)ôã"å.( 
æ  àîéé÷å)ôã"å.( 
ç  øëù åðééä àåä–øäæä éñåôãá ÷çîð  ,øéäáä øôñî åðôåñäå. 
è  äøãù)øäæ.( 

 .אות קעב י
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ואית , אמר אין מצלעותיו, אחת מצלעותיו
) ו כ"שמות כ(כדאמרת , אין, ליה צלע

, ולצלע המשכן ומתרגמינן ולסטר משכנא
משל למה הדבר  .יהומאי סטר אית ב

טע בגנו תשעה י למלך שעלה בלבו ל,דומה
 , אמר. והיו כולם דקלים,אילנות זכרים

 אי אפשר ,כשיהיו כולם מין אחד
 , נטע אתרוג ביניהם, מה עשה.םילהתקי

והוא אחד מאותם התשעה שעלה בלבו 
 , נקבה, ואתרוג מה נהיה.להיות זכרים

" פרי עץ הדר כפת תמרים"והיינו שכתוב 
  . מתרגמינן פרי אילנא אתרוגין ולולביןו

ä úéøáå óåâ ìàîùå ïéîé ãé ìàîùå ïéîé ÷åù ï
øîà àäå ùù éøäúòáù äåúùàá éåä òáù  

)ãë á íù(ãçà øùáì åéäå ]  åéúåòìöî àäå
 áéúëã äç÷ìð)àë íù ( åéúåòìöî úçà ç÷éå

 úøîàãë ïéà òìö äéì úéàå åéúåòìöî ïéà øîà
)ë úåîù"ë å ( øèñìå ïðéîâøúîå ïëùîä òìöìå

äéá úéà øèñ éàîå àðëùî[àáäìî " êìîì ã
è åðâá òèéì åáìá äìòù ' íìë åéäå íéøëæ ïéðìéà

à ãçà ïéî íìë åéäéùë øîà íéì÷ã" íéé÷úäì à
à àåäå íäéðéá âåøúà òèð äùò äî ' ïúåàî

 éàî âåøúàå íéøëæ úåéäì åáìá äìòù äòùúä
 áéúëã åðééäå äá÷ð éåä)î âë àø÷éå( õò éøô 

 íéøîú úôë øãäå àðìéà éøô ïðéîâøúî
úàïéáìåìå ïéâåø:  

ומאי טעמא אקריאת תמר ולא שאר 
נקבה סלקא , מפני שהיא נקבה, שמות
דכל , אלא מפני שכוללת זכר ונקבה, דעתך

, והאיך, אילני תמרים כלולים זכר ונקבה
והפרי מבחוץ הוי זכר , שהלולב הוי זכר

בגרעיני התמר , והאיך, ומבפנים הוי נקבה
לבנה כנגדה כח ה, שהיא סדוקה כעין אשה

ה ברא אדם זכר ונקבה "והקב, למעלה
זכר ונקבה " )כז' בראשית א(שנאמר 

והרי כתוב  ,אפשר לומר כןוכי  ".בראם
ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם "

אעשה " ואחר כך ', וגו"תוואלהים ברא א
ר וויקח אחת מצלעתיו ויסג" ,"לו עזר כנגדו
 , שכתוב יצירה,רו אלא אמ".בשר תחתנה
 . וכתוב בהן בריאה, עשיהוכתוב בהן

 ,"תםוזכר ונקבה ברא א" שכתוב ,עשיה
 .בעת הרכיב הנשמה על הגוף ואסף הכל

 ,סוף הואיומנין לנו שיצירה זו היא לשון א
כל חית השדה ' אלהים וגו' ויצר ה"שכתוב 

 ,"ואת כל עוף השמים ויבא אל האדם
 ".זכר ונקבה ברא"והיינו שכתוב על האדם 

  ". ויברך אתם"

â] úåîù øàù àìå øîú úàéø÷à àîòè éàîå
 éðôî àìà êúòã à÷ìñ äá÷ð äá÷ð àéäù éðôî
 íéìåìë íéøîú éðìéà ìëã äá÷ðå øëæ úììåëù
 éøôäå øëæ éåä áìåìäù êéàäå äá÷ðå øëæ
 êéàäå äá÷ð éåä íéðôáîå øëæ éåä õåçáî
 äãâðë äùà ïéòë ä÷åãñ àéäù øîúä éðéòøâá

á÷äå äìòîì äðáìä çë" íãà àøá ä äá÷ðå øëæ
 øîàðù)æë à úéùàøá([ã  íàøá äá÷ðå øëæ

)á ä úéùàøá (åì øùôà áéúë àäå ïë øî) à íù
æë (éäìà àøáéå" íìöá åîìöá íãàä úà í

éäìà"åâå åúåà àøá í ' ïë øçàå)çé á íù (
 åãâðë øæò åì äùòà)íùàë á (  úçà ç÷éå

 àîéà àìà äðúçú øùá øâñéå åéúåòìöî
áéúëãåäá äáéúëå äøéöé äá åå áéúëå äééùò 

äáåæ áéúëã äééùò äàéøá )æë à íù( äá÷ðå øëæ 
 íúåà àøá] øëæ äééùò úåîùðä úééùò úòá

 áéëøäù úòá äøéöé äúåà íùå äéä äá÷ðå
à ìëì óåâä ìò äîùðä 'àå ' ÷ìðîå ìëä óñàð

 áéúëã àåä äôéñàã àðùéì äøéöé éàäã) á íù

                                                                                                                                                                                     

à øéäáä øôñî óñåð øâñåîä. 
 ).ה"של(ב " עיין פירוש זה בחייט דף יא עב

 .בהיר אות קצח ג

ã øéäáä øôñî óñåð øâñåîä. 
ä øéäáä øôñî åðôñåä. 
å  ïäá)øäæä éñåôã (øéäáä éô ìò åð÷úå.@ 
æ  ïäá)øäæä éñåôã (øéäáä éô ìò åð÷úå.@ 
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æ (ä øöééå ' äãùä úéç ìë äîãàä ïî íé÷ìà
úàå äî úåàøì íãàä ìà àáéå íéîùä óåò ìë 

åâå åì àø÷é ' íàøá äá÷ðå øëæ áéúëã åðééäå
íé÷ìà íúåà êøáéå áéúëå[à)  áéëøä úòá

 äøéöé éàäã ïìðîå ìëä óñàå óåâä ìò äîùðä
 áéúëã àåä éôåñàã àðùéì)æ á íù ( øöéåéé '

éäìà"åâå í ' íéîùä óåò ìë úàå äãùä úéç ìë
ã åðééäå íãàä ìà àáéå øëæ íãàä ìò áéúë
íúåà êøáéå íàøá äá÷ðå(á:  

 דכתיב  איברים שיש באדםומהם השבע
 בכל אבריו ,"תוובצלם אלהים ברא אכי "

 למה הוא ,ו" והרי אמור וא.כל חלקיווב
אינה זו ו " ווא,"טה אור כשלמהולע"דומה 

בת  ברית מילה ו, אמר לו.אלא שש קצוות
 שתי ידיו .זוגו של אדם חשובים אחד

 שתי שוקיו , ראשו וגופו חמשה,שהשל
גם " שכתוב ,ותם בשמיםח וכנגדם כ,ששה

 והיינו ".מת זה עשה האלהיםואת זה לע
את השמים ' כי ששת ימים עשה ה" ,ימים

 מלמד , ולא אמר בששת ימים,"ואת הארץ
  .שכל יום ויום יש לו כחו

â]íãàá ùéù òáù íéøáéà éàîåéë áéúëã [ã 
öáéäìà íì" åúåà àøá í)áåë à úéùàø( ìëá 

å ïðéøîà àäå åé÷ìç ìëáå åéøáà' äîåã àåä äîì 
 äîìùë øåà äèåòì)á ã÷ íéìäú( àäåäå 'ðéà å 

à úååö÷ ùù àìà" íãà ìù åâåæå äìéî úéøá ì
â åéãé éúù ãçà ïðéáùç 'ä åôåâå åùàø ' éúù

 åé÷åùæ'åáéúëã íéîùá íúåçë íãâðëå )  æ úìä÷
ãé(äìàä äùò äæ úîåòì äæ úà íâ é" åðééäå í

éé äùò íéîé úùù éë íéîé ' úàå íéîùä úà
 õøàä)æé àì úåîù ( íéîé úùùá øîà àìå
 ãîìî éëåçë åì ùé íåéå íåé ìë:  

 מצוה זו .' וגו"ויאמר אלהים פרו ורבו"
להתעסק בעולם הזה בפריה ורביה 

 שיתפשט השם הקדוש ,ולעשות תולדות
 , וללקט רוחות ונשמות,לכל הצדדים

ד הקדוש ברוך הוא למעלה שיהיה כבו
 ,סק בפריה ורביהו שכל מי שלא ע.ולמטה

מקטין את הדמות של רבונו שלא ימצא 
 וגורם שלא תשרה שכינה ,בעולם הזה

 כמו שמתוספות רוחות .בעולם הזה
 )תגמוא ד"נ( כך מתוסף לרדת ,ונשמות

ברב " שכתוב ,כבוד המלךזיו עולם הזה ב
. "עם הדרת מלך ובאפס לאם מחתת רזון

 זה זיו כבוד המלך שמתוסף ,"הדרת מלך"

æéäìà øîàéå"åâå åáøå åøô í') çë à úéùàøá( 
 äéøôá àîìò éàäá à÷ñòúàì àã àãå÷ô
 àùéã÷ àîù àèùôúàì ïéãìåú ãáòîìå äéáøå

ïéøèñ ìëìç àø÷é éåäîì ïéúîùðå ïéçåø è÷ìîìå 
á÷ã"úúå àìéò äìëã à  ÷ñòúà àìã ïàî

 àìã äéøîã àð÷åéã øéòæà äéáøå äéøôá
éøâå àîìò éàäá çëúùàí àúðéëù àéøù àìã 

 éëä ïéúîùðå ïéçåø ïàôñåúàã äîë àîìò éàäá
 àúçðì óñåúà)ð"àúîâåã à(è åéæ àîìò éàäá 

áéúëã àëìîã àø÷é) çë ãé éìùî( íò áøá 
 êìî úøãä ïåæø úúçî íàì ñôàáå êìî úøãä

                                                                                                                                                                                     

à øéäáä çñåð. 
á øäæä éñåôã çñåð. 
 .לג' והוא המשך של סי. בהיר אות פב ג

ã øéäáä øôñî óñåð øâñåîä. 
ä úéà øäæä éñåôãáéàäå à ,øéäáä øôñ éô ìò åð÷úå. 
å å '–øéäáä éô ìò åð÷úå øäæä éñåôã . 
 .##*מקור ז

 ).ד"כח ע(יהל אור ' עי ח
è øåà ìäéá ÷çîð. 
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 זה ,"מחתת רזון" .עולם הזהבלרדת 
  הקטנת דמות המלך

 åéæ àã éàäá àúçðì óñåúàã àëìîã àø÷é
àëìîã àð÷åéãã åøéòæ àã ïåæø úúçî àîìòà:  

  àéòøàðîéäî á   מהימנארעיא
, מצוה זה לקיים פרו ורבו לקיים בן ובת

', בן שם ו', ואם שם ה', משום שאב שם י
גם , ואב ואם שאין להם בן ובת. 'בת שם ה

וכדוגמא זו במעשה . לא שורה עליהם' ה
מצד " פרו", "פרו ורבו"בראשית אמרו 

שבו ברא , מצד השמאל" ורבו", הימין
את ", וברא זה עמוד האמצעי. אלקים הכל

באבא ', ולמה צריך ד. זה שכינה" הארץ
כדי שיהא התקדשו והתברכו , ואם בן ובת

. 'בשלש קדושות ושבע ברכות שהם י
אותיות ששורות עליהם ' צריכות להיות ד

, ד לאדונולהיות בן אדם רשות היחי, עשרה
  ומי שמתעסק. 'וגבהו י' שרחבו ד

àãå÷ô úáå ïá íéé÷ì äéáøå äéøô íéé÷ì àã 
àã ïéâááé ïîú  'ä ïîú íàå 'å ïîú ïá ' ïîú úá

ä 'éé íâ úáå ïá ïåì úéìã íàå áàå'â àéøù àì 
àðååâëå åäééìò åøô øîà úéùàøáã àãáåòá àã 

åáøå àøèñî åáøå àðéîéã àøèñî åøô 
 àøá äéáã àìàîùãéäìà"àøáå àìë íã àã 

îòàãå àúðéëù àã õøàä úà àúéòöîàã 
ã êéøö éàîàå ' àäã ïéâá úáå ïá íàå áàá

 ïàëøá òáùå úåùåã÷ ùìùá åëøáúàå åùã÷úà
é ïåðéàã 'ã éåäîì ïéëéøö ' åäééìò ïééøùã ïååúà

 äéøàîì ãéçéä úåùø ùð øá éåäîì äøùò
ã åáçøã 'é åäáâå'ä÷ñòúîã ïàîå   

  úåèîùääñø óã/à   א /רסה
  àðîéäî àéòø  רעיא מהימנא

, בתורה ומצות ביראה ואהבה של אדונו
במקום ', במקום שיראה שרויה שם י

במקום תורה ', שאהבה שרויה שם ה
. 'ובמקום של מצוה שרויה ה', שרויה ו

וזאת תורת "במקום המחשבה שנאמר בה 
א "ד ה"שרויה בו יו, כלול מהכל, "האדם

נה בית שוא עמלו לא יב' אם ה", א"ו ה"וא
אלו , "שוא עמלו בוניו בו"מהו ". בוניו בו

  .ל ונחש"סמא

àúééøåàá äéøàîã åîéçøáå åìéçãá äåöîáå 
é ïîú àéøù äàøéã øúàá ' äáäàã øúàá

ä ïîú àéøù 'å àéøù äøåúã øúàá ' øúàáå
ä àéøù äåöîã ' äá øîúàã äáùçîã øúàá

)á ìàåîù 'èé æ ( àìëî ìéìë íãàä úøåú úàæå
éøùåé äéá à"ä ã"àå à"ä å" à)à æë÷ íéìäú ( íà

éé 'àî åá åéðåá åìîò àåù úéá äðáé àìé àåù 
àîñ ïåðéà åá åéðåá åìîò"ùçðå ìåò "ë:  

  øäæ  זהר
 כך מקטין גם ,שמקטין מהעולם הזה

 ונחשב , שהרי אותו זיו לא יורד,למעלהמ
 שגרע ,פך דמיםועל אותו אדם כאלו ש

 שכתוב , שלמעלהגמאודהדמות שלמטה כ
 והוא ".כי בצלם אלהים עשה את האדם"

מקטין צלם אלהים למטה והדמות ודיוקן 
 ולכן צריך אדם להתעסק בפריה .למעלה

ורביה ולעשות צלם אלהים להגדיל כבוד 

 àäã àìéòî øéòæà éëä àîìò éàäî øéòæàã
 ùð øá àåää ìò áùçúàå úéçð àì àåéæ àåää

øâã ïéîã ãéùåà åìàë àðååâë àúúìã àð÷åéã ò
 áéúëã àìéòìã)å è úéùàøá (éäìà íìöá éë" í

éäìà íìö øéòæà åäéàå íãàä úà äùò" í
àúúìæòå àìéòì àð÷åéãå úåîãå " øá êéøèöéà ã

 íìö ãáòîìå äéáøå äéøôá à÷ñòúàì ùð

                                                                                                                                                                                     

  ).ד"כח ע(אריכות ביהל אור ' עי א
á øå÷î*##. 
â é" ä)øåà ìäé.( 
ã ö" åàìîå ì)øåà ìäé.( 

  .א"ז עז ע"וכן הוא בתיקו ה
 ).ג"כח ע(יהל אור ' עי ו
 ).א"ד(ב "פנחס סוף דף רלח ע' לקמן פ' י עז
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  :éäìà"ééã àø÷é äàâñàì í 'ïéøèñ ìëáà  .בכל הצדדים' ה
     

 מה זה שאנו ,ישב רבי ברכיה ודרש
 ולא יודעים ,יום העולם הבאאומרים כל 

 העולם הבא מתרגם עלמא דאתי .מה אמר
דם שנברא ו מלמד שק,]העולם הבא[

העולם עלה במחשבה לברוא אור גדול 
 ונברא אור גדול שאין כל בריה ,להאיר

 צפה הקדוש ברוך הוא .ט בוויכולה לשל
 לקח שביעי ושם ,בלוושאינם יכולים לס

ם לעתיד  והשאר גנזו לצדיקי,להם במקומו
 אם יזכו בזה השביעי , אמר.לבא

 , אתן להם זה לעולם אחרון,וישמרוהו
 שכבר בא ,והיינו שכתוב העולם הבא

 זהו שכתוב .דם ששת ימי בראשיתומק
מה רב טובך אשר צפנת ליראיך פעלת "

  ".לחוסים בך נגד בני אדם

 ïîéñìè - íù øéäáä øôñá äúàø àì ïéò 
åâå '  

éàî ùøãå äéëøá éáø áùé ïðéøîà à÷ã éàä 
 øîà÷ éàî ïðéòãé àìå àáä íìåòä àîåé ìë
 íãå÷ù ãîìî éúàã àîìò íâøúî àáä íìåòä
 ìåãâ øåà àåøáì äáùçîá äìò íìåòä àøáðù
 äìåëé äéøá ìë ïéàù ìåãâ øåà àøáðå øéàäì

á÷ä äôö åá èåìùì" åìáåñì ïéìåëé ïðéàù ä
éòéáù ç÷ìú åæðâ øàùäå åîå÷îá íäì íùå 

úòì íé÷éãöì äæá åëæé íà øîà àåáì ãé
 ïåøçà íìåòì äæ íäì ïúà åäåøîùéå éòéáùä
 íãå÷î àá øáëù àáä íìåòä áéúëã åðééäå

ää úéùàøá éîé úùù" ã)ë àì íéìäú( áø äî 
 ãâð êá íéñåçì úìòô êéàøéì úðôö øùà êáåè

íãà éðá:  
 יש לו לקדוש ברוך הוא .שמיני מה הוא

ים יק מפני שמ,צדיק אחד בעולם וחביב לו
 והוא , והוא יסודו,לווכל העולם כאת 

 אהוב ,מכלכלו ומצמיחו ומגדלו ומשמחו
קן ו מת, נורא ואדיר למטה,וחביב למעלה

 ,בל למטהוקן ומקו מת,בל למעלהוומק
 ,אמרת שמיני. והוא יסוד הנפשות כולם

 והרי כתוב ,ואמרת יסוד הנפשות כולם
 כן שביעי ".וביום השביעי שבת וינפש"

 וישנם .משום שמכריע ביניהםהוא אלא 
 והוא שמכריע ,שלש למטה ושלש ממעל

 וכי הוא , ולמה נקרא שביעי.ביניהם
 אלא מפני שהקדוש ברוך הוא . לא,בשביעי

כי " שכתוב ,ת באותה המדהַבת בַשַבָש
את השמים ואת הארץ ' ששת ימים עשה ה

 מלמד שכל ".וביום השביעי שבת וינפש

 î ïîéñ- øéäáä øôñâò íù " ìëéå øîàîá á
éäìà" éòéáùä íåéá í  

á÷äì åì ùé éåä éàî éðéîù" ãçà ÷éãö ä
ìåòáåîå  àåäìåò íéé÷îù éðôî åì áéáçåîã 

 åìãâîå åçéîöîå åìëìëî àåäå åãåñé àåäå
îùîåøåä äìòîì áéáçå áåäà ]áéáçå áåäà 

äìòîì øéãàå àøåð äèîì[å  äèîì øéãàå àøåð
 äèîì ìáå÷îå ï÷åúî äìòîì ìáå÷îå ï÷åúî
 úøîàå éðéîù úøîà íìë úåùôðä ãåñé àåäå
 éòéáùä íåéáå áéúë àäå íìë úåùôðä ãåñé

éåä éòéáù ïéà ùôðéå úáùæî  òéøëîã íåù
 åäééðéáúéùãç úìú ïåðéà îòøìè úìúå îìéòìé 

 éòéáù éø÷à àîòè éàîå åäééðéá òøëàã àåäå

                                                                                                                                                                                     

 ).ד"כח ע(יהל אור ' עי א
 .אות קס ב
 .אות קנז ג

ãë íìåòä ìë íéé÷îù éðôî åì áéáçå íìåòá å åì–øäæä éñåôã çñåð  ,øéäáä øôñ éô ìò ï÷åúå. 
ä  åçîùîå)øäæä éñåôã.( 
å øéäáä øôñî óñåð. 
æ  àìà)øäæä éñåôãá óñåð.( 
ç  ùéå)øäæä éñåôã.( 
è  òøì)øäæä éñåôã.( 
é  ìéòì)øäæä éñåôã.( 
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 .הוא אדון לויום ויום יש לו מאמר אחד ש
 אלא מפני שהוא ,לא מפני שהוא נברא בו

פעלו . לה המסורה לו בידוופועל בעולם פע
 בא ,ימו מעשיהם לבדילתם וקוכולם פע

 אף , שמחו כולם.לתוויום השביעי ופעל פע
 ולא עוד אלא שגדלה ,הקדוש ברוך הוא

וביום השביעי שבת " שכתוב ,נשמתו
ה בלא היה  ש, ומהי שביתה זו".וינפש

 משל ".שבת" שכתוב , והיא מנוחה,מלאכה
 למלך שהיו לו שבעה ,למה הדבר דומה

ין נאה נובע ממקור י ובגן האמצעי מע,גנות
 , שלשה מימינו ושלשה משמאלו,מים חיים

 ושמחים ,ומיד שפועל בעולם אז מתמלא
 והוא . לצרכנו הוא מתמלא,כולם ואומרים

 והם ממתינים ,משקה אותם ומגדלם
 והרי .והוא משקה את השבעה ,ושובתים

 והנה אחד ,"ממזרח אביא זרעך"כתוב 
הוא ש ,רו אלא אמ,מהם משקה אותו

 והלב משקה אחר כן ,משקה את הלב
   .כולם

á÷äù"áéúëã äãîä äúåàá úáùá úáù ä 
)æé àì úåîù(éé äùò íéîé úùù éë  ' íéîùä úà

 ãîìî ùôðéå úáù éòéáùä íåéáå õøàä úàå
 øîàî åì ùé íåéå íåé ìëùãçàà åì ïåãà àåäù 

 ìòåô àåäù éðôî àìà åá àøáð àåäù éðôî àì
åááäøåñîä äìåòô â íúìåòô íìë åìòô åãéá 

ì íäéùòî åîéé÷åêëã ìòôå éòéáùä íåé àá 
 åúìåòôå àìå àåä êåøá ùåã÷ä óà íìë åçîù

úîùð äìãâù àìà ãåòíä éòéáùä íåéáå áéúëã 
îå ùôðéå úáùä éåä  åáìã åæ äúéáùúéå äá 

àìî äîì ìùî úáù áéúëã äçðä éåäå äë
 ïâáå úåðâ äòáù åì åéäù êìîì äîåã øáãä

äàð ïééòî éòöîàäæíéî øå÷îî òáåð ç íééç 
 ìòôù ãéîå åìàîùî äùìùå åðéîéî äùìù

å åæ äìåòôíéçîù àìîúî è íìë åøîà éëé 
 íìãâîå íúåà ä÷ùî àåäå àìîúî àåä åðëøöì

òáùä úà ä÷ùî àåäå ïéúáåùå ïéðéúîî íäå ä
áéúë àäå) ä âî äéòùé( éåäå êòøæ àéáà çøæîî 

 úà ä÷ùî àåä àîéà àìà äéì ä÷ùî ïåäðî ãç
 ä÷ùî áìäå áìäúààé íìåë   

  

 זו מדת , הוי אומר,ומהי מדה שביעית
את "למה אמר . טובו של הקדוש ברוך הוא

 משל למה . ולא אמר את שבתי"תיושבת
 וכל , למלך שהיה לו כלה נאה,הדבר דומה

 ,שבוע מזמינה יום אחד להיות עמושבוע ו

áé úãî åæ øîåà éåä úéòéáù úãî åäéð éàîå
á÷ä ìù åáåè" øîà àîòè éàî ä)ì èé àø÷éå (

 äîì ìùî éúáù úà øîà àìå éúåúáù úà
 òåáù ìëå äàð äìë åì äéäù êìîì äîåã øáãä
 åì ùé êìîäå åîò úåéäì ãçà íåé äðéîæî òåáùå

                                                                                                                                                                                     

à øéäáä øôñá ÷çîð. 
á  íìåòá)øäæä éñåôã ,øéäáä øôñ éô ìò åð÷úå.( 
â  åì)øäæä éñåôãá óñåð ,øéäáä øôñ éô ìò åð÷úå.( 
ã  ãáì)øéäáä øôñ éô ìò åð÷úå øäæä éñåôã.( 
ä  åúîùð)øäæä éñåôã ,øéäáä øôñ éô ìò åð÷úå.( 
å äúéáù éåä éàîå äåä àìã )øäæä éñåôã ,øéäáä øôñ éô ìò åð÷úå.( 
æ øéäáä øôñá ÷çîð . 
ç øéäáä øôñá ÷çîð . 
è  íéçîùå àìîúî æà íìåòá ìòåôù)øéäáä øôñ éô ìò åð÷úå øäæä éñåôã.( 
éíéøîåàå ) øéäáä øôñ éô ìò åð÷úå øäæä éñåôã.( 

àé  êë øçà)øäæä éô ìò åð÷úå øäæä éñåôã.( 
 .קפב-  קפספר הבהיר אותיות יב
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 אמר .םיוהמלך יש לו בנים נאים ואוהב
תם גם כן ביום י שמחו א, הואיל וכן,להם

 ואתם , כי אני בשלכם אני משתדל,שמחתי
 , ומה זה זכור ושמור.גם כן הדרו אותו

ומקדשי " למה .זכור לזכר ושמור לנקבה
 כי מקדשי , שמרו עצמכם מהרהור,"תיראו

 אני ,"שכםימקד' אני ה" ,למה .קדוש הוא
  .בכל צד' ה

ì øîà íéáåäàå íéàð íéðá ïëå ìéàåä íäàåäà 
åçîùáâ " éðà íëìùá éðà éë éúçîù íåéá ë

úåà åøãä ïë íâ íúàå ìãúùîéâ éàîå àîòèã 
 øåëæ øåîùå øåëææì'ä  øåîùå øëæìðì'å  äá÷ðì

àîòè éàî) íù( íëîöò åøîù åàøéú éùã÷îå 
äîì àåä ùåã÷ éùã÷î éë øåäøäî) ç ë íù( éë 

éé éðà 'íëùã÷îòå "ä éðà éë ë ')êàôåø (î ìë
ãöæ:  

 עמוד אחד מן הארץ עד לרקיע ,שנינו
 וכשישראל . על שם הצדיקים,וצדיק שמו

 והוא , מתחלש, ואם לאו, מתגבר,צדיקים
וצדיק יסוד " שכתוב ,סובל כל העולם

לא יוכל העולם  , ואם חלש,"עולם
  .םילהתקי

øéäáä øôñ àî ïîéñçò ãë " äìà øîàîá á
 úåãìåú  

øì ãò õøàä ïî ãçà ãåîò àðàú ÷éãöå òé÷
íé÷éãö ùéùëå íé÷éãöä íù ìò åîù íìåòá 

ãåîòäè ìë ìáåñ àåäå ùìçúî åàì íàå øáâúî 
áéúëã íìåòä) é éìùîäë ( íìåò ãåñé ÷éãöå 

íìåòä íéé÷úäì ìëåé àì ùìç íàå:  
 .רבי חנינא פרש כל אחד על עמדו

 . שלש"חתן" . שתים"שמחה" . אחד"ששון"
 "אהבה" "דיצה" "גילה" . ארבע"כלה"
 כנגד עשרה , עשר"ורעות" "שלום" "אחוה"

  .מאמרות שבהם נברא העולם

áî ïîéñé - ò çî øéäáä øôñ" ïáéå øîàîá á
ä 'åâå 'ò âñ ùãç øäæ ãáà ÷éãöä úåø ùøãî" á

ò ãì äàéöéðéåå ñåôãáå ãåîòä ùàøá"á  
 ãç ïåùù àîåé÷ ìò ãç ìë ùéøô àðéðç éáø
 äöéã äìéâ òáøà äìë úìú ïúç ïéøú äçîù

äà äøùò ãâðë äøùò úåòéøå íåìù äåçà äá
íìåòä àøáð ïäáù úåøîàî:  

  äñø/á  ב/רסה
  âî ïîéñàé - ò èî" øöééå øîàîá à  
א יצר טוב ויצר רע שהוא שמחה "ס

 ולמעלה צד הצפון ,ומביא אותה אליו
 שהוא שמחה בלי זוהמא שהיצר ,ממש

 שכתוב , בתחלה).בה(הרע אחוז בו 
וימינו "ך  ואחר כ,"שמאלו תחת לראשי"

 ושמאל(  ונתנת בין ימין לשמאל".תחבקני
 שם ,"אלהים' ה(וייצר " ולכן ,)להזוןא "נ

ñ" äì éúééàå äåãç åäéàã òø øöéå áåè øöé à
 äåãç åäéàã ùîî ïåôöã àøèñ àìéòìå äéáâì

äöéã àîäåæ àìá" äéá ãéçà ø)ð"äá à (
 áéúëã àúéîã÷á)å á øéù ( úçú åìàîù

 ïéá úáéäééúàå éð÷áçú åðéîéå øúáìå éùàøì
 àìàîùì àðéîé)ð"àìàîùå à) (àðæúàì (òå" ã

                                                                                                                                                                                     

à øéäáä øôñ éô ìò åð÷úå øäæä éñåôãá ÷çîð. 
áíúà øéäáä øôñ éô ìò åð÷úå øäæä éñåôãá óñåð . 
â  åúåà)øäæä éñåôã ,øéäáä éô ìò åð÷úå.( 
ã øäæä éñåôãá ÷çîð. 
ä øäæä éñåôãá ÷çîð. 
å øäæä éñåôãá ÷çîð. 
æãö ìëá éðà ò " ë–øéäáä øôñ éô ìò åð÷úå øäæä éñåôã . 

 .קבאות  ח
è  íé÷éãö ìàøùéùëå)øéäáä øôñ éô ìò åð÷úå øäæä éñåôã.( 

 .א"ח פט ע"זו י
 ##*מקור יא
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 "את האדם" ,מלא לגבי שני צדדים אלו
  ).'וכו

)æ á úéùàøá ( øöééå)éé 'éäìà" éáâì àìî íù í
åëå íãàä úà ïéìà ïéøèñ ïéøú':(  

 לכו , לכה דודי נצא השדה,אמר לו
 ואל אשב תמיד ,ילילקדוש ברוך הוא לט

 אם כן , אמר לו,זה לב ומה .במקום אחד
 )והוא(ב הוא " ל.בן זומא מבחוץ ואתה עמו

 ובהם נברא , והיו סתומים,שלשים ושתים
 שלשים ושתים , אמר לו,ב" ומהו ל.העולם
 משל למלך שהיה יושב בחדרי .נתיבות
 ולכל , ומנין החדרים שלשים ושנים,חדרים

 נאה למלך זה ,אחד מן החדרים יש נתיב
 , אמר. על דרך נתיבות בחדרו)הכל(להכנס 

לא נאה לו שלא לגלות פניניו ומשכנותיו 
 נגע , מה עשה. אמרת לא.וגנזיו וחמודותיו

 ,בבת וכלל בה כל הנתיבות ומלבושיה
 )א להסתכל בעיניה"ס(והרוצה להכנס 

גם נתנה .  ונשאה למלך. יסתכל הנה,בפנים
 ולפעמים קורא אותה באהבתו ,לו במתנה

 ולפעמים , אחד היו כי ממקום, אחותי)בת(
 ולפעמים , כי בתו היא,קורא אותה בתי
   .קורא אותה אמי

  

ãî ïîéñà -  øîàîá íù øéäáä øôñ  
áà ïáéå"ì) äéù"áé æ ù( äãùä àöð éãåã äëì 

á÷äì åëì" ãçà íå÷îá ãéîú áùà ìàå ìééèì ä
ì éàîå"à á"à ì" åîò äúàå õåçáî àîåæ ïá ë

ì"ä áàåâå íéîåúñ åéäå íéúùå íéùìù  íäá
à íéúùå íéùìù éàîå íìåòä àøáð"ì ì" á
øãçá áùåé äéäù êìîì ìùî úåáéúðé íéøãç 

ì íéøãçä ïéðîå" ìëìå áøãçä ùé åìã  äàð áéúð
 ñðëäì äæ êìîìøãçá ìëäåáéúð êøã ìò úåä 

 åì äàð àì úøîà)àìù] (àìà[å åéðéðô úåìâì 
ùîååöáåéúåéðåôöîå æ àì úøîà åéúåãåîçå åéæðâå 

òâð äùò äî äá ììëå úáá  úåáéúðä ìë
ùåáìîåðëäì äöåøäå äéñç äðä ìëúñé íéðôá 

 àøå÷ íéîòôìå äðúîá åì äðúð íâ êìîì äàùðå
åúáäàá äúåàè åéä ãçà íå÷îî éë éúåçà 

 íéîòôìå àéä åúá éë éúá äúåà àøå÷ íéîòôìå
éîà äúåà àøå÷  

 שהרי , כי אין דין אם אין חכמה,ועוד
 ואחר כך דן ."נתן חכמה לשלמה' וה"נאמר 

וישמעו כל " שכתוב ,נתוואת הדין על מתכ
 כי ראו כי חכמת 'ישראל את המשפט וגו

ומה חכמה נתן הקדוש . ' וגו"אלהים בקרבו
 שלמה נשא שמו של ,ברוך הוא לשלמה
 כל , כמו שאנו אומרים,הקדוש ברוך הוא

 .שלמה שבשיר השירים קדש לבד מאחד
 ,מי הואיל ושמך כש,אמר הקדוש ברוך הוא

 , אמר לו. והרי נשואה היא,אשיא לך בתי

ãåòå øîàð éøäù äîëç ïéà íà ïéã ïéà éë 
)à íéëìî 'åë ä (ééå 'çàå äîìùì äîëç ïúð" ë

áéúëã åúðåëúî ìò ïéãä úà ïã) çë â íù( 
òîùéåå ìàøùé ìë åâå èôùîä úà ' éë åàø éë

éäìà úîëç"åâå åáø÷á í ' ïúð äîëç äîå
á÷ä"á÷ä ìù åîù àùð äîìù äîìùì ä" ä

 ãáì ùã÷ íéøéùä øéùáù äîìù ìë ïðéøîàãë
àî ' øîàá÷ä"äéùë êîùå ìéàåä ãåáë íéàé 

à àéä äàåùð àäå éúá êì àéùà" äðúîá ì
                                                           

 .סג-בהיר אות סב א
á  áéúëã éàî åúåà åìàù)ë øáãîá"ãé â (íéôåö äãù åäç÷éå ,íéôåö äãù éàî , áéúëã)äù"æ ù'áé ( äëì 

äãùä àöð éãåã ,äãùä éàî ,éùä àìà äãùä éø÷ú ìàãä ,éùä éàîåãä ,à"á÷äì åáì ì" àöð éãåã äëì ä

äãùä –øéäáä øôñá óñåð . 
â) àåäå(øäæä éñåôãá óñåð . 
ãíéøãçä ïî ãçà áéúð ùé  –øäæä éñåôã  ,øéäáä øôñ éô ìò åð÷úå. 
ä  úåáéúð)øäæä éñåôã.( 
å øäæä éñåôãá ÷çîð. 
æåéúåðëùîå  –øäæä éñåôã  ,øéäáä øôñ éô ìò åð÷úå. 
ç  ñðëäì)ñ"éðéòá ìëúñäì àä( –øéäáä øôñ éô ìò åð÷úå øäæä éåôã . 
è )úá (øäæä éñåôãá óñåð. 
é á÷ä" øîà ä–øäæä éñåôã . 

àé  éîùë)øäæä éñåôã.( 
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נתן חכמה ' וה" ,במתנה נתנה לו השם
 , לפניו,רשי והיכן פ.רשי ולא פ,"לשלמה

כי ראו כי חכמת אלהים בקרבו לעשות "
 אלא כל זמן ,"משפט"ומה זה ( ".משפט

 חכמת אלהים ,שאדם עושה משפט
 הוי אומר , ומה זה לעשות משפט).בקרבו

נה אלהים ושהיא עמו שאותה חכמה שנת
 , זאת עוזרתו ומקרבתו. היא בקרבו,בחדרו

 ,סרתוי ולא עוד אלא מ. מרחקתו,ואם לאו
  ".ויסרתי אתכם אף אני"שכתוב 

 åì äðúðáéúëã ééå ' àìå äîìùì äîëç ïúð
éô ïëéäå ùøéô ïìäì ùø øîàðù éë åàø éë

éäìà úîëç"èôùî úåùòì åáø÷á í  éàî
äúåà øîåà éåä èôùî úåùòì úðù äîëçåì ï 

äéäìà" åáø÷á àéä åøãçá åîò àéäùå í úåùòì
 èôùî)ð" à éàî úåùòì ïîæ ìë àìà èôùî

éäìà úîëç èôùî äùåò íãàù"åáø÷á í (
òå ãåò àìå åú÷çøî åàì íàå åúáø÷îå åúøæå

ã åúøñéî àìàáéúë) çë åë àø÷éå( éúøñéå 
éðà óà íëúàíëéúàèç ìò òáù à:  

  à àúôñåú"ø ì 'ò áð óãì êééùä éòìà" á
éáøãá óã éùéìù ÷ìçá àöîú áéúé äåä ïåòîù 

ò áñ÷"åëå òãé íãàäå á ' ãò òãåîúùà àì éëå
ò ãð óãì êééùä úãìì óñåúå øîàî" íãå÷ à

åëå òãé íãàäå øîàî ' ïå÷ú íéðå÷úá àöîú
ñ"ãî èò ãé÷ ó"ò æé÷ ãò á" úãìì óñåúå ïî à

 óñåúå øîàî ãò åéøçà íéëùîðä íéøîàîä íò
åëå 'ú"ä çáðä ïå÷úá áìä åäéà ì" â÷ óãî ì

ò"ò ãé÷ ãò à"á:  
  åëå óñåúå ïî 'ú"ä çáðä ì" íéøîàî íò ì

 æé÷ óãî íù íãà úåãìåú øôñ äæ ãò íéøçà
ò"ò çé÷ ãò à"ðä øôñ äæ ïî á" úåáéú ãò ì

ååâá àøòùáåëå àøòùã ïéð 'ò ïå÷ú óåñ ' ääâäá
ò åì÷ óã"á:  

, באריכות השער, בצבעי השער, בשער
, בקימת המצח, במצח. בקמיטות השער

בשער , באזניים. באורך ברוחב בשרטוטים
שיורד עליהם או תחתיהם או אחוריהם 

בעיניים בצבעי , בפנים. של האזניים
וכל . העיניים בקריצים שעל העיניים

יו משיגים לנבואה שהיא בת נביאים לא ה
ולא משיגים לה בכל מקום כמו , המלך
, אלא מהם היו משיגים לה בראש, משה

מהם בעיניים , ומהם באזניים בשמיעה
, ומהם בפנים, מהם בחוטם בריח, בראיה

, מהם בידים לקבל מתנה, מהם בדיבור
בן אדם עמוד "כמו שכתוב , ומהם ברגלים

ïîéñî äâ   
 àøòùã åëéøàá àøòùã ïéðååâá àøòùá

 àçöîá àøòùã åèéî÷áá àçöîã åèéî÷
ëéøàáå àøòùá ïéðãåàá ïéèåèøùá àéúåôá 

 åäééøúáà åà åäééúåçú åà åäééìò úéçðã
éðééòá ïéôðàá ïéðãåàã ïéöéø÷á ïéðééòã ïéðååâá ï

 äàåáðì ïéâéùî ååä àì àéàéáð ìëå ïéðééò ìòã
 øúà ìëá äì ïéâéùî àìå àëìîã àúøá éäéàã

ùéøá äì ïéâéùî ååä ïåäðî àìà äùî åîë" à
éðãåàá ïåäðî" äéàøá ïéðééòá ïåäðî äòéîùá ï

 ïåäðî ïéôðàá ïåäðî àçéøá àîèåçá ïåäðî
                                                                                                                                                                                     

à øéäáä øôñ éô ìò ï÷åú ,àúéà øäæä éñåôãáå :éäìà úîëç éë åàø éë" èôùî úåùòì åáø÷á í)ð" éàîå à

éäìà úîëç èôùî äùåò íãàù ïîæ ìë àìà èôùî"åáø÷á í (éàîå äîëç äúåàù øîåà éåä èôùî úåùòì 

éäìà äðúðù" àìà ãåò àìå åú÷çøî åàì íàå åúáø÷îå åúøæåò úàæ åáø÷á àéä åøãçá åîò àéäùå í

áéúëã åúøñéî) çë åë àø÷éå(éðà óà íëúà éúøñéå . 
á  éáøá)ôã"÷.( 

 .##*מקור ג
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בעמידה אלה שעמדו בתפילה ". על רגליך
לכן אלה שנקראו , ומלכה קמה בגללם

' ראשונות ובג' הם עבדים בג, רגלים
ולכן צריך עבד . אחרונות ובאמצע התפילה

להיות בעמידה לפני המלך או לפני המלך 
ובזמן שיצאו ישראל . ומלכה שתהא יושבת

וכמו שכתוב , כולם יצאו רגלים, ממצרים
, וכולם היו עבדים". כשש מאות אלף רגלי"
". כי לי בני ישראל עבדים"מו שכתוב כ

זהו שכתוב , משבא משה קרא להם בנים
  ".בני בכורי ישראל"

åáãá"éãéá ïåäðî ø"øåã àìá÷ì ï ïéìâøá ïåäðî ïå
ää" ã)à á ìà÷æçé( êéìâø ìò ãåîò íãà ïá 

 äî÷ àúéðåøèîå äãéîòá àúåìöá ïéîéé÷ã ïéìà
ïéìâø åàéø÷úàã ïéìàã ïéâá åäééðéâáà ïåðéà 

 úåðåøçà ùìùáå úåðåùàø ùìùá ïéãáò
 àãáò êéøö àã ïéâáå àúåìöã úåéòöîàáå
 àëìî íã÷ åà àúéðåøèî íã÷ äãéîòá éåäîì

ã àúéðåøèîå ìàøùé å÷ôðã àðîæáå àáúé àäú
äîëå ïéìâø é÷ôð åäìë íéøöîîáøîà úàã  

)æì áé úåîù(éìâø óìà úåàî ùùë âååä åäìëå ã 
ãë ïéãáò"à) äð äë àø÷éå( ìàøùé éðá éì éë 

ää ïéðá ïåì àø÷ äùî àúàã ãéî íéãáò" ã
)áë ã úåîù(ìàøùé éøåëá éðá :  

מאלה שירדו מישיבה ואמר ' קם סבא א
והרי אחר שיצאו ישראל , קדושניצוץ ה

אמר ודאי כך . ממצרים קרא להם עבדים
ובהם , אבל היו בהם שנקראו בנים, הוא

שלח "כמו שכתוב , ובהם עם, היו עבדים
אבל עבדים היו שש מאות אלף ". את עמי

, אמר אשרי חלק של הניצוץ הקדוש. רגלי
, אחר שהיו יוצאים. שכך מואר לו התורה

בנים לצד , צדדים' ה לג"חילק אותם הקב
והרי ', עם לצד א', עבדים לצד א', א

בן "נאמר , ובגד רגלים עליהם. בארנוהו
ואם עולים בתחילה ". אדם עמוד על רגליך
הרי היכל שנפתח , ה"ביראה ואהבה די

  ".י שפתי תפתח"אדנ"כמו שכתוב , לפניו

 øîàå àúáéúîî åúçðã ïéìàî àáñ ãç í÷
àùéã÷ àðéöåáäé÷ôðã øúá àäå  ìàøùé 

 ìáà àåä éëä éàãå øîà ïéãáò ïåì àø÷ íéøöîî
 ïåäáå ïéãáò ååä ïåäáå ïéðá åàéø÷úàã ïåäá ååä

ãë íò" à)à ä úåîù ( ïéãáò ìáà éîò úà çìù
÷ìåç äàëæ øîà éìâø óìà úåàî ùù ååäà 

 àúééøåà äéá àøäð éëäã àùéã÷ àðéöåáã
á÷ ïåì âéìô ïé÷ôð ååäã øúáì" ïéøèñ úìúì ä

øèñì ïéðá àøèñì àîò ãç àøèñì ïéãáò ãç à
âáå äåî÷åà àäå ãç"éìâø ã"øîúà åäééìò ï 

)à á ìà÷æçé ( ïéìàò éàå êéìâø ìò ãåîò íãà ïá
éã åîéçøå åìéçãá àúåìöá" àìëéä àä ä

ãë åäééáâì úçúôúà" à)æé àð íéìäú (ðãà"é 
çúôú éúôù  

  åñø/à  א/רסו
   íéðå÷úá àöîú øîàîä óåñ ãò íãà éãéå ïî

äæ ìùò âñ óã ùãç ø" øçà êééùä øôñ äæî á
åëå øôñ äæ ãò äæ 'åëå äîë àäã 'ò ïå÷úá" ã
ò ãì÷ óãî ääâäá"ò åì÷ óã ãò á" øôñ äæî á

ðä äîë àäã"ðä ïå÷úá íãà éçéå ãò ì" óãî ì
ò äì÷"ðä íãà éçéå ïî åì÷ ãò á" íãàäå ãò ì

 äåä úåàé ïðéðú úåø ùøãî ò ïå÷ú óåñ òãé

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ין זה נף קצה ודף קצו מעדבלק '  עיין לקמן פא
á  äîë)ôã"÷.( 

ו נקראין עבדים ומצד השכינה אנו נקראין בנים נא שמצד מטטרון א"ף רטו עדפנחס ' לקמן בפ' עי ג
 ).א"ד('  אם כעבדים כוםבסוד אם כבני

ã ãë ïéìâø" ååä åäìëå éìâø óìà úåàî ùùë à)ôãá óñåð"÷.( 
 ).א"ד(וש דל ניצוץ ק"י קראו בוצינא קדישא ר" לרשבה
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ò âñ óã ùãç øäæá"áå áì äàéöðéåå ñåôãçò " à
ã ìéçúîä øîàîá" úåø ùøãî äðè÷ øéò à

ò ãð óãì êééùä" òãé íãàäå øîàî ìöà à
ò ãñ óã ùãç øäæá" çì äàéöéðéåå ñåôãáå á

ò" äéøæò éáø ìéçúîä øîàî êåúá äèîì á
åâå íãà éîé éäéå äøåú éøúñ äé÷æç éáøå ' êééùä

ò åð óãì"ø íãå÷ à ' ùåðà éîåéá øîåà øæòìà
åëå 'æá àöîú"ò é óã úåéúåà éøúñá ç" óãå á

ò âé äàéöéðéåå ñåôãáå ãåîò éöç ãò àé" ùøãî á
äúéå úåøìåâå êåðç ê 'ð óãì êééùä"ò å" ìöà á

æá àöîú êåðç êìäúéå øîàî"ò åñ óã ç" á
ò áî äàéöéðéåå ñåôãáå" êééùä úåø ùøãî à

ò çð óãì" àðéðç éáø íéìéôðä øîàî ìöà à
æá àöîú çúô" óã çò âñ" äàéöéðéåå ñåôãáå á

ò äì"ä íçðéå çúô äéîçð éáø àñøéâä íùå á '
åâå 'ä øîàéå åéøçà êùîðä øîàîå 'åëå äçîà '

â ÷ìçá åñôãð 'ô 'ò ãî÷ óã àùð" à  
  
  

  

 כבוד ולב הרי הם ,אמר רבי רחומאי
 ולב , אלא שכבוד נקרא על שם מעלה,אחד

 והיינו כבוד .לת מטהונקרא על שם פע
מלא כל " מה הוא .נו לב השמים והיי,השם

 אלא כל אותה ארץ שנבראת ,"הארץ כבודו
 שהיא למעלה כנגד ארץ ,ביום ראשון

 , ומה הם. מלאה מכבוד השם,ישראל
 ,"כבוד חכמים ינחלו" שכתוב .חכמים
ומה היה ". ממקומו' ברוך כבוד ה"וכתוב 

 למלך , משל למה הדבר דומה.הכבוד הזה
יליו יחשהיתה לו מלכה בחדרו שכל 

 ובאים כל , והיו לה בנים,משתעשעין בה
 .היום לראות פני המלך ומברכין אותו

 לא תוכלו , אמר להם.ה אמנויפ א,אמרו לו
 ברוכה תהא בכל , אמרו.לראותה עתה

 מכלל ,"ממקומו" ומה שכתוב .מקום שהיא
 משל למלכה שבאה .שאין יודע את מקומו

 עד .ממקום רחוק ולא ידעו מאין באה
שהיא אשת חיל נאה והגונה בכל שראו 
 , זאת ודאי מן האור נלקחה, אמרו,מעשיה

 שאלו .כי במעשיה האירה את העולם
 . ממקומי, אמרה להם. מאין את,אותה
 ברוכה , אם כן גדולים אנשי מקומך,אמרו

ïîéñ åî - øéäáä øôñàôì êééù  ' âì óã åö
ò" ãåáë ìò àåëå áì åäéà 'ò"ò:  

ø øîà ' àìà ãçà ïä éøä áìå ãåáë éàîåçø
ò àø÷ð ãåáëù"ò éø÷úà áìå äìòî ù" ù

íéîùä áì åðééäå íùä ãåáë åðééäå äèî úìåòô  
áåäéð éàî) â å äéòùé( åãåáë õøàä ìë àìî 

 àåäù ïåùàø íåéá úàøáðù õøà äúåà ìë àìà
 íùä ãåáëî äàìî ìàøùé õøà ãâðë äìòîì

äðéð éàîåáéúëã íéîëç å) äì â éìùî( ãåáë 
áéúëå åìçðé íéîëç )áé â ìà÷æçé ( ãåáë êåøá

éé 'äæ ãåáë éåä éàîå åîå÷îîâäìî " êìîì ã
 åéìééç ìëù åøãçá àúéðåøèî åì äéäù
 íåéä ìë íéàáå íéðá äì åéäå äá ïéòùòúùî
 äðà åì åøîà åúåà ïéëøáîå êìîä éðô úåàøì

ò äúåàøì åìëåú àì íäì øîà åðîà åøîà äú
 áéúëã éàîå àéäù íå÷î ìëá àäú äëåøá
 ìùî åîå÷î úà òãéã àëéìã ììëî åîå÷îî
 ïéàî åòãé àìå ÷åçø íå÷îî äàáù àúéðåøèîì

àáú äðåâäå äàð ìéç úùà àéäù åàøù ãò 

                                                           

 .אות קלד א
 .אות קל ב
 ).ה"של(א באורך פירוש זה "יט דף יב ע עיין בחיג
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אחד ' וכי אין כבוד ה. תהיי ומברך מקומך
 . למה מברכים אותו,מצבאותיו לא גרע

 לאיש שהיה ,ומהאלא משל למה הדבר ד
 וחוץ לגן בקרוב ממנו חתיכת ,לו גן נאה

 , ואם השקה הגן בתחלת שקיותו,שדה
 אך אותה .הלכו להם המים על כל הגן

 אף על ,חתיכה של שדה שהיא אינה דבוקה
 לפיכך פתח לה מקום ,פי שהכל אחד הוא
  .והשקה אותה לבדה

 éë äç÷ìð øåàä ïî éàãå úàæ åøîà äéùòî ìëá
 ïéàî äúåà åìàù íìåòä úà äøéàä äéùòîá

åøîà éîå÷îî íäì äøîà úà íéìåãâ ïë íà 
 éëå êîå÷î êøåáîå ééäú äëåøá êîå÷î éùðà

éé ãåáë ïéà ' éàîà òøâ àì åéúåàáöî ãçà
äìî àìà äéì ïéëøáî" äàð ïâ åì äéäù ùéàì ã

 ä÷ùä íàå äãù úëéúç åðîî áåø÷á ïâì õåçå
 ïâä ìë ìò íéîä íäì åëìä åúåé÷ù úìçúá ïâä
 ä÷áã äðéà àéäù äãù ìù äëéúç äúåà êà

òà"ëäù ô íå÷î äì çúô êëéôì àåä ãçà ì
ò äãáì äì ä÷ùäå"ë:  

   íãå÷ úëééùä àúáéúî áø øîà àúôñåú
 äæá àöîú éðîæ éøú çð äîì çð ùéø àúôñåúä

ñ÷ óã êì çìù äùøô øäæääò "åôåñá á:  
 אלו חכמי ישראל ".על ימים יסדה"

הגדולים שיסדו תורה וחכמה שנקראת 
 כל הנחלים" , וכן הוא אומר,הים הגדול

 אלו ,"ועל נהרות" ".לכים אל היםוה
 וכן הרב .התלמידים שהם הגדולים מהנהר

 והם מחדדים את הרב ,גדול מן התלמידים
שיות ו והוא מתרץ להם כל הק,שיותיהןובק

 כמו הנהרות שנמשכים לים ,ואינו מתרשל
לכים וכל הנחלים ה" שנאמר ,ואינו מלא

מי " , אמרו אחרי כן, והראיה".אל הים
 , כי אין מעשה בלא חכמה,"'ר היעלה בה

  .כי התלמוד מביא לידי מעשה

ïîéñæî àò æñ óãì êééù àúôñåú " ÷åñôá à
 äãñé íéîé ìò  

 äãñé íéîé ìò)á ãë íéìäú(  ïéîéëç ïéìà
 àúîëçå àúééøåà ïãñéã àéáøáø ìàøùéã

øîåà àåä ïëå ìåãâä íéä úàéø÷úàã)  à úìä÷
æ(úåøäð ìòå íéä ìà íéëìåä íéìçðä ìë  ïéìà 

éãéîìúà ìåãâ áøä ïëå àøäð ïî ïéáøáø ïåðéàã 
 áøä úà ïéããçî ïåðéàå íéãéîìúä ïî
 åðéàå úåéùå÷ä ìë ïåì õøúî àåäå ïäéúåéùå÷á
 àìî åðéàå íéì ïéëùîðù úåøäðä åîë ìùøúî
 äéàøäå íéä ìà íéëìåä íéìçðä ìë øîàðù

 ïë éøçà åøîà)â ãë íéìäú (éé øäá äìòé éî ' éë
ìá äùòî ïéà éãéì àéáî ãåîìúä éë äîëç à

äùòî:  
  òø" êééùä éòéáùä ùãçá äáúä çðúå î

ò èñ óãì" àéáø àåää àèî éëäãà íãå÷ á
ôá àöîú 'ò åðø óã ñçðô"à :òø" àðéðú î

 óãì êééùä úù÷ éîçã ïàî äàîã÷ àøåáçá
ò àò"éäìà øîàéå øîàîä ìöà á"åëå í ' àöîú

â ÷ìçá äæ øäæá 'ò ãéø óã" øîàîá åôåñá á
åëå øæòìà ïá ñçðô ìéçúîä 'ò åèø óãáå" à

òøä åéøçà êùîð"ïàëì êééùä î :òø"ù÷ î" ú
ò áò óãì êééùä"â ÷ìçá àöîú á 'ò ìø óã" á

åôåñá:  
  ïîéñçî áòø "ò àö óãì êééù î" á של ושכינה נקראת אות ברית מצד

                                                           

 .##*מקור א
 .##*מקור ב
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 . בסיני"זאת אות הברית" .צדיק יסוד עולם
 נצח , העמוד האמצעי ובין בני ישראל)בין(

כי " . זו שכינה"אהי" , זה צדיק"אות" .הוד
 מכתר עד ".את השמים' ששת ימים עשה ה

 שאין שש בכל מקום אלא ,העמוד האמצעי
 ואין שביעי אלא מצד האות ,'מצד האות ו

 החכמה העליונה היא . עטרה על ראשו,'י
קנו י ות, החכמה התחתונה היא אות,אות

 ,למול לשמנה ששם היא חכמה עד היסוד
 הכתר קטנה להעלותה עד' לקבל בהם י

קנו לשים י ות,להיות עטרה על ראשם
   .ם ונחש עפר לחמוי לקי,הערלה בכלי ועפר

úéøá úåà úàéø÷úà àúðéëùà àøèñî 
éðéñá úéøáä úåà úàæ íìåò ãåñé ÷éãöãá) éðéá (

åä çöð ìàøùé éðá ïéáå àúéòöîàã àãåîò" ã
 àúðéëù àã àéä ÷éãö àã úåà)àì úåîùæé  ( éë

ä äùò íéîé úùù 'úëî íéîùä úà" ãò ø
 àìà øúà ìëá úéù úéìã àúéòöîàã àãåîò

å úàã àøèñî ' úàã àøèñî àìà éòéáù úéìå
é 'îëç äéùéø ìò äøèò" àéä úåà äàìò ä

 àéðîúì øæâîì åðé÷úå àéä úåà äàúú äîëç
îëç ïîú åäéàã"é ïåäá àìá÷ì ãåñé ãò ä '

 éåäîì øúë ãò äì à÷ìñì àøéòæ ìò äøèò
 àøôòå àðîá äìøò äéåùì åðé÷úå ïåäéùàø

 íéé÷ì)äë äñ äéòùé (åîçì øôò ùçðåâ:  
  åëå àúòùá àðàú àúôñåú ' ã÷ óãì êééùä

ò"äå øîàî ìöà á 'åëå øîà 'æá"ô ç ' óã éçéå
ò çéø"à åäæ á"ò ç÷ óãì äøãñë á" éøúñá à
äøåú  

  ïîéñèî ã   
àéðäà"àé÷øá ì"àéãâ ì"àéîåã ì"àéøãä ì" ì

éæâøãå"àéøäæ ä"àéðç ì"àéøäè ì"àéøæòé ì" ì
àéòøë"àéãîì ì"àéëìî ì"àéøäð ì"éðñ ì" ä

àðò"àéçúô ì"àéøåö ì"àð÷ ì"àéîø ì" ì
àéøòù"àéëáú ì"ìä  

  åñø/á  ב/רסו
  øùú øãñ"éøåôú ÷"àéðëù à"àðø ì" ì

éøî÷"éøåö ä"éñéñô ä"àéøéò ä"àéëîñ ì" ì
àéøð"éðåãî ì"éðñì ä"éøñîë ä"àéøé ä" ì
îñèéñ"àéðç ä"àéøëæ ì"àéøãå ì"àéðä ì"ìå 

àáðã"àéãâ ì"àãá ì"åøéøéãà ì"ðãà ï" ìò é
åëå åäìë':  

  ò åì÷ óãì êééùä úéøçùã àúåìö" à
â ÷ìç äæ øäæá àöîú åúìéçúá 'ò æðø óã" à

øñ ãç àãå÷ô :òø" æî÷ óãì êééùä ï÷ú á÷òé î
ò"â ÷ìçá àöîú íå÷îä éðáàî ç÷éå íãå÷ á '

ò áîø"à :÷îá áëùéåòøá àåää íå" êééùä î

                                                                                                                                                                                     

  ).ו"לש(א "ג רנז ע"ח א
á øâñåîä úà ñøåâ åîå÷îáå øåà ìäéá ÷çîð. 

  .א"אריכות ביהל אור כט ע' עי ג
 .##*מקור ד

ä àéðáú" ì)ôã"à.( 
å àðéä" ì)ôã"÷.( 
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ò çî÷ óãì"â ÷ìçá àöîú àøçà çúô íãå÷ á '
ò èìø óã"à :ò èî÷ óãì êééù" ãç øçà à

 óã àø÷éå äùøôá êééù úîà êøãä éôìå àúúì
ò æé"òøä øçà à"î:  

  ò ð÷ óãì êééù àðîéäî àéòø"à  
"äöøà áöåî íìåñ äðäå íåìçéå" ." äðäå

íìåñ", äìéôú äæ. "äöøà áöåî "íãà éðáù 
õøàá åúåà ïéììôúî ,äðéëù éàäù , òéâîå

íéîùì ,á÷ä àéäù"ä , åá øîàðù" äúàå
íéîùä òîùú."å  øáãä ãåñ"åäé" åðéðåãà ä

åâå õøàä ìëá êîù øéãà äî' ." òãåðù ïîæáå
á÷äù åðì" åúåàá íé÷ìúñîù åúðéëùå ä

äìéôú , ãéî"éäìà éëàìî äðäå" íéìåò í
åá íéãøåéå" ,åá,á íãà ïðá åúåà ,íìåë 

íäéôðë íéçúåô , åúåàá äðéëùä ìá÷ì
äìéôú , øîàðù åäæ" úåãåøô íäéôðëå

äìòîìî ."íéìåò åäæå ,íäéôðë ìò äðéëù .
"åá íéãøåéå" , åäî"åá ."á÷äá"ä ,á÷äù" ä

åúðéëù ìá÷ì íäéìò ãøåé ,á÷ä ãçééîå" åá ä
åúìéôúá íãà åúåàá , äåöî àéä äðéëùäù

éåä íùá äìåìë"åìù äéç àéä ä ,á äåöîå àì
äìåò äðéà äáùçî .íãà àåä äáùçîå ,åé" ã

ä"àå à"ä å"à ,úøàôú .äåöî ,úåëìî , äìåìë
äáëøîä úåéç òáøàî , òáøàî äìåëì

úåéúåà ,åìù äá÷ð àéä , íéðôà åìù íéðôà
íéîçø ìù , øîàð äììâá"íà  êéðô ïéà
åâå íéëìåä' ."éøåçà àø÷ð ÷ãö ìù åãöîå .

éî äìåìë äéç" íãàä áâ ìù úåéìåç ç äîåãù
ç åáù äøãùì" äùòîì øåçà àéä úåéìåç é

äáùçîì íã÷å úùéàøá , äá øîàðù" äìò
äáùçîá "íãàá ïë ïéàù äî , õò ìù øåçàù

òøå áåè úòãä , úùéàøá äùòîì øåçà àåäù
úåðòøåôì íã÷å.  

ïîéñð à  
íìåñ äðäå íåìçéå á äöøà áöåî ) úéùàøá

áé çë(  äöøà áöåî àúåìö àã íìåñ äðäå
éðá ïàìöîãéì àùð ä àúðéëù éäéàã àòøàá 
éîùì àèîåàâá÷ åäéàã "äéá øîúàã ä)  íéëìî

à 'áì ç(äìîã àæøå íéîùä òîùú äúàå  
)á ç íéìäú(åäé " ìëá êîù øéãà äî åðéðåãà ä

åâå õøàä 'á÷ ïåì òãåîã àðîæáå"äéúðéëùå äã 
éäìà éëàìî äðäå ãéî àúåìö àåääá à÷ìñã" í

 åá íéãøåéå íéìåò)é çë úéùàøáá(  àåääá åá
 àúðéëù àìá÷ì åäééôãâ ïéçúô åäìë ùð øá

ää àúåìö àéääá" ã)àé à ìà÷æçé( íäéôðëå 
 ìò àúðéëù íéìåò éäéà éàäå äìòîìî úåãåøô

á÷á åá éàî åá íéãøåéå åäééôãâ" äá÷ã" ä úéçð
ãçééîå äéúðéëù àìá÷ì åäééìòäá÷ " äéá ä

 äåöî éäéà àúðéëùã äéúåìöá ùð øá àåääá
ùá àìéìëåäé í"äå àìá äåöîå äéìéã äéç éäéà 

ãà åäéà äáùçîå å÷éìñ äéì úéì äáùçî" í
åé"ä ã"àå à"ä å"øàôú à" àúåëìî äåöî ú

 òáøàî àìéìë àúáëøîã ïåéç òáøàî àìéìë
 éåôðà äéìéã ïéôðà äéìéã àá÷åð éäéà ïååúà

àðéîà äðéâá éîçøã) åè âì úåîù(íà   êéðô ïéà
åâå íéëìåä 'úà ÷éãöã àøèñîå éåøåçà àéø÷

ç àìéìë äéç" éîãã ùð øáã éåøåçàã ïééìåç é
ç äéáã äøãùì" àãáåòì øåçà éäéà ïééìåç é

 äìò äá øîúàã äáùçîì íã÷å úéùàøáã
 õòã øåçàã íãàá éëä åàìã äî äáùçîá
 úéùàøá äùòîì øåçà åäéàã òøå áåè úòãä

úåðòøåôì íã÷åæ:  

                                                           

 .##*מקור א
  ).ו"לש(ב "ג שו ע"ח ב

â  äéîùì)ôã"å.( 
ã "ïåì òãåîãá÷ "äéúðéëùå ä "ò èë øåà ìäéá ÷çîð"â , àúéà åîå÷îáå"òãåîúùàã."  
ä  ãçééúîå)ôã"÷.( 

  .ה"ש להיות י"ת ב"צ בא"ה אם מחליפים מ"ה הוא שם יהו"ג שמצו"ב ע”י ע"שער מאמרי רשב' עי ו
  .א"מהדורות ל ע' ועוד ב. ג"עוד מהדורא ע' ועי. ב"אריכות ביהל אור כט ע' עי ז
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 àðîéäî àéòø åøîàå ïéàøåîàå ïéàðú åî÷
à êéøá êúåòá êì í÷é àåä äàìò àäìàì úð

 àéòø øîàå ïåäéðéá äàìò àáñ í÷ àìëá
øîúàã àø÷ éàä íéé÷úà êá àðîéäî 

)æ áñ äéòùé( ïéàìò àäã åì éîã åðúú ìàå 
ðð÷î ïéàúúåéá÷ã ïééøùî êãéã àîìåöá " ä

 àúéðåøèîã ïééøùîå äàìò àúáéúî ïåðéàã
 øîúà êìò äàúú àúáéúîî ïåðéàã

)áé çë úéùàøá( åéäìà éëàìî äðä" íéìåò í
 àúðéëùã ïééøùî ïé÷ìñ êá åá íéãøåéå

á÷ã ïééøùî ïéúçðå àúåìöá" éáâì ä
 úðà àúåìöã ïéðåâðå ïéøéù äîëá äéúðéëù

á÷ã àáéø÷ àåä" åäéàã êìéã àúåìöá ä
á÷ã àðáø÷" åöá ïîå÷î åäæéàá àúðéëùå ä

åëå ìàøùé éðá úà'  ïéúéðúî éøàî åðé÷úã
àøèñî àúåìöã ïéðáø÷ ïäë ïîúã àðéîéã 

ñç ùéà" íéåìã øéù ïåðéàã úåøéîæ åðé÷úå ã
øåáâã àøèñî åäééøúáà"åäå ä" ãåãã àâøã ã

 àâøãã ïøäàå äøåáâã àìàîùá øù÷úà
åäá äéìéã"ñçá øù÷úà ã"ää ã" ã) íéìäú

àé æè( ìàøùé òîù çöð êðéîéá úåîéòð 
 åäéàã äùåã÷å åëøá ìéìë àãåçéã)& ( ùåã÷

ñî äëøáå ùåã÷ ùåã÷ää àðéîéã àøè" ã
)âë å øáãîá ( øîàì åéðá ìàå ïøäà ìà øáã

 àøèñî äùåã÷å ìàøùé éðá úà åëøáú äë
 àðéîéã àøåù÷ àúéòöîàã àãåîò íéåìã
 åäéàã àùéøã ïéìôúã àøåù÷ åäéàå àìàîùå
 äåî÷åàã äîë äéùéø ìò ïéìôú äàìò àîéà
 áéúë äî àîìò éøàîã ïéìôú ïéúéðúî éøàî

ôúã àøåù÷ åäéàå åäá éäéàã ãéã ïéì
 éøàî äåî÷åàã åäéà éàäå äàúú àúðéëù

éðúî ' ïéìôú ìù øù÷ äùîì åäàøä ù êìéã
â åðé÷úã àìéòì ïäáà éôðà úìú ìéìë äùî '

 íðîéñ åäéàã ïéúåìöù úéøçî äçðò úéáø
î"øîúàã úáùã àúåìö êãéã ä äéá 
)çë à úéùàøá( óåòáå íéä úâãá åãøå 

 ìéìëúàå õøàä ìëáå äîäááå íéîùä
 íãàå äîìùå ãåã ïøäàã äàúú àúáëøî

éâåæ úáå àìéòì äàîã÷ä àúúì à éç ìë í

 àðîéäî àéòø åøîàå ïéàøåîàå ïéàðú åî÷
 êúåòá êì í÷é àåä äàìò àäìàì úðà êéøá
 àéòø øîàå ïåäéðéá äàìò àáñ í÷ àìëá

øîúàã àø÷ éàä íéé÷úà êá àðîéäî)  äéòùé
æ áñ( ïéàúúå ïéàìò àäã åì éîã åðúú ìàå 
éðð÷îàá÷ã ïééøùî êãéã àîìåöá " ïåðéàã ä

îéúîàúáá ïåðéàã àúéðåøèîã ïééøùîå äàìò 
 øîúà êìò äàúú àúáéúîî)áé çë úéùàøá( 

éäìà éëàìî äðäå" ïé÷ìñ êá åá íéãøåéå íéìåò í
 ïééøùî ïéúçðå àúåìöá àúðéëùã ïééøùî

á÷ã" ïéðåâðå ïéøéù äîëá äéúðéëù éáâì ä
á÷ã àáéø÷ àåä úðà àúåìöã" êìéã àúåìöá ä

á÷ã àðáø÷ åäéàã"á àúðéëùå ä ïîå÷î åäæéà
åëå ìàøùé éðá úà åöá'  ïéúéðúî éøàî åðé÷úã

 ùéà ïäë ïîúã àðéîéã àøèñî àúåìöã ïéðáø÷
ñç" íéåìã øéù ïåðéàã úåøéîæ åðé÷úå ã

øåáâã àøèñî åäééøúáà"åäå ä" ãåãã àâøã ã
 äéìéã àâøãã ïøäàå äøåáâã àìàîùá øù÷úà

åäá"ñçá øù÷úà ã"ää ã" ã)àé æè íéìäú( 
ðéîéá úåîéòð ìéìë àãåçéã ìàøùé òîù çöð ê

 åäéàã äùåã÷å åëøá)& ( ùåã÷ ùåã÷ ùåã÷
ää àðéîéã àøèñî äëøáå" ã)âë å øáãîá ( øáã

 éðá úà åëøáú äë øîàì åéðá ìàå ïøäà ìà
 àãåîò íéåìã àøèñî äùåã÷å ìàøùé
 åäéàå àìàîùå àðéîéã àøåù÷ àúéòöîàã
 äàìò àîéà åäéàã àùéøã ïéìôúã àøåù÷

éø ìò ïéìôú ïéúéðúî éøàî äåî÷åàã äîë äéù
 åäéàå åäá áéúë äî àîìò éøàîã ïéìôú
 éàäå äàúú àúðéëù éäéàã ãéã ïéìôúã àøåù÷

éðúî éøàî äåî÷åàã åäéà ' øù÷ äùîì åäàøä
 ïéìôú ìù ù ïäáà éôðà úìú ìéìë äùî êìéã

â åðé÷úã àìéòì ' íðîéñ åäéàã ïéúåìöù úéøç

î äçðòî úéáø"àã úáùã àúåìö êãéã äøîú 
 äéá)çë à úéùàøá( óåòáå íéä úâãá åãøå 

 ìéìëúàå õøàä ìëáå äîäááå íéîùä
 íãàå äîìùå ãåã ïøäàã äàúú àúáëøî

éâåæ úáå àìéòì äàîã÷ä àúúì à éç ìë í
éãö åäéàã"ç ÷"òà ïøäà àã ïéâáå ïéîìò é" â

 àðéáùåù ïøäà äéá ïðáø äåî÷åà àðéîé åäéàã

                                                           

 .א"ועוד מהדורא ל ע, ג"ב וע"ל אור כט ע אריכות ביה’עי א
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éãö åäéàã"ç ÷"òà ïøäà àã ïéâáå ïéîìò é" â
 ïøäà äéá ïðáø äåî÷åà àðéîé åäéàã
 àðîéäî àéòø äåä àúéðåøèîã àðéáùåù
 íãà áéëø äéáã ïäáà úìú ìéìë åäéà á÷òé
éðúî éøàî äåî÷åà àðâîì åàìå äàîã÷ '

äéøôåùäàîã÷ íãàã àøôåùë á÷òéã à:  

à á÷òé àðîéäî àéòø äåä àúéðåøèîã ìéìë åäé
 åàìå äàîã÷ íãà áéëø äéáã ïäáà úìú

éðúî éøàî äåî÷åà àðâîì ' á÷òéã äéøôåù
äàîã÷ íãàã àøôåùëâ:  

 àðéæç àðîéäî àéòø àùéã÷ àðéöåá øîà
á÷ ìôëã" øîàå êîù ä)& ( äùî äùî

 àúáëøîáå äàìò àúáëøîá êì àììëàì
 àøèñî äàîã÷ íãà êá àììëàì äàúú

øèñî äåç êá àììëàìå íäøáàã ïøäàã à
 éëä á÷òéã äéîù ìôë àì äîì äîìùå ãåã

à" á÷òé äéì àø÷ã ïéâá àùéã÷ àðéöåá ì
àá÷åòã àðùéì á÷òé ìàøùé äéì àø÷åã 

 ïåùàøä íãà ìù åá÷ò øîúàã àá÷åð åðééäã
 ùàø ïîúã ìàøùé éø÷úàå äîç ìâìâ ääëî
 åäéà éàäå á÷ò åðééäã àá÷åðì àùéø àøåëã

á÷ øîàã"àéåçì ä) åè â íù(àåä êôåùé   

 àðéæç àðîéäî àéòø àùéã÷ àðéöåá øîà
á÷ ìôëã" øîàå êîù ä)& ( àììëàì äùî äùî

 äàúú àúáëøîáå äàìò àúáëøîá êì
 íäøáàã àøèñî äàîã÷ íãà êá àììëàì
 äîìùå ãåã ïøäàã àøèñî äåç êá àììëàìå

à éëä á÷òéã äéîù ìôë àì äîì" àðéöåá ì
ìàøùé äéì àø÷å á÷òé äéì àø÷ã ïéâá àùéã÷ 

àá÷åòã àðùéì á÷òéä øîúàã àá÷åð åðééäã 
 äîç ìâìâ ääëî ïåùàøä íãà ìù åá÷ò
 àùéø àøåëã ùàø ïîúã ìàøùé éø÷úàå

á÷ øîàã åäéà éàäå á÷ò åðééäã àá÷åðì" ä
àéåçì) åè â íù(êôåùé àåä   

  æñø óã úåèîùä/à  
 á÷ò åðôåùú äúàå ùàø)åè â úéùàøá (

äéá øîúàã àúåìâá àúðéëù íøâ àãå 
)îã áë éìù(éé úàøé äåðò á÷ò  'ø éãç" ù

 àîåô äéî÷ åøîàå àúáéúî éøàî åãçå
á÷ã í÷éîì ìéëé ïàî éðéñ àúðéëùã" ä

 àúáéúîã ïááø ïéúùå äéá ïììîî äéúðéëùå
 àåáø ïéúù óåàå äéá ïéììîî äàúú
 êîåô ìò äéá ïéììîî éëä äàìò àúáéúîã

øîúà )áé çë úéùàøá (éäìà éëàìî äðäå" í
åâå íéìåò'å:  

 á÷ò åðôåùú äúàå ùàø)åè â úéùàøá ( àãå
äéá øîúàã àúåìâá àúðéëù íøâ) ã áë éìùî( 

éé úàøé äåðò á÷ò 'ø éãç" éøàî åãçå ù
 ïàî éðéñ àúðéëùã àîåô äéî÷ åøîàå àúáéúî

á÷ã í÷éîì ìéëé" ïéúùå äéá ïììîî äéúðéëùå ä
 ïéúù óåàå äéá ïéììîî äàúú àúáéúîã ïááø

 äàìò àúáéúîã àåáø ìò äéá ïéììîî éëä
øîúà êîåô )áé çë úéùàøá ( éëàìî äðäå

éäìà"åâå íéìåò í'æ:  

ã" íìñ äðäå íåìçéå à)íù(  éáø çúô
ðéñ øîàå ïåòîù"ìñ àã é"÷ åäéàå í" àæøå ì

äìîã) à èé äéòùé(éé äðä  'ò ìò áëåø"÷ á" ì
ò"åé àã á"ä ã"éå é"ä å"åé ãåòå é"åé ã"ä ã" à
åé"ä ã"àå à"ååé "ä ã"ààå "åä "÷ àã à" ì

ã" íìñ äðäå íåìçéå à)íù( ïåòîù éáø çúô 
ðéñ øîàå"ìñ àã é"÷ åäéàå í"äìîã àæøå ì 

)à èé äéòùé(éé äðä  'ò ìò áëåø"÷ á"ò ì" àã á
åé"ä ã"éå é"ä å"åé ãåòå é"åé ã"ä ã"åé à"ä ã"àå à"å 
åé"ä ã"àå à"åä "÷ àã à" ïé÷ìñ ïàîã÷ ïååúà ì

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד( הם מקננין כצפרים שמקננין אף כן עליונים ותחתונים הם מקננים בצלם שלך א
á  àúáéúî)ôã"å.( 

 .א"ועוד מהדורא ל ע, ג"ב וע" אריכות ביהל אור כט ע’עי ג
  ).ב"עא עא "כללים ח(רחל ' שכאן יעקב היינו בחי, )א"ריש סג ע(, ג"ק נא סע"שעה' עי ד
  ).ב"א עא ע"כללים ח(רחל ' שכאן יעקב היינו בחי, )א"ריש סג ע(, ג"ק נא סע"שעה' עי ה
  ג"יהל אור כט ע' עי ו
  ג"יהל אור כט ע' עי ז
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òì ïé÷ìñ ïàîã÷ ïååúà" ïåðéàã ïååúà á
÷ ïé÷ìñ ïåäìã ïéãìåú"ò ì"÷ á" ïéøúå ïúàî ì

á ïáùçë" êìò àðîéäî àéòø øá àåä úðà ø
øîúà) áé á íéìäú(øá å÷ùð à ïáø àåä úðà 

á úøùä éëàìîã ïáø àúúì áø ìàøùéã" ø
á÷ã àøá àìéòì"â øñç àúðéëùå ä" í

îø àîìùàì"åäééìò ä ïá çéùî éáâì øîúà 
óñåé) á ìàåîù 'âé áé(åäé íâ " øéáòä ä

â éàäá úåîú àì êúàèç" ãåã øôëúà í
î äìçã àøåòéù åäéà éàäå" úôñåúå íéöéá â

æéîø äöéá ùîåç) æ ä øáãîá( óñåé åúéùéîçå 
 àðååâë êîåôî ÷éôðã àúåìö äàëæ åéìò

á÷ã"äéá øîúàå éðéñã àøåè ìò úéçðã ä 
)ãé èë íéøáã(éë  åðîò äô åðùé øùà úà 

äô åððéà øùà úàå íåéä ãîåòåðîò  éëä íåéä 
á÷ àúåìöáå àúééøåàá ìãúùî úà ãë" ä

 ååäã ïéúîùð ïéìà ìëå ïéàúúå ïéàìò ùéðë
 úéçðå ïéëàìîã ïééøùî ìëå éåäîì ïéãéúòãå
 àúééøåà êìéã àúåìö àìá÷ì êìéã àîìåöá

á÷ì àãçéì êìéã àúáùçîã ïéâá êìéã" ä
 äéúðéëùå àúúå àìéòì äéìéã ïééøùî ìëá

á÷ êúåìöáå àúééøåàá" äáùçî óøöî ä
øîà åäéàã àðååâëå äùòîì äáåè)  ë úåîù

à(éøîà åäðéàå éëðà ) æ ãë íù( òîùðå äùòð 
á÷ éëä" ïé÷úù åäðéàå ïééøùî åäìëì ãéáò ä

òøã ïéâá êìåìîá ïéòîùåå àãçéì ïåäá êú
á÷" äî ìëå äéìéã ïééøùî ìëá äéúðéëùå ä

òì"÷ ïé÷ìñ ïåäìã ïéãìåú ïåðéàã ïååúà á"ò ì" á
÷"á ïáùçë ïéøúå ïúàî ì" àåä úðà ø àéòø øá

øîúà êìò àðîéäî) áé á íéìäú(øá å÷ùð â 
 éëàìîã ïáø àúúì áø ìàøùéã ïáø àåä úðà

á úøùä"á÷ã àøá àìéòì ø"ñç àúðéëùå ä"ã 
íâãîø àîìùàì " çéùî éáâì øîúà åäééìò ä

óñåé ïá) á ìàåîù 'âé áé(åäé íâ " øéáòä ä
â éàäá úåîú àì êúàèç" éàäå ãåã øôëúà í

î äìçã àøåòéù åäéà" ùîåç úôñåúå íéöéá â
æéîø äöéá) æ ä øáãîá( åéìò óñåé åúéùéîçå 

äàëæäá÷ã àðååâë êîåôî ÷éôðã àúåìö " ä
äéá øîúàå éðéñã àøåè ìò úéçðã)  èë íéøáã

ãé( úàå íåéä ãîåò åðîò äô åðùé øùà úà éë 
äô åððéà øùàåðîò  ìãúùî úà ãë éëä íåéä 

á÷ àúåìöáå àúééøåàá"àúúå ïéàìò ùéðë ä ïé
 ìëå éåäîì ïéãéúòãå ååäã ïéúîùð ïéìà ìëå
 àìá÷ì êìéã àîìåöá úéçðå ïéëàìîã ïééøùî
 àúáùçîã ïéâá êìéã àúééøåà êìéã àúåìö

êìéãåá÷ì àãçéì " ïééøùî ìëá äéúðéëùå ä
àúééøåàá àúúå àìéòì äéìéãæá÷ êúåìöáå " ä

 åäéàã àðååâëå äùòîì äáåè äáùçî óøöî
øîà) à ë úåîù(éàå éëðà éøîà åäð) æ ãë íù( 

á÷ éëä òîùðå äùòð" ïééøùî åäìëì ãéáò ä
ïé÷úù åäðéàåçêìåìîá ïéòîùå èòøã ïéâá å êú

á÷ àãçéì ïåäá" äéìéã ïééøùî ìëá äéúðéëùå ä
á÷ã äî ìëå"äîëç êì ãáòîì éãåàå çèáà äé 

 äùòð ïéøîà åäìë óåñ ïåì úéìã ïéáè äîëî
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÷ãá" äîëî äîëç êì ãáòîì éãåàå çèáà ä
 òîùðå äùòð ïéøîà åäìë óåñ ïåì úéìã ïéáè

âáå"åøîàã ã) ë â÷ íéìäú(éé åëøá  ' åéëàìî
åâå çë éøåáâ 'á÷ àäã êá ó÷úúàå" ä

 äéúðéëùãå äéìéã ïééøùî ìëå äéúðéëùå
 àåä éàãî øéúéå êúåòø ìë ãáòîì åîëúñà

 áéúë)è âé úåîù (äìî ìôð àìå êãé ìò 
 øá äàëæ íéé÷úà àìã êãé úáéúëî àøéòæ
 àø÷é äéì ãéáòå äéôåâë äéì áéùç äéøîã ùð
 éåîåôã ïéìåìî ìé÷ù éåäîì äéð÷åéãë

 àúåìöá àúééøåàáë úéìå éðéñã àøåèá ãåîì
 ïéàúúå ïéàìò àìà àâøè÷ì éåîåô çúôã ãç

àãç àúåòøá àãç àúåîëñàááò "ë:  

âáå òîùðå"åøîàã ã) ë â÷ íéìäú(éé åëøá  '
åâå çë éøåáâ åéëàìî 'á÷ àäã êá ó÷úúàå" ä

äéúðéëùãå äéìéã ïééøùî ìëå äéúðéëùåàé 
 àåä éàãî øéúéå êúåòø ìë ãáòîì åîëúñà

 áéúë)è âé úåîù (ìôð àìå êãé ìòáé àøéòæ äìî 
 äéøîã ùð øá äàëæ íéé÷úà àìã êãé úáéúëî
 äéð÷åéãë àø÷é äéì ãéáòå äéôåâë äéì áéùç

 ïéìåìî ìé÷ù éåäîì àúåìöá àúééøåàá éåîåôã
ëãåîìâé éåîåô çúôã ãç úéìå éðéñã àøåèá 

 àãç àúåîëñàá ïéàúúå ïéàìò àìà àâøè÷ì
àãç àúåòøáãéò "ë:  

  ò èð÷ óãì êééù" øåëæéå øîàî ìöà á  
àð ïîéñà   

éäìà øåëæéå" ìçø úà í)& ( áéúë äøùá
)áë ì úéùàøá ( äøéëæ áéúë ìçøáå äãé÷ô

íéùøúà øåëæã ïéâá éàîà åäéàã á÷òéá 
 ìèð ãë äîáå óñåé ãéáòúà ãë íåìù úéøá
 ïéâáå àøçà àøèñì óé÷úé àìã äéãäá øåù

 àåääã øåëá óñåé éø÷úà êëù øåëá ìèðã øå
 øåù àåääå éàãå åøåù øåù íú ùéà á÷òéå íú

)æë äë úéùàøá ( àúéáã äéøàî èéìùå ïåáø
äéåâá éøàù íú øåù àåääãò "ë:  

ïîéñàð á   
éäìà øåëæéå"í ìçø úà )& ( áéúë äøùá

)áë ì úéùàøá ( äøéëæ áéúë ìçøáå äãé÷ô
 úéøá åäéàã á÷òéá íéùøúà øåëæã ïéâá éàîà

íåìùâãéáòúà ãë ã øåù ìèð ãë äîáå óñåé 
 êë ïéâáå àøçà àøèñì óé÷úé àìã äéãäá

 àåääã øåëá óñåé éø÷úàù åøåù øåëá ìèðã øå
 øåù àåääå éàãå øåù íú ùéà á÷òéå íú

)úéùàøáæë äë  ( àúéáã äéøàî èéìùå ïåáø
äéåâá éøàù íú øåù àåääãò "ë:  

  ø çúô àðîéäî àéòø ' óãì êééùä ïåòîù
ñ÷"ò ä"â ÷ìçá àöîú êìä á÷òéå ìöà à ' óã
ëø"ãäò "á  

  ò æéø óãì êééù øéäáä øôñ" íãå÷ äèîì à
åëå éîé åáø÷éå '  

áð ïîéñå   
 áäæä éìå óñëä éì)ç á éâç(  óñëä éì éàî

 éìå åéäù êìîì äîåã øáãä äîì ìùî áäæä
 áäæ ìù úçàå óñë ìù úçà úåøöåà éúù åì
 øîà åìàîùá áäæ ìùå åðéîéá óñë ìù íù

ïîéñáð æ   
 áäæä éìå óñëä éì)ç á éâç(  óñëä éì éàî

 åì åéäù êìîì äîåã øáãä äîì ìùî áäæä éìå
 íù áäæ ìù úçàå óñë ìù úçà úåøöåà éúù
 äéäé äæ øîà åìàîùá áäæ ìùå åðéîéá óñë ìù
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 åéøáã äùåòå äàöåäì ì÷å ïîåæî äéäé äæ
 úçðá íâéäðîå íééðòä íò ÷áã äéäéå úçðá

 ïðéøîàã àåää)å åè úåîù( éé êðéîé ' éøãàð
 åàì íàå áåè å÷ìçá íãà çîù íàå çëá

)íù (éé êðéîé 'éé êðéîé éàî áéåà õòøú ' õòøú
 éìå óñëä éì áéúëã áäæä äæ åì øîà áéåà
 ùìù úåìåìë åáù áäæ åîù àø÷ð äîìå áäæä

æä úåãî 'æ 'ää úåãî 'ä ')ð"äðåøçà à( úåãçà 
áä 'îëç"ðéáå ä" íù ìò åæ äîùð úàø÷ðå ä

ä úåìéöà 'å úåðåøçà úåøéôñä ' úåîù
 äîùðì)ñ"øð à"ç ï"ñ é äîùð çåø ùôð àðîé

äãéçé äéç ( éàî ùôð äîùð äãéçé äéç çåø
ä àéä àñë äéúãéáò 'æì ' áéúëã)æ ä úìä÷ (

áå íäéìò íéäåáâå øîåù äåáâ ìòî äåáâ éë '
ãë íîåé÷ àéä" äéúãéáò éàîå úéùàøáá à

 åì äéäù ãçàì äîåã øáãä äîì ìùî àëä
 ïáì äàéùäå äàðå äîéìùå äîéòðå äáåè úá

äùéáìäå êìî íò åì äðúðå äèù÷å äøèòå 
 õåç úáùì äæ êìîì øùôà øîà áø ïåîî
 íåéä ìë úáùì åì øùôà àì úøîà åúéáî
 åðéá ïåìç íù ãöéë àä àì úøîà äîò ãéîú
 åà äéáàì úáä äëéøöù äòù ìëå äðéáì

ää ïåìçá ãçé ïéøáçúî åúáì áàä" ã
)ãé äî íéìäú( äîéðô êìî úá äãåáë ìë 

ùåáì áäæ úåöáùîîä] úëåáé [)æé æë úåîù (
)óñë íäéåå(  

äéäéå úçðá åéøáã äùåòå äàöåäì ì÷å ïîåæîà 
éäðîå íééðòä íò ÷áã ïðéøîàã àåää úçðá íâ

)å åè úåîù( éé êðéîé ' çîù íàå çëá éøãàð
 åàì íàå áåè å÷ìçá íãà)íù (éé êðéîé ' õòøú

éé êðéîé éàî áéåà ' áäæä äæ åì øîà áéåà õòøú
 áäæ åîù àø÷ð äîìå áäæä éìå óñëä éì áéúëã

æä úåãî ùìù úåìåìë åáù 'æ 'ää úåãî 'ä ')ð" à
äðåøçà(ááä úåãçà  'îëç"äðéáå " úàø÷ðå ä

ä úåìéöà íù ìò åæ äîùð 'å úåðåøçà úåøéôñä '
 äîùðì úåîù)ñ"øð à"ç ï" çåø ùôð àðîéñ é

äãéçé äéç äîùð(â  ùôð äîùð äãéçé äéç çåø
ä àéä àñë äéúãéáò éàî 'æì ' áéúëã) ä úìä÷

æ (áå íäéìò íéäåáâå øîåù äåáâ ìòî äåáâ éë '
ãë íîåé÷ àéä"äéúãéáò éàîå úéùàøáá à 

 úá åì äéäù ãçàì äîåã øáãä äîì ìùî àëä
 êìî ïáì äàéùäå äàðå äîéìùå äîéòðå äáåè
 áø ïåîî íò åì äðúðå äèù÷å äøèòå äùéáìäå
 úøîà åúéáî õåç úáùì äæ êìîì øùôà øîà
 úøîà äîò ãéîú íåéä ìë úáùì åì øùôà àì
 äòù ìëå äðéáì åðéá ïåìç íù ãöéë àä àì

áàä åà äéáàì úáä äëéøöùã  ïéøáçúî åúáì
ää ïåìçá ãçé" ã)ãé äî íéìäú( úá äãåáë ìë 

ùåáì áäæ úåöáùîî äîéðô êìîä] áéúëå [
)æé æë úåîù ()óñë íäéåå(  

  æñø óã/á  
 àùåîù éðàî ïåðéàã úùçð íäéðãàå
 ïéìàá àëä ìáà åäá àðëùî àùîúùàì
 ùð øá åäá àùîúùàì éòá àì ø÷éã ïéùåáì

 àðäë øá àøçà)ð"àðäëî à ( àáø åáøã
ùîçáéúëã äéùéø ìò àùãå÷ ) á çë úåîù( 

)úéùòå ( ãåáëì êéçà ïøäàì ùãå÷ éãâá
úìå"àìéòìã àðååâì éîã ïéùåáì ïåðéàáã ú:  

 àùåîù éðàî ïåðéàã úùçð íäéðãàå
 ïéìàá àëä ìáà åäá àðëùî àùîúùàì
 ùð øá åäá àùîúùàì éòá àì ø÷éã ïéùåáì

 àðäë øá àøçà)ð"àðäëî à (ùî åáøã àáøç 
÷áéúëã äéùéø ìò àùãå) á çë úåîù() úéùòå (

úìå ãåáëì êéçà ïøäàì ùãå÷ éãâá" ïåðéàáã ú
àìéòìã àðååâì éîã ïéùåáì:  

  ïîéñøéäáä øôñ âð äò ëø óãì êééù " øçà á
 àøéáì àééî à÷øàì  
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 øãä õò éøô éàî)î âë àø÷éå ( àðìéà
 åðééäå ìëä ìò øãä åðééä øãä éàîå àâåøúàã

éøéùä øéùã øãääéá áéúëã í) é å øéù( éî 
 äá÷ð íù ìò åðééäå øçù åîë äô÷ùðä úàæ
 øùôà éàù íãàî äá÷ð äç÷ìð àîù ìòå
 éàîå äá÷ð àìá ïåúçúä íìåò íéé÷úäì
 ùéå íéáçø äéá÷ðù íù ìò äá÷ð éø÷à àîòè

 íéá÷ð äì íéøúé íéá÷ð åäéð éàîå ùéàä ìò
 åäéð éàîå ãìåä ìåáé÷ úéáå íçøå íéãù

øéùä øéù äøîàù éøôñ ìëì øãä àåäù íé
àã ïéà ùã÷ä" øéùå ùã÷ íéøôñä ìë ïðçåé ø

 íéùã÷ ùã÷ åäéð éàîå íéùã÷ ùã÷ íéøéùä
 íä éàîå íéùã÷ì ùã÷ àåäù ùã÷ àìà

å ãâðëù åìà íéùã÷ ' ùã÷å íãàáù úååö÷
 âåøúà äæ ùã÷ åäéð éàîå åäìëì ùã÷ åäì éåä
 ìà øãä åîù àø÷ð äîìå ìëä øãä àåäù

øãä àìà øãä éø÷ú ãøôð àåäù âåøúà äæ 
 åá àìà úîéé÷ áìåì úåöî ïéàå áìåìä ãâàî
 àåä ãçà ìë íòù ìëä íò ãåâà ïë íâ àåäå
 èåç ãâðë áìåì éàîå àåä ãçé ïìåë íòå
 åáåø úà ïéôåç åéôðòù úåáò õò óðòå äøãùä
 éðôî íåìë åðéà åáåø úà ïéôåç åéôðò ïéà íàå
 éøä åùàø ìò ïâé åéúåòåøæáù íãàì ìùî äî

æ óðò åðééäå äùìù åùàøå íéðù åéúåòåø
 äîìå òöîàá õò àöîðå ïéîéì úåáò ìàîùì
 éáøò éàîå ïìéàä ùøåù àåäù õò åá øîàð
 åäéð éàîå íéúù íäù íãàä é÷åù ãâðë ìçð
 éåä íäáù ìåãâã íåùî ìçð éáøòã àðùéì
 ïè÷ àåä ïåôö ìùå åçë ÷ðåé íùîå áøòîì

ú êìäî åðîî" úéðåôö çåøá àåäå äðù ÷
î íäéðù íäå åîù ìò àø÷ðå ìòåô åáå úéáøò

ã íéöò" äæ ïúìåòô ïéáøòî íéîòôù éáøò à
 íå÷îä íù ìò éåä ìçð ìçð éáøò éàî äæ íò

 áéúëãë ìçð åîùù åá íéòåá÷ íäù) à úìä÷
æ ( éåä íé åäéð éàî íéä ìà íéëìåä íéìçðä ìë

 åìàî äãîå äãî ìëã ïì àðîå âåøúà äæ øîåà
øîàðù ìçð éø÷à äòáùä) àë øáãîáèé ( 

 øãä õò éøô éàî)î âë àø÷éå ( àðìéà
 åðééäå ìëä ìò øãä åðééä øãä éàîå àâåøúàã

äéá áéúëã íéøéùä øéùã øãä) é å øéù( úàæ éî 
 íù ìò åðééäå øçù åîë äô÷ùðä ìòå äá÷ð

 íéé÷úäì øùôà éàù íãàî äá÷ð äç÷ìð àîù
 éø÷à àîòè éàîå äá÷ð àìá ïåúçúä íìåò
 íéá÷ð äì ùéå íéáçø äéá÷ðù íù ìò äá÷ð

 íéøúé íçøå íéãù íéá÷ð åäéð éàîå ùéàä ìò
ãìåä ìåáé÷ úéáåà øéù äøîàù åäéð éàîå 

ïéà ùã÷ä éøôñ ìëì øãä àåäù íéøéùäáàã " ø
 ùã÷ íéøôñä ìë ïðçåé ùã÷ íéøéùä øéùå

 àåäù ùã÷ àìà íéùã÷ ùã÷ åäéð éàîå íéùã÷
å ãâðëù åìà íéùã÷ íä éàîå íéùã÷ì ùã÷ '

 éàîå åäìëì ùã÷ åäì éåä ùã÷å íãàáù úååö÷
 àø÷ð äîìå ìëä øãä àåäù âåøúà äæ ùã÷ åäéð
 âåøúà äæ øãä àìà øãä éø÷ú ìà øãä åîù
 áìåì úåöî ïéàå áìåìä ãâàî ãøôð àåäù

àìà úîéé÷ íòù ìëä íò ãåâà ïë íâ àåäå åá 
 ãâðë áìåì éàîå àåä ãçé ïìåë íòå àåä ãçà ìë
 úà ïéôåç åéôðòù úåáò õò óðòå äøãùä èåç
 íåìë åðéà åáåø úà ïéôåç åéôðò ïéà íàå åáåø
 åùàø ìò ïâé åéúåòåøæáù íãàì ìùî äî éðôî
 óðò åðééäå äùìù åùàøå íéðù åéúåòåøæ éøä

îðå ïéîéì úåáò ìàîùì äîìå òöîàá õò àö
 ìçð éáøò éàîå ïìéàä ùøåù àåäù õò åá øîàð
 àðùéì åäéð éàîå íéúù íäù íãàä é÷åù ãâðë
 áøòîì éåä íäáù ìåãâã íåùî ìçð éáøòã
 êìäî åðîî ïè÷ àåä ïåôö ìùå åçë ÷ðåé íùîå

ú" ìòåô åáå úéáøòî úéðåôö çåøá àåäå äðù ÷
ã íéöò íäéðù íäå åîù ìò àø÷ðå" éáøò à

òôù éáøò éàî äæ íò äæ ïúìåòô ïéáøòî íéî
 åá íéòåá÷ íäù íå÷îä íù ìò éåä ìçð ìçð

 áéúëãë ìçð åîùù)æ à úìä÷ ( íéìçðä ìë
 âåøúà äæ øîåà éåä íé åäéð éàî íéä ìà íéëìåä
 éø÷à äòáùä åìàî äãîå äãî ìëã ïì àðîå

øîàðù ìçð) àë øáãîáèé (  ìàéìçð äðúîîå
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 éìçð àìà ìàéìçð éø÷ú ìà ìàéìçð äðúîîå
 ìà)íù ãåòå ( óà óåâä éøô øãä áì äî

øãä õò éøô ìàøùé  åéôðò øîú ïìéà äî
 óåâ åìèð ìàøùé óà òöîàá åáìåìå åéáéáñ

 ãâðëå åáì àåäù äæä ïìéàä äøãùä èåç óåâä
 áéúë äæ áìåì äîìå óåâä ø÷éò àåäù íãàá

øåñî áì óà áì åì íéùìù äæ áì äîå åì 
îëç úåáéúð íéúùåä ïäî áéúð ìëá óà åá 

åù äøåöîàðù úø') â úéùàøáãë (øåîùì  
íééçä õò êøã úà:  

øãä õò éøô ìàøùé óà óåâä éøô øãä áì äî 
 óà òöîàá åáìåìå åéáéáñ åéôðò øîú ïìéà äî
 ãâðëå åáì àåäù äæä ïìéàä óåâ åìèð ìàøùé

à óåâä ø÷éò àåäù íãàá äøãùä èåç óåâä
 äîå åì øåñî áì óà áì åì áéúë äæ áìåì äîìå

îëç úåáéúð íéúùå íéùìù äæ áìä ìëá óà åá 
î áéúðåù äøåö ïäîàðù úø') â úéùàøáãë ( 
øåîùì íééçä õò êøã úà:  

  òø çúô" óãì êééùä ìàåâä êàìîä øîàå î
ò ùéø èëø"á ÷ìçá àöîú à ' æè÷ óã øäæá

ò ìø óãì êééùä à÷åðé àåää çúô àúôñåú" à
ú íãå÷ ìàåâä êàìîä øîàîá" øäåæá àöîú ç

ç"ò æô÷ óã â" êééùä ùçð ïã éäé àúôñåú à
ò âðø óãì"â ÷ìçá àöîú á 'ãö÷ óã: 

  éäìà ïåùàø ÷ìç íìùðå íú" äëøá åðãòñé í
ïåùéàë åðøöéå  
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