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  éðéîù úùøô  
 רבי יצחק ,'ויהי ביום השמיני וגו

קר וברן יחד כוכבי ב) איוב לח (פתח
ויריעו כל בני אלהים אשריהם ישראל 

הם תורה שהקדוש ברוך הוא נתן ל
 שמחתו של הקדוש ,קדושה שמחת הכל

משלי  ( שכתוב,ברוך הוא והשעשוע שלו
 וכל ,ואהיה שעשועים יום יום) ח

התורה היא שם אחד של הקדוש ברוך 
 שכתוב ,ובתורה נברא העולם. הוא

 אל תקרי אמון אלא ,ואהיה אצלו אמון
  זהו שכתוב, ובתורה נברא אדם,מןוא
 ,שה אדםויאמר אלהים נע) בראשית א(

 אני ,אמר הקדוש ברוך הוא לתורה
 אמרה לפניו האדם ,רוצה לברא אדם

 אם לא ,הזה עתיד לחטא ולהרגיז לפניך

ùä íåéá éäéååâå éðéî ')& ( çúô ÷çöé éáø) áåéà
æ çì (éäìà éðá ìë åòéøéå ø÷á éáëë ãçé ïøá"í1 

 ïåì áéäé àåä êéøá àùãå÷ã ìàøùé ïåðéà ïéàëæ
àùéã÷ àúééøåà2àìëã àúååãç 3àúååãç 4 

àåä êéøá àùãå÷ã àúåìééèàå5äéìéã 6 áéúëã 
)ì ç éìùî (íåé íåé íéòåùòù äéäàå7 àúééøåàå 

àùéã÷ àîù ãç àìëàåä êéøá àùãå÷ã éäéà 8 
àîìò éøáúà àúééøåàáå9 áéúëã )& ( äéäàå

 àúééøåàáå ïîåà àìà ïåîà éø÷ú ìà ïåîà åìöà
 áéúëã àåä àãä ùð øá éøáúà)åë à úéùàøá (

éäìà øîàéå"íãà äùòð í10 êéøá àùãå÷ øîà 
 äéî÷ äøîà íãà éøáîì àðéòá àúééøåàì àåä

 øá éàä ùðêî÷ àæâøàìå éèçîì ïéîæ11éà  àì 

                                                 
 . בזמן שמשבחים יחד כוכבים בוקר ומריעים כל כיתי המלאכים–ע "תרגום יב 1
גם עתיק סודו ממש ישראל ). אור יקר(ראשית תבואתו ' מחכמה הנקראת קדש דכתיב קדש ישראל לה 2
' ש השכמו שי, היינו שורש התורה ונשמת הסוד בעצמו, ולכן זכו אל אורייתא קדישא, קצוות' ס ז"שה

והפנימיות התיכון לנגד בחינת היחידה הוא , ע"ס כנגד אבי"כך ישנם לתורה פרד, ן"י נר"בחינות לנשמה ח
 ). ז"רמ(ס כתר דאצילות "עתיק ואריך שה

שהם שאר הספירות וכן , מ"וכן תו, כל העולמות שאפילו חכמה ובינה מתייחדים בה' פי, מצד הבינה 3
 ).אור יקר( שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה ,עולמות תחתונים מתקיימים על ידה

שכן פירש , וכנגד אור פנימי אמר חדוותא, אור פנימי ואור מקיף,  כל האורות נבחנים לשתי בחינות4
ולפי שהוא הצנור , כי חדוה הוא יסוד, עוז וחדוה)  טז כז'י א"דבה(בפסוק ) ח זמירות א"פע(בספר הכוונות 

ולפי שיסוד זה הוא הפנימי שבכל היסודות אמר שהוא דכל . ראה חדוותאהעצמי להמשיך אור פנימי לכן ק
 . )ז"רמ (חדוותא

5 àúåìééèà )øåà ø÷é.(  

כנגד האור ). אור יקר(ת בסוד הדעת הוא גורם השפע מכתר אל החכמה ומהחכמה אל הבינה "ת' פי 6
רמז לאור המתפשט והולך ויוצא מבלי התגדר בכלי לשוט ולהתרחב עד אין , מקיף אמר אטיילותא דיליה

 .)ז"רמ(ר חק
כדתכיב עולם חסד , שהם מחסד ולמטה, ספירות קודם אל מציאות אצילות העולם' שהם ב, יום יום 7
ועל שני האורות אמר ואהיה שעשועים יום ). אור יקר(וענין שעשוע הוא סוד ההתעוררות אל הייחוד . יבנה
ן " בסוד מתותיהן עולוענין השעשוע הזה הוא שנשמ). ז"רמ (שתי בחינות שעשוע פנימי ומקיף, יום

 ).ח שער ציור העולמות פרק ג"עוד ע' ועי, כ דרושי הלילה ד"שעה(ומעוררות הזווג והוא משתעשע בהם 
ה והוא "ה הכא הוא הבינה כאומרו ויאמר אלהים נעשה ואורייתא הוא סוד הדעת הנעלם בין י"קב 8

לבוש הוא שם וכסוי אל העליונה שהיא וכל ' ושתיהם מתלבשות בו' מתלבש בה' כנודע כי י, שם אל הבינה
ס והם לבוש ובית אל הבינה ואצילות שש "ת אורייאת בסוד הדעת כולל ו"למעלה ממנה והיינו שהת

ספירות הם על ידי הדעת שסודו התפשטות קו המדה מהחכמה דרך הבינה ומאציל ונותן מדה לבלי מדה 
ולפי שבאצילות יש , ה"ר שהוא שם אחד דקבולכן אמ,  הוא בסוד האצילות שאחדותו מופלא).אור יקר(

 . )ז"רמ ('כבר בחינת כלים גמורים לכן קראו שם ה
בבינה שהיא אורייתא '  פי.)ז"רמ (ל השתלשלות האורות עד מדרגת הבריאה"ר, הוא בסוד הבריאה 9

 ).מ"מ(ע "נברא עולם האצילות ובי
די גלגול האותיות וצרופם בשם ב אותיות וכן בהם נברא האדם על י"כל המציאות הנמצאים בכ 10

אבא ' ויאמר אלהים פי). אור יקר(נעשה אדם , ת"ת, אל התורה, בינה, לכך כתיב ויאמר אלהים' ה וכו"הוי
ה שהוא אבא לאורייתא שהיא בינה "ש אמר קב"וכאלו אמר ויאמר לאלהם וז, אלהים' אמר לבינה הנק

 ).מ"מ(בעינא למברי אדם והיינו נעשה אדם 
 ).אור יקר(א ועל ידי עוונותיו יפגום בשבע ספירות שהם  לפניך יחט' פי 11
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 . איך יעמד בעולם,גזך עליוותאריך ר
 , אני ואת נעמיד אותו בעולם,אמר לה

 ,שהרי לא לחנם נקראתי ארך אפים
 יתקיימוו בתורה שיעסקשהרי כל זמן (

  .)בעולם

êæâåø êéøàú12 äì øîà àîìòá íå÷é êéä äéìò 
úàå àðà13 àðâîì åàì àäã àîìòá äéì íé÷åð 

íéôà êøà àðéø÷úà14) ñ" àðîæ ìë àäã à
àîìòá éîéé÷úî àúééøåàá ïåìãúùéã(  

רבי חייא אמר תורה שבכתב ותורה 
 ,שבעל פה העמידו את האדם בעולם

זהו שכתוב נעשה אדם בצלמנו 
) קהלת ב (אמר מכאן רבי יוסי .כדמותנו

 וזהו . עשוהו ודאי,את אשר כבר עשוהו
 , צלם בזכר דמות בנקבה,צלם ודמות

  ופרשוה,'ועל זה התחלת התורה בב
פתוחה ' רבי יצחק אמר מפני מה ב

   אלא בשעה שאדם בא,וסתומה

àééç éáø15 ìòáù äøåúå áúëáù äøåú øîà 
 áéúëã àåä àãä àîìòá ùð øáì äéì äåî÷åà äô

)& (äùòðåðúåîãë åðîìöá íãà 16 øîà éñåé éáø 
 àëäî)áé á úìä÷ (åäåùò øáë øùà úà17 åäåùò 

àøåëãá íìö úåîãå íìö àåä àãå éàãå18 úåîã 
á àúééøåàã àúåøéù àã ìòå àá÷åðá'19 äåî÷åàå 

á äî éðôî øîà ÷çöé éáø 'àîéúñå àçéúô20 
ùð øáã àúòùá àìà21éúà   

  åìò "à  
 àúééøåàá àøáçúàì22àçéúô àéä éøä 23 הרי היא ,להתחבר עם התורה

                                                                                                                                                        
א במקורות הדין ואז "ואם יתאריך תשפיע סוד א, מפני שהתעוררות הדין מצד הבינ העם הגבורה 12

ת "או ירצה שיתמזג הדין בחסד שהיא ארוכה וגבורה קצרה ות. עיינין אתסחיין בחלבא דאמא והדין נמתק
 ).אור יקר(תמשיך הדין ורוגז הגבורה דרך החסד כדי שיתמתק ויתבטל ירצה ש, ותאריך, בנוני
אבא אמר ' פי). אור יקר(התורה להיישירו שלא יחטא ואם יחטא הבינה שהיא תשובה עומדת לו ' פי 13

 ).מ"מ(א "ש בפרשת בראשית כב ע"לבינה וזה הפך ממ
מלת תשובה ירצה שהיא בעוד שלא נברא העולם דהיינו מחסד ולמטה מה תועל בתשובה שהרי  14

אם אין חוטאים שמעוררים הדין , מסתלקת וחוזרת ושבה על ידי בקשת המחילה וכן נקראת ארך אפים
ה מאריך אפו "אלא ודאי צריך לברא עולם ואם יחטא אדם יעשה תשובה והקב, למי נקראת ארך אפים

ן אדרבה כיון שנקרא ארך ומודה ועוזב ירוחם וכן מאריך אפו לרשעים עד ישובו מדרכם הרשעה ואם כ
 ).אור יקר(אפים מורה שיש בו אריכות אף לבני אדם 

ת ומלכות וראיה מאומרו "יצחק ואמר שקיום האדם בעולם התחתון הוא על ידי ת' חייא פליג אדר' ר 15

ת ומלכות וזהו "נעשה אדם דהיינו מאמר הבינה אל החכמה ואמר שיהיה מעשה האדם וקיומו על ידי הת

 ).אור יקר(נו כדמותנו שאמר בצלמ

ת "ת אל המלכות האדם בו צלם הת"או יהיה מאמר הת, דמות הבינה מלכות, ת צלם החכמה"ת 16
 ).אור יקר(ודמות המלכות 

 ).אור יקר(ת ומלכות "שהם ת' ו' עשיית ה' פי, עשוהו 17
ה שהם והיינו בסוד הנשמות זכר ונקב, ועיקר הנקבה בדמות מלכות, ת בצלם"עיקר הזכר מצד הת 18
ולא היה עיקר ראייתו מפסוק בצלמנו כדמותנו משום דמשמע שיהיה בו צלם ודמות , ה ושכינתיה"מקב

עם צלמנו ודמותנו שיהיה בו ' ובצלמנו כדמותנו פי, ת ובמלכות"ולא משמע שיהיה קיומו ובריאותו בת
 ).אור יקר(

בינה דמתמן נפקא תורה '  היינו ב'יצחק ב' ולאידך פירושו דר, ת ומלכות צלם ודמות יחד"תרתי ת' פי 19
שיש ' בחי' יוסי אלא ב' ר' ת ומלכות כדפי"אינו מורה על שתים ת' יצחק שב' ולהכי קאמר ר, לעיל' כדפי

 ).אור יקר(פתיחא ' סתימא והב' בבינה הא
יוסי ניחא דאיהי פתיחא מצד ' ולפי דרך ר, סתומה שהיא בינה' לפי דרכו היה ראוי שתהיה ם 20

  ).אור יקר(יוסי ' חייא ור' לעקור פירושי ר" אלא"ת לזה אמר "תימאה מצד התהמלכות וס
 ).אור יקר(היינו בתחלת שמושו אמנם שנה ויפרש קשה  21
 ידוע שפתיחת הצנורות ).אור יקר(ותורה שבעל פה , תורה שבכתב, ת והמלכות"על ידי הת, בבינה 22

שרומזת לאבא שהוא הפרצוף ' כן אות הבול, והתורה היא מצד החסד ששרשה באבא, הוא בכח החסד
ולכן הבא , פתוחה לצד ימין דידה וסתומה לשמאל כי אין אחיזה לחיצונים בו, השני של האצילות

וליטהר ולבוא דרך ימין ימצא פתח פתוח ובכח תורתו מתקבל ונכנס בחדרי התורה והיא ] להתעורר[
 הולך לו לצד צפון שנכנס בקליפה ששם , ואם אדם פונה לחיי שעה ומתרפה ממנה'וכו, משתתפת בו

 ).ז"רמ (וכפול לשוב לקדושה] גדול[וצריך לו טורח , השכחה מצויה
 ).אור יקר(שכן דרך מדרגות הסולם לעלות אל הבינה עולם הבא  23
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 .ה לקבל אותו ולהשתתף עמופתוח
ובשעה שאדם סותם עיניו ממנה והולך 

 הרי היא סתומה מהצד ,לדרך אחרת
 כמו שנאמר אם יום תעזבני ,האחר

 ולא ימצא פתח עד ,ים אעזבךייומ
שישוב להתחבר עם התורה פנים בפנים 

 ולכן התורה פותחת ,ולא ישכח ממנה
 ,לפני בני אדם ומכריזה וקוראת להם

 ,'ליכם אישים אקרא וגוא) משלי ח(
מיות תקרא ובראש ה) שם א (וכתוב

  .בפתחי שערים בעיר אמריה תאמר

äéì àìá÷ì24 øáã àúòùáå äéãäá àôúúùàìå 
àçøàì êäéå äðéî éåðéò íéúñ ùð2526 éøä àøçà 

øîà úàã äîë àøçà àøèñî àîéúñ àéä) &( 
å êáæòà íéîåé éðáæòú íåé íà ãò àçúô çëùé àì

 ïéôðàá ïéôðà àúééøåàá äá àøáçúàì áåúéã
äðéî éùðúé àìå27 éî÷ àçúô àúééøåà àã ìòå 

 ïåäì éø÷å àæøëàå àùð éðá)ã ç éìùî ( íëéìà
åâå àø÷à íéùéà ' áéúëå)à íù ( úåéîåä ùàøá

øîàú äéøîà øéòá íéøòù éçúôá àø÷ú  

 שני גגות ואחד ,' ב,רבי יהודה אמר
 אלא ,במה זה מדובר ,שאוחז אותם

אחד לשמים ואחד לארץ והקדוש ברוך 
  .הוא אוחז ומקבל אותם

äãåäé éáø28á øîà  ' ïåì ãéçàã ãçå ïéââ ïéøú
àééîùì ãç àìà éøééî à÷ éàî29àòøàì ãçå 30 

ïåì ìéá÷å ãéçà àåä êéøá àùãå÷å31  

 רבי אלעזר אמר שלשה אורות
אלו עליונים קדושים ) צדדים אלו(

 ,והם הכלל של התורה ,שאחוזים כאחד
 לכל פותחים פתח .ואלו פותחים פתח

 ועל זה , ואלה הבית של הכל,לאמונה

øæòìà éáø32ïéøåäð úìú øîà 33) ñ" ïéããö à
ïéìà (ïéàìò ïåðéà34ïéùéã÷ 35àãçë ïãéçàã 36 

àúééøåàã àììë ïåðéàå37ïéçúô ïéìàå 38 àçúô 
àúåðîéäîì àçúô ïéçúô àìëì39 àúéá ïéìàå 

àìëã40åø÷à úéá àã ìòå  ïéâáå àúéá ïåðéà ïéìàã 

                                                                                                                                                        
וכן ישתתף עמו בעלייתו בעזרתה עד יגיע אל תוכיותה והיינו , אחר שיעלה ויכנס יקבלנו בתוכיותה 24

ין צריך לומר אחר עלותו אליה שהיא מקבלת אותו אלא גם בתחלתו היא משתתפת עמו לא זו אף זו א
 ).אור יקר(
25 àøåçàì )øåà ø÷é.(  

 ).אור יקר(שם חשך ולא שאין השגחה שם כלל ' סוד אחוריים שבהם אחוזים הקלי 26
וקשה מן הראשון שזה צריך לשוב ועוד שצריך חיזוקים מפני שיצא פעם אחרת וזה אמר ולא יתנשי  27

 ).ראור יק(כדרכו 
וירמוז שבכח התורה אדם , ואמר שצורתה תרין גגין ועמוד אחד אוחזם',  רבי יהודה מיירי בצורת הב28

משפיע ) א הוא"נ(הזה ' ואז הו', א דאיהו ו"ביסודה על ראש ז) א הפרוסה"נ(עילאה המכוסה ' מייחד אי
 ).ז"רמ (ס גג עולמות התחתונים"במלכות שה

 ).אור יקר(ת " ת).ו"רח(בינה  29
 .)ו"רחאור יקר ו(מלכות  30
 ).אור יקר( יסוד ).ו"רח(ת "ת 31
והיינו חכמה , ווין' ד בסוד ג"המוחין חב' ג, נהורין הם'  ג).אור יקר(אבות שבבינה ' לה בג' א פי"ר 32

 ).ז"רמ (למעלה בינה למטה ודעת המחברם
 ).מ"מ(יהודה ' א לסייע לר"בא ר). אור יקר(ן ויסע ויבא ויט "ווי' ג 33
 ).אור יקר(אותם שבבינה מצי 34
 ).אור יקר(מציאותם שבחכמה  35
שהם אחוזות זו בזו וזו בזו ונכללות ' ן בצורת ב"ווי' ולכך הם ג, ת זו מימין וזו משמאל"בסוד הת 36

 ).אור יקר(בבינה ששם שרשם נקשרת בחכמה 
 ).אור יקר(מצות עשה בימין ומצות לא תעשה בשמאל תורה באמצע  37
 )אור יקר(לחסד ודרך בם נפתחים החכמה והבינה לדין ולרחמים ו 38
כי למעלה בחכמה דרגא דלא קיימא לאשאלה ולא לאתבא ובבינה עצמה דרגא דקיימא לאשאלא ולא  39

והוצרך לזה , אמנם באלו שהם שרשי הפעולות תחלת ההשגה להימנותא, לאתבא לכך פתח האלהות נסגר
 ).אור יקר(אלו שבהם ' ן פתיחה אלא בבחיששם אי, בעצם החכמה או הבינה' כדי שלא נפרש ב

והיא פתיחא למהימנותא והיא ודאי בית ' ווין כענין צורת ה' במלכות ובה מציאות ג' שלא נפרש ב 40
בעולמות שלא  הת מתייחס בהם לפי האמת שאין בריאששם בי" ואינון ביתא לכולא"לזה אמר , כמשמעו
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 לכן,  שאלה הם הבית,נקראו בית
היא   שהרי התורה,'בהתחלת התורה 

 לכן ו,רפואת העולם)  הם הרפואהבו(
 בשם עוסק בתורה כאלו  שעוסקמי

 והרי נתבאר שכל התורה היא .הקדוש
 ומשום שהיא שם ,שם קדוש אחד עליון

 שהיא הכלל , היא פותחת בבית,קדוש
של השם הקדוש בשלשת קשרי 

  .האמונה

á àúééøåàã àúåøéù êë'41àúééøåà àéä àäã 42 
)ñ"àúåñà éåä äéá à (àîìòã àúåñàå éåä43 ïéâáå 

 äéá ìãúùà åìàë àúééøåàá ìãúùàã ïàî êë
àùéã÷ àîùá44 ãç àìë àúééøåàã øîúà àäå 

éäéà äàìò àùéã÷ àîù45 àîù éäéàã ïéâáå 
éáá úçúô àùéã÷"éã÷ àîùã àììë éäéàã ú àù

éøù÷ úìúá46àúåðîéäî 47  

 עוסקים בתורה כל אלו שבא וראה
הוא ומתעטרים  ברוך דבקים בקדוש

בעטרות התורה ואהובים למעלה 
 והקדוש ברוך הוא מושיט להם ,ולמטה

והקדוש ברוך הוא רושם  (את ימינו
 עוסקים בתורהכל שכן אותם ש ,)אותם

 והרי פרשוה שהם .גם בלילה
) ת ישראלבכנס (משתתפים עם השכינה

קר ו וכשבא הב,ומתחברים כאחד
הקדוש ברוך הוא מעטר אותם בחוט 

ע בין עליונים יאחד של חסד להוד
 כוכבי בוקרוכל אותם , ותחתונים

בשעה שכנסת ישראל וכל אותם 
שעוסקים בתורה באים להראות לפני 

 זהו שכתוב ,מזמרים כאחד כולם ,המלך
 ויריעו כל בני כוכבי בוקרברן יחד 

  כמו שנאמר, מה זה ויריעו.אלהים
 ,עעה הארץועה התרור) ישעיה כד(

 נשברים  וכולם,בריםנששאותם דינים 
 ,קר בעולםו כשמתעורר ב,קרומלפני הב

וישכם ) בראשית כב (כמו שנאמר
 ועל כן ויריעו כל בני ,קרואברהם בב

  .אלהים

 àúééøåàá éìãúùîã ïåðéà ìë éæç àú
àåä êéøá àùãå÷á äéá ïé÷áãúî48úîå  éøèò

 àúúå àìéòì åîéçøúàå àúééøåàã éøèòá
äéðéîé ïåì èéùåà àåä êéøá àùãå÷å49) ñ" à

ïåì íéùøà àåä êéøá àùãå÷å ( ïåðéà ïëù ìë
 äåî÷åà àäå àéìéìá éîð àúééøåàá éìãúùîã

àúðéëùá éôúúùî ïåðéàã50) ð"ìàøùé úñðëá à (
 àåä êéøá àùãå÷ àøôö éúà ãëå àãçë åøáçúàå

èåç ãçá åäì øèòî ïéá àòãåîúùàì ãñçã à
 àúòùá àøôö éáëåë ïåðéà ìëå ïéàúúå ïéàìò

ìàøùé úñðëã51 àúééøåàá ïàòìã ïåðéà ìëå 
 àãçë éøîæî åäìë àëìî éî÷ äàæçúàì ïàúà

 áéúëã àåä àãä)& ( ìë åòéøéå ø÷á éáëë ãçé ïøá
éäìà éðá" øîà úàã äîë åòéøéå éàî í) ãë äéòùé

èé (ã ïåðéàã õøàä äòòåøúä äòåø ïéøáúúî ïéðé
 àîìòá ø÷á øòúà ãë ø÷á éî÷î åäìë åøáúàå

 øîà úàã äîë)â áë úéùàøá ( íäøáà íëùéå
éäìà éðá ìë åòéøéå àã ìòå ø÷áá"í  

                                                                                                                                                        

' מבינה ב הת לזה אמר שעם כל זה תחלת התור"תוהשתא קשה שלפי האמת תורה היא ה, יהיה מכללם
 ).אור יקר(שרשים אלו ' במציאות ג

 ).אור יקר(בחינת שורשה ותחלתה  41
 ).אור יקר(כדכתיב ואל תטוש תורת אמך  42
 ).אור יקר(אם כן ראוי שתהיה תשובה תחלת הבריאה והתורה  43
 ).אור יקר(בשניהם בינה מפני שהתורה מושרשת ' חכמה ה' ה עם היות י"כל שם הוי 44
ה הקדוש "ת לבדו אלא יש חלק בו וכולה יחד שמא קדישא עילאה כל שם הוי"התורה אינה בת 45

אמנם עתה שהיא כוללת כל ' ת היה ראוי שיפתח בו"שאם היתה תורה ת', מהחכמה עילאה מהבינה כדפי
 ).אור יקר(כל השם ' ת שהיא בחי"השם פתח בבי

 .שרי אצבעותיוכמו ק, נ שהוא כלשון פרקי"ל 46
 ).אור יקר(פתיחת אלהות כלו , משורשו העליון 47
ב ועטרות אלו הם "ג הנעלמות בחו"ה שבו והם חו"והם סוד י, א"ת מאו"עטרין דירית ת' סוד ב 48

 ).אור יקר(בנשמתם וגופם 
ומשם האהבה , וכאומרו ותורת חסד, החסד מפני שיש יחס לתורה בחסד כאומרו מימינו אש דת 49

 )אור יקר(אהבת עולם אהבתיך כאומרו 
 ).מ"מ(רחל שהוא משבחת בלילה והם עמה ' פי 50

 ).מ"מ(רחל  51
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 מצא את ,רבי אלעזר היה הולך בדרך
 געה ,רבי פנחס בן יאיר שהיה בא

  אמר רבי פנחס ודאי במשקל.חמורו
 ,שמחת החמור אני רואהשל ) בקול(

 כיון שיצא ,שות ימצאו פהשפנים חד
 ראה את רבי אלעזר ,מאחר ענפי ההר

של ) קול ( אמר ודאי משקל,שהיה בא
 ירד רבי אלעזר אליו ,שמחה נשלם

 אמר לו אם צורת הדרך האחת ,ונשק לו
 ואם לא קח ,ך ונתחבר כאחדנצר ,אליך
י שכנגדך א אמר לו וד, דרכך ולךהאת

 כיון שמצאתי אותך אלך ,אני הולך
  .ונתחבר כאחדאחריך 

 éáøì äéçëùà àçøàá ìéæà äåä øæòìà éáø
 éáø øîà äéøîç àòâ éúà äåäã øéàé ïá ñçðô

 àìå÷èá éàãå ñçðô)ð"àì÷á à ( àøîçã àúååãçã
 ÷ôðã ïåéë àëä ïåçëúùé ïéúãç ïéôðàã àðéîç
 äåäã øæòìà éáøì äéì àîç àøåèã éåôðò øúáî

 àìå÷è éàãå øîà éúà)ð"àì÷ à ( àúååãçã
éìúùà øîà äéì ÷éùðå äéáâì øæòìà éáø úçð í

àñôåè éà äéì52êáâì ãç àçøàã 53 øáçúðå ìéæð 
 éàãå äéì øîà ìéæå êçøà ìåè åàì éàå àãçë
 êøúáà ìéæéà êì àðçëùàã ïåéë àðìéæà êìá÷ì

àãçë øáçúðå  
) תהלים קכח (פתח רבי פנחס ואמר

 יברכך ,'מציון וראה בטוב וגו' יברכך ה
 משום שהרי משם , מציוןלמהמציון ' ה

זהו  ,)להמצא ( ברכות להשתתףשורות
את הברכה חיים ' שכתוב כי שם צוה ה

 שהרי ,מציון'  יברכך הלכן ו,עד העולם
 וראה בטוב .משם יוצאות ברכות לכל

 שבגלל ציון ירושלים ,ירושלים
 , שכיון שציון התמלא ברכות,מתברכת

אז ירושלים מתברכת ונמצאים בה 
 כל העם , מתברכת וכשירושלים,רחמים
 שלא תראה קשת ,כל ימי חייך. מתברך

 ועל זה וראה בטוב ,בימיך כמו לאביך
 , וראה בנים לבניך. כל ימי חייךירושלים

 øîàå ñçðô éáø çúô)ä çë÷ íéìäú ( êëøáé
åäé"åâå áåèá äàøå ïåéöî ä 'åäé êëøáé" ïåéöî ä

ïåéöî àîòè éàî54 ïàëøá ïàøù ïîúã ïéâá 
àôúúùàì55) ñ"àçëúùàì à ( áéúëã àåä àãä

)& (åäé äåö íù éë" ãò íééç äëøáä úà ä
íìåòä56åäé êëøáé êë ïéâáå "ïåéöî ä57 ïîúî àäã 

÷ôðíìùåøé áåèá äàøå àìëì ïàëøá é58 éðéâáã 
àëøáúà íìùåøé ïåéö59 éìîúà ïåéöã ïåéëã 

ïàëøá60 äá åçëúùàå àëøáúà íìùåøé ïéãë 
íéîçø61 àîò ìë àëøáúà íìùåøé ãëå 

àëøáúà62 êééç éîé ìë )& ( úù÷ éæçúé àìã
êîåéá63 íìùåøé áåèá äàøå àã ìòå êéáàì äîë 

                                                 
 ).ז"רמ(לשון רצון  52
 ).ז"רמ (כלומר לכת דידך לדבר הרשות, ל אם רצון ההליכה בדרך הוא אצלך" ר53
שהוא בחכמה , מקדשישלח עזרך ) ג, תהלים כ(א "כד, מקדש' יותר היה נראה שיאמר יברכך ה'  פי54

 . )ז"רמ (ראשית הכל
ששם מאירים ומתקבצים יחד כל המוחין ומשתתפים שם להמתיק את הגבורות '  הוא יסוד דאי55

 ).ז"רמ (ש לאשתתפא"וז, )א גדול"נ(ונמצאו יחד בייחוד גמור 
ל כל "וכן אמרו רז, וגם צוה הוא לשון חיבור.  אמר בלשון יחיד לרמוז לייחודם עד שנחשבים לאחד56

 . )ז"רמ ( ואלו נמשכים עד העולם שהוא מלכות'וכו. העולם לא נברא אלא לצוות לזה
 ).ז"רמ ( ירצה בשביל זה ששם שורות הברכות ביחוד יצדק מאד להמשיך אותן משם57
 הזהר שכשתמשיך הברכות מציון תשכיל ותשקיף להיטיב לירושלים להמשיך אליה הברכות שלה'  פי58

 . )ז"רמ(
כי לכן , ן מהם אלא הארה לבד"א ואין לזו"ותרין מוחין הם שייכי לאו,  מוחין ותרין עטרין אית תרין59

' ש דבשביל כך מתברכין ציון הוא יסוד אי"וז, ן"אבל תרין עטרין הן דוקא לזו, א"נקראים אחסנתא דאו
' י לאורות אידשייכא טפ' ובפרט לנוק, ן"ונתנות לזו, ל"תרין עטרין כנז) א שמהן"נ(הברכות שהן ' בבחי
ירושלים ' שיסוד אינו מקבל שפע רק כדי ליתן ממנו למלכות הנק' פי. )ז"רמ (כי זעיר עיקרו מאבא, כנודע

 ).מ"מ(

 ).ז"רמ ( שהרי משם יורדות הגבורות למלכות להבנות60 
 ).ז"רמ ( הם החסדים הממתקים את הגבורות61
אה בטוב ירושלים ולא אומר לך כלומר הטעם שאני מזהירך שתר',  וכד ירושלים אתברכא וכו62

שהרי בשלום ירושלים ובברכתה , להמשיך הברכות משם הוא מפני שאינך צריך לזה שהרי ממילא יהיה כן
 ).מ"מ(ע ועולם הזה "בי' פי). ז"רמ (יתברך כל העולם

ן ומורידים שפע גדול אז הקשת אינה נראיה כדורו של "כשמעשה התחתונים מתוקן ומעלים מ' פי 63
ן למלכות אז אתתקף שמאלא שהוא דין עד "י וכשאין מעשיהם מתוקן ואין מי שיעלה מ" ורשבחזקיה
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 אז שלום ,יראי חטא חסידים קדושים
 , מה זה שלום על ישראל.על ישראל

 ,אלא כמי שאומר שלום על ראש המלך
שלא יחסר כל כך שלום על ישראל בזמן 

  .ם ימצאו בעולםשצדיקי

êéðáì íéðá äàøå êééç éîé ìë64ìçã  äàèç é
ìàøùé ìò íåìù ïéãë ïéùéã÷ ïéãéñç65 íåìù éàî 

 äéùéø ìò àîìù øîàã ïàîë àìà ìàøùé ìò
 ìàøùé ìò íåìù êë àìë øñçé àìã àëìîã

àîìòá ïåçëúùé àéé÷éãöã àðîæá  
) משלי יז (פתח רבי אלעזר ואמר

עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים 
 בני בנים אלו , בנים הרי בארנו.אבותם

ישעיה  ( כמו שנאמר,רי המלךשאר כת
) איכה ד ( וכתוב,'וכל בניך למודי ה) יד

 ותפארת )כמו שנאמר(בני ציון היקרים 
 אין מתעטרים הבנים .בנים אבותם
 מכאן למדנו שבנים לא ,אלא באבות

 ,שקים מהשקית הנחלומתעטרים ולא מ
אלא בזמן שהאבות מתעטרים 

   זהו שכתוב,ומברכים

 øîàå øæòìà éáø çúô)îå æé éìù ( íéð÷æ úøèò
 àðîé÷åà àä íéðá íúåáà íéðá úøàôúå íéðá éðá
 øîà úàã äîë àëìî éøúë øàù ïéìà íéðá éðá

)âé ãð äéòùé (åäé éãåîì êéðá ìëå" áéúëå ä) äëéà
á ã ( íéø÷éä ïåéö éðá)øîà úàã äîë ( úøàôúå

 ïàëî ïäáàá àìà ïéðá ïøèòúî àì íúåáà íéðá
øèòúî àì ïéðáã àðôéìåà åé÷ùî ïéé÷úùî àìå é

 ïàëøáúîå ïàøèòúî ïäáàã àðîæá àìà àìçðã
áéúëã àåä àãä  

  åìò "á  
 שהיו בעוד, ותפארת בנים אבותם

  . ירדו והתפללו,הולכים הגיע זמן תפלה
íúåáà íéðá úøàôúå) &( àèî éìæà ååäã ãò 

åìöå åúçð àúåìö ïãéò  

 

                                                                                                                                                        

ואז כשרואה המלכות , גווני קשת' ת שהם ג"ה מקרב צדק מאיליו ומקשט המלכות בקישוטין של חג"שהקב
 ).ב"מ בראשית יח ע"מ(מקושטת מתעוררים הרחמים והדין נמתק 

' ויש בו בחי, ים החסדים למעלה שאז כל פרצופו מלא חסדים נראה שיכוין לגדלות הזעיר כשעול64
שמוסיפה הארה ' י בזמן הגדלות הוא מאי"וידוע שעיקר הנה, י"ובני הבנים נה, ת"ד ובנים חג"אבות חב

ואז יש שלום על , י מעולים שהם בני בנים חסדים"ואז יש לו נה, ת"ד חג"ק דעיקריות הזעיר ושנעשו חב"בו
ת נקרא שלום "ת) א ששם"נ(ת בינה שגם "והוא מת, היינו הכתר שנעשה לו וחופף עליוד, ישראל הוא זעיר

 .א"עובינה נקרא המלך שלמה כדאיתא בפרשת בראשית דף כט 
ו 'ישראל וכ' א הנק"שלם לז' כ צדיקים גורם שממשיך מוחין הנק"כשהאדם הוא צדי קובניו ג' פי 65

ן ואז יש הדור ועטר הלזקים שהם "א לזו,ים מוחין מאוי הוא מורה שבא"נמאצ כשיהיו בני בנים שהם נה
 ).מ"מ(א לפי שהתחתונים צריכים להם ועל ידם נתקנים וזה עטרת זקנים בני בנים ,או


