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  åö úùøô  
 רבי שמעון ,'לה וגווזאת תורת הע

 צדקתך כהררי אל משפטיך ,פתח ואמר
 הפסוק הזה פרשנוהו ,'תהום רבה וגו

 העולה הזו מעלה בא וראה .ונתבאר
 ,וקושרת את כנסת ישראל למעלה

 להיות ,והדבקות שלה בתוך העולם הבא
 ומשום ,הכל אחד בקשר אחד בשמחה

 , כתוב זאת תורת,שעולה למעלה למעלה
 תורה שבכתב ,סוד של זכר ונקבה יחד

  לעלות בחביבות,ותורה שבעל פה
 , צפון כמו שבארנוהוצדכשמתעוררת 

 אזי היא ,חת לראשישכתוב שמאלו ת
 ,עולה בחביבות ומתעטרת בימין

 והכל מאיר מסוד ,ומתחברת עם האמצעי
 וזה מתוך סוד של ,דש הקדשיםושל ק

והרי , אדם ברצון הכהן ובתפלה ובשירה
 בסוד הרוח ,בארנו שעולה קדש קדשים

 משום ששלש רוחות קשורות ,העליונה
רוח  הרוח התחתונה שנקראת ,כאחת

פנים באמצע שנקראת  הרוח של,הקודש
 , וכן הרוח התחתונה,רוח חכמה ובינה

אבל הרוח הזו שיוצאת מתוך שופר 

åâå äìåòä úøåú úàæ ')á å àø÷éå ( éáø
çúô ïåòîù1îàå  ø)æ åì íéìäú ( êú÷ãö

åâå äáø íåäú êéèôùî ìà éøøäë ' àø÷ éàä
 äìåò éàä éæç àú øîúàå äéì àðîé÷åà

àìéòì ìàøùé úñðëã åøéù÷å å÷éìñ2 
äìéã à÷åáãå3 àìë éåäîì éúàã àîìò åâá 

ãç4à÷ìñã ïéâáå åãéçá àãç àøåù÷á 5 
àìéòì6àìéòì 7 øëã àæø úøåú úàæ áéúë 
àá÷åðå8 áúëáù äøåú àãçë  ìòáù äøåúå

äô9 àøèñ øòúà ãë àúåáéáçá à÷ìñì 
ïåôöã10 áéúëã àðîé÷åàã äîë )å á øéù (

 à÷ìñ éäéà ïéãë éùàøì úçú åìàîù
àðéîéá àøèòúàå àúåáéáçá11 úøáçúàå 

àúéòöîàá12 ùã÷ã àæøî àìë øéäðúàå 
íéùã÷ä13íãàã àæøã åâî àãå 14 åòøá 

àðäëã15àúøéùáå àúåìöáå 16 àäå 
àðîé÷åà17ã÷ ùã÷ äìåòã  çåøã àæøá íéù

 çåø àãçë ïéøéù÷ ïéçåø úìúã ïéâá äàìò
äàúú18ùã÷ä çåø éø÷àã 19 åâìã çåø 

                                                 
  ).מ"מ(ושם פרשנוהו ] זאת תורת העולה[ב "לשון זה הובא בפרקת פקודי רלח ע 1
 ). פקודי–ו "רח(נקודותיה מן הבריאה ' שעולים ט 2
ש "ן כדי לקבל מוחין חדשים וז"ד הבינה בסוד מכ עולים שינםה ליסו"א ואח"פ בז"שמתקשרת פב 3

 ).ו"רח(הזהר ודבקוא דיליה בגו עלמא דאתי 
 ).ו"רח(ן "א וזו"פרצופים או' כל הד 4
 ).ו"רח(מלכות  5
 ).ו"רח(א "ז 6
 ).ו"רח(אימא  7
 ).ו"רח(ת ומלכות "ת 8
 ).ו"רח(ן "שניהם למ 9

 ).ו"רח(א "זרוע שמאל גבורה דז 10
 ).ו"רח(א "חסד דז 11
 ).ו"רח(א "ת דז"ת 12
 ).ו"רח(קדש הקדשים כדאיתא בפרשת אחרי מות ' יסוד דאימא נק 13
 ).ו"רח(זה הענין נעשה בסוד אדם התחתון ' פי 14
 ).ו"רח(חסד כהן  15
 .ת"ישראל ת, לוי גבורה: ו"הרח' ופי, ובשירתא דליואי ובצלותא דישראל: בזהר פקודי איתא 16
 ).ו"רח(שמתקשרת באימא  17
 ).ו"רח(מלכות  18
 ).ו"רח(ת "ת 19
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 הרוח העליונה שהיא ,כלולים באש ומים
 כל מתקיימים שבה ,סתומה בחשאי

 , וכל הפנים מאירות,הרוחות הקדושות
  . חוזרת העולה רוח ממשלכןו

äðéáå äîëç çåø éø÷àã àúéòöîàá20 ïëå 
 åâî ÷éôðã çåø éàä ìáà äàúú çåø éø÷à

äàìò çåø àéîå àùàá ïìéìë øôåù21 åäéàã 
éàùçá íéúñ22 ïéçåø ìë ïéîéé÷ äéáã 

ïéøéäð ïéôðà ìëå ïéùéã÷23êë ïéâáå  úøãäà 
 ùîî çåø äìåò  

äîäáã àæøî øúáìå24  ואחר כך מסוד של הבהמה
  

  åëò "á  
 ונזונים להתקשר }מסתפקים {נהנים

 ,מאהולרוח אחרת שהיא בתוך הט
 .מאותם חלבים ושמנים כמו שנתבאר

  שאר הקרבנות, עולה קדש קדשיםלכןו
כדי לעשות שלום בעולם מכמה כולם 
יות  ולה,בעלי דיניםלהעביר  ו,צדדים

 להתבשם ונקראים ,נאור מתוך הרצון
 משום שלא מתעטרים ,קדשים קלים

 ועל זה ,דש הקדשיםולמעלה למעלה בק
 ושחיטתם בכל מקום ,הם קדשים קלים

 אבל העולה שהיא סוד של .כמו שבארוה
 אינה כשאר קרבנות שכל ,קדש הקדשים

  .מעשיה קדש

 àøçà àçåø àøù÷úàì åðæúàå é÷ôúñî
î åáàñî åâ éäéàãïéðåðîùå ïéáøú ïåðéà25 

 íéùã÷ ùã÷ äìåò êë ïéâáå øîúàã äîë
 åäìë àîìòá àîìù ãáòîì ïéðáø÷ øàù
 àøáòúàì ïéðéãã éøàîå ïéøèñ äîëî
 ïåø÷à àîñáúàì àúåòø åâî àøäðúàìå
 àìéòì éøèòúî àìã ïéâá íéì÷ íéùã÷
 íéùã÷ ïåðéà àã ìòå íéùã÷ä ùã÷á àìéòì

àã äîë øúà ìëá ïåäìã åñéëðå íéì÷ äåî÷å
 åàì íéùã÷ä ùã÷ã àæø éäéàã äìåò ìáà

ùã÷ àäãáåò ìëã ïéðáø÷ øàùë éäéà  
 ולבש הכהן מדו ,בא וראה מה כתוב

 בד ,שהוחדים לקדו הלבושים הללו מי,בד
דש ו וכתוב בגדי ק.שהוחד לקדויחידי מי

 למה ,הם ורחץ במים את בשרו ולבשם
 אלא סוד הדבר כמו שאמר ,דשוזה ק

שהכל עולה ומתעטר  ,שהיא קדש קדשים
 ואחר כך . בקשר אחד,בקדש הקדשים
 , שמטמא הכלרוח טומאהמפנה ומעביר 

 ,שלא ישלט ולא יקרב לתוך המקדש
 מכל צדדי }מלשון מסתלק {ברווע

 בקדושהדש ו והכל נשאר ק,שהוהקד
ואמר רבי שמעון הרי נתבאר . יחידה

אדם ובהמה תושיע ) תהלים לד (שכתוב

 áéúë äî éæç àú)â å àø÷éå ( ïäëä ùáìå
á åãî ãá äùåã÷ì ïéãçéî ïéùåáì ïéìà ã

 áéúëå äùåã÷ì àãçéî éàãéçé)ã æè àø÷éå (
 íùáìå åøùá úà íéîá õçøå íä ùã÷ éãâá
 äìîã àæø àìà ùã÷ àã àîòè éàî
 àìë à÷ìñã íéùã÷ ùã÷ éäéàã øîà÷ãë
 àãç àøåù÷á íéùã÷ä ùã÷á àøèòúàå
 áàñîã àáàñî çåø øáòàå éðôî øúáìå

 áéø÷úé àìå àèìù àìã àìë àùã÷î åâ
 àìë øàúùàå àùãå÷ã éøèñ ìëî øáòúàå
 àä ïåòîù éáø øîàå éàãéçé äùåã÷á ùã÷

                                                                                                                                                 
 ).ו"רח(ת נמשך מחכמה ובינה "שהת 20
 ).ו"רח(א "כ רוח חכמה ובינה לפי שגם היא נמשכת מאו"ג 21
 ).ו"רח(בינה  22
 ).ו"רח(שעל ידו חיים  23
 ).ו"רח(רוח ' כ מלכות עולה עד בינה הנק"כי עי 24
פרשת ' א ועי" רמב עב"א רנח ע"ב רנה ע"ב רכד ע"ב רמח ע"פנחס רמ ע, א"א כח ע"לקמן כז ע 25

ח פרשת צו וכן "י זו'ב וע"א קפא ע"א לד ע"רכו ע' א ועיי"ב רסט ע"ב רסח ע"ב רלט ע"פקודי רלח ע
ב קנו "ה ח"דע (מהקרבנות היו נהנים החיצונים). ו"לש(א "א וקל ע"הוא לעיל פרשת תרומה קמא ע

 ).ב"ע
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 ,דם מצד של אדם וכך עולה סוד של א,'ה
 כתוב אדם לכן ו,בהמה מצד של בהמהו

 שהרי קרבנו , אדם ודאי,כי יקריב מכם
 ,מן הבהמהכך  ואחר ,למעלה לקשר קשר

 וזהו סוד ,והכל הוא בכתוב אדם ובהמה
 .שצריך לקרבן אדם ובהמה כמו שאמר

 כשברא הקדוש ברוך הוא את בא וראה
ואם תאמר .  אדם ובהמה,העולם כך עשה

 שהרי ,וב עוף יעופף על הארץהרי כת
 כמו ,עולהאפילו  ו,מהם מקריבים קרבן

בא  .לה קרבנוושכתוב ואם מן העוף ע
 מכל אותם עופות אין מקריבים וראה

 אלא סוד ,אלא מן התורים או בני יונה
 זה ימין וזה ,זה מה שכשר בזה פסול בזה

  .שמאל והכל אחד

 áéúëã øîúà)æ åì íéìäú ( äîäáå íãà
åäé òéùåú" àøèñî íãàã àæø à÷ìñ éëäå ä

 êë ïéâáå äîäáã àøèñî äîäáå íãàã
 áéúë)á à àø÷éå( íãà íëî áéø÷é éë íãà 

 àøù÷ àøù÷ì àìéòì äéðáø÷ àãã éàãå
áìå íãà àø÷á åäéà àìëå äîäáä ïî øú

 àðáø÷ì êéøèöàã àæø åäéà àãå äîäáå
 àøá ãë éæç àú øîà÷ãë äîäáå íãà
 íãà ãáò éëä àîìò àåä êéøá àùãå÷

 áéúë àäå àîéú éàå äîäáå)ë à úéùàøá (
 ïéáø÷î åäééðî àäã õøàä ìò óôåòé óåòå

 áéúëã äîë äìåò åìéôàå àðáø÷) à àø÷éå
ãé (ò óåòä ïî íàå ìëî éæç àú åðáø÷ äìå

 åà íéøåúä ïî àìà ïéáø÷î àì ïéôåò ïåðéà
 àãá øùëúàã äî àã àæø àìà äðåé éðá

ãç àìëå àìàîù àãå àðéîé àã àãá ìéñô  
 הרי בארנו שהם ,עוף יעופף על הארץ

 רוח הקודש ובהם תתעלה ,סוד המרכבה
 אחד לימין , שהם שנים,לעלות למעלה
 , מיכאל העוף לימין וזה.ואחד לשמאל

 זה לימין וזה ,יעופף לשמאל וזה גבריאל
 מקריבים שני אלה כדי לכןו, לשמאל

 והשמאל מעטר ,רוח הקודשלהעלות את 
 ,ומזין למטה לאותו הצד של השמאל

 ואשה נקשרת לבעלה להיות ,ימיןלוימין 
 והכל מתעלה ומתקשר כאחד ,אחד

 והקדוש ברוך הוא ,למעלה ולמטה
פרים ובס. מתעלה לבדו ומתחזק

 העני לא נותן חלק להזין אלא ,הקדמונים
 אבל הכל למעלה ,להתקשר למעלה

óôåòé óåò26õøàä ìò 27 àðîé÷åà àä 
àëéúøã àæø ïåðéàã28 çåø ÷ìúñú åäáå 

ùãå÷ä29àìéòì à÷ìñì 30 ãç éøú ïåðéàã 
 àãå àðéîéì óåò àìàîùì ãçå àðéîéì

ìàëéî31ôåòé ìàéøáâ àãå àìàîùì ó32 àã 
 ïéøú ïéáø÷î êë ïéâáå àìàîùì àãå àðéîéì
 øèòî àìàîùå àùãå÷ çåø à÷ìñì ïéìà
 àðéîéå àìàîù øèñ àåääì àúúì ïééæå
 ãç éåäîì äìòáá àúúà úøù÷úàå àðéîéì
 àúúå àìéòì àãçë øù÷úîå ÷ìúñî àìëå
 éåãåçìá ÷ìúñà àåä êéøá àùãå÷å

ì àðëñî éàîã÷ éøôñáå ó÷úúàå áéäé à

                                                 
' ש שיש לו ו"עוף ע' א נק"ידו דזעוף אך ההפרש הוא כי הס' נק' כל א' א ויסוד דנוק"יסוד דז 26
' אבל כשיורדים ביסוד דנוק, והחסדים ממתיקים הגבורות, חסדים מגולים' גבורות וג' ת שהם ג"הויו

בעוד ' א וכו"של הז' שלה וא' פעמים עוף א' ב, שהוא מיעוט רבים שנים, אז נקרא היסוד שלה יעופף
מקבלת ' אבל בעת שהנוק, ן כמספר יוסף"ב' ג'  גימ,ף"היסוד עו' א אז נק"ן הם עדיין ביסוד דז"ב' שהג

ן כפולים ומתרבים "ב' ששם ביסוד שלה נעשים הג, אז היסוד נקרא יעופף, ן ביסוד שלה"ב' אותם הג
 ).מ"מ(לאין קץ 

 ).מ"מ(היסוד שלה יעופף ' ארץ בסוד אסתר קרקע עולם היתה אזי נק' שנק' בתוך הנוק 27
 ).מ"מ(כר על הנקבה הוא סוד המרכבה שאיך רוכב הז 28
 ).מ"מ(מלכות  29
 ).מ"מ(פ "שתוכל להזווג פב' כדי להתגדל הנוק 30
 ).מ"מ(מיכאל כי מיכאל שר ישראל ' א נק"הוא חסד ירצה שהיסוד דז 31
 ).מ"מ(גבורות  32
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 והרי , כל אחד נקשר לצדו כראוי,ולמטה
  .בארנו

 àøù÷úàì àìéòì àìà àðæúàì à÷ìåç
 øù÷úî ãç ìë àúúå àìéòì àìë ìáà

àðîé÷åà àäå úåàé à÷ãë äéøèñì  
רבי אלעזר שאל את רבי שמעון אביו 

דש ו הרי הקשר של הכל נקשר בק,ואמר
הקדשים כדי להאיר הדבקות של הרצון 

 עד ,של כהנים לוים וישראלים למעלה
 עד ,בארנואמר לו הרי . היכן היא עולה

 שכל קשר ויחוד ושלמות ,אין סוף
שגת ולא ולהצניע באותה צנעה שאינה מ

 אין סוף . שבה רצון כל הרצונות,נודעת
ע ולא לעשות סוף ולא יאינו עומד להוד

 .)ראש כמו שאין (לעשות ראש של אין
י הראש זו  ִמ,הראשון הוציא ראש וסוף

 , שהיא ראש של הכל,דה העליונהוהנק
 ועושה ,דת בתוך המחשבה שעומוםהסת

  אבל לשם אין סוף,סוף שנקרא סוף דבר
 באותו ,אין רצונות ואין אורות ואין נרות

אין סוף כל האורות והמאורות הללו 
 ולא עומדים , בהםלהתקייםתלויים 

 , מי שיודע ולא יודע},להתדבק {להשגה
 של כל וםאינו אלא רצון עליון סת

 דה העליונהווכשהנק.  אין,יםומהסת
 אינם יודעים פרט ,והעולם הבא התעלו

 ואין זה , כמי שהריח ריח והתבשם,לריח
שהרי כתוב ולא אריח בריח  ,)ניחוח (נחת

 ריח של )הוא( ניחוח שהרי ריח ,כםניחוח
 של תפלה ,רצון שכל הרצונות הללו

 øîàå éåáà ïåòîù éáøì ìéàù øæòìà éáø
 íéùã÷ä ùã÷á øù÷úà àìëã àøåù÷ àä
 éàåéì éðäëã àåòøã àúå÷áãúà àøäðúàì
 øîà à÷ìñ åäéà ïëéä ãò àìéòì ìàøùéå

 àðîé÷åà àä äéìóåñ ïéà ãò33 àøåù÷ ìëã 
 àìã åòéðö àåääá àòðöàì åîéìùå àãåçéå
 äéá ïéåòø ìëã àåòøã òãéúà àìå ÷áãúà
 óåñ ãáòîì àìå àòãåàì àîéé÷ àì óåñ ïéà

 ïéàã ùàø ãáòîì àìå)ð"ïéàã äîë ùàø à (
 àã ùàø ïàî óåñå ùàø ÷éôà äàîã÷
 äàîéúñ àìëã àùéø éäéàã äàìò äãå÷ð

éáòå äáùçî åâ àîéé÷ã óåñ éø÷àã óåñ ã
 åàì ïéúåòø åàì óåñ ïéà íúäì ìáà øáã
 ïéìà ìë óåñ ïéà àåääá ïéðéöåá åàì ïéøåäð
 àìå åäá àîéé÷úàì ïééìú ïéðéöåáå ïéøåäð
 åàì òãé àìå òãéã ïàî à÷áãúàì éîéé÷
 ïéîéúñ ìëã äàîéúñ äàìò åòø àìà åäéà
 å÷ìúñà éúàã àîìòå äàìò äãå÷ð ãëå ïéà

àçéø øá ïéòãé àì àçéøá çøàã ïàîë 
 àçééð àã åàìå íñáúàå)ñ"ççéð à ( àäã

 áéúë)àì åë àø÷éå ( çéøá çéøà àìå

                                                 
ונת התפילות בענין פרשת התמיד איך מתקשרים שלשה ספירות ו ענין זה בארתיו באורך בכ33

וכך עושים בכל ארבעה עולמות '  ושלשה אמצעיות בשלשה ראשונות כותחתונות בשלשה אמצעיות
 נודע ).י"שער מאמרי רשב (ש כי שם נתבאר כל הצורך"עד אין סוף וע' ע עד שנמצא שמתקשרי"אבי

. א"ב וט ע"נראה שכוונתו לעולת תמיד ח ע, )מ"מ(ב "ש הרב בפירוש מאמר זה בפרשת פקודי רלח ע"מ
  .33ומאיר הספרא הערה , ב"צ א ע"א בספד"בהגר' ועי

וכן בעוד יותר הרבה הנה גורם , ע"והנה זהו מה שגורם הקרבן תיקון ואור וברכה בהעולמות בי
י שמקריב את "כי ע, כ"האדם המקריב את הקרבן אור ברכה ויחוד למעלה למעלה שהוא באצילות ג

וכל הכחות . 'ם קודש להשיהיו כול, ש"ע אליו ית"ז את כל הכחות דהבי"והרי מייחד עי' הקרבן לה
, ן למעלה מהבירורין שעלו בה"ז הנה מעלה היא מ"ועי, ע הנה כולם הם מהמלכות דאצילות"דהבי

ל דהקרבנות הוא בסוד "הנ) ב"רמ ע(כ בזוהר פנחס "ש ג"ואלו הבירורין שעולין בה הוא בסוד מ[
וכן , ן"ן נעשה יחוד בהזו"מי אלו ה"וע, ]ואלף טורין אכלית בכל יומא, הבהמה דרביעא על אלף טורין
ד "ן ומ"ש בדרושי מ"וכן למעלה למעלה וכמ, א"א ונעשה יחוד באו"עולים בירורים מה ששייך לאו

ז אור באצילות לאין " ונוסף ומתחדש עי.ז יחוד בכל הפרצופים" וגורם עי,)פרק ג(ובחשמל ) דרוש יא(
י כל קרבן "והרי נעשה ע. צילות כולוש בכל א"ס ית"כי כל מה שמתגדל היחוד מתגדל הגילוי דא, קץ

' ש פ"וכמ, ז הרבה מאד"ומתכפייא ומתדחייא הסטרא אחרא עי, תוספות אור וקדושה למעלה למעלה
' במקומות הנז' ע, )א"א ושם רלט ע"רלז ע(פקודי ' ופ) מ"א ברע"רכד סע(פנחס ' ובפ) ב"ע" דף כז ע(צו 

ואשא דמדבחא מבערא , ואתבר חילה ותוקפהי הקרבנות מתכפייא הסטרא אחרא "שמבואר שם כי ע
ס "עד סוד א, 33וזינין בישין מעלמא וסלקא רוח קודשא ואתעטרא לעילא ונהיר דא בדא, רוח מסאבא

 ).ד"ב קנו ע"ה ח"דע ().א"א ושם רלט ע"רכו ע(פקודי ' ש בפ"ש כמ"ית
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  שכולם הכהנים. של שירה ורצון,ורצון
נעשים רצון  כולם  אזי,סוד של אדם

 . כתרגומו, רצון,ניחוחרא  וההוא נק,אחד
 כמו ,אז הכל נקשר ומאיר כאחד כראוי

ועל כן נתן הצד האחר ביד . שנתבאר
   שכתוב,הכהן

 ìëã àúåòøã àçéø ççéð çéø àäã íëççéð
 àúåøéùã àúåòøå àúåìöã àúåòø éðä
 åäìë ïéãë íãàã àæø åäìëã àðäëã àúåòøå
 ççéð åø÷à àéääå àãç àúåòø åãéáòúà

å øù÷úà àìë ïéãë åîåâøúë àúåòø øéäðúà
 àã ìòå øîúàã äîë úåàé à÷ãë àãçë
 àðäëã àãéá àøçà àøèñ éàä úáéäéúà

áéúëã  
  æëò "à  
  øäæ  

 , סוד כאן.צו את אהרן ואת בניו לאמר
 ,שהרי בארנו אין צו אלא עבודה זרה

ף את אותה מחשבה ווכאן נתן לו לשר
דש ברצון הזה ו ולהעבירה מתוך הק,רעה

בים  ובעשן הזה ובחל,שעולה למעלה
 .דשו כדי שיעברו מן הק,שנשרפים

 הזה עומד ברשותם להפרידו מן "צו"וה
 ואם תאמר צו .דש מתוך הקרבן הזהוהק

 שהרי ברשותם , כך גם,את בני ישראל
כל זמן  ,שהולהפריש אותה מן הקד עומד

ט ו שלא יוכל לשל,שעושים רצון רבונם
והפסוק הזה הכל בא להראות . עליהם

 למעלה ח הקודשרו לעטר את ,סוד הדבר
הזו  רוח הטומאה ולהפריד את ,למעלה

 וזה ברצון ובתפלה כפי ,ולהורידה למטה
 הכל כמו שראוי , וזה במעשה,שאמרנו

 שכתוב צו ,והכתוב הזה מוכיח עליהם. לו
 צו זו עבודה ,את אהרן ואת בניו לאמר

 זו האשה , לאמר.רוח הטומאה ,זרה
 , כתוב כאן לאמר.'שנקראת יראת ה

לאמר הן ישלח איש ) ירמיה ג (שםוכתוב 
 . הכל נאמרלכן , והרי פרשוה,את אשתו

והכהן עומד לתקן את הכל בסוד של 
אשרי חלקם של הצדיקים , אדם ובהמה

 שהם יודעים ,בעולם הזה ובעולם הבא
 ,את דרכי התורה והולכים בה בדרך אמת

 .עליהם יחיו' ה) ישעיה לא (עליהם כתוב
 , יחיו.ה אלו דרכי התור,מי עליהם

  . בעולם הזה ובעולם הבאיתקיימו

 øîàì åéðá úàå ïøäà úà åö)á å àø÷éå (
 äãåáò àìà åö úéì àðîé÷åà àäã àëä àæø
 àåää àã÷åúàì äéì úáéäééúà àëäå äøæ
 àùãå÷ åâî äì àøáòàìå äòø äáùçî
 àððú éàäáå àìéòì à÷ìñã àúåòø éàäá
 àùãå÷ ïî àøáòúàì ïéâá ïã÷åúàã ïéáøúå

ö éàäå ïî äì àùøôàì àîéé÷ åäééúåùøá å
 éðá úà åö àîéú éàå àðáø÷ éàä åâî àùãå÷
 àîéé÷ åäééúåùøá àäã éîð éëä ìàøùé
 éãáòã àðîæ ìë àùãå÷ ïî äì àùøôàì
 äàèìùì àìëé àìã ïåäéøàîã àúåòø
 àæø äàæçàì àéúà àìë àø÷ éàäå åäééìò
 àìéòì àùãå÷ çåø éàäì àøèòàì äìîã

ãì äì àùøôàìå àìéòì äàîåè çåø à
 àúåìöáå àúåòøá àã àúúì äì àúçðì
 äéì éæç÷ãë àìë àãáåòá àãå ïøîà÷ãë
 úà åö áéúëã åäééìò àçëåî àø÷ éàäå
 çåø äøæ äãåáò àã åö øîàì åéðá úàå ïøäà
 úàøé éø÷àã àúúà àã øîàì àáàñî

åäé" íúä áéúëå øîàì àëä áéúë ä) äéîøé
à â ( àäå åúùà úà ùéà çìùé ïä øîàì

î÷åà àîéé÷ àðäëå øîúà àìë êë ïéâá äå
 äàëæ äîäáå íãàã àæøá àìë àð÷úúàì
 àîìòáå ïéã àîìòá àé÷éãöã ïåä÷ìåç
 éìæàå àúééøåàã éçøåà éòãé ïåðéàã éúàã

 áéúë åäééìò èåù÷ çøàá äá) çì äéòùé
æè (åäé" éçøà ïéìà íäéìò ïàî åéçé íäéìò ä

 ïéã àîìòá ïåîéé÷úé åéçé àúééøåàã
éúàã àîìòáå  
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 , העולה כתוב זאת תורתבא וראה
אמר רבי חייא הפסוק הזה בארנוהו 

 . זו כנסת ישראל,זאת תורת (,בצורה הזו
שהיא עולה ומתעטרת למעלה  ,העולה

למעלה להתקשר כראוי עד המקום 
זאת ) דבר אחר) (.שנקרא קדש קדשים

זו  , העולה. זו כנסת ישראל,תורת
מחשבה רעה שהיא עולה על רצונו של 

  היא.ם להסיט אותו מדרך אמתהאד
היא שעולה ומשטינה על האדם  ,העולה

ף אותה באש כדי לא לתת לה ווצריך לשר
 על מוקדה על לכןו, מקום להשטין

 זו כנסת , מי הלילה.המזבח כל הלילה
 משום שבאה לטהר ,"זאת" שהיא ,ישראל

 משום , על מוקדה.את האדם מאותו רצון
 אלו ף כלושנהר דינור הוא מקום לשר

 שהרי מכניסים ,שלא עומדים בקיומם
 ומעבירים את ,אותם באותה אש בוערת

 , וכדי שלא ישלט.שלטונם מן העולם
 ,צריך על מוקדה על המזבח כל הלילה

 עולה ,ולכן כשזה נכנע. ונכנע ולא שולט
 שעולה רוח הקודש שהיא ,כנסת ישראל

תה כשנכנע י שהרי עלי,ומתעטרת למעלה
 ולכן ,ד ממנההכח האחר הזה ונפר

צריכים בסוד הקרבן להפריד את הצד 
 ולתת לו חלק כדי ,רוח הקודשהזה מ

  . תתעלה למעלהרוח הקודשש

 áéúë éæç àú)á å àø÷éå ( úøåú úàæ
 àðîé÷åà àø÷ éàä àééç éáø øîà äìåòä

 àðååâ éàäá äéì) úñðë àã úøåú úàæ
 àøèòúîå à÷ìñ àéäã äìåòä ìàøùé

à÷ãë àøù÷úàì àìéòì àìéòì ãò úåàé 
íéùã÷ ùã÷ éø÷àã øúà) (øçà øáã ( úàæ

 äáùçî àã äìåòä ìàøùé úñðë àã úøåú
 ùð øáã àúåòø ìò à÷ìñ éäéàã äòø
 àéä äìåòä àéä èåù÷ çøàî äéì äàèñàì
 àã÷åàì éòáå ùð øáì äéì úàéèñàå à÷ìñã
 àúëåã äì áéäéúé àìã ïéâá àøåðá äì
 ìë çáæîä ìò äã÷åî ìò êë ïéâáå äàèñàì

ìéìä éäéàã ìàøùé úñðë àã äìéì ïàî ä
 àåääî ùð øáì äàëãì éúàã ïéâá úàæ
 åäéà øåðéã øäðã ïéâá äã÷åî ìò àúåòø
 éîéé÷ àìã ïåðéà ìëì àã÷åàì øúà
 àøåð àåääá ïåì ïéìàò àäã åäééîåé÷á
 àìã ïéâáå àîìòî ïåäéðèìåù éøáòîå ÷éìãã
 ìë çáæîä ìò äã÷åî ìò êéøèöà èåìùé

àìå àéôëúàå äìéìä ãë àã ìòå àèìù 
 éäéàã ìàøùé úñðë à÷ìñ éàä àéôëúà
 àäã àìéòì àøèòúàå à÷ìñã àùãå÷ çåø
 àøçà àìéç éàä àéôëúà ãë äìéã å÷éìñ
 àðáø÷ã àæøá ïðéòá êë ïéâáå äðî ùøôúàå
 áäéîìå àùãå÷ çåøî àøèñ éàäì àùøôàì

à÷ìåç äì34 ÷ìúñú àùãå÷ çåøã ïéâá 
àìéòì  

 והאש על ,רבי אחא פתח ואמר
 והאש על המזבח .'המזבח תוקד בו וגו

 ובער עליה הכהן עצים ,תוקד בו למה
 והרי , וכהן למה, למהבבוקר בבוקר

 והכהן ,שנינו שאש בכל מקום היא דין

 çáæîä ìò ùàäå øîàå çúô àçà éáø
åâå åá ã÷åú ')á å àø÷éå ( çáæîä ìò ùàäå

éàîà åá ã÷åú35 íéöò ïäëä äéìò øòáå 
 ïðéðú àäå éàîà àðäëå éàîà ø÷áá ø÷áá

øúà ìëá ùà36äëå àåä àðéã  àøèñî àð

                                                 
 .ב"ב קנו ע"ה ח"ב הערה בשם הדע"לעיל כו ע' עי 34
ואם כן למה , שהנה המזבח סודו הוא במלכות דיצירה בראש העשיה ,'א.  שלש הנה קושיותיו35

 מצד הזמן שהוא ,'והב. שתהיה אש תמיד עליו שהרי כל מגמתו הוא להמתיק גבורות המלכות' יצוה ה
 ).ז"רמ ( מצד האדם שהוא כהן איש החסד,'והג. בבקר שעת החסד

אבל , נה גבורה שבחסד וכיוצאכגון אש לב, שיש כמה מיני אשים כנגד כמה מיני גבורות'  פי36
 .)ז"רמ (תמיד הוא סוד גבורות
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 שהרי ,בא מצד הימין ורחוק הוא מן הדין
 וכאן הוא ,אין כהן מזדמן לדין לעולמים

 שכתוב ובער ,ף דין בעולםוצריך לשר
 אדם שבא ,ך למדנואלא כ. עליה הכהן

 הוא שורף את עצמו ,א לפני רבונוולחט
 ויצר הרע בא מצד ,בשלהבת היצר הרע

  רוחשל 

àðéîéã37àðéã ïî àåä à÷éçøå éúà à÷ 38 
àðéãá ïîãæà àì àðäë àäã39 àëäå ïéîìòì 

 áéúëã àîìòá àðéã àã÷åàì éòá àåä
)ä å àø÷éå ( éëä àìà ïäëä äéìò øòáå

 äéøàî éî÷ éèçîì éúàã ùð øá àðôéìåà
àúéáåäìùá äéîøâ ãé÷åà àåä40 òøä øöéã 

çåøã àøèñî òøä øöéå  
  àðîéäî àéòø  

 ועליה ,וה לעשות העולה כמשפטהמצ
 חמשה .'וגו העולה נאמר זאת תורת

 אש אוכל ,אשים היו יורדים על הקרבן
 אש , אש שותה ואינו אוכל,ואינו שותה

 , אש אוכל לחים ויבשים,אוכל ושותה
 כנגדם הם .אש שאינו אוכל ואינו שותה

על  העולה  היא,אחת העולה זאת תורת
כל  , על המזבח שלש,מוקדה שתים
 ואש המזבח תוקד בו ,הלילה ארבע

 העולה ,ופרשוה בעלי המשנה. חמש
'  ה,' ה, וזו בינה, עולה לגבוה,להוכ

) שמות כג (.בת יחידה'  י,מראות שלה

 äìòå äèôùîë äìåòä úåùòì àãå÷ô
åâå äìåòä úøåú úàæ øîúà ')á å àø÷éå (

éùà ùîçàðáø÷ ìò ïéúçð ååä í41 ìëåà ùà 
 ìëåà ùà ìëåà åðéàå äúåù ùà äúåù åðéàå
 åðéàù ùà íéùáéå íéçì ìëåà ùà äúåùå

äúåù åðéàå ìëåà42ïåðéà åäééìá÷ì 43 úàæ 
á äã÷åî ìò äìåòä àåä ãç äìåòä úøåú '

ã äìéìä ìë úìú çáæîä ìò ' çáæîä ùàå
 åá ã÷åú)á å àø÷éå (ä ' éøàî äåî÷åàå

ò ïéúéðúî àãå äåáâì à÷ìñ äìåë äìå
äðéá44ä  'ä 'äìéã úåàøî45é  'úá46àãéçé 47 

                                                                                                                                                 
וחסד שבחסד דנצח הוא , וחסד שבחסד דחסד הוא סגן, ל חסד שבחסד דחכמה הוא כהן גדול" ר37

 ).ז"רמ (כהן הדיוט
 ).ז"רמ (ן אפילו של שמאל כולן חסדים" כי כל מדות חח38
הגבורה כל עוד שמתפשטת למטה שהרי ,  וירצה שאין שום כח דין מזדמן ויוצא מצד החסד39

מכל ', י שיש קצת אחיזה בה לקלי"מה שאין כן החסד שאעפ, מתחזקת עד שנעשית קליפה ממנה
ואברהם לא יצא ממנו ישמעאל אלא קודם שנקרא אברהם שאז נתייסד ',  וכומקום אין ממנה קליפה

וכנגד זה אמר . לד מרבקהאבל עשו יצא מיצחק אפילו אחרי עקידתו ונו, וגם שהולידו מהגר, בחסדים
 ).ז"רמ (אפילו במדרגה התחתונה, לא אזדמן בדינא לעלמין

ס "דהיינו יצר הטוב מן הימין וה, ר שניהם מן הטוב והרע שבקליפת נוגה" יצר הטוב ויצה40
וידוע שממנו כח , ר מן השמאל ובסוד חום הטבעי"ויצה, הליחות השרשי שבאדם המשקה את כל הגוף

ל שכשמשתמש באשו לחטוא כי אז מתגברת השלהבת "ר, ר" וזו היא שלהבת היצה,הכעסני והתאוני
ש ויצר הרע מסטרא דרוח מסאבא קא "וז, ר"והיא כאש הקדחת המכלה את האדם ואז הוא נקרא יצה

 קרא סטרא דרוח מסאבאולכן נ, הוא צד השמאל של נגה שמשם ניזונות שאר השלש קליפות, אתיא
 .)ז"רמ(

ל "ז). יהל אור(חשיב שש וכאן לא חשיב אש דשכינה שהיא כלל כל האשים ) ב" עיומא כא(' ובגמ 41
 , ויש אוכלת ושותה, ויש שותה ואינה אוכלת, יש אוכלת ואינה שותה:תנו רבנן שש אשות הן: 'הגמ

 . הא דידן, יש אש אוכלת ואינה שותה. ויש אש אוכלת אש, ויש אש דוחה אש,ויש אוכלת לחין כיבשין
 אוכלת . דאליהו דכתיב ואת המים אשר בתעלה לחכה, ושותהכלת או. דחולין, אוכלתשותה ואינה
 . דשכינה, ויש אש אוכלת אש. דגבריאל, יש אש דוחה אש. דמערכה,לחין כיבשין

 ).יהל אור(שבשם ' דה' וחמש הם מסט', זהו אש דוחה שאמרו בגמ 42
אש ', ב' ואש המזבחכו',  אש אל מוקדש הוא"ור. 'א, ל זאת תורת העולה עד הלילה"ל שצ"נ 43

) א"יומא מה ע(' וכן דרוש בגמ. פעמים אש' ה. 'ה' אש תמיד כו. 'ד' והאש על המזבח כו. 'ג, תאכל האש
 ).יהל אור(ש ,ומנורה עוקיום אש ואברים ופדרים ' ושני, ל על מערכה גדולה"פעמים אש הנ' ה

 ).יהל אור(בגבהי מרומים כידוע , גבוה' שנק 44
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אור של '  ו,כלתוכאש א' ומראה כבוד ה
  א אשבת עין והי

)æé ãë úåîù (åäé ãåáë äàøîå" ùàë ä
úìëåà48å  'ùà àéäå àðéò úáã øåà  

  æëò "á  
  øäæ  

 ,רוח טומאה והרי שורה בו ,הטומאה
ולפעמים נודעים הקרבנות שבאים מהצד 

 וצריך להקריב על המזבח את מה ,הזה
 ולא מתבטלת ,תכלהשדומה לו ולא מ

 çåø äéá àéøù àäå àéúà à÷ àáàñî
ïòãåîúùà ïéðîæìå àáàñî49 ïééúàã éðáø÷ 

 àçáãî ìò àáø÷ì àòáå àøèñ éàäî
éöúùà àìå äéì éîããë50 àåää ìèáúà àìå 

                                                                                                                                                 
גוונין ' ה, )תתכל, ירוק, לבן, שחור, אדום (ת"שהן אשלימראות '  דהעולה רומז על ה'ל ה"ר 45

לראות פעמים שנאמר בסנה ראיה אצל משה וירא וירא ואראה המראה ' עילאה והן ה' מסטרא דה
 ).יהל אור(

יום ' יום שעמד משה בהר מ' דמראה מ' ל מראה עצמה היא מלכות שהיא מ" ר–' בת וכו' מ 46
 ]?מיקום [).יהל אור(רה הולד דיצי

. אחרונה' החיצו פני אדם מלכות ה' א: ל בת עין שכל השם בעין ששני בת עין הן" ור–יחידה  47
ל הוא "ו והחיצונה הנ"כמש' ראשונה אור הוא ו' מראות ה' ד של השם וה"נקודה פנימאה חכמה יו' וא

 ).יהל אור(המראה 
 ).יהל אור(ש אש אוכלת אש דשכינה "וז 48
. ל ובו נבין דברים אלו"אבל צריך אני להוסיף ביאור להנז.  הכוונה במי ששוגג שמתחייב בקרבן49

קליפות הרעות ופנימיות שלהן הן נפשות הגוים ' ל שהבהמות הטמאות הן מג"ש הרב ז"דע לך במ
והנה החוטא . ובתוך פנימיות זה הוא נפש הבהמות הטהורות ובפנימיותן הן נפש הבהמית של ישראל

ולכן חייבים מיתה שאין להם תיקון , במזיד נדבקה נפשו בנפש הבהמות הטמאות שמועדות להרע
ואמנם נפש ', באים בגלגולי אלו החיות הטמאות וכו ולפעמים, )אם לא עשו תשובה(אלא במיתה 

ומסתמא , ל בדברי רבי חייא"וזהו העכירות שלה הנז, הבהמה טהורה חיצוניותה דבקה לצד הטומאה
ולכן לפעמים זה העביות והעכירות עולה ונופל ,  רשעות וארס להמית אלא שחסרה ההשכלהאין בה

ואז , לנפש הבהמית של האדם ומשם נדבק לנפש האמיתית של האדם שהיא נפש מעשיה) א ונטפל"נ(
כי , ולכן צריך האדם להביא בהמה ולשרפה כדין הקדושה. הוא חוטא כבהמה שאין בה דעת להשמר

ולכן , ל הנקותה מסיגי העכירות"וזו היא כפרתה שר, ו העכירות מנפש הבהמית שבאדםבזה נפרד אות
' מצד הבהמות הטמאות שהן בג, אחר שדיבר רבי אחא בחוטא במזיד דשרייא ביה רוח מסאבא ממש

להקריב ' כלומר שנודע ממה שצוה לו ה, כי מקרה הוא מודיע קרבנו, אמר שלזמנין, קליפות הרעות
שנמשכה שגגתו מזה הצד של הרוח מסאבא דהיינו מצד עכירות נפש ,  מהאי סטראקרבנות דאתיין

צריך שיקריב על המזבח הדומה לו שהיא נפש בהמה ', ובעא לקרבא וכו. הבהמית הקרוב לטומאה
 ).ז"רמ( טהורה

ואם תאמר אם כן תשחט הבהמה ויהיה בזה די לבטל אותו העכירות ולמה צריכה להשרף כולה  50
האחת מה שאנו מכוונים במלת , צריך אני לומר כמה הקדמות. 'ולזה אמר ולא אשתצי וכו, או מקצתה

ולכן היו (ס החסד שבגבורה שהוא המכניע את התולע הטמא "ץ שה"עולת תמיד שהוא שם אבגית
ס "ל שה"שהוא בכתר דעשיה הנ, הקדמה השניה שמלכות דיצירה). מתליעים העצים העולים למזבח

כי [ת "תולע' ת גי"ע ושם שקוצי"ץ עולה תול"שם אבגית, ת כמבואר אצלנו"ציס שם שקו" ה,המזבח
שלהיותו שם גבורה סגולתו להפריד הקדושה מן , ש"ת שני השמות הוא א"ור, ]היא בתו של אברהם

, עלות הנפש מעשיה ליצירה בלילהשלכן אנו מכוונים בו לה, הטומאה ולהעלותה ממטה למעלה
צריך לומר הקדמה אחרת והוא  ועוד. מית של בעלי חיים הטהוריםותשאר למטה בעשיה נפש הבה

ב "ועניינו חצי שם ע, ה כנזכר בתפלת ראש השנה"ו ה"י ו"ד ה"ששם הגבורה של המלכות הוא שם יו
ה שהוא "ס שלהבת י"ה' ה שהוא חצי השם הזה המושפע מאי"והנה שם י, ח"מזב' ן ובגי"וחצי שם ב

והרי אם כן שני מיני אש שעליהם תנן  ש"א' י גי"ד פעמים ה"ה בזה יוואם תכה ז, מכח גבורה העליונה
ב שסודו "הוא דשם מ, )של שמים ואש מן ההדיוט פו' והם אש מן השמים שהוא ש, וכליל לאישים

ועל היותר עליון נאמר תוקד בו ', א ב"ט דנקרא כהן הדיוט כמובא בפרשת נשא קכ"ביצירה דתמן מט
ד כי בגבורה בפנימיותה "ויותר נכון נלע. על השני נאמר תוקד על המזבחו, שהיא היא עצמות המזבח

ב "ושל ההדיוט הוא דמ, והוא ממש אש מן השמים גבורות זכרים, רות חייםה כנזכר באוצ"יש שם י
, ואפשר שאש העליון מבער רוח מסאבא. ח"מזב' ב גי"ה ומ"וי, והן נקביות שהן סוד מלכות דיצירה
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 בין מהאדם ובין ,רוח הטומאהאותה 
 אלא רק באש ,מאותו הצד שבא ממנו

 שאותה האש מבערת את ,של המזבח
 . ומינים רעים מן העולםרוח הטומאה

 לתקן אש שתבער , בזהמתכווןוהכהן 
ולכן צריך שלא , מינים רעים מן העולם

קף ו ולא יחלש הכח והת,תכבה לעולמים
הרע התוקף של  הכח רושלה כדי לשב

 והכהן . ולכן לא תכבה,האחר מן העולם
 בזמן ,בבוקר בבוקריסדר עליה אש 

 כדי , ומתעורר בעולם,ששולט הצד שלו
והדינים ) ם הדיןשולב (,לבשם את העולם

 àøèñ àåääî ïéáå ùð øáî ïéá àáàñî çåø
àçáãîã àùàá àìà äéðî éúàã àåääã 

 ïéùéá ïéðéæå àáàñî çåø àøòáî àùà
 àùà àð÷úì ïååëúà àãá àðäëå àîìòî
 àìã éòá àã ìòå àîìòî ïéùéá ïéðéæ øòáéã
 àìéç ùìçúé àìå ïéîìòì äéì ïåëòãé
 àô÷åúã àìéç àøáúì äéìéã àô÷åúå
 äáëú àì àã ìòå àîìòî àùéá àøçà

äéìò øãñé àðäëå51 ø÷áá ø÷áá àùà 
ã àøèñ àèìùã àðîæá àîìòá øòúàå äéìé

                                                                                                                                                 

ולזה השני היה צריך הכהן לכוין לתקנא , התחתון מבער זינין בישין מעלמאו, שהוא הרע של נוגה
, ומתבערים באש שיתקן הכהן ההדיוט, דוקא לבער זינין בישין מעלמא שהם התחתונים', אשא וכו

', ועל דא בעי וכו. שבסגולת העלאתו את העשיה ליצירה דוחה ומכלה כל הזינין בישין הרוצים להדבק
הוא האש העליון שגם שאינו עשוי להכבות מכל מקום אין כחו ', ולא יתחלש וכו, הוא האש התחתון

והמכבה , ועל דא לא תכבה. יפה אלא בהאחזו באש התחתון ובזה לא יהיה כח לאש זרה להתלהב
 ).ז"רמ (בשני לאוין כנגד שני מיני האישיםעובר 
 עוסק בהבערת אש והוא מלבד טעם פשוט שיש במה שהכהן איש החסד',  וכהנא יסדר עליה וכו51

האחד בשם , ועוד יש טעם פנימי וזה שיש לכהן שני מיני אחיזה בגבורה, להיותו בכוונת רחמים וחסד
רוח ' והשני במה שאמר בספר אדם ישר שהחסד של הספירה דבחי, ס החסד שבגבורה"ץ שה"אבגית

כן שגם רוח הגבורה הוא וכל ש, ולכן היתה לו סגולה לבסם הדינים, הוא בפנימיות כלי של הגבורה
ופני אריה ) י, יחזקאל א(וכתוב , ה"גבור' ה שהוא גי"בכלי של החסד ומבחינה זו היה האש בצורת ארי

ומכל . ם"אברה' ל גי"ואותו אריה היה שמו אוריא, ה"ן עולה ארי"ה נו"ף ה"וכהן מלא כ, אל הימין
, בהשכמה בשעת תחילת התעוררתואבל היה , הטעמים האלה היה הכהן נותן אש בבקר בזמן שליטתו

' מה שאין כן כחום היום שאז חסד ה, שאז הוא בבחינה זו של חסד המעורב בדין, ש ואתער בעלמא"וז
ר נכנע ליצר הטוב בביטול "שאז העולם מבוסם והשמאל נכלל בימין ויצה' פי, בגין לבסמא עלמא. גובר

רק שביסום העולם הוא , שני הביסומים אמתו, הוא דין העליון, א ולבסמא דינא"ולס. הזינין בישין
 ).ז"רמ (ל וביסום הדין העליון באש מן השמים"באש ההדיוט הנז

וכן בעוד יותר הרבה הנה גורם , ע" והנה זהו מה שגורם הקרבן תיקון ואור וברכה בהעולמות בי52
קריב את י שמ"כי ע, כ"האדם המקריב את הקרבן אור ברכה ויחוד למעלה למעלה שהוא באצילות ג

וכל הכחות . 'שיהיו כולם קודש לה, ש"ע אליו ית"ז את כל הכחות דהבי"והרי מייחד עי' הקרבן לה
, ן למעלה מהבירורין שעלו בה"ז הנה מעלה היא מ"ועי, ע הנה כולם הם מהמלכות דאצילות"דהבי

וא בסוד ל דהקרבנות ה"הנ) ב"רמ ע(כ בזוהר פנחס "ש ג"ואלו הבירורין שעולין בה הוא בסוד מ[
וכן , ן"ן נעשה יחוד בהזו"י אלו המ"וע, ]ואלף טורין אכלית בכל יומא, הבהמה דרביעא על אלף טורין
ד "ן ומ"ש בדרושי מ"וכן למעלה למעלה וכמ, א"א ונעשה יחוד באו"עולים בירורים מה ששייך לאו

ז אור באצילות לאין " ונוסף ומתחדש עי.ז יחוד בכל הפרצופים" וגורם עי,)פרק ג(ובחשמל ) דרוש יא(
י כל קרבן "והרי נעשה ע. ש בכל אצילות כולו"ס ית"כי כל מה שמתגדל היחוד מתגדל הגילוי דא, קץ

' ש פ"וכמ, ז הרבה מאד"ומתכפייא ומתדחייא הסטרא אחרא עי, תוספות אור וקדושה למעלה למעלה
' במקומות הנז' ע, )א"שם רלט עא ו"רלז ע(פקודי ' ופ) מ"א ברע"רכד סע(פנחס ' ובפ) ב"ע" דף כז ע(צו 

ואשא דמדבחא מבערא , י הקרבנות מתכפייא הסטרא אחרא ואתבר חילה ותוקפה"שמבואר שם כי ע
ס "עד סוד א, 52וזינין בישין מעלמא וסלקא רוח קודשא ואתעטרא לעילא ונהיר דא בדא, רוח מסאבא

  .)ד"ב קנו ע"ה ח"דע ()א"א ושם רלט ע"רכו ע(פקודי ' ש בפ"ש כמ"ית
ולא עוד , 52הרי מוציאין בזה את בלעו מפיו, את השעיר שהוא מסטרא דיליה' י שמקריבין לה"ע

דהא ) א"רלז ע(פקודי ' ד שאמרו בפ"וע, ג המזבח"י שמקריבין את האימורין ע"אלא שנעשה בו דין ע
 שכל )ב"כז ע(צו ' וכן בפ, ש" ע52'כד אתעביד דינא בסטרא דא אתכפיין כל אינון דשלטין מסטרא כו

קרבן שהוא מסטרא דיליה כשהוא נקרב על המזבח הנה אשא דמדבחא מבערא רוח מסאבא וזינין 
פעולה השנית הוא . ונדחה והולך לו, מ מהשכינה הקדושה"ז הס"והרי מתרחק עי, 52בישין מעלמא

הרי יזעק חמס ושוד על , י הקרבן שעיר הוא נדחה מגשת אל הקודש"והיינו כי מאחר שע, הפכו ממש
 ).א"ב קנז ע"ה ח"דע (ויתחזק בכל תוקף ועוז להלשין ולקטרג בכל האפשרי, רושב
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 ועל זה ,נכנעים ולא מתעוררים בעולם
 אש שלמעלה ,שנינו יש אש אוכלת אש

 אש המזבח אוכלת .אוכלת אש אחרת
 ועל זה האש הזו לא תכבה .תאש אחר

  . והכהן מסדר אותה בכל יום,לעולמים

 àîìò àîñáì ïéâá)ñ"àðéã àîñáìå à (
ïéðéã ïééôëúàå52 àã ìò àîìòá éøòúî àìå 

 àìéòìã àùà àùà àìëà àùà úéà ïðéðú
 àìëà àçáãîã àùà àøçà àùà àìëà
 äáëú àì àã àùà àã ìòå àøçà àùà

àîåé ìëá äéì øãñî àðäëå ïéîìòì  
  àðîéäî àéòø  

כלת  ואו,שותה כל המים של התורה
 ואוכלים ,את כל הקרבנות של התפלה

 אותם פשטי התורה שהם ,לחים ויבשים
 וסודות התורה הם ,כמו עצים יבשים

 וזוהי אש האוכלת לחים ,כמו עצים לחים
 כל הקרבנות ,ועוד אוכלת לחים. ויבשים

 ,שהיו קרבים בתפלה על מצוות עשה
ויבשים כל הקרבנות שהיו קרבים בתפלה 

 וזהו סקילה שרפה ,על מצוות לא תעשה
 על מצוות עשה ועל מצוות לא ,הרג וחנק

 , אלו הם הקרבנות של השכינה,תעשה
 וכנגד .ל מצוות עשה ולא תעשהע ,תפלה

חמש המראות הללו תקנו חמש תפלות 
 אותם , וכנגד בת עין.ביום הכפורים

ה כנגד  עשר חמש,עשרת ימי תשובה
'  חמשה ענויים כנגד ה,האור של בת עין

  .אחרונה

äúåù53úìëåàå àúééøåàã ïééî ìë 54 ìë 
 ïåðéà ïéùáéå ïéçì úìëåàå àúåìöã ïéðáø÷
 éæøå íéùáé íéöòë ïåðéàã àúééøåàã éèùô
 ùà åäéà éàäå íéçì íéöòë ïåðéà àúééøåà
 ìë íéçì úìëåà ãåòå ïéùáéå ïéçì úìëåà
 äùò úåöî ìò àúåìöá ïéáø÷ ååäã ïéðáø÷

ìöá ïéáø÷ ååäã ïéðáø÷ ìë ïéùáéå ìò àúå
äìé÷ñ åäéà éàäå äùòú àì úåöî55 äôéøù 

 àì úåöî ìòå äùò úåöî ìò ÷ðçå âøä
 àúåìö àúðéëùã àéðáø÷ ïåðéà ïéìà äùòú

ä ìá÷ìå äùòú àìå äùòã ïéãå÷ôã'56 
ä åðé÷ú ïéìà úåàøî ' éøåôëã àîåéá éúåìö

 äáåùúä éîé úøùò ïåðéà àðéò úá ìá÷ìå
é"äi øåà ìá÷ì57ä àðéò úáã  '÷ì ïééåðò ìá

ä 'äàøúá  
המצוה אחר זו לעשות את החטאת 

 אתם שמצד , תנאים ואמוראים.כמשפטה
 ,מדותיו של הקדוש ברוך הוא באתם

שטרחתם הרבה לנקות את הבת שלי 

 úàèçä úåùòì àã øúá àãå÷ô
íéàøåîàå íéàðú äèôùîë58 ïåúà 

 åúéúà àåä êéøá àùãå÷ã úåãîã àøèñîã

                                                 
 ).יהל אור(ל בשכינה "אשים הנ' עכשיו מפרש כל ה 53
ל אוכלת או שותה או שניהן ואינו אוכל ולא שותה הן הפסולין שאינה "אשים הנ' ובזה נתבאר ד 54

 ).יהל אור( המזבח ג "ש דוחה הפסולין מע"מקבלת קרבן וז
 ).יהל אור(ומסטרא דלת יבש ונהר יחר ויבש ' והן הקרבנין שמוסרין עצמם למיתה וכו 55
כ בבינה תקינו כל אלו נגד השם שבבינה נגד העין שבאלוהימים השם מציץ מן החרכים "שיוה 56

 ).יהל אור(
כ והוא כנגד אור של "ביוה' ש באורים כבדו ה"כ כמ"שבשם לקבל אור שמדליקין ביוה' ל ו"ור 57

ת השערים פתוחים "וכן עשי, ת נגד בת עין שמשם הדמעות ששעריהן אינן ננעלין"ועשי, ל"ין כנהע
ונגד בינה תפלה כמש , שבאלו הימים אל תדום בת עיניך) א"ה יח ע"ר(' בהמצאו כו' ש דרשו ה”כמ

ש ועניתם את נפשותיכם ”עינויין כמ' אחרונה ה' ונגד ה, ממעמקים קראתיך עומקא עילאה כידוע
 ).יהל אור(ת "שם הנפש כידוע ואור הוא שמש תשמ

דגם בדורות הראושנים היו תנאי םואמוראין אף בימי יהושע : ל"ד ז"א ל ע"יהל אור ח' עי 58
  .ברייתו ומימרות וגם הם היו מסדרים אלו הברייתו ומימרות
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 של ערב קליפותשהיא הלכה מאותן ה
רוץ ישיות רעות שאין להם תו שהן ק,רב

) קהלת א ( שעליהם נאמר,ולא פרוק
ן לא יוכל ן וחסרוות לא יוכל לתקומעו

 וכל תיקו . אלא נאמר בהם תיקו,להמנות
 ,' והוא תיקו חסר ן,אמרוסור לחישל א

 שהוא העולם , חסר נון,קוןישאין לו ת
 , שתיקו של העולם הבא שתיקה.הבא

ויש . ק כך עלה במחשבהוכמו שת
 שנאמר ,שיות שהן הלבושים של הלכהוק

תהלים  ( זהו שכתוב,בהם משבצות זהב
ת מלך פנימה ממשבצות כל כבודה ב) מה

 ואתם פוסקים אותם בכמה .זהב לבושה
ישבים י ואחר כך מתקנים ומ,פסקים

ואם חסר פסק . אותם בכמה פרוקים
 זה חסר ,כלשהו מן המשנה כמו שבארוה

 וזהו , אתם מתקנים אותם,מן המשנה
 ואם יבא טפש .חסרון שיוכל להמנות

מן שחותך וויוציא שם רע על אותו א
 ,ר וכי התורה היא חסרה ויאמ,לבושים

  תמימה בכל,תמימה' והרי כתוב תורת ה
 זהו ,ח מצוות" שהם רמ,הגוףאברי 
כלך יפה רעיתי ומום אין ) שיר ד (שכתוב

 ואיך חסר מן , תמימה בלבושיה,בך
יק ותמצא י ד,אתם תאמרו לו. המשנה
רבת עם שאר ו ותמצא אותה מע,חתיכה

 éäéàã éìéã àúøá äà÷ðì éâñ ïåúçøèã
áø áøòã ïéôéì÷ ïéìàî äëìä59 ïééùå÷ 

ìòã à÷åøô àìå õåøéú ïåì úéìã ïéùéá åäéé
 øîúà)åè à úìä÷ (úååòî60 ìëåé àì 

ïå÷úì61ïåøñçå 62 àìà úåðîäì ìëåé àì 
å÷éú ìëå ïåäá å÷éú øîúà63 àøåñàã 

ï øñç å÷éú åäéàå àøîåçì'64 äéì úéìã 
åð øñç ïå÷éú" å÷éúã éúàã àîìò åäéàã ï

àîìòã65 äìò êë ÷åúù ïåâë ä÷éúù éúàã 
ïééùå÷ úéàå äáùçîá66 ïéùåáì ïåðéàã 

 øîúàã äëìäãáäæ úåöáùî ïåäá67 àãä 
 áéúëã àåä)ãé äî íéìäú ( úá äãåáë ìë
äîéðô êìî68 ïåúàå äùåáì áäæ úåöáùîî 

 ïéð÷úî øúáìå úå÷ñô äîëá ïåì ïé÷ñô
 íåù øñç éàå ïé÷åøô äîëá ïåì ïé÷øôîå
 ïî øñç äæ äåî÷åàã äîë àúéðúîî ÷ñô
 ïåøñç àåä éàäå ïåì ïéð÷úî ïåúà äðùîä

è éúéé éàå úåðîäì ìëåéù íåù ÷éôéå ùô
 àîééå ïéùåáì êéúçã àðîåà àåää ìò ùéá

 áéúë àäå äøñç éäéà àúééøåà éëå)èé íù (
åäé úøåú"ïéøáà ìëá äîéîú äîéîú ä69 

îø ïåðéàã àôåâã" áéúëã àåä àãä ïéãå÷ô ç
                                                                                                                                                 

כי הלכה היא מלכו תוכל קושיא היא קליפה והוא מסטרא דערב רב שנתערבו בישרלא וכן  59
ל תירוץ אלו הן "ההיא וקושיא דל' וכן נתערב הקושיא בהלכה והתירוץ הוא תיקון הקלי' למעלה הקלי

 ).יהל אור( כלים ל תיקון כלל וכן הרשעים בישראל שאמרו עליהם גיהנם כלה והם אינם"דל' הקלי
 ).יהל אור(י "הוא הקושיא שהלכה נתעוות ע 60
 ).יהל אור(ו "הוא התירוץ כמש 61
ו אבל כאן לא יוכל להמנות בכלל החסורי "י נתקנה הקושיא כמש"שע' י מחסרא שבגמהן החסור 62

 ).יהל אור(מחסרא 
 ).יהל אור(ולכך הוא לחומרא ' שכל ענין האסורים הוא לה להפרישה מהקלי 63
 ).יהל אור(שערי בינה ' נ 64
 לבינה אומרים אבל באלו הקושיין כד מגיעין' ל שכל תיקון הוא מצד בינה שמשם אין שטן כו"ר 65

א להשיג למטה התירוץ "ר עולם המחשבה שהוא עולם הנעלם שא"שתוק כך עלה במחשבה בינה בג
 ).יהל אור(

 ).יהל אור(ל "הן שיש להם תירוץ כנ 66
 ).יהל אור(ש לקמן דפסקין מכמה חתיכות כמו משבצות "כמ 67
 ).יהל אור(הלכה דבגאו  68
 ).יהל אור(ל הלכה ברתא דמלכא "ר 69
נין לו בגד בחתיכה אחת והוא חותם מכאן ונותן לכאן ואם נותנין לאדם שאינו בקי דומה שנות 70

 ).יהל אור(ש ותלמיד דלאו "לו שהוא חסר וז
ורומז על אליהו שהוא יתרץ כל הקושיות , מקום הניחו לו להתגדר בו) א"חולין ז ע(ש ”ל כמ"ר 71

 ).יהל אור(ח תלמידיו "ו וכן כל הת"ה כמש"והאומן מרע
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ך ומן לחתו שדרך הא,פסקים ומשניות
 והתלמיד שאינו ,ים לכמה חתיכותלבוש

בקי לקשר את ההלכה בחתיכות הללו 
 ולא מוצא ,שיותומתחלפות לו פסקות וק

מן ומפרק ו עד שיבא הא,להם פרוק
 ,אותם את כל הספקות הללו שלהם

באותו זמן הלכה שהיא בת עולה לפני 
 בגופה בלבושה ,מה בכליהמלך של
) בראשית ט ( בהמתקיים ו,ובתכשיטיה

 ולפעמים יש ,ר ברית עולםוה לזכוראיתי
מן תלמיד בקי שישלח לו לתקן ולא

  .אותם

)æ ã øéù ( êá ïéà íåîå éúéòø äôé êìë
 äðùîä ïî øñç êéàå àäùåáìá äîéîú

 çëùúå ÷åã äéì ïåøîéú ïåúà äëéúç
 úåéðùîå úå÷ñô øàùá úáøåòî äì çëùúå

àðîåà çøåàã70 äîëá ïéùåáì êúçîì 
 øù÷îì é÷á åäéà åàìã ãéîìúå úåëéúç
 úå÷ñô äéì éôìçúî úåëéúç ïåðéàá äëìää
 éúééã ãò à÷åøô ïåì çëùà àìå ïééùå÷å
 ïåäìã úå÷ôñ ïéìà ìë ïåì ÷éøôå àðîåà
 ú÷éìñ àúøá éäéàã äëìä àðîæ àåääá

àëìî íã÷ àäùåáìá àôåâá àìëá àîéìù 
 äá íéé÷úàå àäèéùëúáå)æè è úéùàøá (

 úéà ïéðîæìå íìåò úéøá øåëæì äéúéàøå
é÷á ãéîìú àðîåàì71 àð÷úì äéì øãùéã 

ïåì  
 ודאי שאתה הוא ,ואמרו כולם קמו

 שבך נאמר משה ,מן רועה הנאמןוהא
 ומשם ואילך כל ,קבל תורה מסיני
וף כל  מיהושע ועד ס,התלמידים הם שלך

 , זהו שאמר ומסרה ליהושע,הדורות
 עד , וזקנים לנביאים,ויהושע לזקנים

התלמיד הבקי שלך מי  . כולםהסוף של
נח ו הרי ראינו שנאמר הכל יהא מ,הוא

 ,אמר להם ודאי כך זה. עד שיבא אליהו
במדבר  ( שעליו נאמר,שהוא תלמיד חבר

 שנאמר גמאוד כ,בן אהרן הכהן) כה
  א יהיה לך לפההו) שמות ד (,באהרן

 àðîåà àåä úðà éàãå åøîàå åäìë åî÷
 äøåú ìá÷ äùî êá øîúàã àðîéäî àéòø
 ïåðéà íéãéîìú åäìë êìéàå ïîúîå éðéñî
 àåä àãä ïéøã ìë óåñ ãò òùåäé ïî êìéã
 íéð÷æì òùåäéå òùåäéì äøñîå ïðéøîàã
 é÷á ãéîìú åäìë óåñ ãò íéàéáðì íéð÷æå

 øîúàã àðéæç àä àåä ïàî êìéã àäé ìëä
 éëä éàãå ïåì øîà åäéìà àáéù ãò çðåî
 øîúà äéìòã øáç ãéîìú åäéàã àåä

)àé äë øáãîá (ïøäà ïá72 àðååâë ïäëä 
 ïøäàá øîúàã)æè ã úåîù ( êì äéäé àåä

äôì  
 

 

                                                 
i יהל אור(' ו). מ"דפ(' ה.( 

                                                 
כ בן אהרן מטסרא "פ בן שהוא ג"ו ב'ל שנאמר נפחס הוא אליהו הוא אליהו בן אלעזר בן כ"ר 72

ה "ש אצל אהרן שהו איהיה לו לפה שמרע"כמ, ל כאן בן אהרן ברא כרע דאבוה"ור. דנדב ואביהו כידוע
 ל שאליהו יפרש דעכשיו"כן יהיה לע, ל שהיה אומר ההלכה בסתימות ואהרן מפרשה"ור, היה כבד פה

ה "ומרע) שבת קלח קלט(' ש בגמ"כמ' ל שאין עכישו הלכה ברורה במקום א"ור, ה כבד פה בגלות"מרע
 ).יהל אור(ל "ח כמש"בתוך הת


