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  êì êì úùøô  
  øäæ  
 פתח 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
 םהרחוקי" .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÷ú

àúééøåàãáåäá ïìëúñî àìå âïéôé÷ú åäééáìå ã 
øî éáâì àúáåéúá ïéøãäî àìã ïåø÷àå ïåäé

 é÷çøúîã ä÷ãöî íé÷åçøä áì éøéáà
 àúééøåàî  

 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 משום ,מהול, "לרשעים
  .מצדקה

á÷î é÷çøúîã øîà äé÷æç éáø" ïåðéàå ä
äéðî ïé÷éçøä áì éøéáà ïåø÷à êë ïéâáå 

á÷ éáâì àáø÷ì ïàòá àìã ä÷ãöî íé÷åçøä" ä
ä÷ãöî íé÷åçø ïåðéà êë ïéâáå ïåðéàã ïåéë 

ìã íåìùî ïåðéà íé÷åçø ä÷ãöî íé÷åçø ïåì úé
 áéúëã íåìù)íùáë çî  (åäé øîà íåìù ïéà" ä

ä÷ãöî íé÷åçø ïåðéàã ïéâá àîòè éàî íéòùøì  

 אל קרבהתל רצה אברהם ,בא וראה
 שכתוב זהו ,והתקרב הוא ברוך הקדוש

 שאהב משום ,"רשע ותשנא צדק אהבת"
 זה ועל .לצדקה התקרב ,רשע ושנא צדק

@á÷ì àáø÷ì éòá íäøáà éæç àú" ä
áø÷úàåæää " ã)ç äî íéìäú (÷ãö úáäàç 

 áø÷úà òùø àðùå ÷ãö áäàã ïéâá òùø àðùúå
ä÷ãöìè áéúë àã ìòå )ç àî äéòùé ( íäøáà

                                                           

דברים ו (ש "כמ, )אור יקר] (א"זהר חלק ג דף קיא ע 'יע[ת נקראת צדקה "וצדקה היינו התורה שהת א
 ).יהל אור (ו כאשר צונו" אלהינ'הוצדקה תהיה לנו כי נשמר לעשות את כל המצוה הזאת לפני ) כה

והאורחים הם , שבילי תורה הם הדברים הנסתרים בתורה). יהל אור(שבילין הן קצרים מאורחין  ב
ב שבילים ומסתתמין בעמודא "ב נתיבות החכמה הם ל"ל).  אוראור יקר ויהל(הדברים הנגלים שבתורה 
הן אורחין ] ב"י ג ע"א בס"בהגר' ב נתיבות שבבינה עי"ל שכוונתו לל"נ[ושבבינה , דאמצעיתא תורה שבכתב

 ). יהל אור(ומתגלין במלכות תורה שבעל פה 
 .א"מן רכד עלק' עי). יהל אור (והעורים הביטו לראות) ישעיה מב יח(ש "לעיין בהם כמ ג
 ).יהל אור(ש ומקשה לבו וגו "שאין לבם נופל כמ ד
 ).אור יקר(ה מסלק שכינתו מהם "היינו שמתרחקים ברוע בחירתם וגם הקב ה
ובינה מלכא דשלמא דיליה , ושלום יסוד, ה נקרא צדקה והוא בינה"ל הקב"ור, שאין רוצין להתקרב לו ו

 ).יהל אור(
 ).יהל אור(כ למעלה "הפיך מש ז
ונתקרב לה , באברהם ונתקרב לצדקה' ה ה"כ הוסיף לו הקב"ואח, ושם השער להתקרב, צדק במלכות ח

שבת (ש "ס מ"וז. ק אלא איש חסד"דלא עייל בק, עלאה' ומשם זכה לה, שהוא קרוב לבינה, בדרגא דחסד
 כוכב הוא, כי מזל צדק בתולדתו, והענין. מאי דעתיך דקאי צדק במערב אהדרא ליה למזרח) ב"קנו ע
וכן דרגא דאברהם כידוע בסוד , 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 , אברהםכ נתהפכו כידוע ולכן מלכות נקרא בת של "ת ואח"חוורא יצחק ביסוד יעקב בת

 .אברהם אבינו
 ).אור יקר(ל "שהוא היחוד כנ ט
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 ,"הביוא" מהל ".הביוא אברהם" כתוב
 האהבה ,"צדק אהבת" שכתוב משום
  הוא ברוך הקדוש את אברהם שאהב

éáäåàé úáäà áéúëã ïéâá éáäåà àîòè éàî 
á÷ã àúåîéçø ÷ãö" ä]çøãíé) [íéçøà(  

  äøåú éøúñàé  
 אחד אילן נטע המלך 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 אחד

 )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

àðàú àô÷åúááéåðîøäã âéàëìîã ãé áéöðà 
à ãçàðìéåè óé÷úå àáø ]ïéàìéò ïòéèð åâ [

)ïòéèðå( ïéîåçú øñéøúá àã àðìéà òéèð 
àîìòã ïéøèñ òáøàá øçúñàæèäéìâø àùéøô æé 

ú"éñøô ÷çééåðìèî èé ïéñøô ïåðéàã ïéúåòø ìë 
 äéãäá ïéøòúî åäìë éàä øòúà ãë ïééìú äéá

áì äéúåòøî ÷éôðã ïàî úéìúåäìë øë àúåòøá 
àìéòìî í÷ äéãäá àãçàë ]úéçð[ )úéçðúà( 

àîé åâì éåðìèîááë àîé äéðî )éìâúà (
]àéìîúà[ àøå÷î åäéà )ìëã( ]ìëì[ ïéòáðã ïééî 

ïéâìôúî äéúåçúâëúéùàøáã éåîéî ìë ãë åé÷ù 
àúðâãäëïéúîùð ìë ïééìú äéá åë äéðî àîìòã 

ïéìàò ïéìà ïéúîùð ïéçøô1àúðâá æë àúçðì 
                                                                                                                                                                                     

ל "החילוק בין אהבת שרוצה להתקרב אבל אוהבי שכבר נתקרב ולכן אצל אהבת כתיב צדק ומנ י
 ).יהל אור(דנתקרב לצדקה שנאמר ויחשבה לו צדקה ואז אתהדר צדק לצדקה 

סתרי תורה הוא מיוסד על   עיקר סודות'ו וכ שהרי רובו של ספר הזוהר הוא רזין נסתרים]קשה[ יא
בחינות הדעת שהן הן עצמיות ופנימיות עצמי של קו האמצעי המתפשט בתוכיות זעיר שהוא הנקרא תורה 

ובו , תחילת מקורה המתחלת להיות בסוד אצילות הוא ביסוד עתיק המסתתר בפנימיות אריך אבל, סתם
ולהיות שהם שני יסודות , ר"סת' ק גי"ד עתי"הנה יסוו, ס מצוות עשה ומצוות לא תעשה"ג כידוע שה"חו

  .ת"מ ולא ס"שזה רע' ז ריש תיקון ס"א בתיקו"בהגר' עי). ז"רמ (נקראו סתרי בלשון רבים' דוכרא ונוק
דביה נעשה הכל , שהוא משחתא דכולא, דגבורא דעתיק' והוא סט, )א"לעיל טו ע' עי(ק "הוא בוצד יב

באמצע שולטנות המלך ' פי). א"ד(נטוע אילן גדול וחזק כמבואר ' המלך יתבתוקף ורשות ורצון ). יהל אור(
 ).א"נ(ב "הרש. א"ר נטוע אילן רב הוא יסוד ז"שהוא ג

 ).יהל אור(שהוא הכתר , רצון העליון יג
  ).יהל אור(עתיק , ק"מלכות דא יד
 ).יהל אור(יסוד  טו
 ).יהל אור(ם "חגת טז
 ).יהל אור(ה "נו יז
יהל (' נ' גימ, א כלולה מעשר ונכללין ביסוד שלכן נקרא כל"מתפשטין עד הוד כתרעין דביה ש' הן נ יח
 ).אור

 ).ש בזעיר"א וז"צ יב ע"א על ספד"בהגר(א ונגנזת ביסוד "דהיינו ההארה היוצאת מראש ז יט
 ).יהל אור(ל רצון הזיווג שכד האי מיתער לזיווג כל האיברים מסכימין "ר כ

 ).יהל אור(משכיל ' רע שלכן נקל שהולך למוח ומביא משם הז"ר כא
חמשים ' גימ, ם"י' שלכן נק, תרעין למלכות' נ, ק רעותין"י חוט השדרה ומולך כל הת"שמוליך הזרע ע כב

 ).יהל אור(
ותחותיה מתפלגין כל מימי בראשית כי הוא , ק פרסה"עץ החיים ת, ל"ל שהוא עץ החיים שאמרו ז"ר כג

 ).יהל אור(וזהו עץ החיים . חי כידוע' נק
 ).יהל אור(בראשית ' של מלכות שנק כד
' ה בחצי הלילה לאשתעשע וכו"ושם יורד הקב, ששם צרורא דחיי דנשמתא צרור החיים, הוא בריאה כה

 ).יהל אור(
 ).יהל אור(שלכן נקראת נשמת כל חי  כו
 ע שבארץ"וגנתא הוא ג, ם הוא עשיה"ט וי"ק פרסה הוא מט"ז כן הוא למטה שאילנא דת"וכ. לבריאה כז

 ).יהל אור(ע התחתון "ג
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 בשבע מתברכת 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

  

 òáùá àëøáúà à÷ôð ãë àúîùð àîìò éàäì
ïàëøáçëáà éåäîì  à)å àçåøìãí(> íøå àçåøì< 

 àôåâì)éåäîìå ( å÷éìñá)]ð"à [ äàìò àð÷åéãã
ää" ã)à áé úéùàøá (äé øîàéåå" íøáà ìà ä

 àáà äàìò àúîùð àä)å àçåøìãí(>  àçåøì
íøå<å÷éìñá àôåâì  (éããå äàìò àð÷  

 ,הזה לעולם לרדת )הנפש( כשרוצה
 את רולשמ הוא ברוך הקדוש אותה משביע
 לה ומוסר ,רצונו לעשותו התורה מצוות

  מפתחות מאה

 àéòá ãë)àùôð ( éîåà àîìò éàäì àúçðì
 àúééøåà éãå÷ô øèéîì àåä êéøá àùãå÷ äì

ïàçúôî äàî äì øñîå äéúåòø ãáòîìåèë  

  æò/à  
  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 האדם 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 עלעמוד  להעולם 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 וםבקי

 äéì)ì( áì éøéáà ååäã äéøã éðá ìëî íäøáà
 éñåé éáø øîúàã äîë ä÷ãöî íé÷åçø ïåðéàå

 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

 àøá ãëãá÷" íéîîå ùàî àéîù ãáò àîìò ä
 åãéìâà øúáìå éãìâ ååä àìå àãçë ïéáøòúî

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 (öìôúé äéãåîòå äîå÷îî õøà æéâøîä àìëå ïå

 éìãúùî ìàøùé ãëã àúééøåà ìò íéà÷
 ïéëîñå ïéîéé÷ ïåðéàå àîìò íéé÷úî àúééøåàá

íéìù àîåé÷á åäééøúàá ïéîéé÷ì  
 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"

 עליונים קדושים ,ואומר בחיל קורא
 לאזניו רוח שנכנסה מכם מי, לכם אומרים

 פתוח ולבו לראות פקוחות ועיניו עולשמ

æç àúá÷å àéìéì úåâìô øòúàã àúòùá é" ä
 åäìë àé÷éãö íò àòùòúùàì ïãòã àúðâì ìàò
 äéî÷ ïçáùîå ïøîæî ïãòã àúðâáã ïéðìéà

 áéúëã)äã"âì æè à ( éðôìî øòéä éöò åððøé æà
åäé"åâå ä 'ìéçá éø÷ àæåøëåàì ïéøîà ïåëì øîàå 

 éåðãåàá àçåø ìééòã ïåëðî ïàî ïéðåéìò ïéùéã÷
éç÷ô éåðéòå òîùîìúô äéáìå éîçîì ïå òãðîì ç

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור(ק "ס דמלכות דא"י הרמנא דמלכא ז"נ ע"ס דזו"מז כח
שעל ידם נדחים , דאפרסמון הרי הם בינה ותבונה' מ' שם נזכר ענין ס). ו"לש(ב "תרומה קכז רע' עי כט

  .זוהר הרקיע' ועי, )ב"ב נה ע"ה ח"דע(' שער לאה ורחל פרק ז' ועי. החיצונים
  .הל אוראריכות בי' עי ל

 ).א"נ(ח "ז. לפי שהוא בסוד הדין והעת והזמן מגבירו על צד הדין ולכן קורא בחיל וכח לא
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 הרוחות כל של שהרוח בשעה ,לדעת
 יוצא ומשם ,הנשמה התבשמות את מרימה

 התפזרו הצבאות ,הקולות של הקול
  .העולם רוחות לארבעה

ïéçåø ìëã àçåøã àúòùááì åîéñá íéøà 
àúîùðãâìàéì÷ã àì÷ ÷éôð ïîúîå ãì ïéìéç 

àîìò éøèñ òáøàì åøãáúàäì  

 יורד אחד .ב .אחד לצד עולה אחד .א
 .ד .שנים בין נכנס אחד .ג .הצד לאותו
 .ה .בשלשה )מתעטריםו( מתעוררים שנים

 מוציא אחד .ו .באחד נכנסים שלשה
 וששה אחד לצד מהם ששה .ז .בעיםצ

 נכנסים ששה .ח .הצד לאותו יורדים מהם
 מתעוררים עשר שנים .ט .עשר בשנים

 .בעשרה כלולים ששה .י .ושנים בעשרים
  .באחד עומדים עשרה .יא

ãç øèñì ÷éìñ ãç àåì àåääì úéçð ãç á 
øèñæìâ çì ïéøú ïéá ìééò ãçèìïéøòúî ïéøú ã  

)ïøèòúî(2úìúá îìééò úìú ä ãçá éàî ãç å 
ïéðååâ ÷éôàáî ïåäðî úéùå ãç øèñì ïåäðî úéù æ 

øèñ àåääì éúçðâîøñéøúá éìééò úéù ç ãî è 
ïéøúå ïéøùòá ïéøòúî øñéøúäî ïìéìë úéù é 

äøùòáåîãçá íéà÷ äøùò àé æî  

ã ïåðéàì éåå éòãé àì ïåäéøåçá àúðéù éîééð ,בנחיריהם נהיוש שישנים לאותם אוי

                                                                                                                                                                                     

ולפני  ת"ת כנודע ורוחא דכל רוחין הוא סוד פנימיות הת" הוא דעת עליון הפנימי כי רוח הוא תלב
וחין נשמה להם א ונוקביה כנודע וכולם נקראין רוחין ורוחא דכל ר"ת באבא ואימא וז"לפנים כי יש כמה ת

 ).י"שער מאמרי רשב (ת אבא ואימא ורוחא דכל רוחין"מת' והוא מחיה לכולם והוא דעת עליון לעיל
 וממשיך לה אור עליון , כן דעת מבסם לנוקבא עליונה הפנימית, כמו שהיסוד מבסם לנוקבא תתאהלג

 , סוד נשמה,ה עליונהאבל בינ.  כאשר יבסם אותה יקרא בסימו דנפשא, ולפי שמלכות סוד נפש.מהלבסמ
שער  ( יקרא בסימו דנשמתא, וימשיך לה האור הנעלם בחכמה עליונה,כאשר יבסם אותה דעת עליון

 .)י"מאמרי רשב
 ומגרון . מיתוק הדינין, והיינו בסימו ממש, בסוד חכו ממתקים, בסימו דנשמתא הוא סוד החיך והגרוןלד

ת שלמטה ממנו נמשכין "י העליון וכל מיני תת שבבינה הפנימ" ויוצא הקול סוד תט מתפש,וחיך זה
רוחא דכל רוחין וקלא דקליא כולם הם פנימיות התפארת התחתון אלא שקול '  וכוומתקיימים על ידו

 ).י"שער מאמרי רשב (לפנים ורוח לפני לפנים
קצוות הם ארבע סטרי עלמא מזרח מערב ' ת מתפשט בשש קצוות והוא נשמה להם והו" והנה התלה

 "חד נחית לההוא סטר" ,ה והיינו מעל"חד סליק לסטר חד" ועל מעלה ומטה אמר ,רום ומעלה ומטהצפון וד
 ם מזרח רחמי, ונכלל בהם בסוד דין ורחמים, לארבע סטרי עלמארוהנה הקול מתפשט ומתפז. והיינו מטה

עולה בסוד כ מתפשט הקול ו" ואח,סטרי עלמא'  והיינו קלא אתבדר לד, דרום רחמים צפון דין,מערב דין
שער מאמרי  ( וזהו חד נחית לההוא סטר, בסוד מטה, וכן מתפשט ויורד, וזהו חד סליק לסטר חד,מעלה
 .יהל אור' ועי). י"רשב
ג "ע וחכמה מתעטרין בבינה ג"ע נכנס בין חכמה ובינה כ"ע כ"ה יורד לכ"ע עולה לעילת העילות ע"כ לו

ק מהם יורדים לאותו צד שש נכנסין "ת מהן לצד אחד וע מוציא שש גוונין ושש קצוו"ת כ"ג נכנסין בת"בג
אוי לישנים בבתיהם . 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(יו הצובאות ואמר שצדקו דבר
  ).הערת הזוהר(להרים מתיקת הנשמה ממקום הבינה 

 ).הערת הזוהר(פירוש הנפש אתדבק ברוח  לז
 ).הערת הזוהר(ב ”תיקונים עג לעיל לב ע לח
 ).הערת הזוהר(הרוח יורד למטה להתחבר עם הנפש ' פי לט
 ).הערת הזוהר( השוכנת בין רוח לנפש הנשמה' פי מ

 ). הערת הזוהר(שאז הרוח והנפש מתעדנין בנשמה ' פי מא
 ). הערת הזוהר(נפש רוח ונשמה כלם נכנסים בבינה אז הבינה מוציא ניצוצות ' פי מב
אותן שש ניצוצות הראשונות סובבות למקום התפארת עולם הבנין שש קצוות ושש ניצוצות ' פי מג

 ). הערת הזוהר(ל שבע היכלות ממקום שהן באות "ר. לכותיורדות למדת מ
 ). הערת הזוהר(ב הוויות "ספירות עולם הבנין עולים לשם של י' אותן שש שהן בז' פי מד
 ). הערת הזוהר(ב אותיות "ב הוויות עולים למקום הבינה מקום מקור כ"פירוש אותן י מה
 ). הערת הזוהר(ספירות ' ן ביל שבעה היכלות כליל"ניצוצות שבמלכות ר' פירוש הו מו
וכלל המאמר להודיענו מעלת הנשמה ומעלת . פירוש העשר ספירות עומדין בחד נקודה עלאה מז

  .אריכות ביהל אור' עי, )הערת הזוהר(תורתנו הקדושה 
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 בדין יקומו איך מסתכלים ולא יודעים לא
  ,נמנה כשהחשבון

 ïàìëúñî àìå>êéà <)æà( ïáùåçã àðéãá ïåîå÷é 
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 "אביך" .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

 "יךאב ומבית" ,החיים עץ זה "וממולדתך"
 הארץ אל" ,עליונים שבטים ,תחומים ב"י

  ).הזה העולם זהו "אראך אשר

àîåé ìëã ïàëøáãçî ïéàìò ïéâøãì àîìùàì 
ïáùåçë3ì "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÷úàãèî ïéèáù øñéøú åäéàã 
ìòéáîå ïéàú àã êéáà àúðéëù àã êéáà 

 øîàðù àåä êéøá àùãå÷)ãë çë éìùî ( 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
 õøàä ìà ïéàìò ïéèáù ïéîåçú àã êàøà øùà

àîìò éàä åäéà[ð  
  æò/á  
  øäæ  

 על משוטטת והנשמה ,הגוף כשנטמא
 והשערים ,ויורדת ועולה שמאיר האויר פני
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 ,הדומ בידי

 לא שאול יורד כן וילך ענן כלה" כתוב
 שלהבת מתעוררת השעה באותה". יעלה
 רוחות בארבעה ומכה ,הצפון מצד אחת

 éôðà ìò àéèù àúîùðå àôåâ áàúñà ãë
àøéåàãàðà÷ìñå àøäéèã áðàúçðå âð àì ïéòøúå 

àúéôñå÷ åâá ïéðáàë ïìâìâúî ïçúôúîãð ïåì éåå 
àìã ïåì òáúé ïàî éúëåã åâá àã àðåãòá ïåîå÷é 

ã÷ôúà àé÷éãöã éâåðòãååäééúëåã ïäð ïåøñîúà 
äîåãã àãéáåð áéúë åäééìò é÷ìñ àìå éúçð 

)è æ áåéà (äìòé àì ìåàù ãøåé ïë êìéå ïðò äìëæð 
àúòù àéääáçð øèñî ãç àáåäìù øòúà 

ïåôöèðàîìò éøèñ òáøàá ùèáå ñ éèîå úéçðå 

                                                           

 .'ן פרק ה"ד ומ"ח שער מ"ע' עי, י"שער מאמרי רשב' עי מח
  .א"ינוי לזשזהו כ', וכן שער כה פרק ג, א יד"ח שער א"ע' עי מט

  .אריכות בזוהר הרקיע וביהל אור' עי נ
הנפש היא שוטטת על פני אויר הזך והזוהר המאיר מעולם הנשמות ). יהל אור(שאין רקיע נפתח לה  נא

 ).א"ד(
 ).יהל אור(מצד מטע מצות שבידה שהן כנפיים לנשמה רק שמכבידין עליה העונות  נב
 ).יהל אור( אשם תלוי בסוד] א"צו כח ע[מ פרשת ויקרא "ש ברע"וכמ נג
  ).א"ד(כאבן המתגלגל בתוך כף הקלע כן מתגלגלת נשמתו  נד
 ).יהל אור(ע נפקד מקומם "בג נה
 ).יהל אור(לגהנם  נו
 ).יהל אור(כמו בתחלה שהוא סליק ונחית  נז
 ).יהל אור(קאי אלמעלה  נח
 ).יהל אור(מבינה וזהו מי נתן לשכוי בינה  נט
 ).יהל אור(ם "חגת ס
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 ,התרנגול כנפי לבין ומגיעה ויורדת ,העולם
 ואין ,וקורא השלהבת אותה בו ומתעוררת

 האמת צדיקי לאותם פרט ,שמתעורר מי
 הקדוש ואז ,ורהבת ומתעוררים שעומדים

 גן שבתוך הצדיקים אותם וכל הוא ברוך
 שנאמר כמו ,לקולם מקשיבים העדן

 לקולך מקשיבים חברים בגנים היושבת"
  ".השמיעני

øòúàå àìåâðøúã éôãâ ïéáàñìù àåää  àáåä
 èåù÷ éàëæ ïåðéà øá øòúàã ïàî úéìå éø÷å äéá

øòúàå éîéé÷ãåá÷ ïéãëå àúééøåàá " ïåðéà ìëå ä
 äîë ïåäéì÷ì éúééö ïãòã àúðâ åâáã àéé÷éãö

 øîà úàã)âé ç øéù ( íéøáç íéðâá úáùåéä
éðòéîùä êìå÷ì íéáéù÷îáñ  

 ,למעלה כתוב מה ".אברם אל 'ה ויאמר"
 איך זה ,"'וגו אביו תרח פני על הרן וימת"

 אדם היה לא היום אותו עד אלא .כאן שייך
 ם וכשנזרק אבר,לזה פרט 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 תוזכו בשביל ,הכשדים אמרוו. שם

 ושרפה אש של שלהבת יצאה מיד .נצול
 פני על הרן 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" ובשכת זהו

 שלא ולשון מהוא כל ידעו היום באותו
 הוא ברוך הקדוש אלא אברהם את הציל

 את מביאים והיו ,עולם של יחידו שהוא
 ,לו ואומרים ,אברהם של למשכנו בניהם
 ברוך בקדוש בוטח שאתה אותך ראינו
 בנינו את למד , רבונו של עולםשהוא ,הוא

 הכתוב אמר עליהםו .יודע שאתה מדרכך
  ").אברהם אלהי עם נאספו עמים נדיבי"

åäé øîàéå" íøáà ìà ä)à áé úéùàøá ( äî
 àìéòì áéúë)íùçë àé  ( çøú éðô ìò ïøä úîéå

åâå åéáà 'àåää ãò àìà àëä àéøéà éàîâñ àîåé 
éåáà ééçá úéîã ùð øá äåä àìãñ ãëå àã øá 

 àã ïéâáå ïøä ìéè÷úà àøåðì íøáà éîøúà
îúî å÷ôðïäñ  ïåéë àìà ïøäì äéì ìéè÷ ïàî

á÷ äéìò éìâúà éàãùëã àøåðì íäøáà åîøã" 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

å àøåðì ïøäì éîøð ìáà äéá àèìù àì éà
 äéòøæá àøåð àèìù àìã éàãåá òãð ã÷åúéà
 çøú äåäå ã÷åúàå àøåðì ïøäì äéì åîø ãéî

ää ïîú íéà÷ éåáà" çøú éðô ìò ïøä úîéå ã
àîåé àåääá åéáàåñ àéðùéìå àéîåà ìë åòãé 

á÷ àìà íäøáàì äéáæéù àìã" ä]åäéàã[ 
 äéðëùîì åäééðá ïéúééî ååäå àîìòã éàãéçé

îç äéì ïéøîàå íäøáàã õéçø úàã êì ïðé
á÷á" àîìòã äéðåáø åäéàã ä)å( àððáì óéìåà

 àø÷ øîà åäééìòå òãé úàã êçøåàî) æî íéìäú
é (ìà íò åôñàð íéîò éáéãðäéíäøáà   

                                                                                                                                                                                     

ש עורי צפון והוא בחצות ובואי תימן ”כמ, ני אדם לתורה שכל התעוררות הוא מצפוןלהתעורר ב סא
שעד חצות שינה סטרא דמותא שליט ואחר חצות מסטרא , בקר דאברהם הלוך ונסוע הנגבה, ה"בבקר לב

 ).יהל אור(וצריך לקום מסטרא דמותא ולאחוז בחיים בתורה , דבינה חיים
  .אריכות ביהל אור' עי סב
ולא שוה ' העולם במבול קא'  מבוארת דהאיכא הבל ולמך וזה שנים עלה בדעתי שאחר חיהקושיא סג

ר ולמך בהיות שמתושלח חי "פ תרח דייק שהמיתוהו בפניו לא כן הבל שלא היה בפני אדה"ל דע"עוד י. לי
נים ם ש"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"דלמך לא היה בפני אביו ואינו מחוור דמי יימר ומ' ושם כ' ב' ח ראיתי תי"ה בז"ולמז. 'א
 ).א"נ) (ן"מאי(ק "כאן לא האירו ודו

 ).יהל אור(ל בלא זמן "ר סד
וכן משמעות ] י הנוסח תוספתא"ובד[שהוא לקוט ' נ מתוך הל"י ליתיה וכ"י כ"ח מה כתיב בס" תעד סה

  ).א"נ(ח "ז. 'דכיון דחמא כו' ח וכו"ד נפקו מתמן ת"ח שייך אחר ובג"ת
וגם ) לג' ג הק"שעה(ש הרב "לכן זכה להתעבר באהרן הכהן כמ' לפי שמיתתו גרמה קידש ה סו

 ).מ"מ(המשיחיצא ממנו 
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 את תרח ויקח" ,כתוב מהבא וראה 
 אתם ויצאו ,'וגו הרן בן לוט ואת בנו אברם
 צריך היה ,"אתם ויצאו" ".כשדים מאור

 ,"' וגותרח ויקח" ובכת שהרי, אותו כתובל
יצאו  ולוט תרח אלא ".אתם ויצאו" זה מה
 לצאת קריהע היו שהם ,ושרה 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 כתלל 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

àî íúà äéì éòáî åúà íúà åàöéå íéãùë øå
 çøú ç÷éå áéúë àäã]åâå'[ àìà íúà åàöéå éàî 

 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]íäøáàãæñ) [íøáàã( êë ïéâáå 
àúòùáå èåìå çøú íúà åàöéå áéúë äî å÷ôðã 

)íù ( äåä ïåäìã àúåòøã ïòðë äöøà úëìì
 øòúàã ïàî ìë àðôéìåà ïàëî ïîú êäéîì
 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
 ,הדבר 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 ןמ 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 àúçñì  øòúàã ãò øòúà à
 àìéòìã àéää éøùúã äî ìò àúéîã÷á àúúì

àæøå äìîãèñàîëåà àøåäð ò ãéçàúà àì 
àøååç àøåäðáàò àúéîã÷á úéøòúà éäéàã ãò 

 àøåäð ãéî àúéîã÷á úéøòúà éäéàã ïåéë
 áéúë àã ìòå äìò àééøù àøååç)íéìäúá âô  (

éäìà"íáòùøçú ìà êì éîã ìà âòèå÷ùú ìàå ãò 
ñôúé àìã ïéâá ìà àîìòî àøååç àøåäð ÷

 ïëå ïéîìòì)å áñ äéòùé (åäé úà íéøéëæîä"ääò 
 éøùéã äîá àúúì àøòúàì ïéâá íëì éîã ìà

àìéòìã àúåøòúàåò ùð øá øòúàã ïåéë ïëå 
 àúåøòúà øòúà ïéãë àúéîã÷á àúåøòúà

 áéúëã ïåéë éæç àú àìéòìã)àì àé úéùàøá (

                                                           

 ).מ"מ(ב "אלעזר לקמן עח ע' ת רכסבר סז
א אינו "מ שאני אור הפנימיות שבא מאו"מ, ירצה שהשפע המקיים העולמות לא פסיק לעלמין סח

מתכונן לבוא עד שיתעורר ויעלה מלמטה התעורות פעולת התחתונים המקבלת להחזיק בתורה אותו 
 והוא בהתעוררות התחתון וכן א להיות למטה בלא התלבשות"וא, שהעליון זך מאד). מ"מ(השפע העליון 
 ).יהל אור(נשמתא בנפש 

  ).א"נ(כלומר סוד הדבר באצילות ממש ). א"ד(ב ופקודי רכו "א וע”וסוד הדבר ועיין לעיל נא ע סט
  ).א"נ(מלכות ). מ"מ(גבורות  ע

 ).א"נ(ח "ז. ת"ת). מ"מ(' ויאיר הכל כא, סודו החסדים מאוירא דכיא עא
ס נהורא אוכמא שלא תדום מלשבח ,להיותה מיוסדת בגבורות שהולזה אמר דוד ש' מלכות כנז עב

 ).מ"מ(ומלהתפלל על יחוד החסדים 
 ).מ"מ(מלענות  עג
 ).מ"מ(ל "מלהמשך שפע החסרים שהם שם א עד
מושכים ' פי" המזכירים"וכסדרה של מלכות כך סדרן של בניה הרוצים להמשיך שפע עליהם והיינו  עה

 ).מ"מ(שפע החסדים מכח הזכר 
 ).א"ד) (ק מלמעלה"כ יערה עליהם רוה"הגהה ולכן הנביאים יתעוררו למטה תחלה ואח( עו
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åâå íéãùë øåàî íúà åàöéå ' ãéî)à áé íù (
îàéååäé ø"åâå íøáà ìà ä'  

 רבי אמר ".לך לך אברם אל 'ה ויאמר"
 ,עצמך את לתקן ,לעצמך "לך לך" אלעזר

 אינך "לך לך" .דרגתך את לתקן )להתחזק(
 וסוד ,הללו הרשעים בין כאן לעמוד )כדאי(

  ,"לך לך" הדבר

åäé øîàéå" éáø øîà êì êì íøáà ìà ä
êîøâ àð÷úàì êîøâì êì êì øæòìàæò 

)àô÷úàì(ì êìéã àâøã àð÷úàçò úéì êì êì 
úðà4ïéìà ïéáééç ïéá àëä í÷éîì èò äìîã àæøå 

êì êì  
  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

 צעאמ 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

á÷ àäã" àçåø íäøáàì äéì áéäé ä
 óøöîå òãé äåäå àúîëçã)éøåðö (]éøèñ[ 

ãéàîìò éáåùéôàì÷éúá ì÷úàå åäá ìëúñàå àô 
é éøèñ ìò ïðîî éã ïéìéç òãéåéàáåùáô àèî ãë 

àáåùéã àúéòöîàã äãå÷ð åâìâô àì÷éúá ìé÷ú 
á ÷éìñ äåä àìåäéãéãô éã àìéç òãðîì çâùà 

 ìé÷ú äéúåòøá à÷áãúàì ìéëé àìå äìò àðîî
 àîìò ìë ìéúùà ïîúî àäã àîçå ïéðîæ äîë
 àìéç àäã àîçå òãðîì ì÷úå óøöå çâùà
 åàìå íéúñå ÷éîò àøåòù äéì úéì äìòã äàìò
 ìé÷úå çâùà àáåùéã éâøã éøèñã éðååâë åäéà
 àúéòöîà äãå÷ð àéääîã äîë àäã òãéå

                                                           

  ).מ"מ(ל "שבארץ ישראל זכה לבנים ולהארות גדולות יותר מחו' פי עז
 ).מ"מ(ה הלוך ונסוע הנגבה "שהיא מדתו של אברהם כמש, שבארץ ישראל זכה למדת החסד' פי עח
, או לברר ניצוצי קדושה שביניהם,  תחת כנפי השכינה שלא תחשוב שבכאן תוכל להיטיב ולהכניסםעט

ואין עתה זמן להוציא הפרידות , שאין זה עכשיו לך שהרי הם בעלי עבירות רבות ולא תועיל כלום
 ).ז"רמ (הקדושות שבקליפה שלהם

, שכל העולם מקיפה מכל צדדיה והיא אמצע העולם,  הוא לגבי ארץ ישראל-  סטרי דיישובי עלמאפ
 .)ז"רמ (ולכן לא אמר סטרי דעלמא אלא דישוב, צע הישובדווקא אמ

 .)ז"רמ (וכמו כן מעלת הנהירו דקיק שבכל סטר וסטר, ואיזו יתירה על חבירתה,  ידע לשקול המדרגותפא
י כי הוא ידע כל אקלימי "והיה שוקל במשקל הדעת לידע ולהשיג מי הוא השר וכח עליון שממונה על א

י לשום שר "י לא נתן א"י למעלה לא היה יכול להשיג לפי שהש"לת שר אהישוב וממונה שלו למעלה זו
מ אתקל תקלא גלגל גלגולים "וי. 'אלקיך בה וגו' ש עיני ה"בעצמו כמ' וממונה לשלוט עליו רק הוא ית

י למעלה והוא מלשון תקלא שהוא גלגל היוצר שמגלגל ברגליו והכל ענין ומכוון "וצרופים לידע שר של א
 ).א"ד(' א

, והוא הנקרא שער השמים, שיש פתח גדול כנגד ארץ ישראל למעלה, )ב"רט ע( איתא בזהר ויקהל פב
סיום שער זה הוא על ו, אבל כל ארץ ישראל היא תחת שער זה, ואמצעיות תוכיותו מכוון אל בית המקדש

ונות וסביבות פתח זה יש שבעים חל, 'וכוי היצירה "שהרי ארץ ישראל מתנהגת ע, ראש עולם העשיה
ולכן השפע הבא , 'וכו, דהיינו מתמצית ארץ ישראל, שמשם יורד השפע לשבעים שרים שבעולם העשיה

והניתן לשבעים אומות הוא מה שמתמצה דרך אותם השערים , לארץ ישראל דרך השער הגדול הוא בשופע
 ).ז"רמ (היה בקי בכל אותם השערים' וכווהנה אברהם אבינו . שלהם

המכוון , אשר מקורו הוא מהיכל לבנת הספיר, ה מתפשט אור העליון בדרך ישרס ארץ ישראל שב" הפג
אין נזכר לשון נקודה בכל ספר הזוהר : ג"י לא ע"שער מאמרי רשב' עי[ס יסוד שבמלכות "וה, כנגד הר ציון

דישובא דייקא ולא ). ז"רמ] (אלא לנקודת היסוד של זכר או של הנקבה כי הוא נקרא נקודה דאמצעיתא
 ).א"ד(ב ”יתא דעלמא ועיין תצוה קפה עאמצע
ולא היה עולה בידו למצוא לו שיעור מוגבל כשאר ,  מדרגתה ומעלת האור המאיר בה ושיעורהפד

 .)ז"רמ (הארצות
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 שהרי ידע גם כך .יו 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

  .תדבקלה עליהלעמוד 

åùéã éëä éåøèñ ìëì àîìò ìë ìéúùà äéðî àá
 ìë å÷ôð ïîúî äìò éøùã àìéç àäã òãé éîð
 äéá åäìëå àîìò éøèñ ìë ìò ïðîîã ïéìéç øàù

 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>÷éîìäìò í<à÷áãúàì   
 ולא הזה המקום של כחו את שראה כיון

 וישבו חרן עד ויבאו" מיד ,עליו לעמוד יכל
 שהוא אלא]. עשה כך[ אברהם מהל". שם
 השליטים אותם כל את ומצרף יודע היה

 והיה ,הישוב צדדי בכל העולם מנהיגי
 בצדדי השולטים אותם ומצרף שוקל

 ,שלהם והמזלות הכוכבים מנהיגי הישוב
 שוקל והיה ,אלו על אלו החזקים הם מי

 עולה והיה )ולא( ,העולם ישובי כל את
 זקוח את ראה ,הזה למקום כשהגיע .בידו

 שראה כיון .בו לעמוד יכל ולא יםעומקה
 התעוררותו את הוא ברוך הקדוש

 לך" לו ואמר עליו התגלה מיד ,ותשוקתו
  .עצמך ולתקן אותך לדעת ,"לך

à éàäã àô÷åú àîçã ïåéë ìéëé àìå øú
 éàî íù åáùéå ïøç ãò åàáéå ãéî äéìò í÷éîì
 ìëá óéøöå òãé äåä åäéàã àìà íäøáàã àîòè

øèñ ìëá àîìò éøáãî ïéðèìù ïåðéàå àáåùéã 
óéøöå ìé÷ú äåäåäô éøèñá ïéèìùã ïåðéà 

ïåäéìæîå àéáëë éøáãî àáåùéãåô ïåðéà ïàî 
 éáåùé ìë ìé÷ú äåäå ïéìà ìò ïéìà ïéôé÷ú

 àîìòã)ìåà (]äåäå[ éàäì àèî ãë éåãéá ÷éìñ 
 ïé÷éîòã åôé÷ú àîç øúà]àìå) [àìã( ìéëé 

á÷ àîçã ïåéë äéá í÷éîì" äéìéã àúåøòúà ä
 êì äéì øîàå äéìò éìâúà ãéî äéìéã àúáåàéúå

 êì)à áé úéùàøá (êîøâ àð÷úàìå êì òãðîìæô  
 שהיית הישוב של הצד מאותו ,"מארצך"

 חכמהה מאותה ,"וממולדתך" .בו נדבק
 והרגע תולדתך את ושוקל מתבונן שאתה
 הכוכב ובאותו ,בו שנולדת והזמן והשעה
 תשגיח שלא ,"אביך ומבית" .המזל ובאותו

 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

æå àåääáå àáëåë àåääáå äéá úãéìééúàã àðî
 êåáàã àúéáá çâùú àìã êéáà úéáîå àìæî
 àúéáî àîìòá àçìöàì àùøù êì úéà éàå
 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

îúàã äîë àúìîã àø÷ò àìà êúãìåîîå ìà ø
 í÷éîì úìéëé àìã äî êàøà êàøà øùà õøàä
 àòøà àéääã àìéç òãðîì úìéëé àìå äéìò

íéúñå ÷éîò åäéàã  
 משום "ואעשך" ."' וגוגדול לגוי ואעשך"

 שכתוב משום "ואברכך" ".לך לך" שכתוב
 שכתוב משום ,"שמך ואגדלה" ".מארצך"
 שכתוב משום ,"ברכה והיה" ".ממולדתך"

åâå ìåãâ éåâì êùòàå ')á íù (êùòàå ïéâá 
 áéúëã)à íù ( áéúëã ïéâá êëøáàå êì êì

 êúãìåîîå áéúëã ïéâá êîù äìãâàå êöøàî
 ïåòîù éáø êéáà úéáîå áéúëã ïéâá äëøá äéäå

                                                           

  ).א"ד(היה מגלגל ומצרף בצירופי אותיות ומספר  פה
  ).א"ד(מנהיגי כוכבים ומזלות  פו
נשמתו כדי שיוכל להשלימה ולהשיבה אל ה שחייב כל אדם לחקור ולדעת שורש "ש הרב זלה" במפז

, וזהו למנדע לך, הולך ומתקרב אל עצמו, ונמצא שכל עוד שהולך ומשתלם, מקורה שהוא עצמות מהותה
כלומר לידע שרש נשמתך מאיזה . ]כג' ג הק"שעה' עי) [ז"רמ (לדעת את עצמך כדי שבזה תוכל לתקן עצמך

  ).א"נ(ח "ז. נו יכול ליתקןמקום נחצבה ובזה תתקן גרמך שאם לא ידע זה אי
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 ואעשך" ,אמר שמעון רבי". אביך ומבית"
 מצד "ואברכך" ,הימין מצד "גדול לגוי

 ,האמצע מצד "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

 êëøáàå àðéîéã àøèñî ìåãâ éåâì êùòàå øîà
 àøèñî êîù äìãâàå àìàîùã àøèñî
 àòøàã àøèñî äëøá äéäå àúéòöîàã

 ïéëîñ òáøàã àééñøë àëä àä ìàøùéã åäìëã
 ïàëøá äàìäìå ïàëî íäøáàá äéá ïìéìë

 áéúëã àëäî éðæúîã éðéøçàì)â íù ( äëøáàå
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

 העבודה את דולעב הנשמה מתעוררת
  זהו שכתוב ,שהצטותה

ìåãâ éåâì êùòàåçôàúëøá éàä èô àãç 
ïéøú êëøáàåöúìú êîù äìãâàå àö äëøá äéäå 

äëøáàå òáøàáöêìì÷îå ùîç êéëøáî âö øåàà 
åëøáðå úéùãöêá äöìë åöúåçôùî æö àä äîãàä 

ëøáúàã ïåéë òáùåî ïàëøá òáù ïéìàá  ä
 áéúë)ã íù (åäé åéìà øáã øùàë íøáà êìéå" ä

 êìéå ãéî àã÷ôúàã äîë àîìò éàäì àúçðì
 àéèìúàå àéèìúàã ùçð åäéà àã èåì åúà

àçúôì íéà÷ åäéàã äéðéâá àîìòçö äàèñàì 
 úã÷ôúàã àðçìåô àúîùð ìåòôú àìå àôåâì

ïåøáòéã ãòèö ]äìò[ àîìò éàäá ]é"â[ ïéðù 
)éã"ã] (øñéøúî àäã÷å ïéðù  àúîùð àìéòì

ää úã÷ôúàã àðçìåô çìôîì úøòúà"ã[  
  çò/á  
  øäæ  

                                                           

 ).יהל אור] (ב"סתרי תורה עו ע[ל ואתברכא בשבע "כנ פח
יהל (' א ואעשיך לגוי גדול וכו"ש בזהר בעמוד הזה רש"כמ, ם"ברכות מחגת' ד, ל"ס כנ"מסטרא דז פט

 ).אור
 ).יהל אור(כי גדול בימינא וברכה בשמאלא  צ

ואמר שמך . כות נוטה לשמאלא ולכן והיה ברכהומל. והוא נוטה לימינא לכן ואגדלה, ת"דת' מסט צא
וזהו , ה במלכות"ת ושס"ח בת"וכן בסוד שמי וזכרי רמ. לאכללא מדת לילה ביום, שהוא מלכות כידוע

' ס ועם ה"ש' שמך גימ. מוסיף בשמך' ת וה"דת' ח מסט"רמ' ויהיה גימ, בשמו' אגדלה שמך שמוסיף ה
ג "ואכללא מדת יום בלילה שהן כלולין כי שניהם נוטלין מחו' וכן אמר והיה כו' ש ואגדלה עם ה"וז. ה"שס

ה לאשלמא לזכרי "ה ואמר והיה בתחלה ו"רק שכאן וזה גובר וכאן זה גובר וזהו והיה שהוא אותיות הוי
 ).יהל אור(ל "ה לאשלמא לשמי וזהו שם דשמך לאכללא כנ"כ י"זכר ואח' וזהו ברכה גימ

 ).אוריהל (ואברכה נצח ישראל לא ישקר  צב
 ).יהל אור(ויגע בכף ירכו , כל היום דוה, הוד, ומקללך צג
 ).יהל אור(יסוד  צד
 ).יהל אור(ב אתוון "שבו כ צה
 ).יהל אור(שנקרא כל  צו
, אומין' והן עד פרי החג שמתברכין ע, משפחות האדמה' והן ע, ש לקמן"כמ, אנפין' הנשמה יש לה ע צז
 ).יהל אור(ל "שנין כמש' והן ע
 ).יהל אור(ל לפתחא דעלמא "ור', וכו,  חטאת רובץש לפתח”כמ צח
 ).יהל אור(שאז בא יצר הטוב לאדם ואז מתעוררת הנשמה לאדם  צט
ג שנה נשלמת הנשמה וזהו שנחלקו "ג מתחלת הנשמה להתעורר ובסוף י"ב בתחלת י"ל לאחר י"ר ק
הפסוק ואברהם בן חמש ל לפרש "ור. תוך הפרק אם הוא כלפני הפרק או כלאחר הפרק) ב"נדה מח ע(' בגמ

 ).יהל אור(' כו
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 משפחת 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" כתובש זה ,אביו

 למה ,ללכת יצאו שכולם כיון ,"וממולדתך
 גב על 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

 ךל" לבדו לאברהם למה ,לכם לכו כתוב לא
  ". לך

 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

å÷ôð åäìëã ïåéë êúãìåîîå  àì éàîà êäéîì
òà àäã ïå÷ôé åäìëã äéì øîúà" äåä çøúã â

òì çìô"ã ïåéë æ ÷ôéîì áè àúåøòúàá øòúà
á÷ã ïðéîçå íäøáàã äéãäá" éòøúà ä

àúáåéúáà÷÷ôéîì àøùå àéáééçã á÷ àì éàîà 
 êì êì éåãåçìá íäøáàì éàîà íëì åëì áéúë  

 ,שתרח תאמר אם ,שמעון רבי לו אמר
 רולחז כדי היה זה ,כשדים מאור כשיצא

 ,להנצל יצא ,כשיצא אלא .כך לא ,בתשובה
 שראו כיון .אותו גורלה 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( כתוב לא תרח ואלו ,"לוט תויא וילך
  ").ויצא" אלא וילך

à" éà ïåòîù éáø ì ÷ôð ãë çøúã àîéú
 åàì äåä äáåùúá àøãäàì ïéâá íéãùë øåàî
 éðá åäìë ååäã ÷ôð àáæúùàì ÷ôð ãë àìà éëä
 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)ùã í ( 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

  . והלאה מכאן ממך שיצאו אותם ולכל
  

 øîàå çúô)åè çì áåéà ( íéòùøî òðîéå
åàíøâ÷ ìáà äåî÷åà àø÷ éàä øáùú äîø òåøæå 

 ÷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 éðáåã÷ áéúë àì øåàä 
 àã øáùú äîø òåøæå ïåäîò äåäã íøåà àìà

úáà éòèî äåäã ãåøîð ïéâáå àîìò éðá ìë äéø
 áéúë êë)à áé úéùàøá ( àøäðàì ïéâá êì êì

 äàìäìå ïàëî êðéî ïå÷ôéã ïåðéà ìëìå êì  

 אור ראו לא ועתה" ,ואמר פתח עוד
 ".ותטהרם עברה ורוח בשחקים הוא בהיר

 שאמר בשעה ,מתי ,"אור ראו לא ועתה"
 מארצך לך לך" לאברהם הוא ברוך הקדוש

 øîàå çúô åú)áåéààë æì  ( åàø àì äúòå
 íøäèúå äøáò çåøå íé÷çùá àåä øéäá øåà

á÷ øîàã àúòùá éúîéà øåà åàø àì äúòå" ä

                                                           

אור יקר (וחזר בתשובה ודאי בצאתו מאור כשדים וכוונתו להתקרב אל הקדושה בבואו עם אברהם  קא
 ).ב' ב סי"ש

 ).א"ד(' ש ויצאו ללכת וגו"והתחיל ללכת כמ קב
 .א"ג פח ע"וח, ב"ב רכד ע"ולקמן ח, ב"לקמן רג ע' עי קג
אברהם דמעת ' אך בגי. כתיב אורם כי בלכתו עדיין שמו אברםאורם עם הכולל גימטריא אברהם ו קד

  ).א"נ(ן "מאי. ובכח כבר היה שמו אברהם' שיצא מאור כשדים תקן ה
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 הוא בהיר" ".אביך ומבית וממולדתך
 הוא ברוך הקדוש שרצה ,"בשחקים
 שלמעלה ההוא באור אברהם את להדביק
 שהרי ,"ותטהרם עברה ורוח" .שם ולהאיר

 ביתו בני וכל תרח בתשובה שבו כך אחר
 שכתוב )עירו בני( ביתו בני ).עירו בני וכל(
 שכתוב תרח ".בחרן עשו אשר הנפש ואת"
  ."' וגובשלום אבתיך אל תבוא ואתה"

 êéáà úéáîå êúãìåîîå êöøàî êì êì íäøáàì
íé÷çùá àåä øéäáä÷á÷ àòáã "à÷áãàì ä5 

àìéòìã øåà àåääá íäøáàì äéìå÷ àøäðàìå 
ïîúæ÷áú øúáì àäã íøäèúå äøáò çåøå  å

 äéúéá éðá ìëå çøú àúáåéúá]äéúéá éðá[ >ð" à
 äéúàî éðá ìëåäéúàî éðá< áéúëã ) úéùàøá

ä áé ( áéúëã çøú ïøçá åùò øùà ùôðä úàå
)åè åè íù (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
 ביר אמר .כך כל למד לא זה כל ועם

 דרכי שלומדים הצדיקים אשרי ,אלעזר
 ולירא בהם ללכת כדי הוא ברוך הקדוש

 לתת אדם שעתיד 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" éæç àú øæòìà ø íøáà àöéå áéúë àì àäã

åäé åéìà øáã øùàë"äç÷ úàã äîë êìéå àìà 
åãáò àúéîã÷á äàéöé àäã êì êì øîàè÷ 

 áéúëã)àì àé íù ( íéãùë øåàî íúà åàöéå
 áéúë àìå êìéå áéúë àúùäå ïòðë äöøà úëìì

åäé åéìà øáã øùàë àöéå" åäìëá äéì çèáàã ä
úåçèáä6 ïéâá äéîò øáçúàã èåì åúà êìéå 

óìéîìéåãáåòî é÷ éàä éìåë óéìåà àì àã ìë íòå 
à" éåçøà éôìåàã àéé÷éãö ïåðéà ïéàëæ øæòìà ø

á÷ã" àåääî äéðî àìçãìå åäá êäéîì ïéâá ä
 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 אברםו"
 עליונים ושני( ,עשר שנים הם וחמש שבע

 נראית 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

 äðù íéòáùå íéðù ùîç ïá íøáàå) úéùàøá
ã áé ( ïåðéà øñéøú ùîçå òáù) ïéàìò ïéøúå

ïåðéà éøñ òáøà åäééìò ( úàéæçúà ïéãëå
àúîùðàé÷ àéúà éäéàã àîìò éàäá  ùîçî

íéðùáé÷ú ïåðéàã "ééçã àðìéàã éñøô ÷âé÷ 
 åäéàã ùîî àðìéà àåää åäéà àã äðù íéòáùå

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(ה שחסד מאיר בהם "נו קה
 ).אור יקר(' אור קדמאה שנברא ביום א, חסד אברהם קו
ועתה על ידי אברהם יהיה כי חסד לא היה מתפשט למטה מפני שלא היה שום מרכבה אליו עד עתה  קז

 ).אור יקר(מאיר ומתפשט בתחתונים 
 ).אור יקר(היינו לראיה לדברי רבי שמעון שפירש לא יצא תרח מאור כשדים בתשובה  קח
מורה על " וילך אברם"אבל לשון הליכה , לשון יציאה מורה על תחילת היציאה ממקום שהיו בו קט

 ).מ"מ(ולכן בחרן כתיב וילך אברם , ץ ישראלהיותם כבר בדרך והולכים ממסע למסע ללכת לאר
 גם ללוט ההולך נתאחזו בו ניצוצי קדושה שהיה מסוד אחור הקדושה שהיו מעורבים בקליפה נתבררו קי

 ).לקוטי תורה לךל לך (ונאחזו בו
 ).יהל אור(מתחיל להראות הנשמה , ב שנה"ל לאחר י"ר קיא
ו "שנה לאדם כמש' שנה באין ע' יסוד שנקרא עק פרסה ומספירת "שהן ת, ה"ספירות חגתנ' ל מה"ר קיב

 ).יהל אור(
  ).א"ד(ת "ב בס”ק פרסאות של עץ החיים עז ע"ת קיג
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 נכנסתו ,הנחש זוהמת מאותה יוצאת
 בצאתו" שכתוב זהו .הקדושה לעבודה

 חיים ספורות לא שנה שבעים ימי( ".מחרן
 כחוה הרוגז מאותו )עשרה ארבע מאותם

 עד מסית שהיה הנחש ההוא )השטן( של
 שולטת באילן. עליו ושולט גופו אתעכשיו 

 שנים עשרה שלש באדם ,שנים שלש ערלה
 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 אותו

ïéâøãì äàòéáùãé÷ ïéãë éø÷úà äðù ïéòáùå 
ú÷ôðåè÷ àðçìåôá úìàòå ùçðã àîäåæ àåääî 

ää àùéã÷" ã)íù ( ïøçî åúàöá)ò éîé ' àì äðù
íééç úåøåôñæè÷éøñ òáøà àåääî  ( àåääî

]å àæâåø[ àåääã àô÷åú)ïèù ( éèñà äåäã ùçð
 àðìéàá éåìò àèìùå àôåâì àúùä ãò äéì

ìøò àèìùäæé÷ éøñ úìú ùð øáá ïéðù úìú 
 àôåâ ìò åøáòàã ïåéë äìøò éðù ïåø÷àã ïéðù

]ïéðù ïåðéà[ )úãáòúàå (>úøáòúàå< ]úøòúàå[ 
 àôåâì úãé÷ô àùéã÷ àðçìåô çìôîì àúîùð

ìéëé àì àäã ùçð àåääì óåôëì àáè àúåòøì  
  èò/à  
  æøä  

 ימי שנשלמים ההוא ביום ,בא וראה
 שהגוף ההוא היום ,העולם מן לצאת האיש
 תנתינ אז ,ממנו 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 ,באותו( אותו לדון

 ועל חדשים על ,האחרונים ועל הראשונים

 ùð øáã éåîåé åîéìùàã àîåé àåääá éæç àú
 øáúà àôåâã àîåé àåää àîìòî à÷ôàì

äéðî àùøôúàì àéòá àùôðåçé÷ áéäééúà ïéãë 
 åùø äéì äåä àìã äî éîçîì ùð øáì åùø

äééøåá ìò íéà÷å àèìù àôåâã àðîæá éîçîìèé÷ 
ìú äéìò éîéé÷ ïéãëåïçéìù úë÷ éåîåé éáùçå 

 ìò éãåà àåäå àîìò éàäá ãáòã äî ìëå éåáåçå
äéãéá äéìò íéúç àåä øúáìå äéîåôá àìëàë÷ 

ää" ã)æ æì áåéà ( äéãéáå íåúçé íãà ìë ãéá
 äéì ïãéîì ïéîéúç åäìë)àåääá( ]éàäá[ àîìò 

éàøúá ìòå éàîã÷ ìòáë÷é÷éúò ìòå éúãç ìò âë÷ 

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור(כלול מעשר הא שבעים ' שכל א, ל לבינה שמשם הנשמה ויסד כלול מכולם"ר קיד
ואמר כאן שבעים וכאן חמש וחלק אותן . תחתונות כידוע' נגד ז, שממית בידים תתפש' שהקלי קטו

' א' קלי' וכן כאן ב', נגד דכר ונוק, ן"עור הפריעה והן ג' וא, ערלה' א, לשתי ששני ערלות על הברית יסוד
 ).יהל אור) (עוד אריכות שם' עי@(נגד מלכות שמסטרא נקרא יסוד שבעים שנה ספירה שביעית 

א הנחש ר שהו"אינם במספר שני חיי האדם כי הם אינם חיים מאחר שהוא אז ברשות תוקף היצה קטז
 ).א"ד(הקדמוני 

 ).א"ד(ב "א וזוהר פקודי רמד ע”י דף קעב ע"מ קיז
יום המיתה ). אור יקר(ולכך יש בה כח להשיג גילוי שכינה , החומר מתבטל והנפש מתפשטת ממנו קיח

 מלכות של 'הרי הוא בחי, של שיעור קומת האדם) י"מתוך נרנח(והוא בחינת יחידה , הוא תכלית האדם
מים אדירים עמוד (לכן השגתו ביום זה גדולה יותר ממה שיכול היה להשיג בכל ימי חייו ו. העולם העליון

 . א"לקמן צח ע' עי. ז ביום זה"י לגלות את האד"ולכן זכה רשב, )ג
 ).א"ד(שהוא עומד על בריאותו במזג שוה  קיט
 .)אור יקר(מונה ימיו , האמצעי. כותב חובותיו, שמאלי. כותב זכויותיו, ימיני', הא קכ

יד כותבת אורייתא דבכתב דאיהי לימינא יד חותמת אורייתא דבעל פה דאיהי : א"ז לג ע"תיקו' עי קכא
' עי. ביד כל אדם יחתום ואיהי לשמאלא דתמן איהי אימא עלאה דאתמר בה חתמנו לחיים'  וכולשמאלא

דם והוא דכל מעשה ידיו של אדם הוא באתפתחת היד שהן פרי מעשיו של א: ג"ז קד ע"א בתיקו"בהגר
 .מעשיו הטובים

איוב ( חובין דאתמר בהון ואית: א"ז קסז ע"תיקו' עי). אור יקר(שחטא בהם ראשונה מעשה הנערות  קכב
וביד כל אדם יחתום ומראין לה חתימות ידהא ואית חובין דאינון על תנאי דאתני עליה לפרעא לון ) לז ז

באתריה ואלין אינון חובין דעשרין שנין ואית בהאי עלמא דחובין דיליה באתריה דלא יגבה לון תובע אלא 
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 שכתוב זהו .מהם אחד נשכח לא ,ישנים
 אותם וכל ".מעשהו אנשי כל לדעת"

 כך ,רוחו בגוף הזה בעולם שעשה המעשים
 מן יצא בטרם ורוח בגוף חשבון נותן גם

  .העולם

ää åäééðî ãç éùðúà àì" ã)íù (úòãì ìë 
 éàäá ãáòã ïéãáåò ïåðéà ìëå åäùòî éùðà
 àðáùåç áéäé éîð éëä àçåøå àôåâá àîìò

àîìòî ÷åôé àì ãò àçåøå àôåâá  

 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 לצדיק 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 לוט 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
 ".מחרן בצאתו" ,כתוב מה הפסוק בסוף
 והיציאה ,"מחרן" כתוב ,אלעזר רבי אמר

  .בראשונה היתה מולדתו מארץ ההיא

áééçã äîë éæç àúàìã÷ éù÷à ãë÷ éàäá 
 à÷ôðì éòáã àúòùá åìéôà éîð éëä àîìò

ìã÷ éù÷à àîìò éàäîäë÷ àåä äàëæ êë ïéâá 
á÷ã éåçøà àîìò éàäá óéìéã ùð øá" ïéâá ä

åäá êäéîìòà àáééçå "â éðäá ìëúñàã ]ð" à
éãäá ìãúùàã[ éòá àìå ìã÷ éù÷à àéé÷éãö 

 ó÷úîì à÷éãöì äéì úéà êë ïéâáå óìéîì]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 ìë íäøáà èåì äåäã àðîæ
 ùøôúàã ïåéë àéòéùø éãäá øáçúà àì äéãäá

 áéúë äî äéðî)àé âé úéùàøá ( èåì åì øçáéå
 áéúëå ïãøéä øëë ìë úà)áé íù ( ãò ìäàéå

 äéøúá áéúë äî íåãñ)âé íù ( íåãñ éùðàå
åäéì íéàèçå íéòø"à ãàî ä" éàä àáà ø
 íøáà êìéå úøîàã)ã áé íù ( àöéå áéúë àìå

 øéôù íøáà áéúë äî àø÷ã àôåñ ìáà àåä
)íù (ïøçî åúàöáåë÷à "áéúë ïøçî øæòìà øæë÷ 
]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 .רעים הם כמהההוא 

 מה ".אחיו בן לוט ואת". "אשתו שרי את

 åúùà éøù úà íøáà ç÷éå)ä íù(  ç÷éå åäî
 äéì úéìã ïéâá àúééìòî éìîá äì êéùîà àìà
 àòøàá êäéîì äéúúà à÷ôàì ùð øáì åùø

 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

                                                                                                                                                                                     

 לתתא ולא לעילא ואית חובין דמענישין לעילא מענישיןחובין לתתא דאוקמוהו קדמאין דעד עשרין שנין 
 @.ב שחובוי קדמאי הם עונות אבותיו שלא תקנם"ב צא ע"ח' ועי. ותבעין לון לעילא בי דינא רברבא

 ).אור יקר(שתפס מעשה אבותיו בידו  קכג
  ).א"ד(מקשים עורף  קכד
רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה שנאמר ויצאו וראו : א"עירובין יט ע' עי קכה

שפשעו לא נאמר אלא הפושעים שפושעים והולכין לעולם לא קשיא הא ' בפגרי האנשים הפושעים בי וגו
 .בפושעי ישראל הא בפושעי עובדי כוכבים

 ).מ"מ(יאה אלמא שגם בחרן הזכיר יצ קכו
מחרן ' ופי', והאי יציאה מארץ מולדתו וכו). אור יקר(מפני שאין לשון יציאה צודק , מחרן, הכתוב' פי קכז

 ).מ"מ(קרי לה יציאה לגבי אותה העיר שיצא ממנה , כאדם הבא בדרך ופגע בעיר אחת ולן בה ויצא ממנה



úéùàøá 

15 

 אלא .לוט את עמו להדביק םהאבר ראה
 לצאת שעתידרוח הקודש ב שצפה משום
  .דוד ממנו

áà ç÷éå äî åéçà ïá èåì úàå åúùà éøù úà íø
èåì äéîò à÷áãì íäøáà àîççë÷ ïéâá àìà 

ãåã äéðî ÷ôéîì ïéîæã ùã÷ä çåøá äôöãèë÷   
 אלו ,"בחרן עשו אשר הנפש ואת"

 ,נפשותם את שתקנו רותיווהג הגרים
 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 

ùôðä úàåì÷ïøçá åùò øùà  )ä áé úéùàøá (
úåøåéâå íéøâ ïéìààì÷ íäøáà åäééùôð åðé÷úàã 

 ïåäéìò äìòîå ïéùð úøééâî äøùå ïéøáåâ øééâî
ãáò åìàë ïåäì åà"éëä éà àáà øáì÷ éðá äîë 

à äéîò åìæà åäìëã àîéú éà ååä àùð" øæòìà ø
 ïéà) ïéâáåãåäìë( ]åäìë êë ïéâáå[ ååäã àùð éðá 

ïåø÷à åäìë äéîò ïéìæà  

  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 )הרע 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[ ïá èåì úàå 
åéçàâì÷ àã )òøä øöé (]ùçð[ ìë éãòà àìã 

]ëêãì÷ àì àôåâã àúå÷áãã ïéâá àôåâ ïî 
åéãòà7êë ìë [ àðîæ )àåää ( ìáà äéðî

 éøúàå øéãú äéì é÷ìà àúîùðã àúåøòúà
]äéá[ ìéëé àìå äéçøë ìò äéì óéôëå äéì çëåàå 

äàèìùì  "אלו ,"רכשו אשר רכושם כל ואת 
 הזה בעולם אדם שעושה הטובים המעשים

 åùëø øùà íùåëø ìë úàå)íù ( ïéãáåò ïéìà
ïéáèäì÷ àúåøòúàá àîìò éàäá ùð øá ãéáòã 

                                                                                                                                                                                     

כי בשלמא אי , ם כן מאי חמאא, ויקח נמי הדר ללוט ולקחו בדברים, כי לפי דבריו, קשיא ליה קכח
אלא השתא דאמרת שלא היה רוצה , שכיון שרצה ללכת עמו אין לדחותו, אמרינן דמנפשיה אזל ניחא

 ).אור יקר(והוצרך לפרש כן משום דויקח ממואב " 'מה חמא וכו"ללכת ולקחו בדברים 
ימין לכך דבקו אלא דוד רגל הרביעי במרכבה והוא דבק ב, ואם תאמר למה לא צפה נעמה מעמון קכט
ה ומלך "מ משם יצא דהע"מ' ת לקמן דף פ"ד שרמז בס"אפשר לרמוז דלוט לשון קללה ע). אור יקר(עמו 

  ).א"נ) (ן"מאי(ם בסוד אדם דוד משיח "אד' ר וכן לוט גי"המשיח דהם תיקון אדה
 ).אור יקר(וגם אותם משך בדברי םטובים שילכו עמו כדי שלא יחזרו לסורם  קל

וניתנים באותו ] ע פרק ז"ח שער קיצור אבי"ע[דנוגה ' גרים הם ניצוצות העולות מהקלי כל בחינת הקלא
, גוף של אותו נכרי שבסגולת קדושת אותו הניצוץ הוא מתעורר לצאת מן הטומאה ומשתוקק לקדושה

אותו ניצוץ נפש אחת מאותן שעושים הצדיקים בזווגם עם ] נשפעת על) [משפעת מלכות(ואחר כך 
,  וזה היו עושים אברהם ושרה בכל הזווגים שעשו עד הפקד שרה ולכן נאמר כאן שרה אשתו'כוו, נשותיהם

שדוקא מחמת סגולת אישיותם היה אברהם צריך להמשיכה עמו כדי שמצידו תנתן נפש הזכרים ומצידה 
 ).ז"רמ (נפש הנקבות

 כמה בני נשא הוו בשלמא למאי דפרישית דזכותא דלוט ניחא דלא הוו כל כך אלא לדידך קשה דהא קלב
 ).אור יקר(ודוחק לומר שכל עם רב כזה הוליך עמו , כי רבים השיבו מעון

והרוח אחיו של , כזכור בניהם מזבחותם, שהוא בן הרוח שגדל עמו ובחיקו תשכבנה, ואמר בן אחיו קלג
 ).יהל אור(ג "הנשמה שבא בשנת י

 ).יהל אור(פ שמתעוררת הנשמה "ל אע"ר קלד
ג שבסייעתא דילהון כפיך לסטרא בישא ומתקן לגוף אחר "שעשה קודם שנת יל מעשים טובים "ר קלה

  ).יהל אור(ג שנים "י
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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 עשרה שלש

 מתקנים שניהם ,הגוף את לתקן מתעוררת
 הנחש כח עם שמשתתפת הנפש אותה את

 הנפש ואת" שכתוב זהו ,הרעה ותשוקתו
 ההנשמ 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

åùò øùà ùôðä úàå àúîùðãïøçá åì÷ )íù (
 àúå÷áãá àúéîã÷á úåäã ùôð àåää
 äì ïé÷úàå àôåâ éãäá äìøò àéääã àúåøáçá

 øúáì àäã øúáìã àìéòìå ïéðù øñéìú
 åäééååøú àôåâì àð÷úàì úøòúà àúîùðã
 ùçðã àô÷åúá àôúúùîã ùôð àåääì ïéð÷úî

ää àùéá äéúáåàúå" ã)íù ( øùà ùôðä úàå
á úôé÷úà àúîùð àã ìë íòå ïøçá åùò äé

 àãåáòùá àô÷åúá äéì àøáúì ùçð àåääá
 äáåùúã]ð"àúééøåàã àãåáòùá à  êéùîàå

äéìæì÷ ïéâá úåùøãî éúáå úåéñðë éúá éáâì 
ää àúéîã÷áãë àçåø ìò øáâúé àìã" ã)å íù (

øåáòéå[çì÷.  
  èò/á  
  øäæ  
 בארץ עובר והיה ".אברהם אלהי עם"
 אברם רוויעב" שכתוב ,פוחד היה ולא

 כתוב היה אם ,אבא ביר לו אמר". בארץ
 ,כך אומר הייתי ,בחרן עשו אשר והנפש

 את לרבות "את" ,"הנפש ואת" כתוב אלא
 .עמו הולכות שהיו הנפשות 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 םע הולכת היתה הנפשות אותן

ìà íòä àìå àòøàá øáòî äåäå íäøáà é
 áéúëã ìéçã äåä)å áé úéùàøá ( íøáà øåáòéå

à õøàá" øùà ùôðäå áéúë äåä éà àáà éáø ì
 ùôðä úàå àìà éëä àðéîà äåä ïøçá åùò
 ååäã ïàùôð åäìëã àúåëæ äàâñàì úà áéúë

>éìæà<äéîò èì÷àøçàì äëæîã ïàî ìëã î÷ 
à àìå äéá àéìú àúåëæ àåääïìðî äéðî éãòàî÷ 

 áéúëã)ä íù ( ïøçá åùò øùà ùôðä úàå
íäøáàã äéîò ìéæà äåä ïùôð ïåðéàã àúåëæ  

 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

à êì êì" äàîã÷ àéåìâã àîòè éàî ïåòîù ø
á÷ éìâúàã"êì êìá çúô íäøáàã äéìò äáî÷ 

á÷ äéîò ìéìî àì àëä ãò àäã" àîòè éàî ä

                                                                                                                                                                                     

  ).'ח שער מט פרק ג"ע (גריםהיוצאין נפשות הוא שווג דוכרא דנוגה עם נוקבא יזמ קלו
ל "ר, ל ללכת ארצה כנען"ל שיצאו מחרן כנ"ר, "'ויצא ללכת כו"ואמר , ו"כמש' ל עד מקום שכם וכו"ר קלז
ג ויבאו ארצה כנען לאחר "זוכין לה כידוע אמר ללכת בשנת י,  החיים ללמוד תורה והוא ארץ של כנעןלארץ

 ).יהל אור(ג "י
 ). הערת הזוהר(ו "אחר הגליון שורה ט' הכתוב בדף פ קלח
 ).אור יקר(יש לנו לרבות שגם זכותם של אותם שלא הלכו עמו הלך עמו " ואת"השתא דכתיב  קלט
ג "שעה' ועי, א"ב קכט ע"ח'  ועי.אין חטא בא על ידו, כל המזכה את הרבים) ח"ה מי"פ(אבות ' עי קמ

ולכן לפעמים יהיה שקצת טוב שבנפש הצדיק , נתערבו טוב ברע, ר"י חטאו של אדה"כל הנשמות ע): כ' הק(
שצריך , )א"ב קכט ע"ח (ה"והנה לסבה זו החמירו בס.  וקצת רע של הרשע נתערב בצדיק,נתערב ברשע

כי ברדוף הצדיק אחר , והענין הוא', ולמזכה להו כמאן דרדיף בתר חייו וכו, רדף בתר חייביאהאדם למ
י "וע, ונצוצותיו הרעות נתנו לך, אולי הרשע ההוא יש בו אותם נצוצות טובות שנאבדו ממך, הרשע לזכותו

והוא נשלם , ואז אתה נשלם בכל הטוב, אז הטוב שבו יוסר ממנו ויותנו בך, שתתחברו יחד בחשק ואהבה
 .רשע נוטל חלקו וחלק חבירו בגיהנם, ע"ס צדיק נוטל חלקו וחלק חבירו בג"וז. בכל הרע

אור (השתא דריש מלישנא דנפש אשר עשו דמאי אכפת ליה השתא לקרא להודיענו שהנפשו עשו  קמא
 ).יקר

הוצאתיך אשר ' כיון שהיה עתה פע םהראשונה שנראה לו היה לו לפתו בדברים אחרים כגון אני ה קמב
 ).אור יקר(כ לך לך מפני שלך לך הם דברים קשים ,ואח, מאור כשדים
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 שרמז אמרו זה אלא ".לך לך"ב פתח ולמה
 לו נולד שנים למאה שהרי ,מאה בחשבונו

  .בן

 äéðáùåçá æîøã åøîà÷ àä àìà êì êì çúô
äàîâî÷ øá äéì ãéìééúà ïéðù äàîì àäã   

 הקדוש שעשה מה כל ,ראהו בא אבל
 ,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

á÷ ãéáòã äî ìë éæç àú ìáà" àòøàá ä
åäéà àúîëçã àæø àìëãî÷ àì íäøáàã ïéâá 

á÷á äéá ÷éáã äåä" äéì øîà éæç à÷ãë ïéãë ä
 àáø÷úàì éòáã øúà àåääì æîø àãå êì êì

á÷ã äéãäá"ääî÷äàîã÷ àâøã åäéàå åî÷ àìòàì 
á÷ì" ìéëé àì àâøã éàäå êì êì êë ïéâá ä

úàì íäøáààòøàì ìåòééã ãò äéá àãçàæî÷ 
àâøã àåääì äéì ìá÷é ïîúã  

 לאמר 'בה דוד וישאל" כתוב 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
 ,בחברון 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

àã àðååâëçî÷ áéúë )á ìàåîù'à á  ( ìàùéå
åäéá ãåã" úçàá äìòàä øîàì äî äãåäé éøò

àéååäé øî" øîàéå äìòà äðà øîàéå äìò ä
 éæçúà àúåëìîå ìåàù úéîã ïåéë éëå äðåøáç
 ìë ìò ãéî àúåëìî ìéá÷ àì éàîà ãåãì
 ãåãã ïéâá åäéà àúîëçã àæø àìë àìà ìàøùé

ãò àìà àúåëìî àìá÷ì äéì úéì  øáçúéã
ïäáàáèî÷ ìá÷é åäá ïéãëå ïåøáçá ïåðéàã 

ïéðù òáù ïîú áëòúà àã ìòå àúåëìîð÷âá  ïé
 àæøá àìëå úåàé à÷ãë àúåëìî ìá÷éã

äéúåëìî ï÷úéã ïéâáå àúîëçã  
 של לבריתו נכנס לא אברהם דוגמא זוכ

 ראה. לארץ שנכנס עד הוא ברוך הקדוש
 ,"רוויעב" ".בארץ אברם רוויעב" ,כתוב מה
 רמז הוא כאן אלא. כתוב וילךל צריך היה

á÷ã àîåé÷á ìàò àì íäøáà àã àðååâë" ä
 áéúë äî éîç àòøàì ìàòã ãò)å áé úéùàøá (

 àìà äéì éòáî êìéå øåáòéå õøàá íøáà øåáòéå
íéúçúàã àùéã÷ àîù æîø àåä àëäàð÷ äéá 

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(והוא נחמד בשורת בנים  קמג
 ).אור יקר(הכל לפי סוד המדות  קמד
ת "שהוא פתח כניסת הת' היינו המ). אור יקר(כלורמ מקום שצריך האדם לאחוז כדי לידבק למעלה  קמה

 ).א"נ(ח "ז. ת"ה ת"ש לאעלה לקב"וז
שהיא מדת , ה לך לך כלורמ לך למקום שתוכל לידבק עם לך"ואמר לו הקב" לך"והיא נקראת , מלכות קמו

א לומר בו "שא, ונקראת לך מפני שהיא מדה נגלת מקום מוכן גלוי לידבק בו מה שאין כן למעלה, המלכות
 ).אור יקר(מדה המזומנת לאדם , וכל כינוי לנוכח הוא במלכות, אתה ולא לך אלא הוא דרגא דאתכסיא

 ).אור יקר(ואינה יוצא מארץ ישראל שהוא היכל המלך , היא כבודה בת מלך פנימה קמז
ולכך הוצרך , ה עם דוד אלא שדוד אחז במלכות דרך להיות מלך"כענין זה דרך חכמה עשה הקב קמח

ולכך לא , לידבק באבות להשלימה במרכבה ואברהם אחז בה סתם להתגייר ולהתקדש בקדושת ישראל
 ).אור יקר( אלא ליכנס בקדושה בארץ ישראל לבד הוצרך
א וקצו ”צט ע). (אור יקר(ר גלי המרכבה 'ונמאצ דוד עמהם ד, ת ושם עמהם המלכות מלך"הם חג קמט

  ).א"נ(ת "שהוא רמז לדוד העליון שיתחבר בחג). א"ד) (ב וארא לא א”א ורמו ע”ע
ת שבע מהשבע ספירות העליונות שכינה שורה עליו ואתעכב שם שבע שנים שכן שלימותה ודאי ב קנ

 ).א"נ) (ח"ז(מלכות ' ת עם הז"ק הת"נגד ו). אור יקר(
ו 'של בוהו וכ' עד ב' ב הוא מן הגבורה והוא שם שנברא בו העולם והיינו בראשית וכו,הנה שם מ קנא

ב דהיינו דאתחתים ביה עלמא כיד "והיינו חסד שבו ע, שתף עמו רחמים, אמנם ראה שלא היה מתקיים
 ).אור יקר(יה לו קיום ועמידה שיה
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 בשבעים העולם בו שנחתם הקדוש השם
 .הזה בשם ולןשכ קותחקו אותיות ושתים

 'הויעבור " שם וכתוב ,"ויעבור" כאן כתוב
  ".ויקרא פניו על

òá àîìò"ïååúà ááð÷ åäìëã ïôéìâ àã àîùáâð÷ 
 íúä áéúëå øåáòéå àëä áéúë)å ãì úåîù (

åäé øåáòéå"àø÷éå åéðô ìò ä  

כאן  כתוב ,הזקן ייסא רבי של בספרו
 אני" שם וכתוב ,"בארץ אברםויעבור "

 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

 כחה 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

éáåè ìëãð÷ éúàã àòøàã àùåã÷ì æîø àåäå 
äàìò øúàîäð÷ éæç à÷ãë )å áé úéùàøá ( ãò

 àã àøèñî äøåî ïåìà ãò íëù íå÷î)àúúìã (
àã àøèñìåð÷ éðòðëäå éæç à÷ãë  àä õøàá æà

 àéèìúàã àùéá àéåç àèìù ïéãë ãòã øîúà
 áéúëã àîìò ìò ïéèååì éúééàå)íùãë è  ( øåøà

 áéúëå åéçàì äéäé íéãáò ãáò ïòðë)âé â íù (
åâå äîäáä ìëî äúà øåøà ' áéø÷úà ïîúå

á÷ éáâì íäøáà" áéúë äî ä)æ áé íù ( àøéå
åäé"äæð÷äéì éìâúà àëä íøáà ìà çð÷ àìã äî 

åää òãé äåä à÷éîò àìéç à>àèìùì <
)àèìùã(àøéå êë ïéâáå àòøà ìò èð÷äî   

  äøåú éøúñ  
 עליונה חכמה רומז הוא ברוך הקדוש
 הנשמה זו אברהם ,וביצחק באברהם

נשמה הזו היא וה ,)ורם אב( והיא לנשמה
  .שרה

8])ð"à [á÷" íäøáàá äàìò àúîëç æéîø ä
éäéàå àúîùðì àúîùð àã íäøáà ÷çöéáå9 

îùð" àéä àã ä äøù 

                                                                                                                                                                                     

ו ואחר שנתחברו "בהיותם אותיותיהם רי, ב דויסע ויבא ויט"ע' ו הם ג"רי, ו"ב רי"ר ע"ויעבו' פי קנב
ב "ו והע"ל שהמשיך הרי"ב שמות וזהו ויעבור אברם בארץר"אותציות הם ע' במלכות ונעשו שמות כל שם ג
וקים בצירופי אותיות בסוד ויסע ויבא ויט אשר ב אותיות החק"בע). מ"מ(הנזכרים בארץ שהיא מלכות 

  ).א"ד(בהעלותך מענין זה ' בשלח ופ' ו ועיין לקמן פ"ב רי"ר ע"ב והיינו ויעבו"ו אותיות וכללם ע"פרטם רי
ה שבו "דהיינו יעבור הוי' ואפשר דאהדר לשם בן ד, ו"ב רי"ב שבו ע"ואפשר דהדר לשם ע, ויעבר' פי קנג
 ).אור יקר(ב ריו "כלל ע
ואיהו גדיל לה : ב"רעו ע] כי תצא[מ "כ ברע"רומז למש). מ"מ(הם החסדים שנקראים טוב ' פי קנד

 ).ז"רמ('  וכובתליסר מכילן דרחמי) למלכות(
 ).מ"מ(אימא  קנה
ב שערים שהם "ונקודה אמצעית שהוא המקדש יש בו י, ב חלקים"ארץ ישראל היא ממש נחלקה לי קנו

ב גבולים מהנקודה "ב שבטים י,השעירם הם מקורות ליניקה יואלו , ב חלקים אלו הם"ב מקורות לי,י
' וכו, וששה משמאל למקדש כדכתיב ביחזקאל, ב חלקים ששה מימין למקדש"והיא נחלקת לי, האמצעית

הוצרך להיותו עובר בארץ מסטרא דא ' משער שלו וכו' ב הויות ויונקים כל א"ב נגדיים לי,ימצאו השבטים י
שהשפיע במלכות הארה מכתר שלה עד מלכות ' פי). אור יקר(קים הנשכרים ב החל,לסטרא דא לכלול י

וסוף המלכות הוא בסוף , א וישים על שכם שניהם"שכם כד' שנק, דידה שהמלכות כתרה בין תרין דרועין
נמצא , ש הזהר בפסוק משכיל לדוד"כמ, לפי שהוא משכיל ומורה שפע למלכות, מורה' א שנק"יסוד דז

 ).מ"מ(א "א עד היסוד דז"בין תרין דרועין דזשהמלכות מקומה מ
והא הבטחת הנשמה לחזור בתחילה ויירש אז את הארץ שאז נקרא , ויאמר לזרעך, שנתגלה לו השם קנז

 ).יהל אור(ש בפרשת חיי שרה "יצחק לבני ליצחק וכמ
ח ע(ל "כנז). אור יקר(דהיינו שידע הנהגת הקדושה בארץ ישראל שהוא הדבר שהיה נעלם ממנו  קנח

הוא יסוד , והטעם מפני שהוא חילא עמיקא,  שלא יכול לכוין ולדעת הכח השולט על ארץ ישראל)א"ע
 ).ז"רמ (שמשם מאיר כתר מלכות,  בירא עמיקאמאאי

כי חושך הקליפה היה פרוס על כל , 'וכו,  וטעמו מפורש שלא יכול להתגלות לו בחוץ לארץקנט
 ).ז"רמ (קיעיןר' ושהיתה השכינה רחל מסולקת על ז, העולמות
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לוט זה הוא הנחש ובת זוגו של 
 , 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
 . האיש ביראה ובחכמהמעוררת את

 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 תורה ונקרא ,בתורה עולה שקולו
 מעשים ממנה מתעוררים השכלית והנפש

  .ביםטו

çð àåä àã èåì" ìàîñ àåääã äéâåæ úáå ù
åø"ôð ÷çöé àã àùéã÷ ç" ä÷áø àã àùéã÷ ù
öé" äîìù øîà àã ìòå äîäáä çåø àã òøä ø

 äéúîëçá)àë â úìä÷ ( íãàä éðá çåø òãåé éî
åâå àéä äìåòä ' àøèñî ùôð àã úéîäáä ùôð

åøîà àã ìòå òøä øöéã10ã äéà àúîùð é
àøéá àøáâì àøòúà àúîùðì"úîëçáå ä" à

ää äðéáá ùéðéàì àøòúà àúîùð" ã) çë áåéà
çë (åäé úàøé ïä íãàì øîàéå"åâå äîëç àéä ä '

úîùð"áåùúá àøòúà à" äðéá éø÷úàã ä
øù éø÷àå"åøå ä"å÷ä àåä ç" úòã éø÷úàå ì

øòúàåé àúééøåàá äéì÷ ÷éìñ éã ùéðéàì 
úéìëùä ùôðå áúëáù äøåú éø÷úàåñ÷ øòúà 

ïéáè ïéãáåò äéðî(  
  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 הדרגה

  .בההתקיים ו

çáæî íù ïáéå ïéãëå äéðî éñëúî äåäãàñ÷ 
åäéì" ä)æ áé úéùàøá ( øîàã ïåéë åéìà äàøðä
åäéì"ä åäî ä äéì éìâúà àëä àìà åéìà äàøð

äéá ìàòå àòøà ìò àèìùã àâøã àåääáñ÷ 
äéá íéé÷úàåâñ÷  

 'ה הר ידע משם ,"ההרה משם ויעתק"
 ויט" .הזה במקום הנטועות הדרגות וכל

äøää íùî ÷úòéåãñ÷ )ç áé úéùàøá ( ïîúî
òãéäñ÷ä øä 'åñ÷ïéâøã åäìëå æñ÷ éàäá ïéòéèðã 

                                                           

הארבעה . ]המרכבת והצומחת והבהמית[' נפש הצומחות וכו, כידוע,  יש לאדם חמשה מיני נפשותקס
 לא זכו בה כי אם ישראל לבד, אבל נפש החמישית שהיא נפש השכלית, נמצאים אפילו באומות העולם

 ).ספר הליקוטים קדושים(
  ).יהל אור(בח ההרוס דאליהו והוא מז) &מנחות (הוא מזבח שמקריבין עליו נשמתין  קסא
). אור יקר(שיצא מכלל כל החכמות והאצטגנינות ונכנס בחכמת ידיעת הקדושה ונכנס תחת רשותה  קסב

כי לא נכנס בו אלא , האור עצמו מסוד הזכר' המלכות ולא בבחי' בבחי, היינו בזה האור המאיר במלכות
 .)ז"רמ (אחר המילה

 אחר כך לחוץ לארץ למצרים  שיצאפ"עא' פי). אור יקר (שלא סר משם ואילך ימין ושמאל ממנה קסג
 ).ז"רמ (מכל מקום לא נסתלק עוד ממנו כיון שכבר זכה בו בארץ ישראל

דלהכי קשיא חדא שלא עלה אברהם משם כדכתיב וארא אל , נשמר שלא נפרש שעלה משם ממש קסד
לכך ', רוד אלא אוחז בזה וכוועוד העולה אינו נעתק ממקום למקום שאם כן הוא פ', אברהם באל שדי וגו

מי יגור ' שנסע ממדרגה למדרגה והוא מי יעלה בהר ה). אור יקר(כי הכוונה שנעתק להשיג משם למעלה ' פי
 כמו שלמטה בבית המקדש דרגין דרגין קודם –מקדם לבית אל ]. א"כז ע[ג "ח מט ע"זו' ועי' באהלך כו

' ב בקדמיתא חצריך וכו"ל צד ע"כמש, למעלה כידועכ  לשאר מדרגות כן "במזרח ואח, נכנסין להר הבית
 ).יהל אור(

ת זעיר " שהוא בתמאבחינת יסוד אי) אבל לא נתגלה לו(משם משורש כתר רחל ידע והשכיל  קסה
 ).ז"רמ ('הנקרא הר ה

 ).אור יקר(ת שבמלכות "ת קסו
 כתר יעקב ה הכלולים בו וגם שורש"ג נ"ס שורש ח"ה). אור יקר(שאר בחינות הספירות אשר בה  קסז

 ).ז"רמ(וכמה בחינות יוצאות משם 
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 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
  .הנסתרת

äà èéå øúàäìçñ÷äá "àèñ÷ ùéøô áéúë 
åùéøôò÷ ïéâøã åäìëá àéîù åëìî ìéá÷å 

 òãé ïéãëå äéá ïãéçàã)á÷ã"èéìù ä] (á÷" ä
èéìùã[àìë ìò àò÷çáæî äðá ïéãëå áò÷ ïéøúå 

á÷ àäã äéì éìâúà àëäã ïéâá ååä ïçáãî" ä
äàìò äîëç òãéå àìë ìò èéìùâò÷ äåä àìã äî 

ïçáãî ïéøú äðáå àðã úîã÷î òãéãò÷ ãç 
éìâúàã àâøãìàéñëúàã àâøãì ãçå à  

 כתוב בראשונה ,היה שכךבא וראה 
 ,"' וגואליו הנראה 'לה מזבח שם ויבן"

 ,סתם "'לה מזבח שם ויבן" כתוב כך ואחר
 של סוד הוא והכל ,אליו הנראה כתוב ולא

 לדרגה מדרגה אברהם התעטר ואז .חכמה
ויסע אברם " שכתוב זהו ,לדרגתו שעלה עד

 חלקו שהוא ,וםדר זה ,"הלוך ונסוע הנגבה
 דרגה אחר דרגה ונסוע הלוך .אברהם של
 ועלה ,כראוי נקשר ושם לדרום שעלה עד

 התעטר שאברהם כיון .הדרום של לדרגתו
 )בארץ( ונכנס הקדושה בארץ בדרגתו

äåä éëäã éæç àú áéúë àúéîã÷á )æ íù (
çáæî íù ïáéåäò÷äì  '>åéìà äàøðä<åâå  ' øúáìå

äì çáæî íù ïáéå áéúë ' äàøðä áéúë àìå íúñ
åäéà àúîëçã àæø àìëå åéìàåò÷ øèòúà ïéãëå 

ää äéâøãì ÷éìñã ãò àâøãì àâøãî íäøáà" ã
)è íù (íøáà òñéåæò÷ àã äáâðä òåñðå êåìä 

íåøãçò÷ òåñðå êåìä íäøáàã äé÷ìåç àåäã 
àâøã øúá àâøãèò÷ ïîúå íåøãì ÷éìñã ãò 

 ïåéë íåøãã äéâøãì ÷éìñå úåàé à÷ãë øù÷úà
 àùéã÷ àòøàá éåâøãá íäøáà øèòúàã) ìàòã

                                                                                                                                                                                     

שעי הוא , ש למטה" כמ–בית אל מים והעי מקדם . ש מי יגור באהלך מי ישכון בהר קדשך"כמ, שם קסח
, בית אל מים והעי מקדם, וחופפת לה והיא עומד בהר', דרגין דלתתא והן חוץ להר הבית סביב רשעים כו

 ).יהל אור(' הררי קדם ינחני כומ' שהן מלכי קדם אשר מלכו לפני מלוך כו
 .)ז"רמ (עלאה'  המאס יסוד אי" הקסט

שהיא המלכות וקשרה עם חייליה בענין שנתפשט אור בכל הקדושים עד הגיע ' שהוא נטה אהל ה קע
 ).ז"רמ] (א"לעיל מח ע' עי [סוד סכת שלום). אור יקר(מציאותה למטה להוריד שכינה אל התחתונים 

ג שהם שני אילנות "שאע). אור יקר(בות ואורה מתפשטת בכל חייליה כשראה קשר השכינה במרכ קעא
הוא ידע והשכיל שאור הקדושה הוא , עץ החיים ועץ הדעת טוב ורע ושממנו שורש לעולמות החיצונים

 . )ז"רמ (ומלכותו בכל משלה) תהלים קג יט(ה "וכמש, היחיד השולט על הכל
לא אמר הנראה כאן ולכן , ל" למעלה סודו רחל כנזכי הנזכר, לאה הוא מזבח הפנימי בסוד,  מזבחקעב

 ).ז"רמ(למא דאתכסייא כי היא מע, אליו
 ).ז"רמ ( כי עד עתה היה אחוז בחכמה תתאה תחת עץ החיים אבל עכשיו נתעלה למעלהקעג
ואפשר , ה"ן אמנם אומרו דרגא דאתכסיא נראה שהי אהתפארת שם הוי"מזבחות תרין ההי' נראה ב קעד

ק המגיעים עד "ה שהוא סוד ו"הוא לשם הוי' והמזחב הב, י דרגא דאתגליא"לשם אדנ' אלומר כי המזבח ה
מזבחות אלו אתעטר אברםה מדרגא לדרגא מדה אחר מדה עד הגיעו ' וכיון שאחז עד הבינה בין ב. הבינה

 ).אור יקר(נעלמת ' בחינה מתגלת והב' מזבחות במלכות הא' ואפשר ב. עד החסד שהוא מדתו
והוא בונה ואתם בעולם הזה כידוע , שבכל עולם שעולה מקריבין אותו כידוע, חות בנהדכמה מזב קעה

 ).יהל אור(
 ).ז"רמ (ת"אחד בדעת ואחד בת, שני המזבחות אחוזים ביסוד החכמה המבריח באמצע' פי קעו
באין , וכשהולכין להר הבית, כמו שהם מלמטה כך הכל למעלה בכל הכללים ופרטים] ב"עו ע[ל "כמש קעז

ובא לו לקרן , ]א"קכ ע[ש בפרשת במדבר "ש ותפילה כמ"יפים דרך ימין לדרום והוא סוד הייחוד של קומפ
 ).יהל אור(ש "ע' קרומית כו

כ ויסע "ואח, שהיא מלכות, הנראה אליו' וכפי זה הכתובים אינם כסדרן שתחלה ויבן שם מזבח לה קעח
 - חסד ). מ"מ(ב "כ בזהר פג ע"וכ, סתם' כ ויבן שם מזבח לה"אברם הלוך ונסוע הנגבה שהוא חסד ואח

 ).א"ב קז ע"ה ח"דע(א "כ אחיזה לסט"כלומר לצד ימין בו אין כ) לולב ג(ח "פע
ידע שלא יהיה מדתו השיג היסוד , אברהם ראשונה השיג המלכות ונתעסק בענייניה עד שנאחז בה קעט

ידע שלא היה ,  אלא דרך בהעוד אחז בפעולות הנרמזות בו ונמאצ אוחז בו ובמלכות שאין פעולה נמשכת
מדתו השיג ההוד ונתעסק בדברים הרומזים בו והיה אוחז בהוד ויסוד ומלוכת שלא להפריד עד שעלה עד 

 ).אור יקר(ואז נאחז בה , החסד שהיה מדתו ואחז בעבודתם שהוא לגמול חסד עם הכל
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 רעב ויהי" ,כתוב מה אז ,הקדושה לדרגה
 להתקרב ידיעה יודעים היו שלא ,"בארץ

  .הוא ברוך הקדוש אל

àòøàá (] ìàòåàâøãá[ áéúë äî ïéãë àùéã÷ 
)é íù ( äòéãé éòãé ååä àìã õøàá áòø éäéå

á÷ã éáâì àáø÷ì"äô÷  
 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 וירד אז ,כראוי

 את נתתי לזרעך" שכתוב ,אברהם ידע מנין
 הארץ שהנה אברהם ידע אז ,"הזאת הארץ

 בדרגות אלא ,דושק 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 ïòë àìéç äåä àì
àòøà ìò àðåæîå àô÷åú áéäé àòøà ìòãàô÷ 

 úùã÷úà àì ãòã ïéâá]ð" àúð÷úúà[ >å< àì
àäã íäøáà àîçã ïåéë àîåé÷á àîéé÷ àåää 

 àìéçå àô÷åú áéäé àì àòøà ìò àðîîã àìéç
 øåâì äîéøöî íøáà ãøéå ïéãë éæç÷ãë àùéã÷

íäøáà òãé àðî íùáô÷ áéúëã )çé åè íù (
 íäøáà òãé ïéãë úàæä õøàä úà éúúð êòøæì

ð÷úúà àì àòøà àäãà àìà àùéã÷ àðå÷úá 
 ïéâøãá)>ð"à <ïòéãé(âô÷ >ïéùéã÷< äéðî ïå÷ôéã 

æø íäøáà òãé ïéãëå àì àòøàã àúîëçã à
ïøîàãë àìà äùåã÷á ï÷úú  

  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 יותכנס 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
 àúîùðì àúîùð àåäã àðååâë íéîå øôòå çåøå
 íéî àåä àãå øëã àã íéî ùôðå çåøå äîùð

÷éúîé øöé ïåðéàã íéøøàîä íéî úéàå äùåã÷ã 
ùà úéà òøä àùà úéàå àá÷åð àùéã÷ à

 áéúë àã ìòå äøæ ùà äàøëåð)á æè àø÷éå ( ìàå
 øöé ïî àúá÷åð éäéàã ùã÷ä ìà úò ìëá àáé
 àã àáàñî çåø úéà øëã åäéà àùéã÷ çåø òøä

 øîàðù òøä øöé)èë ãé äéòùé ( ùçð ùøùî éë
 àáàñî øôò úéàå àùéã÷ øôò úéà òôö àöé

áåùú éäéàã àúîùð àã ìòå"á úôé÷úà ä äé
 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  

                                                                                                                                                                                     

נתעלה ולא נמצא אמנם עתה ש, קודם לא היה רעב מפני שהוא היה למטה מקשט אותה כדפירשתי קפ
  ).אור יקר(מי שיקשט אותה 

 ).מ"מ(ו ולכך בא רעב עליהם 'נתבקר פנקסם לפי דלא הוו ידעי וכ, כשבא אברהם לארץ ישראל
 ).אור יקר(לא היה אפשר אם לא ימצא מתקן ומייחד מלמטה  קפא
נחש ידע שתיקון הארץ העליונה תלוי בארץ התחתונה ועד בא זמן שיכבשו זרעו האץר ויבטלו ה קפב

, הכנעני ממנה ובין זה לזה יבאו אנשים מזרעו ויתקנו מעט מעט אותה עד בא דוד שתקן אותה כראוי
). אור יקר(כ יבא שלמה ובימיו תהיה הלבנה במליאוה מקושטת כראוי וא זישפיע הכח העליון בה "ואח

ולא לך רק עד שיפקון ותירץ דכתיב לזרעך ', י ולא יהיב חילא וכו"מהיכן ידע אברהם דעד כען לא אתקנת א
 ).מ"מ(דרגין ידיען 

ת ובעוד שעדיין לא יצאו לעולם אלו אין "אבות עליונים חג' גרסינן דהיינו יצחק ויעקב כדי שיהיו ג קפג
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
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 ,"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 ראויהש שכינה
 וזה ,צדיק עם אלא דיורה אין הצדק שהרי

 ,"מורה אלון עד" ".שכם מקום עד" אוה
 שם ומורים שלומדים מדרשות בתי אלו

  .ברבים תורה

 íëù íå÷î ãò õøàá íøáà øåáòéå) úéùàøá
å áé ( àúðéëùã àøåéãã øúà àúùéðë éá àã

 øîà úàã äîë ïîú)íùáë çî  (éúúð éðàå êì 
 ìéàåä äéì éæçúàã àúðéëù àã ãçà íëù
 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 
íéáøá  

 ונתקן נמתק אז ,"בארץ אז והכנעני"
 יש רבים ששמות ,כרחו בעל בגוף הרע יצר
 אז" .רבים מותבש נזכר )חזר(לכן ו ,לו

וא ה שאז משום ,בזה ונכנע ,ודאי ,"בארץ
 כל הנחש אותו ממנו בטל שלא בזמן גוף
 אז הכנעני אז" הגוף דבקות משום ,כך

 את שמסובב ,"כנעני" נקרא למה ,"בארץ
  .רעים לדינים הגוף

 øöé ï÷úúàå íñáúà ïéãë õøàá æà éðòðëäå
äéçøë ìòá àôåâá òøäãô÷ úéà ïäîù ïéàéâñã 

âáå äéì êë éðé)øãäúà (]øëãà[ ïéàéâñ ïäîùá 
 åäéà ïéãëã ïéâá éàäá àéôëúàå éàãå õøàá æà
 ìë ùçð àåää äéðî øáòúà àìã àðîæá àôåâ
 õøàá æà éðòðëä ïéãë àôåâã àúå÷áã ïéâá êë

ïéùéá ïéðéãì àôåâ øçñàã éðòðë éø÷à éàîà  
 כדי כראוי הזה בעולם עומדת והנשמה

 ,הזה העולם מן יוצאת כך אחר .בה לזכות
 ,יצאה שמשם למקומה עולה ,זוכה אם

 שם עשה אשר המזבח מקום אל" שכתוב
 היה אשר המקום אל" וכתוב ,"בראשנה

 וכעת. א"בה אהלה ,"בתחלה אהלה שם
 לרדת ובין למעלה לעלות בין עומדת היא

 ,זוכה אם ".העי ובין אל בית בין" ,למטה
 שם עשה אשר המזבח מקום אל" עולה

 אשר" אלא ,מזבח ואיזה שהע מי ,"'וגו
 שם שעשה ,הוא ברוך הקדוש זה "שם עשה
 שתים על אותו קןיות ,הזה המזבח את

 היה אשר" ,יעקב בני מספרכ אבנים עשרה
 ,"שמך יהיה ישראל לאמר אליו 'ה דבר
 בראשונה שם עשה הזה והמזבח. ודאי

 הטמיר )עליוןה( העליון העולם נברא כאשר
 הגדול הןהכ ומיכאל ,העולמות כל של

   .נשמות של קרבנות עליו ומקריב עומד
  כיון

 ïéâá úåàé à÷ãë àîìò éàäá àîéé÷ àúîùðå
 úàëæ éà àîìò éàäî ú÷ôð ãë øúáì äá éëæîì

÷ìñà áéúëã ïîúî ú÷ôðã äøúàì ú) úéùàøá
ã âé ( äðåùàøá íù äùò øùà çáæîä íå÷î ìà

 áéúëå)â íù ( äìäà íù äéä øùà íå÷îä ìà
äá äìäà äìçúá"àîéé÷ éäéà àúùäå à ïéá ú

 ìà úéá ïéá àúúì àúçðì ïéáå àìéòì à÷ìñì
 øùà çáæîä íå÷î ìà à÷ìñ úàëæ éà éòä ïéáå

åâå íù äùò ' øùà àìà çáæî ïàîå äùò ïàî
 ïîú ãáò åäéàã àåä êéøá àùãå÷ àã íù äùò

 ìò äì ïé÷úàå çáæî éàä>øñéøú <)øñéìú( 
 ïéðáàìøôñî11 åäé øáã äéä øùà á÷òé éðá"ä 

êîù äéäé ìàøùé øîàì åéìà) à íéëìî 'àì çé( 
 éøáúà ãë äðåùàøá íù äùò àã çáæîå éàãå

 àîìò]òéäàì[ >òéäàìò äàì< ìëì àøéîè 
àëéîå ïéîìò" äìò áéø÷îå íéà÷ àáø àðäë ì

 ïéúîùðã ïéðáø÷  
ïåéë  

  ô/á  
  äøåú éøúñ  

 ויקרא" ,כתוב מה נשמה םלַש שעולה
 שם קוראת הנשמה ".'ה בשם אברם שם

 áéúë äî ïîú à÷ìñ àúîùðã) âé úéùàøá
ã (åäé íùá íøáà íù àø÷éå"ääô÷ àúîùð 

                                                           

שרים כנענים לשון ' כ לשון סוחר אשר סוחרי"ג' כנעני לשון הכנעה שנכנע ונתקן ונתבסם וחוזר ופי קפד
 ).זהר הרקיע(סוחר המסחר גופו לדינין בישין 

' כו' ש יעקב ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה"וכמ', ש בכל מקום אשר אזכיר וכו"שם דווקא כמ קפה
 ).יהל אור(
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 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
 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

ééçã àøåøöá àøéøöàå ïîú éøà÷åô÷ éà àã ìëå 
àëæä àîìò éàäá ]úàìàð÷) [àð÷úúàì( àôåâ 

 àéôëàìå úåàé à÷ãë)àéôñàìå ( àåääã àô÷åú
 áéúë äî äéðî àùøôúàã ãò àééèì)æ íù ( éäéå

 èåì äð÷î éòåø ïéáå íøáà äð÷î éòåø ïéá áéø
)òøä øöé àãæô÷ ( àîìò éàäá àîåéå àîåé ìëáã

 ïéâéäðîå ïòéñ ïåðéà] ïòéñ ïåðéàå àúîùðã
ïéâéäðîå[àâåøè÷á ïåðéà òøä øöéã  ïéâøè÷î 

 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 השמאל אם" .מִעמי פרדיוה
 קרבות בכמה לו ומציק אותו ומוכיח
 ויפרדו" שכתוב עד ,יום בכל עמו שעושה

  ". אחיו מעל איש
  

 áéúë äî)ç íù ( èåì ìà íøáà øîàéå
 àð ìà äéì øîàå òøä øöé éáâì àøãäà àúîùð
 êéòåø ïéáå éòåø ïéáå êéðéáå éðéá äáéøî éäú

)ç âé úéùàøá (êìéã ïéøèñå éìéã ïéøèñçô÷ éë 
 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
 ìëá äéãäá ãéáòã ïéáø÷ äîëá äéì ÷éòàå äéì

 áéúëã ãò àîåé)àé íù (] ìòî ùéà åãøôéå
åéçàèô÷  

 אברם" ,כתוב מה מזה זה שנפרדים כיון
 עם מתישבתהנשמה  ,"כנען בארץ שבוי

 ולוט" .בשלום טוב בישוב הצדיקים אותם
 המקטרג המקלל אותו ,"הככר בערי שבוי

 äî àã ïî àã ïéùøôúîã ïåéëáéúë[) áé íù (
ïòðë õøàá áùé íøáàö÷ ] àúîùð úáùéúà

÷éãö ïåðéàáé àé]ãàáåùé [>àáåùéá<íìùá áè [ 

                                                                                                                                                                                     

 .ב"לעיל סה ע' עי קפו
ין שוין דאית שדין דאנון כגונא דמלאכין קדישין דלאו כל ש: א"ח מה ע"תז' ועי. א"לעיל עט ע' יע קפז

דידעין מה דהוה ומה דעתיד למהוי ועל האי שד אמר קודשא בריך הוא אעשה לו עזר אם זכה עזר ואם 
 זכה בר נש ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו ועוד אי) בראשית יג(לאו איהו כנגדו שד הדא הוא דכתיב 

איהו עזר אימתי בליל שבת דאוזפין תקין מלאכין לבר נש דא יצר הטוב ודא יצר הרע אי זכה יצר הטוב 
מברך לבעל הבית ולאנתתה וכל דילה ויצר הרע איהו עוזר לה בעל כרחה ועונה אמן ואי לאו איהו כנגדו 

ש ועל ביתה ואיהו אעיל קטטה ולייט לה ולכל דילה ובגין דא אתקרי לוט דאיתי לוטין על ההוא בר נ
) בראשית יג(בביתה הדא הוא דכתיב ויהי ריב בין רועי מקנה אברם ובין רועי מקנה לוט ובההוא זמנא 

 .'ויאמר אברם אל לוט אל נא תהי מריבה ביני וביניך וגו
 . )ספר הליקוטים לך לך פרק יג (וזהו הריב, ורוצה גם להתאחז בפנים,  הקליפה היתה נאחזת באחורקפח
 ולכן היתה הקליפה דבוקה בקדושה 'וכו, ן"לא נעשה זיווג עליון דזו, בהיות אברהם בחוצה לארץ קפט

והיו המלכים והקליפות הנזכר כולם יונקים , כי אז היה הזעיר בסוד הקטנות דמוחין דאלהים, ויונקת ממנה
הנקרא , ן" עליון של זושהוא לעורר הזיווג, י"וכאשר הלך אברהם לא. ואין מלחמה ביניהם, השפע שלהם

הפרד ) בראשית יג ט(בסוד . ונפרד לוט שהוא הקליפה מעל אברהם, אז נכנסו המוחין דגדלות, ל"ארץ כנז
ו משא כבד היה "וכאלו ח, כי ממש היה דבוק באחורי זעיר כנזכר, אלא מעלי, ולא אמר ממני, נא מעלי

פ לך "שעה (אלא מעל כנזכר, ולא כתיב מאחיו, יוויפרדו איש מעל אח) אישם יג (, ואז כתיב. טעון באחוריו
 ).לך

נכנס אל הנוקבא , אברם ישב בארץ כנען. ס ככר הירדן"וז, אל המלכים דמיתו, א" לוט ירד מיסוד דזקצ
 ).ספר הליקוטים לך לך יג (דקדושה
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 שהרשעים במקום ולהתחבר לקטרג הולך
 כתוב מה ". סדוםעד ויאהל" שכתוב ,שם

 'לה וחטאים רעים סדום ואנשי" ,אחריו
 ביניהם דיורו םוֹשָ שרוי םָׁש ,"מאד

 ולאבד אותם להסיט עמהם להתחבר
 בתשובה טובים במעשים ואברהם( .אותם

 כיון). רעים במעשים( )חסר( )תורהוב
 הגוף ונטהר מקטרג בלי הנשמה שנשארת

 הוא ברוך הקדוש מיד ,אזוהמה מאותה
 עליונה נחלה ויורש עמו דיורו את משרה

 ,הצדיקים בין נחת לו ויש ,ותחתונה
 חוטאים הרשעים אותם בין ההוא והמקלל

  . לחטאיהםפדות שאין עד ,עמו

 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"ãàî ä åäééðéá äéøåéã éåùå àéøù ïîú 
 åäá àøáçúàì)å(äàèñàì ïåì àãáåàìå ïåì 

)àúééøåàá äáåùúá ïéáè ïéãáåòá íäøáàå( 
]øñç [> äáåùúá ïéáè ïéãáåòá íäøáàå

àúééøåàá ð" úøàúùàã ïåéë ïéùéá ïéãáåòá à
 àåääî àôåâ éëãúàå àâøè÷î àìá àúîùð
 äéøåéã éøùà àåä êéøá àùãå÷ ãéî àîäåæ

éãäá äéì úéàå äàúúå äàìò àúðñçà úéøéå ä
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
 .יםרב 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 ללכת מזדרז בכל

 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 השיב ,"שוהרכ

 את אפילו ,"'וגו אחיו לוט את וגם. "כראוי
 שמכניעו עד ,עמו מחזיק הרע יצר אותו
 והכל .כראוי ול ןוממתי )ולא( כרחו בעל

 שלא מכיון .כראוי שלמה בתשובה משיב
 אותם שמוכיח עד ,ולילה יומם ישקט
 עד ,שחטאו החטא אותו על אותם ורודף

  .כראוי שלמה בתשובה ששבים

 áéúë äî)ãé ãé úéùàøá ( éë íøáà òîùéå
åéçà äáùðàö÷ àúîùð àã íøáà òîùéå 

 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"îø ïéìà úåàî ùìùå ç" ç
 à÷ôðã àúîùðã àæøã ïéòáùå àôåâã ïéôééù

ïîúî<æøãæà àìëá  ïåðéà éáâì ïîú êäîì 
 ïåì àáúàì àéáééç)éåáåçî (]ïåäéáåçî[ äî 

 áéúë)ãé ãé úéùàøá (ïã ãò óåãøéåáö÷ óéãø 
 àùðåòå àîìò àåääã àðéã ïåì òãåàå åäééøúáà
 àéìéìáå àîîéá äéðéòì åëéîã áéäé àìå íðäéâã
 ïåì áéúàå ïéáééç ïåðéàì ïåì çëåàã ãò

éúë äî àåä êéøá àùãå÷ éáâì àúáåéúá á) íù
æè ( àúáåéúá ïåì áéúà ùåëøä ìë úà áùéå

úåàé à÷ãë àîéìùâö÷åâå åéçà èåì úà íâå  '
 ãò äéãäá óé÷úà òøä øöé àåääì åìéôà

 äéçøë ìòá äééôëàã) àìåïéúîà12  éæç ãë äéì
àìã( >éúîàåïàìë éæç à÷ãë äéì  < áéúà

 àìã ïéâá úåàé à÷ãë àúîéìù àúáåéúá
]êëúùà) [çëúùà( àéìéìå àîîé  ïåì çëåàã ãò

                                                           

 .ד"ח כד ע"זו' עי קצא
אפיקי ים  (דיינין דינאא שבהיכל חובה שהוא נגד היכל זכות ששם סנהדרין ד" הוא להכניע כח הסטקצב

 .)ב"מגילה ו ע
 .א שזה בעל כרחם"ח כה ע"זו' עי קצג
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 åáàúã ãò åáàçã àáåç àåää ìò ïåì óãøå
éæç÷ãë àúîéìù àúáåéúá  

 .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 שםו 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 ברוך הקדוש לו

 על שם ,"ת"רו" נקראת ולמה ,הקדושה
 אמר זה ועל ,הח הבהמ זו רו"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 ,העליונה הנשמה עולה ,אדם

 ,והרוח הנשמה דוברי אותם מסתלקים
 .יתהשכל 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

 áéúë àúùøôã éàîã÷ éìîì àðøãäà) øéù
â â (åâå øéòá íéááåñä íéøîåùä éðåàöî'ãö÷ 

)îâåãë ïðúúå ÷çöéå íäøáàá æéîøã  äøù
åäé ä÷áøå" àø÷ éàäá æéîø àã àîâåãë ä) úåø

á à ( íùå éîòð åúùà íùå êìîéìà ùéàä íùå
ìîéìà íéúøôà ïåéìëå ïåìçî åéðá éðù" àã ê

îòð àúîùðì àúîùð" éàîàå äîùð àã é
 íåùî éîòð éø÷úà)æé ö íéìäú (åäé íòåð éäéå" ä

ðéäìà" éø÷úà äîìå àùéã÷ àçåø àã ïåìçî å
 äéì ìçîã ïåìçîåø àåä êéøá àùãå÷" àã ú

åø éø÷úà äîìå àùéã÷ ùôð"åú íù ìò ú"øäö÷ 
åéìë"çåø àã ï"øéòáã à" äîìù øîà àã ìòå à

ò" ä)àë â úìä÷ (öé àã äîäáä çåø"øä ø" ò
ôøò" øöé ìù äéâåæ úá àìàîùã àùôð àã ä
òøäåö÷ äù÷ íò éë íåùî äôøò éø÷úà äîìå 

 àåä óøåò)â âì úåîù ( à÷ìñ ùð øá äëæ éà
úîùðäàìò àæö÷ ïåðéà é÷ìúñî åàì éàå 
éøáåãçö÷àúîùð øàúùàå àçåøå àúîùð  
äàìòúéìëùä ùôðå èö÷ áéúë äî )æ à úåø (

 äéúåìë éúùå äîù äúéä øùà íå÷îä ïî àöúå

                                                           

  ).א"נ(ש "זה והוא הגיהו ותקנו ע' ח כתב הגדילו התערובות בל"ובז. ב"רש. וכל הציון גליון קצד
רות על . ה תדיר בשירין ובתושבחן"רות בדיוקנא דעלמא תתאה דקא מרווה לקב: א"ח פה ע"זו' עי קצה

תור . בקלא מכל שאר קלין אף כנסת ישראל משניא בקלא בתושבחתא מכל שאר קליןשם תור דמשנייא 
אוף כנסת ישראל אתערת לעילא ואתערת . דא יהבא תרין קלין כחדא חד עילאה וחד תתאה וכולא כחדא

והרוח חייב לעסוק בתורה . אפשר שרומז דהנפש חייב במצות. כ"ע, לתתא וכלא בזמנא חדא ובקול חדא
הכוללות לכל ובמקומו ' ו מצות שנצטוית חוץ מז"ר תר"ש תו"כ נפש קדושה נקרא רוח ע”אכידוע ו' כו

 ).א"נ) (ן"מאי(ד "הארכתי בס
אתקרי בדוגמא דא ' קרי בדוגמא דא אלימלך הא' ה י"פתח רבי ואמר ברזא דיהו: א"ח עה ע"זו' עי קצו

: א"ש עח ע"ועיי.  דא רות ובעלהה דוגמא"ו' עלינו וגו' נעמי ולמה נקרא שמה נעמי שנאמר ויהי נועם ה
 ועל. כליון רוח הבהמיות. רות נפש השכלית. מחלון רוח השכלית. אלימלך נשמתא לנשמתא. נעמי נשמה

דא אמר שלמה ומי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ רוח 
נפש הבהמית דא ערפה ערפה שהיא . רוח הבהמה דא כליון שהוא מסטרא דשמאלא. האדם דא מחלון

רות אשת : א"ש בדף עח ע"ועיי. ועל דא כליון לא נזכר שמו בישראל. מקשת קדל והיא מסיטרא דשמאלא
ה להיות שמו נזכר ערפה אשת כליון לא באתה בקהל שכילה "מחלון באתה בקהל מחלון שמחל לו הקב

' ודע כי אלימלך ונעמי ומחלון ורות הם ד: ה רותלקוטי תור' ועי. ה כליון לא נזכר שמו בישראל"אותם הקב
בא והוא מלך על כל אהיינו ' ד דתמן אל רחום וי"מלך היינו קוצה של יו' פרצופין דקדושה ואלימלך אל י

מחלון ' שבשם ונק' מחלון ו. ג שבבינה"ו סוד ריבוע ס"קס' עילאה אמא כי נועם גי' שאר פרצופים נעמי ה
נעשה גדול רות היא מלכות והטעם שנקראת המלכות רות כי הלא אדני במלואו ומקטן ' שנתעבר בעיבור ב

מלכות ' ת לולכן ממנה נבני"י ישאר המילוי רו"ה כמנין אותיות אדנ"א ואם תסיר מן המלוי ס"הוא תרע
ודע כי מחלון וכליון הם גלגול ער ואונן ולכן נקרא אונן שהיה אונן ואבל על חטאיו עד שנתגלגל  בית דוד

 .'י בעז בסוד עובד שהיה עובד אדמתו שהיא הנוק"חלון ומחל לו כי נתקן עבמ
 .##*ע איזה זכות היא שזה מסתלק"וצ, כנראה שכוונתו לנשמה לנשמה קצז
 ##.*היינו נשמה ורוח, נראה שכוונתו לאלה הדוברים קצח
 .ב"ז קכ ע"תיקו' ועי, א"ח עח ע"ל בזו"היינו הכח למעשים טובים כנ קצט
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  ").ולאלהיה
  

åâå éúåðá äðáåù äéúåìëì éîòð øîàúå äîò '
åâå éá éòâôú ìà úåø øîàúå ' äîòì äáù äôøòå

äéäìàìå (  
 רושליםי הוא ברוך הקדוש עשה ,שנינו

 ,מטה של ירושלים דוגמתכ מעלה של
 ואותן ,פתוחים ופתחים ומגדלים בחומות
  שומרים עליהם יש ששם החומות

ïðúø àìéòì íìùåøé àåä êéøá àùãå÷ ãáò 
ìùåøéã àðååâëé í>ã< ïéìãâîå ïéøåùá àúúì

ïéçúôåàø åäééìò úéà ïîúã úåîåç ïåðéàå ïéçéúô 
ïéøèð  

  àô/à  
  äøåú éøúñ  

 אותן של השערים תא ששומרים
 ירושלים תיךוחומ על" שכתוב ,החומות
 גדול כהן ומיכאל ."' וגומריםוש הפקדתי

 אלו של פתחים שומר , מכולםעליון
  . החומות

 éòøú éøèðã]ã[ áéúëã úåîåç ïåðéà) äéòùé
å áñ (åâå íéøîåù éúã÷ôä íìùåøé êéúåîåç ìò '

>å< éòøú éøèð åäìëî äàìò àáø àðäë ìàëéî
 ïåðéàã úåîåç  

 מן כשיוצאת ,)ישנקראת נעמ(ה הנשמ
 של העדן לגן נכנסת ,זוכה אם ,הזה העולם
 לרוחות הוא ברוך הקדוש שנטע הארץ

 ,שלמעלה עדן גן אותו דוגמתכ הצדיקים
 וכשהנשמה. העולם של הצדיקים כל ושם

 למערת נכנסת ,הזה העולם מן יוצאת
 פוגשתו ,העדן גן פתח הוא ששם המכפלה

 אם .ששם האבות ובאותם ןהראשו באדם
 פתחים לה ופותחים הב שמחים ,זוכה היא

 .החוצה אותה דוחים ,לא ואם .ונכנסת
 ,החוצה אותה כשדוחים אומרת היא ומה(
   .והולכת ,"' וגומריםוהש מצאוני"

  

îùð" ä)îòð éø÷úàã"é ( éàäî ú÷ôð ãë
 ïãòã àúðâá úìàò úàëæ éà àîìò]àòøàãáø[ 

åøì àåä êéøá àùãå÷ òèðã àé÷éãöã ïåäéç
 ìë ïîúå àìéòìã ïãòã àúðâ àåääã àðååâë
 àîìò éàäî ú÷ôð àúîùð ãëå àîìòã àé÷éãö

àúìôëã àúøòîá úìàòâø àçúô åäéà ïîúã 
ïãò ïâããø ïäáà ïåðéàáå ïåùàøä íãàá úòâô 

 äì ïéçúôå äá ïàãç éäéà úàëæ éà ïîúã
çúôà13 øáì äì ïééçã àì éàå úìàòå )]ð"à [ äîå

ã ãë äøîà àéä øáì äì ïééç)â â øéù ( éðåàöî
åâå íéøîåùä ' úìæà  

 שבאה לפניו שםמ שהולכת אחרל
 שנאמר הראש על נר נתון ,הזה לעולם

 שרואים מי כל ".ראשי עלי נרו בהלו"
. נעמי הזאת ואומרים מזדעזעים אותה

 לי תקראנה אל" ,ואומרת משיבה היאו
מלאה  אני" ."' וגואשמר לי קראן נעמי

" 'וריקם השיבני ה" ,מקום באותו "הלכתי
 שהכניס ,טובים מעשים ובלי תורה בלי

 'וה נעמי לי תקראנה למה" .רע לגוף אותי
 כיון ,עדן לגן נכנסת ,זוכה ואם ").בי ענה

 עם תמזדווגו( בגן שם יושבת ,שנכנסת
 עם מזדווג הרוח שזה ,מחלון זה רהאלימלך

 àã àîìòì àéúàã éî÷î ïîú úìæàã øúáì
 øîàðù äéùéø ìò øð úáéäéå)â èë áåéà ( åìäá

 éøîàå ïéòæòãæî äì ïåæçã ïàî ìë éùàø éìò åøð
àéä úáéúà éîòð úàæäåø äøîàå )ë à úåø ( ìà

åâå äøî éì ïàø÷ éîòð éì ïàø÷ú ' äàìî éðà
úà àåääá éúëìäåäé éðáéùä í÷éøå ø" àìá ä

 àôåâá éì ìéòàã íéáåè íéùòî àìáå äøåú
åäéå éîòð éì ïàø÷ú äîì àùéá"éá äðò äúàëæ  (

]ëæ éàåéúà[ úìééòã ïåéë ïãòã àúðâì úìééò 
 àúðâá ïîú àáúé)]ð"à [ àã êìîéìàá úâååãæàå

                                                           

 .א"ד וכא ע"ח כ ע"זו' עי ר
 .א"ב ורט ע"ג קסד ע"ח' עי רא
 .ב"לח ע, ב"יט ע, א"לעיל ז ע' עי רב
 .ן"שזה שם ב, ח ג"ח שער רפ"ע' עי רג
 .א עג שהיינו נקב הטבור"ש גדלות דז"פת' עי רד
 .##*אולי כאן צריך להיות הפסיק רה
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 א"ד ,והתלבשו( ).השכלית הנפש שזו ,רות
 של הדמות של בלבוש שם )ומתלבשת

  .מתעדנת ושם הזה העולם

úéìëùä ùôð àãã úåøá âååãæà çåø àãã ïåìçî 
åùéáìúàå( ]úùáìúàå[áìá ïîú  àð÷åéãã àùå

àîìò éàäãæø ]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 יואיבר כל ,נקבתו עםלהזדווג 

 )לנשמה להנות( ונתקנים )מתכנסים(
 שלו והרצון הנפש ואותה .שם להתנאות

 ומושך ,)ממש( המעשה אותו עם מסכים
 באותו שם אותה ומכניס הנפש אותה את

 הנפש והמשכת רצון ומתוך. ששופך הזרע
 מאותן לשם אחר כח נמשך ,לשם שמושך
 נכנס והכל ,ם"אישי שנקראות הדרגות

 וזה .הגוף ממנו ונבנה ההוא הזרע במשיכת
 אותם של התחתון הראשון הכח אוה
 נשמה( שזאת ומשום. שלש )ארבע(

 של והיסוד בדבקות נקרבת הנפש )לנשמה
 ,הנשמה על לכפר שנקרב הקרבן ,הגוף

 אישים של הדרגות לאותם חלק נתתונ
 משום ,)השכלית ונפש רוח שנקראו(

 הנפש )נשמה( אותה של החלק שמשיכת
   .מהם באה
  

àáì éîéëçì ïéøúñã àøúñçø )øñîúà 
òáøà (] éøñîúàúìú[ ïéâøã ) àã ïãéçàã ïåðéà
àãá( 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
 éîëúñî éôééù ìë]ð" àéùðëúî[ 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"íèø àìë ìàòå 
 àåääã åëéùîá àãå àôåâ äéðî éðáúàå àòøæ

 ïåðéàã äàúú äàîã÷ àìéç åäéà)òáøà  ïéâáå
 àãåñéå àúå÷áãá àúîùðì àúîùð éàäã
 àúîùð ìò àøôëì áéø÷úàã àðáø÷ àôåâã

áäé íéùéà ïéâøã ïåðéàì à÷ìåç ) çåø ïåø÷úàã
úéìëùä ùôðå(äîùð àåääã à÷ìåçã åëéùîã  ( 

]éàäã ïéâáå úìú ùôðéø àúå÷áãá áéø÷à 
ãåñéå ìò àøôëì áéø÷úàã àðáø÷ àôåâã à

äéúà àúîùðé ïéâøã ïåðéàì à÷ìåç úáíéùðàã 

                                                                                                                                                                                     

יעול באורחא ואם בר נש לא יזכה באורייתא ולעובדין טבן כד יסתלק מעלמא : ב"ח עה ע"זו' עי רו
חשוכא דאמרנא ואזדעזעו כל מאן דאית בההוא אתר ויימרון הזאת נעמי דאזלת באתרא הדין מלייא כל 

 . טובא מלייא מאורייתא
יסודות של אותו ' א שזה ד"ז במדבר קנב ע"רמ' ועי. א שזה הקרן עור פניו של משה"ח לג ע"זו' עי רז
 .עולם
יא (והוא הא דאיתא בחגיגה , ר לגלות להם סתרי תורהב שהם אלה שמות"א וסב ע"ח לח ע"זו' עי רח

 @.א שזה מי שעומד במעלת המתקלא"ע רכז ע"ב' ועי, "חכם ומבין מדעתו) "ב"ע
: ב"ז לב ע"תיקו' ועי## *@.ע אם כוונתו למידת המלכות או לקרבנות בכללות"וצ, א"לעיל ע ע' עי רט
 כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל כנפים יגיד  מארי דקלין ודבורין דפומא סלקין עמה דאתמר בהוןוכמה
) א דצלותין"ס( וכמה מארי דצוארי סלקין עמה דתמן קנה ושט דממנן על קרבנין וצלותין )קהלת י כ (דבר

 .ם" ואלין אתקריאו אשי)במדבר כח ב (דאתמר בהון את קרבני לחמי לאשי
יש אמנם במעשה הקרבן רוח בני ): ז"ג פ" ח– מאמר חקור דין -עשרה מאמרות (ע מפאנו "רמ' עי רי

ח "נפה' עיו. אדם העולה בכוונתו הרצויה ורוח הבהמה היורדת בקבלת הדם וזריקתו שהוא המעשה הנרצה
 וכמו שענין הקרבן היה להעלות נפש ,והענין שעבודת התפלה היא במקום עבודת הקרבן) ד"ב פי"ש(

): ב"סוטה דף ה ע (אפיקי ים'  ועי .הוא הנפש ולכן עיקר הכפרה היה תלוי בזריקת הדם ,הבהמה למעלה
שלכן כל ,  שהוא בדם שבנפש ברוח צפון שבלב,רוח גבוה וגסות הרוח הוא מתגבורת יסוד האש שבאדם

שבת (שיח יצחק ' ועי. קרבנות צריכים שחיטה בצפון והדם לזרוק על המזבח לשכך כח האש דינא תקיפא
, אל רוח האדם העולה למעלה,  הרע הנטוע בנפש הבהמיתהן מהפכות כח): בראשית ענין בחירת ישראל

להעלותה , כי הדם הוא הנפש, לכפר על הנפש החוטאת, בזוויות המזבח, שזה ענין זריקת הדם בקרבן
   .במה שזובח יצרו, על מזבח העליון', שהיא עולה לריח ניחוח לה, למדרגת הרוח
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 åëéùîã ïéâá úéìëùä ùôðå çåø ïåø÷úàã
ùôð àåääã à÷ìåçã[åäééðî éúà    

 ".לאשי לחמי קרבני את" שכתובוהיינו 
 וזהו ,לאשי מזון שנותן ,"לאשי לחמי" מהו(

 ,)השכינה מזיו נהנים שהם מאור שפע
 .חלקם נוטלים הנפש כפרת שהוא משום

 לא הנפש אותה ,הזה בעולם אדם וכשמת
 יודעים הזה ובכח ,לעולמים הקבר מן זזה

 היא הרוח. זה עם זה ומספרים המתים
 והיא ,הזה בעולם הנפש את מתישמקי

 כשהם לזכר הנקבה התעוררות שכתומ
 לזכר מתעוררת ואז ,אחת בתשוקה

 שהנקבה גמאודכ ,הזו לרוח בתשוקתה
 .הזכר אל מטה כלפי בתשוקה זרע שופכת
 בתשוקה שפע כשנשפך( הזה והסתר
 אל תשוב והרוח" )סוד וכאן ,לנקבה

 ש"ונפ( הזו ח"והרו". נתנה אשר האלהים
 כשיוצאת )כאשר לנשמה ה"ונשמ ה"ונשמ

 נפרדים( ,הנפש מן ונפרדת הזה העולם מן
 ,העליונים בשמים עדן לגן מסתלק ה"י

 מכל מתקומר עליונה בדמות ומתלבש
 הזה שבעולם העדן לגן נכנס )צבעיםה
 של האויר בתוך שם ומתלבש ,)התחתון(

 העליונים המלאכים שמתלבשים כמו הגן
היו  שהם משום ,הזה לעולם כשיורדים

 מלאכיו שהוע" שכתוב ,הרוח מאותה
  . "' וגורוחות
  

 áéúëã åðééäå)á çë øáãîá ( éðáø÷ úà
 éùàì éîçì)]ð"à [äéã éùàì éîçì åäî àðåæî áé

 åéæî ïðäúî ïåðéàã øåàî òôù àåä àãå éùàì
äðéëùäàéø( ) àåä äîã ïéâáïåäé÷ìåç éìèð (] ïéâá

 øá úéî ãëå ïåäé÷ìåç éìèð ùôðã äøôë àåäã
 àøá÷ ïî éãòúà àì ùôð àéää àîìò éàäá ùð
 íò àã åòúùîå àééúî éòãé àã àìéçáå ïéîìòì

àãáéø[ àîìò éàäá ùôðì íéé÷îã åäéà çåø 
î åäéàå àøåëã éáâì àá÷åðã àúåøòúàã åëéù

 éáâì úøòúà ïéãëå àãç àúáåàéúá ïåðéà ãë
 äìéã àúáåàéúá àøåëã]ì[ çåø éàä] àðååâë

 àúáåàéúá àòøæ úàéãùà àúúìã àá÷åðã
àøåëã éáâì[ àã àøúñå )]ð"à [ úàéãùà ãë

àæø àëäå àá÷åð éáâì äéúáåàéúá òôù) ( úìä÷
æ áé (éäìàä ìà áåùú çåøäå"ð øùà í éàäå äðú

åø" ç)]ð"à [ôðå"îùðå ù"úîùðå ä" àúîùðì à
ãë ( àîìò éàäî à÷ôð]ùôðî úùøôúàå[ 

)é ïùøôúà" àéîùá ïãòã àúðâì ÷ìúñà ä
 ìëá àî÷øî äàìò àð÷åéãá ùáìúîå äàìò

ïéðååâå "ä14 ( àîìò éàäáã ïãòã àúðâì ìàò
)äàúú ( àúðâã àøéåà åâ ïîú ùáìúàå>äîë <
)äîá( éàìò éëàìî éùáìúîã  éàäì ïéúçð ãë

 áéúëã ååä çåø àåääî ïåðéàã ïéâá àîìò
)ã ã÷ íéìäú (åâå úåçåø åéëàìî äùåò '  

 של העדן בגן מתלבשת הרוח כמו כן
 מתעדנת ושם ,הזה העולם בדמות הארץ

 ציורים יש הזה העדן בגן .העדונים בכל
 ציורים ויש ,הזה העולם שלדמויות ו
 תםאו כל ושם ,העליון העולם שלדמויות ו

 ובראשי ,ומתעדנים הולכים הצדיקים
 .למעלה לעלות רוצים הם ושבתות חדשים

 ]çåø éëä óåàã  àòøàã ïãò ïâá ùáìúî à
 ìëá úðãòúà ïîúå àîìò éàäã àð÷åéãá

ãéò éàäã ïéð÷åéãå ïéøåéö úéà àã ïãò ïâá ïéðå
 ïîúå äàìò àîìòã ïéð÷åéãå ïéøåéö úéàå àîìò
 ùéøáå ïîú ïéðãòúîå ïéìæà àéé÷éãö ïåðéà ìë

àìéòì à÷ìñì ïàòá ïåðéà éúáùå éçøé[)  àð÷åéã

                                                           

ומיסוד הצומח סולת ושמן ויין , שהוא עשיהמיסוד הדומם מלח ומים , יסודות'  במזבח היה מכל דריא
והמקריבים . ותורים ובני יונה בעוף שהוא בריאה, ומיסוד הבעלי חיים צאן ובקר בבהמה, שהוא יצירה

ויש שנאכל . הוא אצילות, והבעלים עצמם שהם מקריבים את עצמם, אותם שהם כהנים לוים וישראלים
והוא ', ויש לה. והוא בריאה, ויש ניחוח. והוא יצירה, ויש ריח. והוא עשיה, וזהו לחמי לאשי, לאשים
תחלתן הוא מים וסופן ): א"ט ע(י "א בס"בהגר' עי).  פרק א- פרשת בראשית - ספר הליקוטים  (אצילות

הוא אש ] בעולם[וכן , 'וכו, ב"והיא אחרית כל דבר שאליה ישובון הכל שהוא העוה'  וכולהגמר באש
 וכן אמר ',ווכ,  לשרשול דבר ובו ישוב כ, והוא סיבת הפסדו,ל דבר כ שהוא סבה לבשל ולגמור,הגשמי

 .לחמי לאשי) במדבר כח ב( , והוא סוד הקרבנות,והרוח תשוב אל האלהים) קהלת יב ז(הכתוב 
כתיב אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל ואמר רבי יצחק קשה רמה למת : ב"ברכות יח ע' עי ריב

והלך ולן ' וכוידהו ידעי בצערא דאחרינא לא ידעי ולא והתניא מעשה כמחט בבשר החי אמרי בצערא ד
 .' וכובבית הקברות ושמע שתי רוחות שמספרות זו לזו
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 .הזה העולם של ש"וא ח"מרו הזו הדמות(
 ובכל ,העדונים בכל מתעדנים הזו ובדמות

 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 )בגוף
 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

   ."'וגו

åøî àã"àå ç" àã àð÷åéãáå àîìò éàäáã ù
ðîæ ìëáå ïéðåãò ìëá åðãòúà"çøéå é"úáùå é" é

ø å÷ìúñàå"ôðå ç" àôåâ éàäî éèùôúîå ù
 àìéòìã ïãò ïâá äàìò àð÷åéãá éùáìúîå

é àåä øúà ïàá ïéðååâ ìëá àî÷øî" àùåáìá ä
åäé àãçë åâååãæàå äéìéã" øåàî ïéðäð ïåðéàå ä

äðéëùä ( àãç àãåîò úéà àúðâ úåòéöîáå
á ãë çåø àåääå ïéðååâ ìëá àî÷øî à÷ìñì àò

 àùåáì àåääî ïîú èùôúààúùà àùôðå úø
àôåâá ïîú15 àãåîò àåää åâ ìàòå )ú÷ìñå (

]÷éìñå[î ú÷ôðã øúà àåää åâ àìéòì é äéð
] áéúëãë)æ áé úìä÷ (åâå áåùú çåøäå ' ìéèðå

äì[ ïéîñåá ïáø÷ äì áéø÷îå àáø àðäë ìàëéî 
 àåä êéøá àùãå÷ éî÷)úúàå (]àáúéå[ ïîú 

 ééçã àøåøö àåääá àðãòúîå)â ãñ äéòùé ( ïéòã
éäìà äúàø àì"åâå êúìåæ í '  

  øúáì  אחר
  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 . בחולוזהו( .בראשונה

 ראשי ובכל .בתורה ומתעסקת העדן גן
 להזדווג יורדת ושבתות מועדיםו 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 ושבות עולות כולן ,וכשנפרדות

  .ממנו שיצאו מקום

)ã( ìëá àðãòúîå àòøàã àúðâ åâì àúçð
ãò ïéðå]àùåáì àåääá úùáìúàå[ àâååãæàå 

 äéãéã ùôðá)á ïîú àáúéåòàøåè16( ãç ìò 
 ïéøú]àúéîã÷á úåäã äîëî[) ]ð"à [ àåä àãå

 ÷ñòúîå ïãò ïâã úåáéùéá à÷ìúñàå ìåçá
 àúçð éúáùå éðîæå éçøé éùéø ìëáå àúééøåàá

ùôðá úâååãæàå (å ìë ìò äàìò àìéç àéä äîùð
ïéìàâéø àøåëãã àìéçî éäéàå  ééçã àðìéàã àæø

 ìëå ãéî àìéòì à÷ìñ àãå)éðä( ]úìú ïåðéà[ 
 ïùøôúî ãëå àãá àã àãçë ïéøù÷úî ïéâøã

]åäìåë[ ïé÷ìñ >ïéáúå <)ïéáàúå( øúà àåääì 
äéðî å÷ôðã  

 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

çåø éàä ãëàúìàòå àîìò éàäî ú÷ôð 17 
 ïîú ïäáàå íãàã àúøòî åâá)å( äì ïéáäé ïåðéà

ñ÷ðôãéø úáéø÷ ïãòã àúðâ éáâì úìàòå àðîéñ 
 áøçä èäì àåääå íéáåøë úçëùàå ïîú

àëæ éà úëôäúîä ïéçúôå àðîéñ ñ÷ðô ïàîç ú
                                                           

ר "ר של הרוח של האדם אבל הנשמה עצמה שהיא ג"היא ג, שכללם הנשמה, באדם נשמה חיה יחידה ריג
 ).ד" יא עא"יהל אור ח(ס איש האלקים "עצמן אינן באים באדם כלל והן אלקות וז

ותירץ דהפנקס . ל כיון שבזכותא תלייא מלתא פנקס למה"המד' הק. ב בתוספתא"לקמן קכג ע' עי ריד
דאי דחיין לה לבר ,  ואני אומר בהקשות קושיא אלימתא מדידיה).מ"מ(הוא תכשיט דבסמוך קרי ליה רדידי 

וכן בסמוך , גה בדרךונראה דפנקס זה להנהי. וכן לקמן בסמוך בעת עלותה לעדן, מאי אהנייא פנקס
 @).ז"רמ (אבל בזכותא להכנס אינן נטפלין, להעלותה עד שערי גן עדן



úéùàøá 

30 

 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 מןסי 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 נשאו ,'וגו בעיר בביםוהס השמרים
 ממנו שנטלו הסימן פנקס זהו ,"מעלי רדידי

 אותם אלו ,"ומותהח 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 הדמותו ,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 רואמ זה ועל ."' וגויכאב

 ומהעולם הצדיקים מכבוד הבא בעולם

 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
 úòâôå àãåîò àåääá ú÷ìñå àðîéñ ñ÷ðô

ïéçúô äàëæ éà íìùåøé úåîåç éøèð ïåðéàá äì 
 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

éìòî éãéãøåèø éìèðã àðîéñ ñ÷ðô åäéà àã 
)äéðî( ]äðéî[ éøèð ïåðéà ïéìà úåîåçä éøîåù 

 íìùåøé úåîåç)]ð"à [ àúîùð àã àîâåãë
ääî èùôúà àúîùðì àìéòìã àùåáì àå

ìéòì àìéòì ÷ìúñîå äðéëùä øåàî éðäúàå à
)äîùðå (>äîùå<18àôåâá úøàúùà æèø ìëáå 

 àúçð éúáùå éðîæå éçøé éùéø>äîùðì äîùð< 
 àâååãæîå>àâååãæîå àôåâá úøàúùàã äîùðì< 

åä àìéòìã ïãòã àúðâã àð÷åéãå äîùðáä ïî 
 àæøå àìéò éáâì òãåîúùàã àåää øôòå çåø

 àåä àøé÷éé ùáìúî àã àùåáìáå" àùåáì ä
àúúìã ïãòã àúðâãæéø øîàðù íéîå ùàî àåä 

 äèîì úãøåéä àìàîùã àçåø àëä ãò íéîù
 àøàúùà äéìéã ùôðå äéìéã àâøãì úìæà

 áéúëã àòøàã àôåâá)áë ãé áåéà ( åøùá êà
åâå áàëé åéìò'çéø éòãé àéúîã åøîà àã ìòå 

                                                                                                                                                                                     

י זין שנתן להם לישראל בחורב "נשאו את רדידי מעלי זה הזין תני רשב: ז' ה סי"ש רבה פ" שיה’עי רטו
ין מעליו מפשיט] החטא[י כך "וע): ב"ב ע(כ "שעה'  ועי.שם המפורש היה חקוק עליו וכיון שחטאו נטל מהם

י את " ויתנצלו בנה שאמר הכתובבגדים צואים כדמיון מ' לבוש הקדושה ומלבישין לנשמתו לבוש הקלי
א הכתרים שהיו בהר "א שזה מוחין דאו"צ ג ע"א בספד"בהגר' ועי. עדים ונמשך עליהם זוהמת הנחש

 @.סיני
 ).הערת הזוהר(ב "שמות קמא ע רטז
 שהם הניצוצין שירדו עם ,ל"צלמים הנקרא הבל דגרמי כנהכלים וה'  והנה כל המצות הם לתקן בחיריז

 ,' ולהסיר מהם הקלי,וגם הכלים  ולא נתנו המצות אלא לצרף ולברר וללבן הצלמים'וכו ,הכלים שנשברו
 ואחר שנתקן ,)ב"ג רכב ע"זהר ח (ג מלאכים דסלקין לנשמתין" ואלו הם תרי,ג איברים"לכן הצלם הוא תרי

 ואז ,)]ש מב"א פת"גדלות דז(אבל העבודה היא תלוי רק בצלמים  [כ" הכלים גהצלם ודאי שממילא נתקנו
 מתלבש הצלם ההוא בכלים ההם האחרים הראויין לו האמיתים ,אחר מות האדם שהוא הכלים האלו

 ושבכל עולם ,ע העליון" ושבג,]א"ב רכד ע"עוד זהר הרקיע זהר ח' עי [ע הארץ"הנקרא לבושי האדם שבג
ח "ע ( כל ניצוץ וניצוץ בכל יום ויום,ע הארץ"ז נתקנין הכלים שהם הלבושים שיש בג"עד וכ'וכו .ועולם

 ).שער הצלם פרק א
פג (ח "זו' ועי. נפשו של אדם פוקדת לגופו ומתאבלת עליו, כל שבעת הימים: ב"לקמן קכב ע' עי ריח

ת ונפש הבהמיות שעליה ה רוח הבהמיי"דעאל בי יצר. ענה בי ושדי הרע לי'  למה תקראנה לי נעמי וה):א"ע
. חכמות נשים בנתה ביתה דא נשמה ונפש דקודשא. נאמר חכמות נשים בנתה ביתה ואולת בידיה תהרסנה

ודא היא שנשארת בגוף שנאמר אך . תהואולת בידה תהרסנה דא נפש הבהמיות שתהרוס בנין הגוף באול
ז כשנקבר בקבר נאמר "תחתון בעהגוף האדם ה. כ"ע, בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל דאשתתפו ביחד

ל כדי "של הרוחני של עצמותיהן הנקרא בזוהר הבל דגרמי כנ' בו ונפשו עליו תאבל ונשאר בו אותו הבחי
 ).ח פרק א"ח שער רפ"ע(שיהיה לו איזה חיות כדי שיוכל להתקיים עד זמן התחייה 
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 כאן עד ).זה עם זה ומספרים התחתון
  .תורה סתרי

 äàúú àîìòîå àé÷éãöã àø÷éî éúàã àîìòá
éòúùîåàã íò àã ïé(  

  øäæ  
 מהל ".שם לגור מצרימה אברם וירד"

 ,'ה לגן ששקול משום אלא .למצרים
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

íù øåâì äîéøöî íøáà ãøéåèéø)  áé úéùàøá
é(íéøöîì àîòè éàî ëø ïâì ìé÷ùã ïéâá àìà 

åäé" áéúëã ä)é âé íù (åäé ïâë" íéøöî õøàë ä
ïîúãàøäð ãç úéçðå ìé÷ù àëø 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)àðéîéî( ]àðéîéì[ úçð êë ïéâáå 
á çëúùà àì àðôë éæç àúå íéøöîìàòøàáëø 

àðéã ïî éîçø é÷ìúñî ãë àìàâëø  
 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
 ,הקריב כאן אף ,לתשובה ישראל את

 .כראוי הוא ברוך לקדוש עצמו את שהקריב
 הדרגות באותן התבונןל ,"מצרימה לבא"

  .מצרים ממעשי ולהתרחק ,מהן ולהתרחק

 äîéøöî àáì áéø÷ä øùàë éäéå)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÷ä àëä óåà àúáåéúì ìàøùéìãëø áéø÷àã 

á÷ì äéîøâ"é à÷ãë ä äîéøöî àáì úåà
ïéâøã ïåðéàá àçâùàìäëø åäééðî à÷çøúàìå 

î éãáåòî à÷çøúàìåíéøö  
 )משום( כיון , בא וראה,יהודה רבי אמר

 השתעבדו ,רשות בלי למצרים םשירד אבר
à"éæç àú äãåäé øåëø ïåéë >ð" àïéâá< úçðã 

åùø àìá íéøöîì íäøáàæëø éåðá åãéáòúùà 

                                                           

ב בשם "לקמן פב ע' ועי, )ד"עב פג "ה ח"דע(ת הסכים עמו "כ השי"ואח, בתחילה היה זה שלא ברשות ריט
 .ב שם"ה וכן פג ע"הדע

 ).אור יקר(היה לו לחזור לחרן או לדרך זה שהיה יודע בו  רכ
ראשים שהם ' דהיינו מכסא הכבוד עולם השם יורד הוא ומתפרד לד, נהרו תהוא סוד ומשם יפרד' ד רכא

רגה אחר מדרגה וסובב את הוא אל הימין והוא מיכאל והוא משתלשל מד' מהד' חיות נושאי הכסא וא' ד
  ).אור יקר(כל ארץ החוילה עד שיורד לתוך שרו של מצרים 

ורצה להסתכל כל דרך השתלשלות הקדושה ורדת נצוץ , ניצוץ הימין זה ירד שם לכלול הנצוץ ההוא בו
  ).אור יקר(זה למטה והוא בסוד בדיקת נח בנטיעת הכרם 

 ).ו"לש(א "לקמן קכה ע' עי
 ).אור יקר(מנא ידע אהדר לעיל דקאמר  רכב
 ).אור יקר(י "ה מן אדנ"הוי רכג
 ).אור יקר(ל הקריב גופו "ר, והיינו אומרו דאקריב גרמיה', הנשמה הקריבה הגוף לעבודת ה רכד
ומפני שאלו קלקלו , להסתכל בהיכלות הטומא הכמו שעשה נח ואדם'  היינו שירד אל בין הקלירכה

ולא , כדי שלא ידבק בהם כמו שעשה אדם הראשון, דםבלבו קו' לכך הוסיף יראת ה, נתפחד שלא יקלקל
ברוחני לאתרחקא מנייהו ובגשמי לאתרחקא בעובדי , כמו שעשה נח וזה בגשמי וברוחני ישתכר מיינם

 ).אור יקר(מצרים 
ונראה לפרש , ודחיקה ליה שיהיה זה ממש סבת הגלות, לראיה שירד להסתכל בחצונים שלא ברשות רכו

אמנם מציאות הגלות עצמו טעמים , הגלות במצרים והיותו ארבע מאות שנהשהיה עון זה סבת היות 
 ).אור יקר(אחרים עמו 

 ודברי רבי שמעון , אמר רבי שמעון שמוכרח היה אברהם לרדת מצרים)א"פג ע(ל דלקמן " הקשה המדרכז
' אול פי ה שהיה לו לש,דבפירוש דברי רבי יהודה בכאן דנחת בלא רשו,  ואיני רואה מקום לקושייתו.עיקר
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 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 דםא

   .השתנתה

 áéúë àäã ïéðù äàî òáøà íéøöîá) úéùàøá
é áé ( íéøöî ãø áéúë àìå äîéøöî íøáà ãøéå

 ìà øîàéå äøùã äðéâá àéìéì àåää ìë øòèöàå
éúòãé àð äðä åúùà éøù äàøî úôé äùà éë 

 íäøáà òãé äåä àì àúòù àéää ãò éëå úà
 ãòã äåî÷åà àä àìà úåä äàøî úôé äùàã
 äøùã àð÷åéãá ìëúñà àì àúòù àéää

á áéø÷ ãëå ïåäéðéá úåäã àúåòéðö úåàéâñ
 øçà øáã äá àîçå éäéà àééìâúà íéøöîì
 ùð øá àçøåà çøåèã àãé ìò àìà òãé äîá

åøéôùá àîéé÷ àéäå äæáúî éðúùà àìå äìéã   
 עמה שראה ,"ידעתי נא הנה" ,אחר דבר

 ואמר אברהם בטחלכן ו ,השכינה את
 , צבעיםלשני עולה הדבר וזה ,את תיואח

 לחכמה רואמ" ככתוב ואחד ,כמשמעו אחד
, "אמרי נא אחותי את"וכתוב  ".את תיואח

 לי ייטב למען" ".אלינו תדבר ואת" וכתוב
 ייטיב בורךבע ,אמר שכינה כלפי ,"בעבורך

 ,"בגללך נפשי וחיתה" .הוא ברוך הקדוש לי
 להתעלות ויזכה אדם יתעלה שבזה משום
 רבי ."' וגותיואח נא אמרי. "החיים לדרך
 שכל יודעהיה  אברהם ,אמר ייסא

הוא ש וכיון ,מהיבז הם שטופים יםיהמצר
  ,זה כלידע 

 äîò àîçã éúòãé àð äðä øçà øáã
çøúà êë ïéâáå àúðéëùéíäøáà õ éúåçà øîàå 

 åòîùîë ãç ïéðååâ éøúì ÷ìúñà àã äìîå àéä
 áéúëãë ãçå)ã æ éìùî ( éúåçà äîëçì øåîà

úàçëø áéúëå )âé áé úéùàøá ( éúåçà àð éøîà
 áéúëå úà)ãë ä íéøáã (øáãú úàåèëø åðéìà 

 øîà äðéëù éôìë êøåáòá éì áèéé ïòîì
á÷ éì áèéé êøåáòá"äìø êììâá éùôð äúéçå 

÷ìúñé àãáã ïéâá à÷ìúñàì äëæéå ùð øá 
àçøåàì19ééçã àìøåâå éúåçà àð éøîà  ' àñéé éáø

øîàáìø ïéôéèù éàøöî åäìëã íäøáà äåä òãé 
éàä ìëã ïåéëå äîæá ïåðéà  

  áô/à  
 מן חזר לאו ,אשתו על פחד לא למה

 שראה משום אלא .לשם יכנס לאש הדרך
  .שכינה עמה

 øãäà àìã äéúúà ìò ìéçã àì éàîà òãé
éé àìå àçøàî àîçã ïéâá àìà ïîúì ìåò

 àúðéëù]äîò[âìø  
 ויראו מצרימה אברם כבוא ויהי"

 ".מאד הוא יפה כי האשה את יםיהמצר
 , בתיבהאותה הכניס ,יהודה רבי אמר

 כיון .מכס ממנה לקחת אותה ופתחו

 úà íéøöîä åàøéå äîéøöî íøáà àáë éäéå
 àéä äôé éë äùàä ãàî)ãé áé úéùàøá (à" ø

 áñéîì äì åçúôå äì ìéòà äáéúá äãåäé
äðîãìøèñå÷ å àøåäð äåä çúôúàã ïåéë àð

                                                                                                                                                                                     

ג נב "לקמן ח' עי). ז"רמ (שירשהו לבא שמה ואם יכניס עצמו באותה סכנה עצומה שנסתכנו בה קדמוניו
יהודה כאן בזה הוא קודם ששמע את כל דברי ' ש וכל דברי ר"א שמבואר שם כי לא היה מצטער כלל עיי"ע

כ לכל "יהודה ג' כי הסכים רש שמבואר "ע' כו' ב לבתר ידע כו"ש וכן שם ע"א ע"י אשר לקמן פג ע"רשב
 ).ו"לש(ה ותמצא "י עש"דברי הרשב

, שם חסד אברהם וחכמה תתאה אחים ודאי' לשון נקבה וכו" את"היינו חכמה תתאה שהיא נקראת  רכח
 ).אור יקר(אלא שזה נאצל לימין וזה נאצל לשמאל 

 ).אור יקר" (את"לראיה שהשכינה נקראת  רכט
 ).אור יקר(מלכות הבינה ישפעי לחסד בגלל ה" ה"קב" רל

 ).אור יקר(א שהיא עולה עד אין סוף "מצד א רלא
 ).אור יקר(הכריח שהיה עמה שכינה ממקום אחר  רלב
  ).הערת הזוהר(ד "י' מה שחסר כאן עיין בסוף הספר בסי רלג
  ).א"ד(מכס ' פי רלד
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 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

ää àùîùã àøåäðë" éàî ãàî àéä äôé éë ã
 àð÷åéã äáéúá åîçã àìà ãàî]ð" ààøåäð[ 

ää ïéîã÷ìîë äì åîçå äì å÷éôà àøçà" ã) íù
åè ( áéúëã ïåéë äòøô éøù äúåà åàøéå)ãé íù (

åàøéå éøù äúåà åàøéå éàî äùàä úà íéøöîä 
 ïéîã÷ìîë äì åîçå äì å÷éôàã àìà äòøô

åâå äòøô ìà äúåà åììäéå ïéãëå'äìø  

 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

  . ימים לאחר להעלותם

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
 ïãéáò ãéáòå éëúñà åäéàå úéøçà úéùàøî

 ïéîåé øúáì ïåì à÷ìñì ïéâá àúéîã÷á  
 ,לפרעה שרי שנטלה אלמלא ,בא וראה

 גרמה הזו וההלקאה ,לקהנ היה לא הוא
 בנגעים מצרים שילקו ,מכן לאחר הלקאה
 וכתוב ,"ליםוגד נגעים" כאן כתוב .גדולים

 ליםוגד פתיםוומ תואות 'ה יתןו" שם
 אף ,מכות עשר להלן מה ".במצרים ורעים

 ברוך הקדוש שעשה כמו .מכות עשר כאן
 כאן אף ,בלילה לישראל וגבורות נסים הוא
 נסים לשרה הוא ברוך הקדוש עשה

  . בלילה וגבורות
  

 úáéñðàã àìîìà éæç àú]øùä) [éøù( éáâì 
 íéøâ àã àúåà÷ìàå àåä é÷ìà àì äòøô

ìà íéòâðá íéøöî ïå÷ìéã ïë øúáì àúåà÷
íéìåãâåìø àëä áéúë )æé áé úéùàøá ( íéòâð

 íúä áéúëå íéìåãâ)áë å íéøáã (åäé ïúéå" ä
 ïìäì äî íéøöîá íéòøå íéìåãâ íéúôåîå úåúåà
 ãéáòã äîë úåëî øùò ïàë óà úåëî øùò

á÷" ãáò àëä óåà àéìéì ìàøùéì ïøåáâå ïéñð ä
á÷ äì"àøåáâå ïéñð äøùì äàéìéì ï  

 בעדי מגן 'ה ואתה" ,ואמר פתח יוסי רבי
 גב על אף ,דוד אמר ".ראשי ומרים כבודי
 ,מלחמה עמי ךולער יבואו העולם בני שכל

 מגן, כתוב , בא וראה".בעדי מגן 'ה ואתה"
 רבונו ,הוא ברוך לקדוש דוד אמר ,"בעדי

 של חתימה בי עושים לא מהל ,עולם של
 ,הםבאבר ברכה שחותמים כמו ברכה

 מגן" ואומרים ,"לך מגן אנכי" שכתוב

 øîàå çúô éñåé éáø)ã â íéìäú (åäé äúàå" ä
òà ãåã øîà éùàø íéøîå éãåáë éãòá ïâî" â

 äúàå àáø÷ éá àçâàì ïåúéé àîìò éðá ìëã
åäé" øîà éãòá ïâî áéúë éæç àú éãòá ïâî ä

ãá÷ì ãå"ùáø ä" äîéúç éá éãáò àì äî éðôî ò
äëøáãæìø áéúëã íäøáàá äëøá éîúçã äîë 

)à åè úéùàøá ( íäøáà ïâî éøîàå êì ïâî éëðà
                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(ב "ח דף לח ע"כאן שייך מה שבז רלה
אם ישראל בלתי , והיאך ילקה פרעה ועמו, מעשהשבעת הגאולה לא היו ישראל ראויים לאותו  רלו

, ואז בזכות שרה הרב, סבב שירד אברהם למצרים ותלקח שרה לפרעה, ה"מה עשה הקב. ראויים לגאולה
ונעשה לו סימן עשר מכות ונכנע שרו , ומאז נכנס ללקות. ששלח ידו בשני צדיקים כאלו, לקה פרעה

, "שיתי אותותי אלה בקרבו"והיינו , ע צדיקים אלו עשר מכותלהיות לוקה על ידי זר, העליון לפני הקדושה
 ).אור יקר(סימנים אלו מקודם מעת לקיחת שרה ולהכי מהדר לפרושי עשר מכות ,  ממש בקרבו היו

בריאל 'יכאל ג'שהוא מ, וחסד אברהם חתימת ברכה עליונה בסוד מגן, ברכה בבינה וברכה במלכות רלז
ב שבחסד ודאי והיינו מגן "דהיינו שם ע, ויסע ויבא ויט, ן"ווי' שבה ג', וד הדהיינו ס. ת"דהיינו חג, וריאל'נ

, ורצה שיחתמנו בו מגן דוד, חסדי דוד, ודוד חסד תתאה. עילאה' ה, והוא חתימה ברכה עליונה, אברהם
והיינו סוד מגן ', והיינו סוד ה, ב"דהיינו סוד ע, מלכות דמתעטרא באבהן, ב תתאה"ע, תתאה' סוד ה

כי כמו שאברהם ', אמאי לא חתמי בי וכו, ולכך שאל. תתאה' ה, והיינו חתימת ברכה תתאה, ירשתיכדפ
סנהדרין קז ' עי). ד' ב סי"אור יקר ש. (כן דוד חסד חתימת ברכה תתאה, איש החסד חתימת ברכה עליונה

 ).ו”לש(ב "פסחים קיז ע' א ועי"רע
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 ,לדוד הוא ברוך הקדוש אמר". 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 רפתניצ

 בחנת" ואתה ,"ונסני 'ה בחנני" 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( ".ראשי ומרים כבודי
  .בו מתעטר שאני שלי הכבוד

à"á÷ ì" åéúôøöå åéúðçá øáë íäøáà ãåãì ä
íéìù àîåé÷á éàî÷ íéà÷åçìøà " éëä éà ãåã ì

)éìäúá åë í (åäé éððçá" éúåéìë äôøö éðñðå ä
éää ãáòã ïåéë éáìå ãåã øëãà òáù úáã äìî à

 øîà øîàã äî ìò äéî÷)â æé íù ( éáì úðçá
 øáòé ìá éúåîæ àöîú ìá éðúôøö äìéì úã÷ô

åäé éððçá àðéîà àðà øîà éô" úðàå éðñðå ä
 úàå éúåéìë äôøö àðéîà àðà éáì úðçá
 úåàé à÷ãë éì úçëùà àì àöîú ìá éðúôøö
 úéáùçã äìî éàäå ïúé ïàî éô øáòé ìá éúåîæ

ìãì øáòé à é äéá ïéîúç àã ìë íòå éàîåô
 äúàå ãåã øîà êë ïéâáå ãåã ïâî ïøîà÷ã äëøá

åäé" éùàø íéøîå éãåáë éãòá ïâî ä)éàäå (
]éàãå[ àâøã ]àã[éìéã àø÷é èìø àðøèòúî àðàã 

äéáîø  
 ".תווא וישלחו אנשים פרעה עליו ויצו"

 לצדיקים מגן הוא ברוך הקדוש ,בא וראה
 ברוך והקדוש ,םאד 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

éæç àú åúåà åçìùéå íéùðà äòøô åéìò åöéå 
]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

é÷ìàå êàìî àúà äãäá áø÷îì úîéà ìë äéì 
 äåä íäøáàå é÷ìî äåä é÷ìà äøù äøîàã
 äàèìùì ïéìëé àì äøù àäã äéøàîá óé÷úî

ää äìò" ã)çë éìùîà  ( çèáé øéôëë íé÷éãöå
 äéøúáà øäøä àìã àåä àðåéñð àëäå

á÷ã"äàîø  
 צוה לאלכן ש בא וראה ,יצחק רבי אמר
 הוא אלא ,למצרים לרדת הוא ברוך הקדוש

 פתחון יהיה לאש כדי ,ירד מעצמו עצמו
 כך ואחר ,כן לו שאמר העולם לבני פה

  .אשתו על הצטער

à"÷çöé øáîøêë ïéâáã éæç àú âîø ãé÷ô àì 
á÷" äéîøâî åîöò àåä àìà íéøöîì àúçðì ä

 øîàã àîìò éðáì äô ïåçúô àäé àìã ïéâá úçð
äéúúà ìò øòèöà øúáìå ïë äéì20  

                                                                                                                                                                                     

י שיחתמו בו הברכה דהיינו שמירת השפע כי הכוונה שאברהם ראו', שעמד אברהם בנסיון וכו רלח
ד "ועכ', אבל דוד וכו, ואינם שולטים בברכות החצונים, מפני שיכול לעמוד בנסיון נגד יצר הרע, והברכות

 ).אור יקר(חתמין כענין השפע במלכות 
ומשם נתקנת . בחוטם' אל ג. בפן שמאל', אל ב. והם אל ראשון בפן ימין, ן"מג' ל גימ"פעמים א' ג רלט

ובגיניה , בניינה מהבורות שמקבל מהיסוד, מלכות, ועליה קאים עלמא, המלכות ולכך נקרא המלכות מגן
כ מהיסוד שהם סומכים אותה מכוננים אותה בסוד והוכן בחסד כסא "אסתמיך מצד החסדים שמקבלת ג

 @).מ"מ(
עד כדמסיק וה', ובעת שמתעטרת המלכות בו אין לה פחד מהקלי, תפארת שהוא מגן בעד המלכות רמ

 ). אור יקר(בענין אברהם ושרה דהיינו מגן אברהם מגן דוד 
 ).אור יקר(עם היות שלא יוכלו להזיקה סוף סו ףצער היה לו על הלקיחה  רמא
 ).אור יקר(פליג אדרבי יהודה דלעיל  רמב
 ).ד"ב פג ע"ה ח"דע(ת הסכים עמו "כ השי"בתחילה היה זה שלא ברשות ואח רמג
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 כתמר צדיק" ,ואמר פתח יצחק רבי
 כתמר צדיק" ".גהיש 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

 בלבנון כארז" .רב זמן עד תחתיו אחר
 לא תמר מה ,יפרח כתמר גם כמו כן ,"ישגה
 לא הצדיק כמו כן ,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 ועליו ,"עולם יסוד וצדיק" שכתוב

 יהודה רבי. תלנש 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

 øîàå çúô ÷çöé éáø)âé áö íéìäú ( ÷éãö
çøôé øîúëãîø øîúë ÷éãö äâùé ïåðáìá æøàë 

 ïåéë øîú äî øîúì ÷éãö ùé÷à äî éðôî çøôé
 ïéøæâã óåà àéâñ ïîæ ãò ÷éìñ àì äéì] éëä

÷éãö) [÷éãöä( ÷éìñ àì àîìòî ãéáàúàã ïåéë 
àéâñ ïîæ ãò éåúåçú øçàäîø ] ïåðáìá æøàë

éîð éëä óåà äâùé[ àì øîú äî çøôé øîúë 
àá÷åðå øëã àìà ÷éìñåîø àì ÷éãö éëä óåà 
àá÷åðå øëã àìà ÷éìñæîø àá÷åðå ÷éãö øëã 

 àðååâë ú÷ãö>íäøáàã <)íøáàã(äøùå  æøàë 
 àìë ìò äàìò ïåðáìá æøà äî äâùé ïåðáìá
 ìò äàìò àåä ÷éãö éëä óåà éåúåçú éáúé àìëå

àîéé÷ àì àîìòå éåúåçú éáúé àìëå àìëçîø 
éúëã ãç ÷éãö ìò àìàá) äë é éìùî ( ÷éãöå

àîìò íéà÷ äéìòå íìåò ãåñéèîø äéðéâáå 
ìéúùà äéìòå êéîúñàðø àäå øîà äãåäé éáø 

 ïéëîñ äòáù ìòã ïðéðú áéúëã àîéé÷ àîìò
)à è íù (à äòáù äéãåîò äáöç" éñåé éáø ì

 ìáà éàãå àåä éëä)àëä(  ïéðøçà åäìë
äàòéáùá  

  áô/á  

                                                           

ב סה "וביאורים ח', ח שער מו פרק ג"ע(ן "היסוד כלול מדו). א"ד(י "שד' א בגי"ק ישג"יצח' ארז בגימ רמד
  ).ב"ע

כי ', ל עד שלא שקעה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל וכו"לא קשיא על מה שכתבו חז רמה
זהר (באמת הצדיק אינו נולד עד שלא מת צדיק אחר אבל אינו בעולם למלאות מקומו עד זמן סגיא 

כי אמת שהצדיק נולד עד שלא מת הצדיק אבל אינו עדיין ' ל עד שלא מת וכו"יא מה שארזולא קש). הרקיע
 ).א"ד(במעלותיו למלאות מקומו עד זמן רב 

 ).ו"לש(ב "ר קלה ע"אד' עי רמו
 ).אור יקר(ה מזווגם למטה "והקב, שכן הנשמת מלמעלה זכר ונקבה רמז
אם , והצדיק מרכבה אליו,  על ידי היסודכי אחר שהעולם מתקיים, להוכיח איך כולא יתבין תחותיי רמח

מוכיח שאין המלכות מקבלת מן המדות , בלשון שלילה" לא קיימא אלא"ואומר . כן כולא יתבין תחותוי
שהוא מקבל שפע , בשאר המדות אלא על צדיק אחד" לא קיימא"וזהו שאמר , העליונות אלא על ידי היסוד
 ).אור יקר(כל המדות ומשפיע למלכות 

, או שיהיו בני עולם מחצה עונות ומחצה זכיות: שימצאו במציאות לפי דין ומשפט בני עולם' חיב' ג רמט
העמדה " ועליה קאים"וזה שאמר , הם עומדים ממש על קיומם בלי להתמוטט, שאז לזכות הצדיק הזה

מה ז הצדיק הזה סומכו סמך "ועכ, או שיהיו בני העולם רובא עוונות שאז העולם מתמוטט ונופל. ממש
כולם בענין , או שיהיו כולם חייבים ונתחייבו לחורבן". וביה אסתמך"שלא יפול על ידי הרשעים וזה שאמר 

. אלו ביסוד ומלכות בסוד שורשי הנמצאות בה כנודע' בחי' וג. ואשתיל על ידי הצדיק כענין נח, דור המבול
והיינו מציאות , עמודיה שבעה, והיינו חצבה המלכות, והיא מתקיימת בכח שבע הספירות, מלכות" עלמא"

 ).אור יקר(ספירות עליונות ' בית קבול לז, שבע ספירות שבתוך המלכות
כי השתילה היא , ש ועליה אשתיל"וז, ן דמלכות"ן זה מעלה מ"ן נתן היסוד למלכות ושם ב"שם ב רנ

רשו מהיסוד וש, ן ממטה למעלה"ן מעלה מ"ש בניך כשתילי זתים וכן שם ב,ממטה למעלה גדל האילן כמ
 ).מ"מ(
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 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 ,"ויאכל

  ".מעשיו

àîìòã àëîñ åäéàã éîéé÷àðø ÷éãö åäéàå 
é÷ùà àãåáðø) àîìòì(àîìò éåøå âðø21àìë ïæå ãðø 

 áéúë äéìòå)é â äéòùé (áåè éë ÷éãö åøîàäðø éë 
 áéúëå åìëàé íäéììòî éøô)è äî÷ íéìäú ( áåè

åäé"åéùòî ìë ìò åéîçøå ìëì ä  
 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 ברוך הקדוש

 הלילה וכשנחלק. עולות הצדיקים מותנש
 להשתעשע העדן לגן בא הוא ברוך הקדוש

 אותם בין , בכולםיוסי רבי אמר .במי .בהם

÷çöé éáø øîàåðø áéúë àä )é á úéùàøá (
ùäì ïãòî àöåé øäðå àåä àã ïâä úà úå÷

àëîñæðø é÷ùà åäéàå äéìò íéà÷ àîìòã 
àúðâìçðø) ïãòã ( äéðîå äéðî é÷úùà àúðâå

àîìòá ïéçøô ïéøéô åäìåëå ïéøéô àãéáòèðø 
àîìòã àîåé÷ ïåðéàåñøàúééøåàã àîåé÷ àñø 

 éøô ïåðéàã àéé÷éãöã ïåäúîùð åäðéð ïàîå
á÷ã éåãáåò" àéìéìå àéìéì ìëá êë ïéâáå ä

àéé÷éãöã ïåäúîùðï÷ìñ áñø àéìéì âìôúà ãëå 
á÷"ïãòã àúðâì éúà äâñø åäá àòùòúùàì 

                                                           

, נמצא בבחינה אחת הכל תלוי ביסוד, והיסוד משפיעם במלכות, שכל שבעתם נשפעים ליסוד רנא
אבל אין ראוי שיוחס קיום העולם אלא אל היסוד אחר שהמלכות , ובבחינה אחרת תלוי בשבע ספירות

ות עלמא הוא והטעם שנקראת המלכ' אינה מקבלת אלא מן היסוד וזה שאמר דאיהו סמכא דעלמא וכו
מפני היות כללות כל התחתונים נכללים בה ונזונים ממנה והיינו מעמדת אותם על ידי שפע היסוד אמנם 
יש עתה לדקדק שקרא היסוד שביעאה ואינו אלא ששי ולזה יש תירוצים רבים האחד כי גם הבינה נכנס 

 ).אור יקר(' וכו' ראשונות חשובות כא' בחשבון זה והם ג
, לבושין דחול יצירה, דכמה לבושין אית לה, בסוד לבושין דשכינה). אור יקר(עי מצד קו האמצ רנב

  ).א"נ(ח "ז. וזהו ורוי עלמא בשובע גדול, ט בריאה"לבושין דשבת ויו, לבושין דגלות עשיה
שביסוד , עלמא אשקי מצד מח חכמה שביסוד ורוי מצד מח בינה). אור יקר(מצד השמאל ששם יין  רנג

 ).מ"מ(עלמא ' משפיעים ביסוד והוא משפיע במלכות הנקכי נודע שהמוחין 
רוי מצד , פירוש אחר אשקי מצד הימין ששם מים. בחסד' מצד הימין ששם הזן את העולם וגו רנד

 ).אור יקר(' השמאל ששם יין זן מצד קו האמצעי ששם לחם וכו
דות עליונות שבו והטעם כי פרי מעלליהם של מ, רוממו אותו עם המדות העליונות לקבל מהם' פי רנה

לכל שהוא יסוד ' טוב דכתיב טוב ה' ירצה מתייחד עם התפארת הנק" כי טוב"' ופי. 'יאכלו התחתונים וכו
 ).אור יקר(ורחמיו דהיינו רחמי שש קצוות שבו על מעשיו שהם במלכות 

  ).אור יקר(להשיב לשאלת רבי יהודה דלעיל  רנו
ומשום . דהיינו המלכות" להשקות את הגן"כדכתיב , דעלמא קאים עליהם. כדפירש רבי יוסי, יסוד רנז

או תפארת יוצא , ולפי האמת לא שייך זה אלא בבינה יוצאת מעדן חכמה, "ונהר יוצא מעדן"דקרא קאמר 
וזה שאמר , "להשקות את הגן"דהיינו , לא שייך אלא ביסוד, "להשקות"ז שלהי דקרא דכתיב "מעדן בינה עכ

 ).אור יקר(' ולא תפארת וכ, ואיהו אשקי לגנתא
שהמלכות מתאוה לקבל הטיפה ממנו כשם שהוא מתאוה ' פי, ד וגנתא אשתקי מניה"שמשפיע בה מ רנח

 ).מ"מ(לה כך היא מתאוה לו 
 ).אור יקר(מהמלכות אל גופות המוכנים להם בעולם הזה  רנט
ת שבזכות מעשיהם מקיימין העולם והיינו קיום העולם על ידי היסוד כיון שהוא בסבת הנשמו רס

 ).אור יקר(הנמשכות ממנו 
 ).אור יקר(בסוד עסקם בתורה למטה ועוד עשו סייג לתורה ומפרשים אותה לדורות הבאים  רסא
ירצה , או אותם שעדיין לא באו, שאלו הם אותם שכבר מתו, לפום מאי דמפרש לקמיה רבי יוסי רסב
 )אור יקר(שבחצות לילה מסתלקות במעלה חופה יותר גבוהה , סלקן

י "נ יעק במזדווג עם לאה ע"א, היא רחל שיורדת לבראיה להשתעשע בנשמות הצדיקיםה "הקב רסג
 ).מ"מ(ן ביסוד דידה "נשמות הצדיקים שמעלים מ
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 אותם ובין ,ההוא בעולם שמדורם
 בכולם ,הזה בעולם במדורם שיושבים
  .הלילה בחצות הוא ברוך הקדוש משתעשע

ïàîáãñø ïåðéà ïéá åäìëá éñåé éáø øîà 
àîìò àåääá ïåäéøåãîãäñø éáúéã ïåðéà ïéá 

 åäá òùòúùî åäìëá àîìò éàäá ïåäéøåãîá
á÷"àéìéì úåâìôá ä  

 את צריך העליון העולם ,בא וראה
 .התחתון העולם של התעוררותו
 העולם מן יוצאות קיםהצדי 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
 ,סאיי רבי אמר. מעשיו פרי ,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 צוהי 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

àìéòìã àîìò éæç àúåñø êéøèöà 
 ïåäúîùð ãëå äàúú àîìòã àúåøòúàì

é÷ôð àéé÷éãöã åäìë àìéòì é÷ìñå àîìò éàäî 
 åäáå ø÷é àð÷åéãá àìéòìã àøåäðá éùáìúî

á÷" éåãáåò éøô åäðàã ïåì áéàúå òùòúùî ä
 ïéùéã÷ ïéúîùð ïåì úéàã ìàøùé ïåø÷à àã ìòå

á÷ì ïéðá" øîà úàã äîë ä)à ãé íéøáã ( íéðá
åäéì íúà"ìà ää éåãáåòã àáéà éàãå íéðá íëé

>øîà<àñéé éáø ) øîà(åìéôàå  ïåðéà ] éàäáã
àîìò[) àòøàã (êàéäæñøà " 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)è áî íéìäú (
åäé äåöé íîåé" àã ìòå éîò äøéù äìéìáå åãñç ä

äéî÷ àéìéìá ïé÷ìñã ïçáùåúçñø àçáùåú àã 
 ïéøéâñ ååä ìàøùéã àúòùá éæç àú íéìù

á÷ ìè÷ ãë ïåäéúáá"á äë ååä éàøöîã ïåäéøå
äéî÷ ïçáùúå àìéìä éøîàèñø  

 בחצות קם היה המלך שדודבא וראה 
 שוכב או יושב שהיה תאמר שאם ,הלילה
 ,לא ,ותשבחות שירות אומר והיה במטתו

 אקום לילה חצות" שכתוב כמו אלא
 להתעסק בעמידה ודאי אקום ".לך להודות

 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

                                                                                                                                                                                     

באותם שכבר מתו או באותם שהם חיים עתה או באותם שעדיין לא באו לעולם ורבי יוסי תירץ ' פי רסד
שהם יש להם ,  דהיינו אותם שהיו בעולם ומתוחלוקות בין אינון דיתבי במדוריהון בהאי עלמא' בכולהו בב

ואין לפרש דעל אותם שעדין , מדור בעולם הזה בנפש האחוז בגוף אשר בקבר וברוח אשר בגן עדן של מטה
 ).אור יקר(דאי הכי מה בא רבי ייסא להוסיף בין באינון , לא מתו קאמר

 )אור יקר(שהם אותם שעדיין לא נבנו בגוף בעולם התחתון  רסה
מפני שהם מלמטה על ,  תוספת מעלה אל הצדיקים שכבר מתו מאותם שעדיין לא באו לעולםלתת רסו

 ).אור יקר(ורבי ייסא הוסיף אפילו אותם שהם חיים עדנה ', ידי מעשיהם גורמין ההתעוררות וכו
ן אחר חצות אבל הנשמות דהאי עלמא מאי "בשלמא הנשמות שכבר מתו שייך בהם העלאת מ רסז

 ).מ"מ(הם הרי אחר חצות כבר עמדו וניעורו משנתם לעסוק בתורה ן שייך ב"העלאת מ
ב "כ(ם "א. ח מחוייבים לעמוד מחצות לילה לומר שירות ותשבחות"אותם שאינם ת' משמע אפי רסח
 ).א"נ) (ן"מאי) (ק"ח לאפוקי מהרב מז"הרב ר
ה היה רוצה "הקבז הוו אמרי הלולא ו"ועכ, ומן הראוי שלא לקבל שירה כענין מעשי ידי טובעים בים רסט

ומשום דמההיא לית ראיה שלימה דאנא אמינא דדוקא שירה שעל ידי מעשה נס ודאי , בשירתם ומצילם
 ).אור יקר(' ח וכו"לזה אמר ת, אמנם תושבן ושירין שאינם על ידי נס מהיכא



úéùàøá 

38 

 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 והוא .שמו דוד ,הוא המתים מן
 ,]הבוקר [יבא בטרם קרובב מתעורר
 וכנור הנבל עורה כבודי עורה" שכתוב
  ".שחר אעירה

éùáàúééøåàã ïçáùåúå ïéøòø ãåã êë ïéâáå 
 àëìî]éç[ïéîìòì àòø àëìî éîåéá åìéôàå 

 éà àçéùî àëìî ïðú àäã àëìî åäéà àçéùî
 ãåã àåä àééúî ïî éàå äéîù ãåã àåä àééç ïî
 éúéé àì ãò àøôöá øòúà äåä åäéàå äéîù

 áéúëã)è æð íù ( øåðëå ìáðä äøåò éãåáë äøåò
øçù äøéòàáòø  

 היתה ששרה הלילה ותוא כל ,בא וראה
 לזמר העליונים המלאכים באו ,פרעה אצל

 אמר .ותשבחות בשירות הוא ברוך לקדוש
 ועשו לכו לכםוכ ,הוא ברוך הקדוש להם

 שאני למי סימן ,במצרים גדולות מכות
 שכתוב מה )זה( .כך אחר לעשות עתיד

  ."' וגוליםוגד נגעים פרעה את 'ה וינגע"

äøùã àéìéì àåää ìë éæç àú äéáâì úåä 
á÷ì äéì àøîæì éàìò éëàìî åúà äòøôã" ä

ïçáùåúå ïéøéùáâòøà "á÷ ì" åãéáòå åìéæ åëìåë ä
 àðàã ïàîì åîéùø íéøöîá ïéáøáø ïéùúëî

ïéîæ22ãáòîì ãòø øúáì )àã ( áéúë äî
)æé áé úéùàøá (åäé òâðéå" íéòâð äòøô úà ä

åâå íéìåãâ'  
 פרעה ויקרא" ,כתוב מהבא וראה 

 לא שהרי ,יודע היה ניןמ ."' וגולאברם
 שכתוב ,באבימלך שנאמר כמו כאן כתוב

 ,"' וגוהוא נביא כי האיש אשת השב ועתה"
 הרי ,יצחק רבי אמר. דבר לו אמר לא וכאן
 היו שכך ,"אברם אשת שרי דבר על" כתוב

 ,"אברם אשת שרי דבר על" ,לו אומרים
 עם שמדבר כמו עמו מדבר היה לא שהרי

 .יותר ולא רמנא זה בדבר אלא ,אבימלך
 ,אברם אשת שרי דבר על היא הזו המכה

 )הוא(ידע  אז .עמו )זה( מדבר היה ולא
 ויקרא" ,מיד .אברהם של אשתושהרי היא 

 פרעה עליו ויצו. ""' וגוויאמר לאברם פרעה
 להם אדם יקרב שלא כדי .למה ".אנשים
   .להם להרע

 ארץ בכל לו עשו לויה ,"תווא וישלחו"
 אתה כך ,הוא ברוך קדושה לו אמר .מצרים

 אותם תלוה אתה ,לבניו לעשות עתיד

áéúë äî éæç àúäòø) çé íù ( äòøô àø÷éå
åâå íøáàì ' äåä àðî àëä áéúë àì àäã òãé

 áéúëã êìîéáàá øîúàã äîë)æ ë íù ( äúòå
åâå àåä àéáð éë ùéàä úùà áùä ' àì àëäå

à" áéúë àä ÷çöé éáø øîà éãî ì)æé áé íù ( ìò
 ìò äéì éøîà ååä éëäã íøáà úùà éøù øáã
 äéîò ìéìîî äåä àì àäã íøáà úùà éøù øáã

 äîë)ìéìîîã] (ìéìîã[ àìà êìîéáàá )äìîë (
]äìî [>äìîá< àã àùúëî øéúé àìå øîúà àã 

 àìå éäéà íøáà úùà éøù øáã ìò)äåä äìî 
àã( ]ìéìî[äéîò åòø òãé ïéãë )àåä ( äéúúà àäã

 øîàéå íøáàì äòøô àø÷éå ãéî éäéà íäøáàã
åâå ' áø÷é àìã ïéâá äîì íéùðà äòøô åéìò åöéå

 ïåì àùàáàì åäá ùð øá  
à ìëá äéì åãáò äééåì åúåà åçìùéå àòø

                                                                                                                                                                                     

: ב"ר קכז ע"ריש אד' וכן עי). א"נ(מ "א. מכאן נראה לעמוד בעמידה כשאומר תהלים ושארי שירים רע
והוא ללימוד , משמע שתחילה היה תפילה וזה בעמידה והדר יתיב, יתיב בגווייהו ש וצלי צלותיה"קם ר
  .עצמו

כדי שלא לפגום מדתו שהי ארגליה יורדות ,  אפילו שינה שהיא אחד מששים במית הלא השליט בו רעא
 ).א"נ(ימת כמו שלא הפסיק בשינה סוד המות לכך לא נפסקה מלכותו ולעולם קי). אור יקר(מות 

ז לא היה ישן בפנות בוקר כדרך מי שאינו "דהוה קם בחצות לילה גם לא היה ישן כל הלילה ועכ' פ רעב
 ).א"נ(ח "ז. ישן בלילה דבבוקר שינה חוטפתו

וצריך לומר שקודם בתחלת הלילה לקה על ידי , הם מלאכים דקדושה שהם משוררים מחצות ואילך רעג
 ).אור יקר(עליו אחר חצות לילה אמנם אלו נוספו , המלאך שהיה עמה

ואלו לא היו צורך הצלת שרה אלא רשימו לבד ועוד אם יאמרו וכי מלאכים שרים גדולים קדושים  רעד
כמונו ירדו למצרים המלאה גלולים ועוד יתלבשו בלבוש נכרי כדי לנגוע נגעים גדולים לזה אמר להם 

 ).אור יקר(אם כן דיו לעבד להיות כרבו רשימו למה דאנא זמין כדכתיב אני ולא מלאך אני לא שרף 
 ).אור יקר" (על דבר"לפרש מלת  רעה
  ).א"נ(נראה ששמע פרעה קול אומר כן ולא אליו  רעו
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 את פרעה בשלח ויהי" שכתוב ,מארצך
 רבי אמר. ארצו מכל אותם והשִל ,"העם
 ולמה לאברהם הזדמן למה כך כל ,אבא

 של שמם את לגדל כדי אלא .הצטרך
  ,בעולם ושרה אברהם

à íéøöîã"á÷ ì" éåðáì ãáòîì ïéîæ úðà éëä ä
 áéúëã êòøàî ïåì óéæåú úà)æé âé úåîù ( éäéå

íòä úà äòøô çìùáæòø äéòøà ìëî ïåì óéæåàã 
à"íäøáàì äéì ïîãæà äîì êë ìë àáà øçòø 

 äéîù àìãâì ïéâá àìà êéøèöà éàîìå
àîìòá äøùå íäøáàã  

  âô/à  
 ,העולם מכשפי שהם במצריםאפילו ש

 התגדל ,מהם להנצל יכולהיה  לאם אדו
 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
ùð øá ìéëé íäøáà ìãâúà åäééðî áéæúùàì 

ää àìéòì ÷éìúñàå" ã)à âé úéùàøá ( ìòéå
äáâðä øúà ïàì íéøöîî íøáàèòø) ]ð"à [ éàîå

 åìæâ àìã àòãåàì àìà åì øùà ìëå åúùàå àåä
 äøù ìéãá äéì åáäéã ïðúî ïåðéàî íòãî äéðî

àëìîì àäúã(ôø  
 הוא הכל , בא וראה,שמעון רבי אמר

 והדרגות חכמהב כאן ורמז ,חכמה של סוד
 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 בלא
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"
 עונסו הלוך" שכתוב ,כבראשונה בה שנאחז
 בו שנדבק מקום ,"הנגבה" כאן אף ,"הנגבה

 àúîëçã àæø àìë éæç àú ïåòîù éáø øîà
 àúúìã ïéâøãå àúîëçá àëä æîø à÷å åäéà

íäøáà úéçð à÷ãàôø ïåì òãéå ïåäìã àéé÷îåòì 
 àúôúà àìå äéøî éî÷ì áúå åäá ÷áãúà àìå

íãàë åäááôø àúôúà àâøã àåääì àèî ãëã 
àîìòì àúåî íéøâå ùçðá çðë àúôúà àìå 

 áéúë äî àâøã àåääì àèîå úçð ãëã)íù è 
àë ( äìäà êåúá ìâúéå øëùéå ïééä ïî úùéå

äá áéúë äìäà"àâôø 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 ãôø 

é÷á íéé÷úàã àúîëç äéì éæç à÷ãë íéìù àîå
îåé÷á í÷å àúôúà àìåà äáâðä äéøúàì áúå 

 àúéîã÷á äéá ãéçàúàã äàìò àâøã íåøã àã

                                                                                                                                                                                     

  ).א"נ(מ "א. משמע שפרעה עשה לויה לישראל רעז
 ).ד"ב פא ע"ה ח"דע(כאן נכנס אברהם לנסיון של ידיעת הצד הרע  רעח
  .ה"א בשם ספר הדע"לעיל פ ע' עי). ראור יק(לנגבה חסד ודאי ' ממצרים עמקי הקלי רעט

' בשכלו לחקור הנהגתם וממשלתם כנז' וירד אברם ויעל אברם וכיוצא רזא דחכמתא שירד לקלי' פי רפ
  ).א"נ(ח "ז. 'ולא נתפתה ועלה בשלום וצוה עליו פרעה ראש הקליפה שלא יגעו וכו

 .ב"ב ופב ע"ה לקמן פג ע"דע' עי רפא
משמע משם שלא עמד , נפק מניה ישמעאל' כמתא לאברהם וכונח דף עו אמר יהב ח' ג שבפ"אע רפב

ל דלגבי אדם ונח אמר נחית אברהם לעמקייא דלהון וידע לון ולא אתדבק בהו "י. ה"בנסיונו אלא מרע
 ).מ"מ(ה דקאים במהימנותא עילאה כדקא יאות "מ אינו כמרע"אבל מ, כאדם ונח

מ נחש אשת זנונים "דס' הרי הוא נוק) ל"זק וכתבי הארי"הנזכר ברמ" (יין המשכר"שהוא כרם מ רפג
  ).ד"ב פא ע"ה ח"דע(

כל ענין גשמי שבתורה שאנו ' אבל לא נכחיש שממש כך היה הענין וכו, רמז הענין יורה על הנזכר רפד
הכוונה שממש נעשה הדבר ההוא בפועל אמנם המעשה היה לרמוז אל ענין דך , דורשים אותו על דרך רמז
 ).אור יקר(צריך להם ענין גשמי בעולם התחתון מקום שיראה הרוחני עניינו וכך כי הדברים הנסתרים 
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áéúëã)è áé íù ( àëä óåà äáâðä òåñðå êåìä   .בראשונה
]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 ,ואה ברוך הקדוש 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"ääôø ãë éåðáì àã àðååâë 
á÷ àòá" ãáòîì ä)äéì( ]ïåì[ àîò àãç àîò 

 àúéîã÷á åúçð àì éà äéáâì ïåì àáø÷ìå íéìù
 àãéçé àîò ååä àì ïîú ïåôøèöé àìå íéøöîì

äéìéãåôøðååâë  àòøà úáéäééúà àì éà àã à
 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 .מדיםעו מה ועל ,תורה
 ".אשחרך בקרבי רוחי אף בלילה ךיאוית

  .אותו ובארנו ,בארוהו הזה הפסוק

 éáø äéîò äåäå àçøàá ìéæà äåä ïåòîù éáø
 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)ùéè åë äéò ( äìéìá êéúéåà éùôð
êøçùà éáø÷á éçåø óàæôø äåî÷åà àø÷ éàä 

äéì àðîé÷åàå  
 כשהוא ,האדם נפש , בא וראהאבל

 .למעלה ועולה ממנו יוצאת ,למטתו עולה
 אחד כל אין ,עולות לןושכ תאמר ואם

 הנפש אלא ,המלך פני את רואה ואחד
 שםור רק הגוף עם בה נשאר ולא עולה

 והנפש. הלב חיות של המדה של )נשימה(
 לדרגות דרגות וכמה .לעלות ורוצה הולכת

 ãë ùð øáã àùôð éæç àú ìáà ÷éìñ
äéñøòìçôø àîéú éàå àìéòì à÷ìñå äéðî ú÷ôð 

 àëìî éôà éîç ãçå ãç ìë åàì ïà÷ìñ åäìëã
à÷ìñ àùôð àìàèôø éãäá äá øàúùà àìå 

åîéùø ãç øá àôåâöø) åîéùð(  àèñ÷ã
àúåéçãàöø àéòáå àìæà àùôðå àáìã 

                                                           

וכניסת האיש ההוא בהם ' כענין העופרת שיצטרף בו הכסף כן צירוף הקדושה על ידי השלטת הקלי רפה
וטעם לזה הוא כי בהיות שלא נכנס ', וכשיתבחן שם ויצא כזהב נקי אז הוא חלק ה' כענין בחינת איוב וכו

אותם הנצוצות , אמנם בהיותו נכנס ביניהם. ונים ונבחן שם עדין נצוצות החצונים מעורבים בובתוך החצ
ועניין זה היה סבה אל נסיונות . ויוצא משם נקי כזהב הנקי וככסף הצורף, הרעות כלות ואובדות שם

לך לך עד שזה טעם אל , היו פועלות בו קצת, להיותו יוצא מתרח שקוע בתוך החכמות החצונות, אברהם
 ).אור יקר(מארצך 

 ).הערת הזוהר(א ”סא ע רפו
אור (ה "שהנפש באותה שעה היא מסתלק להקב, ה אמר"וכנגד הקב, כלומר נפשי איוה אותך בלילה רפז
 ).ה' ב סי"יקר ש
שהרי כמה , ואין זה מן הדוחק, מורה שבעת סילוקו אל המטה היא מסתלקת,  לא קאמר כד נאים רפח

אם כן מי שאינו ישן כל , שאם לא תאמר כך, וצריך לפרש כן, פילו נפשרשעים שהם חיים ואין להם א
נפשו , שאף אם לא ישן האדם, אלא צריכים אנו לומר. זה ודאי דוחק, אין נשמתו עולה לתת חשבון, הלילה

 .ז"ב ושם בשם הרמ"לקמן קכא ע' ועי). אור יקר(היא מסתלקת בעת סלוקו אל מטתו 
 ).ז"רמ (טנות שהוא רשימו דנפש דגדלות הנכנסת כשנולד הוא הבל דגרמי והוא נפש דקרפט
  ).א"ד(נשאר אצלו בעת שינתו רשימת מקום הכלי שחיות הלב והנפש בו תמיד  רצ

 כמדתו נהא להיותו כבראשו"שעתה חזר ז' ל מדת החיים פי"ר' וכו ביאור מילת קיסטא דחיותא רצא
מוחין ושום אבר מן גופא רק חלק עשירי ' אין בה בחי' ונוק' וכוק בלבד "שלא היו בעת אצילותו רק ו

חיות רק אותו חלק העשירי מן החיות שהיה לו שהוא '  אין בו בחי'וכו המעשרה חלקים שיש לה בגדלות
ק ובמלכות שבו וזהו ביאור "ואז נחלק אותו החיות שאינו רק חלק העשירי בלבד ונחלק בו' מגיע לנוק

מדה קטנה דחיות האדם בלב כמו הבלא דגרמי והנפש ). א"ד(מדה וכלי ). ב"כ נה ע"שעה (קיסטא דחיותא
 ).א"נ(ב "הרש. הטמונים ומכוסים באויר כמו ביב הקמור' קימרין קלי' פוגעת בכחות הטומאה ופי
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קליפות ב ופוגשת משוטטת היאו .לעלות
 ,טהורה היא אםו .מאהוהט אורות של

היא  ואם .למעלה עולה ,ביום נטמאה שלא
 בהם ונדבקת ביניהם נטמאת ,טהורה לא

 ,דברים לה מודיעים ושם .יותר עולה ולא
 .קרוב זמן של דברים מאותם ונדבקת

 לה ומודיעים עליה שצוחקים ולפעמים
 כל וז כדוגמא הולכת ואז ,כוזבים דברים
 .למקומה ושבה ,האיש שיתעורר עד הלילה
 הוא ברוך שהקדושהללו  הצדיקים אשרי
 מן שישמרו כדי בחלום סודותיו להם מגלה
 שמטמאים העולם רשעי לאותם אוי .הדין

  .ונפשם עצמם

à÷ìñìáöø úàèù à÷ìñì ïéâøãì ïéâøã äîëå 
 ïéøéäè ïéøîå÷ éðäá úòøòúà àéäå

àúåáàñîãâöøà  úáàúñà àìã úàéëã àéä é
 úáàúñà úàéëã åàì éàå àìéòì à÷ìñ àîîéá
 ïîúå øéúé à÷ìñ àìå åäá ú÷áãúàå åäééðéá

 ïéìî äì éòãåî]éäéàå[ )å( ïéìî ïåðéàî ú÷áãúà
áéø÷ ïîæããöøäá ïéëééçã ïéðîæìå äöø äì ïéòãåîå 

 àéìéì ìë àðååâ éàäë àìæà ïéãëå ïéáéãë ïéìî
ùð øá øòúéã ãòåöøäøúàì úáàúå  ] ïåðéà ïéàëæ

á÷ ïåì éìâã àéé÷éãö" ïéâá àîìçá äéìéã ïéæø ä
ïåøîúñéãæöøàðéã ïî [ àîìò éáééç ïåðéàì éåå 

åäééîøâ ïéáàñîãçöøåäééùôðå èöø  
 כשעולים ,נטמאו שלא אותםבא וראה 

 אותן כל בין ונכנסת עולה הנפש ,למטתם
 .בהן נדבקת ולא ועולה ,בראשונה הדרגות

 כפי להועו ומשוטטת הולכת כך אחר
 נראית ,לעלות שזוכה הנפש אותה. דרכה

åáàúñà àìã ïåðéà éæç àúù é÷ìñ ãë 
 éðä ìë ïéá úìàòå à÷ìñ àùôð åäééñøòá

ïéâøãàù) ïéâøãå( àìå à÷ìñå àúéîã÷á 
áìå åäá ú÷áãúà à÷ìñå úàèùå àìæà øú

äçøåà íåôëáù à÷ìñì úëæã àùôð àéää 

                                                                                                                                                                                     

עליה זו היא מפני שהנשמה מקור חיים לרוח והרוח מקור חיים לנפש והנפש מקור חיים לנשמה  רצב
 ).אור יקר] (@ן"דרך מ[

כסויים שהם ' עליונות ומלת קומרין פי' נות שהם מכסה וקליפה לטהירין שהם האורוכוחות חיצו רצג
  ).א"ד(ש סכתה בענן "מכסים האורות בעת תגבורתם כמ

כ מכריזים אותם אפילו לחצונים ומפני "הדברים הנגזרים מלמעלה בתחלה נגלים אל הקדושים ואח רצד
 לפיכך אין מכריזין אותה לחצונים אלא שהדבר תלוי אם תתבטל הגזירה אם לא תתבטל לפי התשובה

קרוב להיותם שהם תחתונים יותר ואינו יודעים הדברים אלא קרוב להיותם ולכך ימצא חלום חצוני יותר 
. ואפשר תתבטל הגזרה, מפני שבהיות הגזרה בקדושה תלוי בתשובה, צודק לעתים ממה שימצא פנימה

אמנם . יזה דבר להודיעה להטעותה בחלום צודקוזה כשיש להם א, אמנם החוצה אינה תלויה בתשובה
כי אין בחלום דבר שיורה ממש על , והכוונה שאפילו חלום בפתרונו כוזב, לפעמים מודיעים אותה כזבים

 ).אור יקר(מציאותו אלא במראה ומשל וחידה וצריך פתרון ובזה כוזב גם כן 
 .)א"ד(שהם משחקים עם אותה הנשמה ומודיעים לה דברים כזבים  רצה
והישן אחר , ה בא לגן עדן של מטה"שאחר חצות אין שעשוע זה לנפשות מפני שהקב, בחצות לילה רצו

וכל חלום שהוא אחר חצות , כי הנפש היא נאחזת בחצונים,  אין ממש בענייניו, החצות אפילו צדיק גמור
 ).אור יקר(אין בו צדק 

 ). יקראור(הם יודעים בחלמם גזרה עליונה ומתענים ושבים בתשובה  רצז
 ).אור יקר(במעשים רעים ביום  רצח
 ).אור יקר(בלילה בעת סלוקה  רצט

 ).אור יקר(שלא פגמו ביום  ש
שהם תהו בהו , קליפות' שאין מעבר מן העולם הזה הגשמי אל הרוחני אם לא יעבור ג, החצונים שא
 נפש בדקות ששם אחיזת הנפש בסוד, כ נוגה לו סביב"ואח, שהם רוח סערה ענן גדול ואש מתלקחת, חשך

ולא שיכנס , ורוח נכנס בגן עדן של מטה על ידי הנשמה, ושם דבקות הנפש בסלוקה, במדור זה התחתון
אמנם אחר . ולא שיסתלק יותר, וישיג שם שיעור נועם השם הנגלה שם לבד, ממש אלא נכנס בדקות ההוא

ת ממנוחת הרוח ולכך חצות השעשוע היא בסוד הרוחות בגן עדן ושם מנוחת הנפשות קצת שהם מתעדנו
להיות מנוחת השעשוע קודם , בכל האי שמעתא לא קאמר רבי שמעון רוחא ונשמתא אלא נפשא לבד

במנוחה זו מגרשים נפשות ורוחות ונשמות אשר . ואחר חצות במדור הרוח, החצות במדור הנפש לבד
 ).אור יקר(בעולם הזה שיבואו לעסוק בתורה 

 ).אור יקר(כפי בחינתה ומדרגתה דאית נפש ואית נפש ' וא' היינו בסוד מנוחת הנפש כל א שב
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 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
 אורות 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

ïéîåé éôà øáñã éî÷ úàéæçúàâù ú÷áãúàå 
àúåòøáãùàúáåàéúá äàæçúàì 23äàìò äù 

äéìëéäá àø÷áìå àëìî íòåðá éîçîìåù àãå 
à÷ìåç äéì úéàã ùð øá àåäæùøéãú çù àîìòá 

éúàãèù àùôð àéä àãå )àôéñëã] (àôåñëã[éù 
 äìéã]à÷ìñ ãë[á÷á " ä)øéãú ( ú÷áãúà àìå

 àðéæ øúá úìæà àéäå ïéðøçà ïéøéäè ïéðéæ éðäá
àùéã÷àéù )àøúàá( ]àøúà øúá[ ïîúî ú÷ôðã 

 áéúë êë ïéâáå)è åë äéòùé ( êéúéåà éùôð
 øúá äàúôúàì àìå êøúá óãøîì ïéâá äìéìá

äàøëåð àøçà àðéæáéù  
 ששולטת הנפש זו "נפשי" ,בא וראה

 ]ולטתש [הרוח .הדרגה אחר ורודפת בלילה
  אויתך נפשי" שכתוב ,ביום

 äìéìá àèìù éäéàã ùôð àã éùôð éæç àú
 éùôð áéúëã íåéá çåø àâøã øúá óãøîì

êéúéåàâéù  
  âô/á  

 אף" .בלילה ששולטת הנפש זו ,"בלילה
 ששולטת הרוח זו ,"אשחרך בקרבי רוחי
 הן] האלה[ דרגות ששתי תאמר ואם. ביום

 ןוה ,אחת דרגה הן שהרי ,כך לא ,רודיבפ

 óà äìéìá àèìù éäéàã ùôð àã äìéìá
 àèìù åäéàã çåø àã êøçùà éáø÷á éçåø

ïéâøã ïéøúã àîéú éàå àîîéáãéù àãåøôá ïåðéà 

                                                                                                                                                                                     

דהיינו הסברת פנים העליונה פני הספירות העליונות שהם , שר ההפנים שהוא נקרא סבא אפי יומין שג
 ).אור יקר(מים עליונים 

 ).אור יקר(החכמת עצמה וכוללת עצמה בו , אחר כך שד
 השקה היא נכללת שם ומשם היא משגת נועם וכן היא מרוב, להתדבק ברוב החשק התחתון בעליון שה

 ).אור יקר(ת "דהיינו אור הבינה המתגלה על ידי הת' ה
 ).אור יקר(מלכות  שו
 ).אור יקר(מתגלה למטה והוא משתעשע בו ' היינו היות נועם ה שז
 ).אור יקר(בין בחייו בין במותו  שח
 ).אור יקר(בינה  שט
  ).א"ד(שתאותה  שי

ה כן בעת "כי אותה הנפש כשביום אין חשקה אלא בענייני הקב, לילהכמעשיה ביום כן מעשיה ב שיא
והאדם שביום יעסוק קצת כך וקצת כך , הסתלקה בלילה אין לה נטיה בין הרעים שבין המחיצות הנזכרות

מכאן קשה ##*@תהיה בלי ספק גם בעת העליה נוטה אל הצד כפי מעשיה , ויהיה לו נטיה אחר הבלי הזמן
לא תזכה אל המעלה הזאת אלא אותה הנפש שהיא חשקה כל היום ובכל רגע אל עבודת ועת האמר כי : לי

קונה כי אחר שכן הוא לא תטה ימין ושמאל בעת עלייתה עד הגיעה אל מחוז חפצה אמנם אותה אשר 
תטה מדרך העבודה אל ענייני העולם הזה אם מעט ואם הרבה לא יההי לה כלל מהמעלה הזאת ולא נאמר 

כתעלה אלא לא תעלה כלל וזה שאמר ודא היא נפשא " שם כמדתה כאן שתטה קצת ואחשתהיה מדתה 
ה תדיר כעניינו ביום אמנם אשר "כלומר מעלה זאת הנזכרת היא אל הנפש דכסופא דילה כד סלקא בקב

 ).אור יקר(יפסיק חשקה לא תשיג מזה כלל 
  ).א"ד(' מיני אורות אחרים שהם צד הקליפה חיצוני שיב
, ת"וחשק המלכות להדבק בת, ות מדת לילה רוח שליט ביממא היינו תפארת מדת יוםהיינו המלכ שיג

וחלק ממנ ההוא נפש האדם לכך אמר אויתיך , שהיא מדת לילה, כנגד המלכות" נפשי"ושיעור הכתוב 
גם כן רוח שהיא חלק , ואינו באדם לפעמים, ת מדת יום"בלילה דהיינו עת סילוק הנפש מהגוף שהיא הת

 ).אור יקר(רך דהיינו בשחר ביום שהוא זמן שליטתו אשחרך ת אשח"הת
ת "מפני שזכר ונקבה דהיינו ת, אלא מדרגה אחת הם' שהם תרין דרגין ועוד שםה בפירודא וכו] לא[ שיד

כי כענין ' הם תרי דרגין בחבורא חד וכו' גם בענין המדות עצמם וכו' ומלכות תרי פלגי דגופא נינהו וכו
אור (ים עם היות שאנו אומרים דא שליט ביממא ודא שליט בלילא אין להם פירוד השרשים כן עניןה ענפ

 ). יקר
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 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

 אחד רצון ,להכ מן שלם ,קדוש נקרא
  .הוא ברוך לקדוש

 ïéøú ïåðéàå ïåðéà ãç àâøã àäã éëä åàì
åäééìò àèìùã äàìò ãçå ãç àøåáçáåèù 

åäá ÷áãúàåæèùäéá ïåðéàå æéù) ïåø÷àå (
]úàéø÷úàå[äîùð çéù àæøá ïà÷ìñ ïéâøã åäìëå 

àúîëçãèéù ìëúñé ïéâøã ïéìà ïìëúñî ãëã 
åäá ìééò äîùð éàäå äàìò äîëçá ùð øáëù 

 ùð øá àåää ïéãë àèìù éàä ãëå äá ï÷áãúîå
ùåã÷ éø÷ààëùàìëî íéìù áëùàãç àúåòø âëù 

á÷ éáâì"ä  
 היאו ,תחתונה התעוררות היא הנפש

 בה אוחז והגוף ,אותו וזנה בגוף סמוכה
 ונעשית נתקנת כך אחר .בגוף וזהאח והיא
 הנפש בהתעוררות רוח עליה להשרות כסא

ôð"äàúú àúåøòúà éäéà ùãëù àëéîñ àãå 
 úãçàúà àéäå äá ãéçà àôåâå äéì úðæå àôåâá

àôåâáäëùúð÷úúà øúáì åëù úãéáòúàå 
åøòúàá çåø äìò äàøùàì àééñøë éàäã àú

                                                                                                                                                                                     

ת ומלכות כן "וכמו שהבינה קושרת ומייחד ת, ת ומלכות"היינו הנשמה והיא כעין הבינה על ת שטו
אור (הכוונה שהם מתנהגים למטה כרצונה " שלטא עליהו"ואומר . הנשמה היא קושרת ומייחדת רוח ונפש

 ).יקר
וכן ממש הנשמה נהנת ממעשה המצות העולה ' וכו, כי הבינה צריכה התעוררות מלמטה מהמלכות שטז

ולכך אתדבק בהו ממש הנשמה היא מתדבקת ברוח ונפש לסבת התועלת הנמשך לה , אליה מהנפש והרוח
 ).אור יקר(וכחה בהם לסבהה נזכרת , מהם

ת ומלכות ומציאותם בבינה להיותם "ת התדהיינו כענין דבקו, בנשמה" ביה", רוח ונפש" אינון" שיז
ואף כן נפש ורוח דבקי בנשמה ומציאותה בה להיותם שואבים ממנה , שואבים שפע וחיות עליון ממנה

 ).אור יקר(חיות עליון 
שמה יעיד על מציאותה מבינה כענין ונמשת שדי תבינם וכענין נשמת כל חי שהיא הבינה והיא  שיח

 ).אור יקר(נשמה וכן ה, נשימה וחיות לתחתונים
ונודע מכללות האצילות כולו בחכמה וכן ', ה והחכמה סוד י"היינו שנפש ורוח ונשמה הם סוד הו שיט

וזה שאמר דכד מסתכלאן או מסתלקאן אינון דרגין יסתכל בר נש בחכמה עלאה , החכמה מתפשטת בהם
כ הוא מציאותה בהם "ג' ביה "כ וכן מציאות הו"ראשונה והיא מציאותה בהם ג' ה בה"והטעם כי מציאות ו

  ).אור יקר(
הנשארות ' וכאן הפך הענין ואמר הב. ואתדבק בהו' והב, היותם הם בה' הא', בחי' למעלה נקט ב שכ

והענין כי היותם בו ירצה על . כענין ואתדבק, ומתדבקאן ביה' והב, כענין אינון ביה, שהם נשמתא עייל בהו
ודבקות , וזה שאמר ואינון ביה או נשמתא עייל בהו, מלכותת ו"ת ומלכות בבינ האו בינ בת"הכללות ת

לכך לעיל קאמר , והכללות סבת קבלת האחד מחבירו ההתעוררות או השפע, היינו האחד בחבירו להשפיע
, והפסיק בין זה לזה בענין החכמה' דהיינו נשרשים בה וכו" ואינון ביה"והסיבה , ואתדבק בהו להשפיעם

י התפשטותה בהם ודבקותם בה "ה גורם התפשטות הנשמה בהם מפני שעמטעם שמציאותם אשר בחכמ
 ).אור יקר(יש לה כח לעלות אל החכמה בסוד הדעת הקושרם 

 ). אור יקר(מהיכל קדש הקדשים ועיקר בחכמה , מצד החכמה והבינה ששם הקדש כנודע שכא
 ).אור יקר(נפש רוח ונשמה ' בכל כלל הג שכב
רוחא חד , שלים מכל מצד הבינה, ואפשר קדוש מצד החכמה. דהשהרי הנשמה כוללת הכל אל העבו שכג

, הוא משתלם במעשיו בקדושתו, בענין שמה שאין לו חלק מהספירות כגון חכמה וכתר, מצד הכתר
 ).אור יקר(מכתר ' מחכמה וברעותא חדא וכו

עולם כלומר מה שהוא מתהווה מהזווג בעולם העשיה שהוא התעוררות תחתון וכמו שיש רוחניות ב שכד
העשיה שהוא נפש לעשיה כן נפש סמיכא בגופא וזנת ליה ממש כענין השרשים כן ענין הענפים ומפני היות 

לכך היא אתאחדת בגופא ולא ממש בגופא רק בקוסטא דחיותא , תועלת נמשך לה מהגוף ממעש ההמצות
 ).אור יקר(דקאמר לעיל והיא כסא אל הרוח  

 ).מ"מ(אצילות גופא לגבי מלכות ד' הבריאה נק' פי שכה
אלא זכה נותנים לו נפש זכה יתיר נותנים בו רוח והיינ , אין אדם זוכה אל שלשלתם בבת אחת שכו

וכיצד יהיה תיקון , ולבתר אתקנית בתיקון הכשרות כדי שתקבל עליה הרוח וזה שאמר לאשראה עלה רוח
אור ( הנפש והגוף זה באתערותא דהאי נפש דאתאחיד בגופא במעשה התורה והמצוה שעסק זה על ידי

 ).יקר
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 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( ששי נמצא .הטמונים כל טמונת
 וכשתסתכל .עליהם לעליון וכסא ,לכסא

 ,הזה בדבר החכמה סוד תמצא ,בדרגות
 והזדוגמא  בלהדביק חכמה היא והכל

  .יםומסת דברים

 áéúëã äîë àôåâá úãéçàúàã ùôð) áì äéòùé
åè (éð÷úîã øúáì íåøîî çåø åðéìò äøòé ãòæëù 

 ãéáòúà çåø àäã äîùð àìá÷ì ïéðéîæ åäééååøú
 äîùð éàäå äéìò äàøùàì äîùð éáâì àééñøë

äàìò àîéúñ éäéàçëù ìëã àøéîè àìë ìò 
 úéàã çëúùà ïéøéîè)äì (àééñøëèëù àééñøëì 

ò éáâì àééñøëå ìëúñú ãëå åäééìò äàì
ïéâøãáìù àìëå äìî éàäá àúîëçã àæø çëùú 

 à÷áãúàì àúîëç àåä]éàäá) [éàäë( àðååâ 
ïéîéúñ ïéìî  

 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 àúàìù ùôð )ã( äàúú àúåøòúà éäéà
 àðéöåáã àøåäðã àðååâë àôåâá äéá à÷áãúàã

àîëåà éäéàã äàúú àøåäðãáìù ú÷áãúà 
äìéúôáâìù) àééñøåë úãéáòúà( ùøôúà àìå 

úð÷úúà àìå äðîãìù úð÷úúà ãëå äá àìà 
 äàìò àøåäðì àééñøë úãéáòúà äìéúôá

àøååçäìùëåà àøåäð àåää ìò àééøùã àîåìù 
 àåää úãéáòúà åäééååøú ïð÷úúî ãë øúáì

àøååç àøåäðæìùäàîéúñ àøåäðì àééñøë çìù 
 àåää ìò àøùã äî òãééúà àìå éæçúà àìã

íéìù àøåäð ïéãëå àøååç àøåäðèìù øá àåä êëå 
àìëá íéìù åäéàã ùðîù äîë ùåã÷ éø÷à ïéãëå 

                                                                                                                                                                                     

אמנם , הן אמת שניהם צריך שיתקנו כדי שיזכו אל הנשמה מפני התועלת הנמשך לשניהם ממנה שכז
 ).אור יקר(י הרוח מאירה בנפש "הכסא אליה הוא הרוח לבד וזה שאמר דהא רוחא אתעביד כורסייא וע

ם הנמשכים בכל אמנם נכללת בה החכמה והכתר בסוד החיים העליוני, הנשמה היא מבינה שכח
טמירא , עילאה על כולא מצד הכתר, וזה שאמר איהי סתימא דהיינו מצד החכמה, המדרגות מאין סוף

ומדרך זה יוכל האדם למצוא קשר הספירות העליונות נפש . דטמירין מצד החיות העליון הנמשך על ההגון
וזה שאמר , ים המעמידים הכלאפילו החיים הנצחיים הנעלמ, ובה כלל הכל, נשמה בינה, ת"רוח ת, מלכות

 ).א"נ(לפי שמקורה מהבינה ). אור יקר(וכד תסתכל בדרגין 
 ).א"נ(הנפש היא כסא לרוח והגוף הוא כסא לכסא והרוח כסא לנשמה  שכט
 ).אור יקר(והכל נכלל באדם הכשר  של

 ).הערת הזוהר(ב ”לעיל עז ע שלא
 ).א"נ(מלכות  שלב
 ). אור יקר(גוף  שלג
 ).א"נ(א במצות ומעשה התחתונים " כתיקון וקשוט' אין למ שלד
 ).א"נ(ת "ת שלה
 ).אור יקר(נפש  שלו
 ).אור יקר(רוח  שלז
  ). אור יקר(נשמה  שלח

  ).א"נ(ח "ז. כסא לבינה' ת והמ"הבינה והת
אור (אם יחסר אחד מהם , ואין שלימות אל הנר, שהכל אחדות אחת ונר אחד, עוד כוון אל אחדותם שלט

 ).יקר
והטעם שאינו נקרא קדוש אלא בסוד הנשמה וקרא כתיב לקדושים , לםאינו שלם אם לא יכלול כו שמ

אור (ה אלא באלו השלמים הכוללים הכל "נראה שאין חפץ להקב, אשר בארץ המה ואדירי כל חצפי בם
 ).יקר
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 øîà úàã)â æè íéìäú ( õøàá øùà íéùåã÷ì
 äîä>åâå' <)öç ìë éøéãàåíá éô( àã àðååâë 

äàìò àæøá  
 ,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 נשמהה 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
 ונדבק 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 שתסתלקכ ,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

äáâðäàîù )è íù ( çåø ìéá÷ã>øúáì<) >ð"à <
ãò ( ïéãë äîùð åâ à÷áãúàì ÷éìñã)æ íù ( ïáéå

åäéì çáæî íù" éäéàã äîùð àéä àã íúñ ä
 éòáã òãé øúáì ïéîéúñ ìëã àîéúñ

)àôøèöàì] (àôøúàì[ïéâøãá àøèòúàìå áîù 
 äîéøöî íøáà ãøéå ãéî)é áé úéùàøá (

ïéøéäè ïåðéà åâ àúôúà àìå ïîúî áéæúùàåâîù 
ë äéøúàì áúå óéøöúàå ãéî óéøöúàå úçðã ïåé

 íéøöîî íøáà ìòéå)à âé úéùàøá ( éàãå ÷éìñ
 äàìò àúåðîéäîá ÷áãúàå äéøúàì áúå

 áéúëã)àøáùè áé úé (äáâðäãîù ïàëî 
 ÷áãúàå äàìò àúîëç íäøáà òãé äàìäìå

á÷á"àðéîé ãéáòúàå ääîù íøáàå ïéãë àîìòã 
 áäæáå óñëá äð÷îá ãàî ãáë)áé âé úéùàøá (

îã àøèñá ãàî ãáëçøæåîù àøèñá äð÷îá 
áøòîãæîùíåøãã àøèñî óñëá çîù áäæá 

ïåôöã àøèñîèîù àáà éáøå øæòìà éáø åúà 
 éåå øîàå àáà éáø äëá éåãé å÷ùðå àéøáç åäìëå
 àøåäð øéäðé ïàî àîìò ïî ÷ìúñú ãë éåå
 ïéìî ïéòîùã àééøáçã ïåä÷ìåç äàëæ àúééøåàã

                                                           

ב ”הכתוב משמו בפנחס ריז ע' א בגי”דרגין ארזי לבנון ביה עיין עד ע' ה ומה שאמר חמש"עיין בשל שמא
  ).א"ד(א "ת ז"ו שקורא לתולפי דרכנו למדנ

דהיינו ). אור יקר(מפני שעד עתה כיון שלא נצטרף לא היה מעוטר בספירות להיותו מרכבה אליהם  שמב
ז לא "ועכ, להתבונן בהם ולהכיר את כולם, והחיצונים' לרדת בכל מדרגות הקלי, שצריך להתנסות גם בזה

 ).ד"ב פא ע"ה ח"דע(נס לשלום וייצא לשלום ויכ, שלא יהנה מהם מאומה, כך, ידבק בידו מאומה מן החרם
  ).א"ד(תוך אותן אורות כוחות חיצונות כנזכר  שמג
ואחר שירד אברהם אליהם ועלה לא ' מטמטמים הלב לבל יכנס פנימה להשיג ידיעתו יתב' שהקליפו שמד

  ).א"נ(ח "ז. 'היה בהם כח לטמטמו אלא ידע וכו
דם ירידתו למצרים לא נעשה מרכבה אלא נכלל כיון שנצטרף ויצא טהור נעשה מרכבה לחסד וקו שמה

 ).אור יקר(בנפש ורוח ונשמה 
' ת שנק"ה בת"ה ושם מ"מ' מאד גימ' פי). אור יקר(מאד אדם , ת שבו"מצד הת, בסטרא דמזרח חסד שמו
 ).מ"מ(מזרח 
' ששם מקנה בסוד זה הים גדול ורחב ידים שם רמש וגו, מסטרא דמערב חסד מצד המלכות שבו שמז

 ).מ"מ(ן שהיא מלכות "ב' נ מקנה היא בהמה גי"א, אשת חיל' ומלכות נק, מקנה הם החיילות' פי). אור יקר(
 ).אור יקר(חסד שבחסד ששם הלובן והכסף  שמח
אור (בחינות המרכבה שבה ' חסד מצד הגבורה אשר שם הזהב והאודם והיינו שכלל החסד בכל ד שמט

 ).יקר
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êîåôî ïéìà àúééøåàã  
 ,בכתו מה בא וראה ,שמעון רבי אמר

 .ודרגתו מקומו את דולפק ,"למסעיו וילך"
 זו ,המסעו מי ,למסעו כתוב, "למסעיו"

 .בראשונה לו שראויה הראשונה הדרגה
 שלמה אבן" שם וכתוב ,"מסעו" כאן כתוב
 ,ודאי שלמה אבן בארנו והרי ".נבנה מסע
 כל ,"למסעיו וילך. "שנתבאר כמו מסע
 כמו ,דרגה אחר דרגה הדרגות אותן

  נגבמ" ,שנאמר

 áéúë äî éæç àú ïåòîù éáø øîà)â âé íù (
äéøúà ã÷ôîì åéòñîì êìéåðùéåâøãå àðù 

åéòñîìáðù  àâøã àã åòñî ïàî áéúë åòñîì
äàîã÷âðù àëä áéúë àúéîã÷á äéì éæçúàã 

 íúä áéúëå åòñî)î"æ å à ( òñî äîìù ïáà
òñî éàãå äîìù ïáà àðîé÷åà àäå äðáðãðù 

åéòñîì êìéå øîúàã äîëäðùâøã ïåðéà ìë  ïé
áâðî øîúàã äîë àâøã øúá àâøã  

  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 ãòååðù )â âé úéùàøá ( àð÷úàì
íéìù àãåçéá ïåì àøáçìå äéøúàæðù áâðî àäã 

àúîëçã àæø çëúùà ìà úéá ãòåçðù à÷ãë 
 äìçúá äìäà íù äéä øùà íå÷îä ìà úåàé

)íù (äá äìäà"á àã äìäà ïàî àìà úéèðù 
íéùø åú ïøîàãë äîìù ïáàñù íå÷î ìà øîàå 

 áéúëã äðåùàøá íù äùò øùà çáæîä
)æ áé úéùàøá (åäéì" ïéãëå åéìà äàøðä ä

àø÷éåàñùåäé íùá íøáà íù "äáñù ) âé úéùàøá
ã (àúîéìù àúåðîéäîá ÷áãúà ïéãë  

                                                           

 ).אור יקר(חסד  שנ
 ). אור יקר(ממלכות  שנא
ו כתיב ובמתיבתא "ב ומגבעות אמר רב מתיבתא מלא וא”תימה כי אינו כתוב כך ובפרשת בלק רג ע שנב

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"ין פנחס רנלמסעיו כתיב וכן ויהי ריב דלקמן וכמוהו רבים ועל קבלתם רב כתיב הדרשה תדרש ועי

  ).א"נ(ב "הרש. מ על כלת משה"זו ותירוצה בר
 ).אור יקר(והיא נקרא מסע כדמסיק מסע נבנה שנסעה ממקום למקום , היינו המלכות שנג
היותה נוסעת ממקום , אבן שלמה בשלימות אלא על ידי מסע' כלומר לא נעשת המלכות הנק שנד

 ומפני שאברהם כלל אותה בשלימותה קראה מסע למקום נמצאת שהיא נקראת מסע בבחינת השלימות
 ).אור יקר(

 ).הערת הזוהר(' ו' ג סוף פ"הגלגולים דף ו סע' פירושו בס' עי שנה
ז כיון לקשר העליונות "וזהו וילך למסעיו רבים דרגא בתר דרגא עד שהגיע למדתו מדת החסד ואח שנו

קנא אתריה ולחברא לעליונות ביחודא כ מנגב ועד בית אל לאת"וליחד וזהו הלוך ונסוע הנגבה ואח' במ
 ).א"נ(' שלים עם המ

רזא . א היינו סוד הבינה המעלים את החכמה"ר אשתכח רזא דחכמתא דז"פירוש גם שלא זכר ג שנז
 ).א"נ(דחכמתא והיחוד שלים 

  ).א"נ(רמז לכתר  שנח
מעלה שהיא מצד החסד המתפשטת ענפיה כלפי ' שלמות המלכות אל הייחוד הוא בהיותה נקראת ה שנט

א היינו מנגב ועד בית אל והיינו שלימותה ולפיכך אמר "ולכך אהלה בה, כי משם לה תיקון זה, מדצ החסד
 ).אור יקר(שהיא אבן שלימה 

 ).אור יקר(רצה לפרש המלכות בבחינה יותר נגלת  שס
ם קיי' מ מג"ת אל חסד עולם בינה ג"ת' אל עולם ה' השפיע בשם זה ה. וקרא זה אל זה' ויקרא מל שסא

  ).א"נ(
 ).אור יקר(ראשונות וכלל הכל במלכות ' עולם בינה כוללת ג, אל חסד. @אל עולם: המשך הפסוק שסב
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 ,למעלה ממטה עלה בראשונה ,בא וראה
 'לה" וכתוב ,"אברם אל 'ה וירא" שכתוב

 כמו הראשונה הדרגה וזו ,"אליו ההנרא
 וכתוב ,נבנה מסע( שלמה אבן שאמרנו
 ,"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 כאןו. כראוי במקומו נדבק
 .העליונה החכמה 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

 זה מה ".נהובראש שם עשה אשר המזבח
 ממטה אותה שהעלה ,"שם עשה אשר"

 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

÷éìñ àúéîã÷á éæç àúâñù àìéòì àúúî 
 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 øúáìåãñù 

 äé÷ìåç íåøãá øèòúàã ãò àâøã øúá àâøã
äìî íéúñ øúáì äéáãòåäñù øîàå ÷éìñ ãë 

åäéì"ìéèð ïîúîå äàìò àîìò àã íúñ äåñù 
 àìë ÷áãúàå àúúì àìéòî úéçðå ïéâøãá

àáäéøúæñù ìëúñú ãë àëäå úåàé à÷ãë 
ïéâøãáçñù äî äàìò àúîëçã àæø çëùú 
 áéúë)â âé úéùàøá ( àøèñî áâðî åòñîì êìéå

äàìò àîìòã àúåøéù àðéîéãèñùàîéúñ òù 
à÷éîòàòùàìéòì áòùóåñ ïéà ãò âòù àâøã úéçðå 

 àâøã øúá)ãò ( ìà úéá ãòå áâðî)íù ( àìéòî
 áéúëå àúúì)ã íù ( íùá íøáà íù àø÷éå

åäé" ääéøúàá àãåçé ÷áãàãòù úåàé à÷ãë 
 áéúëã)íù ( íù äùò øùà çáæîä íå÷î ìà

 àúúî äì ÷éìñã íù äùò øùà éàî äðåùàøá
 ïéâá àúúì àìéòî ïéâøãá úéçð àúùäå àìéòì

äãé àì ïåðéàå ïéàìò ïéâøã ïåðéàî éãòú àì à
 à÷ãë àãç àãåçéá àìë ãçéúéå äðî ïåãòé

úåàéäòùãò ÷ìåç äåäå íäøáà øèòúà ïéãë  äéá
                                                           

 ).אור יקר(תחלה עלה ממטה למעלה ונכנס דרך הפתח  שסג
 .ה"א בשם הדע"לעיל פ ע' עי שסד
 ).א"נ(סתם בינה ומתמן נחית ' סתם ויבן שם מזבח לה' אמר לה שסה
 ).אור יקר( בית אל היינו השתא דקאמר מנגב ועד שסו
 ).אור יקר(במלכות  שסז
 ).אור יקר(לתרץ שבמדרגות אלו כלולות כל האצילות כדלעיל  שסח
  ).אור יקר(בינה ותחלתה לגבי מטה מחסד  שסט
 ).מ"מ(עלמא עילאה ' שהחסד הוא הספירה הראשונה שתיקנה הבינה נק' פי
 ).אור יקר(עם החכמה  שע

 ).מ"ומ, אור יקר(אבא  שעא
 ).מ"מ(א "א). ראור יק(כתר  שעב
כלל כל הפרצופים ). אור יקר(הכל נכלל שם וממשיך מנגד ועד בית אל עד מדרגה אחרונה , כמשמעו שעג

ה תיקן המלכות והעלה אותה עד הבינה "אחר שאאע" וילך למסעיו"ה ושיעור הכתוב "ס ב"הנעלמים עד א
, אימא ומאורות הראשוניםא שנתקן מ"כ שנצטרף במצרים ובירר הבירורים המשיך לה הארה מחסד ז"אח

הכתוב במה תיקנה ואחר מנגב שהוא חסד ' ופי. למסעו כתיב שהיא המלכות שתיקנה, וזהו וילך למסעיו
שאחר שאורות העליונים האירו בחסד המשיך הארת חסד למלכות מלמעלה למטה כדי שתהיה היא כלולה 

י מה שתמשיך לה "כ ע"עלה ואחעמהם והניחה שורשה בספירות העליונים על ידי מה שהעלה אותה למ
ש בגין דהיא לא תעדי מאינון דרגין "מלמעלה למטה יכלול ספירות העליונות בה ומניחים שרשם בה וז

 ).מ"מ(עילאין ואינון לא יעדון מנה 
 ).אור יקר(אל עולם כדלעיל ' כלומר כלל שם הכל במלכות והיינו בשם ה שעד
הקשר ממטה למעלה הוא לכלול העלול בעילה , הלפיכך צריך קשר מלמטה למעלה ומלמעלה למט שעה

והקשר , דהיינו היות מציאותה חקוקה בהם, וזה גורם דהיא לא תעדי מאינון דרגין בסוד שימני כחותם
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 וכתוב ,"ארץ יירשו לעולם צדיקיםכולם 
 עד ואור הולךאור נוגה כ צדיקים רחווא"

  ".היום נכון

á÷ã" äéá éøèòúîã àéé÷éãö ïåðéà ïéàëæ éàãå ä
á÷á"äåòù àîìòá ïåðéà ïéàëæ ïåäá øèòúî àåäå 

 áéúë åäééìò éúàã àîìòá ïåðéà ïéàëæå ïéã
)àë ñ äéòùé ( åùøéé íìåòì íé÷éãö íìë êîòå

õøàæòù áéúëå )çé ã éìùî ( øåàë íé÷éãö çøåàå
íåéä ïåëð ãò øåàå êìåä äâåð  

 פתח .ישבו אחד הלשד 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"
 מלך ,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
 הואש 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 '

äéá àìëúñàì úéà àø÷ éàäçòù àðîé÷åà àäå 
 ïéîéúñ ïéìî àø÷ éàäá ìáà øúà äîëá äéì

éìà äðô äéá úéà éìà äðô øîà ãåã éëå 
éððçåèòùïéâá àìà ôù øèòúà åäéàã äéìéã àâøã 
äéáàôù êãáòì êæò äðú øîà÷ )æè åô íéìäú (

äàìò æò àã êæò äðúáôù áéúëãë )ù"é á à (
íúñ êìî àã åëìî ïàî åëìîì æò ïúéåâôù àëìî 

 àçéùî àëìî àã êãáòì àëä óåà àçéùî
 êúîà ïáì äòéùåäå íúñ êìî ïøîàãë) íéìäú

íù (éëå øîà åäéàã ãò åäéà éùéã äéøá äåä àì 
 àä àìà éåáàã àîùá àìå äéîàã àîùá
 äàìò äìî ìá÷ì ùð øá éúéé ãëã àðîé÷åà
 àã ìòå éàãå åäéàã äìîá êäîì éòá àøëãàì

 ïðéðú àä åúå éåáàì àìå äéîàì øëãà)àäã (

                                                                                                                                                                                     

והנה , ממעלה למטה הוא לכלול העילה בעלול וזה גורם דאינון לא יעידון מינה אחר שמציאותם כלול בה
שאל העליה הזאת רמז הנה הכתוב באומרו אל מקום ,  למצריםבתחלה כשעלה ממטה למעלה קודם ירידתו

. המזבח אשר עשה שם בראשונה שקודם ייחדה למעלה וכלל מציאותה ובחינתה בכל אחד מהספירות
ונודע שזה סוד אור ישר ואור חוזר כי היותה כלולה בעליונות הוא ממטה , אמנם עתה כלל כולם בה

יות צורת המתגלה בנעלם ואינו מציאות דק כמו היות צורת הדק שהוא ה, למעלה מציאות התחתון בעליון
 ).אור יקר(בנגלה וזהו ממעלה למטה והכל יחוד שלם 

והיינו , שמציאות אורו מעטרם והיינו העלול מתעטר מן העילה והוא מתעטר בהו בנשמתם למעלה שעו
 ).אור יקר(העלול נכלל בעילתו 

אור (נחול את הארץ והיינו קרא ועמך כולם צדיקים שאין שולט בהם שום בריה בעולם וזוכים ל שעז
 ).יקר

בן "כ אמר "ואח, "לי"ולא אמר , כ אמר עבדך"ואח, "פנה אלי"קודם אמר , שמות' הוא קורא עצמו בג שעח
 ).ו' ב סי"אור יקר ש" (אמתך

 ).אור יקר(מורה שיש לו זכות לעצמו ואין דרך הצדיקים לומר כן  שעט
 ). א"נ(זעירא שבזה תחונני '  מדת ישהיא' ל י"ל א"ומלת אלי ר שפ

 ).אור יקר(מדת דוד שהיא המלכות ירצה פנה אל מדתי  שפא
). אור יקר(כי עז מלכות ולפירושו לא יתיישב לזה הוכיח מפסוק ויתן עז למלכו , וקשיא ליה, בינה שפב

 ).א"נ(משפע ותוקף הבינה שהיא בעלת רחמים ' דעז סתם גבורה פי' פי
ואמר כי היא נקראת מלך מצד ' ופי' וכו, שיש מלך שלמה' סתם מפני וכוהמלכות נקראת מלך  שפג

ד הפשט הוא מלך "ואם כן אומר ויתן עז למלכו ע. ונקראת מלך המשיח, החכמה שמשם נמשך לה השמן
ואחר שהכריח כי המלכות הוא מלך סתם והיא מלך המשיח . 'המשיח ועל דרך הנעלם יהיה במלכות כדפי

כ במלכות הנעלם חזר לפרש נדון דידן "ג, לך המשיח על דרך הפשט ידובר במלכותוכל מקום שידובר במ
 ).אור יקר" (אוף הכא לעבדך"ואמר 
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]àãã[ïøîà÷ãë êìî ãôù  
 ,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" ובוכת ,"מקדם לוט ויסע"

 של מקדמונו נסיעה להלן מה ,"מקדם
  .כן כאן אף ,עולם

 áéúë äî éæç àú ïåòîù éáø øîà) úéùàøá
æ âé (íøáà äð÷î éòø ïéá áéø éäéåäôù áéúë áø 

åé øñç"ãåôù àðçìåôì øãäîì èåì àòáã 
 çëåà àø÷ã äéôåñå àòøà éáúé éçìôã äàøëåð

 áéúëã)íù ( õøàá áùåé æà éæéøôäå éðòðëäå
äàøëåð àðçìåôì äéðçøñì øãäà èåìã ïìðîå 

)àåä àãä( áéúëã )àé íù ( íã÷î èåì òñéå
éàîæôù àëä áéúë íìåò ìù åðåîã÷î íã÷î 

 áéúëå íã÷î èåì òñéå)á àé íù ( íòñðá éäéå
 óåà íìåò ìù åðåîã÷î åìéèð ïìäì äî íã÷î

ïë àëä  
 של לבו נטה שלכך אברהם שידע כיון

 הפרד 'וגו לוט אל אברם ויאמר" ,מיד ,לוט
 אז .עמי להתחבר כדאי אינך ,"מעלי נא

 ללכת רצה ולא אברהם ממנו נפרד
 ,לרשע שמתחבר מי שכל ,עמו ולהתחבר

  .בגללו ולהענש אחריו ללכת סופו

 ãéî äéáì éèð éëäì èåìã íäøáà òãéã ïåéë
 èåì ìà íøáà øîàéå]åâå'[ úéì éìòî àð ãøôä 

ãë úðàùøôúà ïéãë éàãäá àøáçúàì éà 
øáàí24 àøáçúàìå êäéîì àòá àìå äéðî 

 êäéîì äéôåñ àáééçì øáçúéã ïàî ìëã äéîò
ùðòúàìå äéøúáàçôù  

  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 הז כל ועם .לוט עם ללכת אברם
 לוט לו ויבחר" אלא ,הרע מסורו רולחז לוט
 נסע ,"מקדם לוט ויסע הירדן ככר כל את

 לדבק רצה ולא ,העולם של מקדמונו
  .אברהם כמו השלמה באמונה

 áàçà íò øáçúàã èôùåäéî ïìðî äéðéâá
 áéúëã ïîú ùðòúà ïäáàã åëæ àìîìàå)ã"á ä' 

àì çé (éåö áéúëã áéæúùà ïéãëå èôùåäé ÷ò
)ùí (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

àîìòã äàîã÷èôù à÷áãúàì àòá àìå 
íäøáàë àúîéìù àúåðîéäîá  

                                                                                                                                                                                     

דהיינו מדתו , "פנה אלי"', הא: דברים' והנה אמר ג. היא מדת מלכות, כ אמתך היא מדת אמתך"וא שפד
כדי שלא להראות למעלה " ההושיע"אמנם . לכלול עצמו עם מדתו כדפירשתי" תנה עזך לעבדך. "ולא הוא

 ).אור יקר(והאם היא מצטערת בצער הבן , משום דבכל צרתם לו צר אמר לבן אמתך, אמר לבן אמתך, צער
וכן דרשו . ואינו נכנס שם רמז אין כאן קדושה' שלא נדרוש דכשראוי ליכנס אות מאותיות שם הוי שפה

  ).א"נ(ח "ז. נתן אברהם מתנות חסר שמסר להם שמות הטומאה
 -פרשת חיי שרה (ספר הליקוטים ' עי). אור יקר(היינו שנחלקו על רבון העולם כדמסיק לקמיה , רב שפו

ל לדרוש "מכאן סמכו רז. כתיב' מתנת חסר ו - ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנת): פרק כה
א רמז לקליפה הו, ובא חסר, כי כיון שראוי להיות בו אחת מאותיות השם הגדול. שם הטומאה מסר להם

וכן ויהי ריב בין רעי מקנה אברם ובין רעי , וכן דרשו פלגשם כתיב. המערבת גילוי הקדושה באותו מעשה
 .שהסיע עצמו מקדמונו של עולם, כי רועי לוט היו רעים כמוהו, ד"ב חסר יו"כתיב ר, מקנה לוט

  ).הערת הזוהר(ב ”לעיל עד ע שפז
ודוחק לומר דפליג ', דברה אין ראוי להפרד מן הרשע וכורבי אלעזר דא' פי) א"עט ע(קשה דלעיל  שפח

ובתנאי שיהיה מובטח שלא ילמוד הוא מלוט , ל כי ודאי ראוי לצדיק לאחוז בו להחזירו למוטב"ונ, אדאבוה
 ).אור יקר(

 .ב"לעיל עד ע' עי שפט
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 במקום להדבק "כנען בארץ ישב אברם"
 .ברבונו להדבק החכמה ולדעת האמונה

 ," סדוםעד ויאהל הככר בערי ישב ולוט"
 שיצאו העולם של הרשעים אותם עם

 רעים סדום ואנשי" שכתוב ,האמונה מתוך
 לדרכו נפרד אחד כל ,"מאד 'לה וחטאים

 יםעוסקש החברים אשריהם לכן .כראוי
 עם שלהם והחברות ולילה יומם בתורה
 ואתם" כתוב ועליהם ,הוא ברוך הקדוש
  ".היום כלכם חיים אלהיכם 'בה יםהדבק

 ïòðë õøàá áùé íøáà)áé âé úéùàøá (
àúåðîéäîã àøúàá à÷áãúàìöù òãðîìå 

 éøòá áùé èåìå äéøàîá à÷áãúàì àúîëç
 íåãñ ãò ìäàéå øëëä)íù ( ïéáééç ïåðéà íò

àúåðîéäî åâî å÷ôðã àîìòãàöù áéúëã )âé íù (
åäéì íéàèçå íéòø íåãñ éùðàå" ãç ìë ãàî ä

øôúà ïéàëæ êë ïéâá úåàé à÷ãë äéçøàì ù
 àîîé àúééøåàá éìãúùîã àééøáç ïåðéà

á÷á ïåäìã àúåøáçå àéìéìå" áéúë åäééìòå ä
)ã ã íéøáã (åäéá íé÷áãä íúàå"ìà ää íëé

íåéä íëìë íééç  
 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 השמים 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"
 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 בזמן

 טובה יש העמים לשאר ,בגלות שהיא
  .יותר ושלוה

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 ( àìî éðà õøàä úàå íéîùä úà àìä
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

à àìë ìò àôé÷úå äàìò éäéà íìùåøé óå
 àã äâøãîä øúñá àìë ìò àôé÷úå)]ð"à [ úéá

ùã÷îä (íéùã÷ä ùã÷ úéá éø÷àã øúàáöù 
)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
á éúëøéá äéøåô ïôâëåâå êúé ' 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
æç àú àòøà ìò ïééøù ìàøùéã àðîæá é

 àéñøëå úåàé à÷ãë ï÷úúî äåä àìë àùéã÷

                                                           

 @.רחל' א שארץ ישראל היא בחי"מ כב ע"מ' עי שצ
בר אינון דנפקו מגו , ח אגרא דשום בריין דבראקודשא בריך הוא לא מקפ: א"ב ק ע"ח' עי שצא

צריך ): עמידה כ(ח "פע' ועי. ובר מאינון דלא כרעו במודים, ולא הוה בהו טב לעלמין, מהימנותא דיליה
, ומי שאינו כורע במודים. ן"ההי' כריעות נגד הב' כדי להמשיך שפע ליסוד מלמעלה בב, לכרוע במודים

, שנאמר ונרגן מפריד אלוף, כמו שהנחש הפריד אלופו של עולם, והטעם. שנים' נעשה שדרתו נחש לאחר ע
ואז נעשה , ויונק מצד הנחש, אינו ממשיך השפע מלמעלה, אך מי שאינו כורע במודים. ואין נרגן אלא נחש

 @.שנה' שדרתו דומה לנחש לאחר ע
היא בחינה ',  הב.היא נקודה אמצעית ומשכנה בבית קדש הקדישם', הא: בחינות' ג' שכינתא יש ב שצב

 ).אור יקר(היא בחינתה יותר מתגלת ומשכנה בירושלים ', הג. המתפשטת יותר ומשכנה בבית המקדש כולו
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 ובוקע ,העבודה את ועושים ,עליהם שלם
 עולה העבודה ואותה .עולםה של האוירים
 תקנהנ לא שהארץ משום ,מקומהל למעלה
 שארלכן ו .לבדם לישראל אלא לעבודה
 שלא ,מתרחקים היו ם"עכו עובדי העמים

 שלא משום , עכשיוכמו בה שולטים היו
  . מהתמצית אלא נזונו

 היו מלכים כמה ראינו הרי ,תאמר ואם
 על קיים המקדש שבית בזמן ששלטו
 טרם , בבית ראשון,אה בא ור.העולם

 שולטים היו לא ,הארץ את ישראל טמאוש
 מן נזונו אלא ,ם"עכו עובדי העמים שאר

 כיון .כך כל ולא שולטים היו ובה ,התמצית
 אז ,הארץ את וטמאו ישראל שחטאו
 ,ממקומה השכינה את דחו כביכול

 שאר שלטו ואז ,האחר למקום והתקרבה
  .טולשל הרשות להם ונתנה העמים

íéìùààðçìåô éãáòå åäééìò á ïéøéåà ò÷áå 
àîìòãâ äéøúàì àìéòì àðçìåô àåää ÷éìñå 

 àìà àðçìåôì úð÷úúà àì àòøàã ïéâá
åëòò ïéîò øàù êë ïéâáå åäééãåçìá ìàøùéì" í

éâá àúùäãë äá ïéèìù ååä àìã é÷çøúî ååä ï
úéöîúî àìà åðæúà àìãã   

 ïéèéìùã ååä ïéëìî äîë ïðéîç àä àîéú éàå
 éæç àú àîìò ìò íéé÷ ùã÷îä úéáã àðîæá
 ååä àì àòøà ìàøùé åáéàñ àì ãò ïåùàø úéáá

åëòò ïéîò øàù ïéèìù" úéöîúî åðæúà àìà í
 ìàøùé åáçã ïåéë êë ìë åàìå ïéèìù ååä äáå

ùì äì åçã ìåëéáë ïéãë àòøà åáéàñå àúðéë
 ïéèìù ïéãëå àøçà àúëåãì úáø÷úàå äøúàî

äàèìùì åùø ïåì áéäééúàå ïéîò øàù  

 שולט לא ישראל ארץ על ,בא וראה
 .לבדו הוא ברוך קדושחוץ מה אחר נהוממ

 ריםשקתמ והיו ישראל שחטאו ובשעה
 כביכול ,הארץ שבתוך אלהים אחריםל

 ומושכים ,ממקומה השכינה נדחתה
 לתוך זרה עבודה לקשר הומקטרים
 משום ,השליטה להם נתנה ואז ,השכינה

 שלטו ואז ,להתקשר קשר היא רתושקט
 אותן וכל ,נביאים ובטלו העמים שאר

 ולא, בארץ שלטו לא העליונות הדרגות
 משום ,העמים שאר שליטת את הסירו
 זה ועל .אליהם השכינה את משכו שהם
 משאר השליטה סרה לא שני בבית הנה

 בשאר ששכינה ,ותבגל שכן וכל ,העמים
 שאר שולטים ששם המקום ,העמים

 השכינה מן יונקיםלכן כולם ו .הממונים
  ועל. אליהם שנקרבת

 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

àøù÷úàì éøè÷îå àúðéëù åâ ïøçà ïååòè 
 úøè÷ã ïéâá àúåðèìù ïåì áéäééúà ïéãëå

àøè÷å ïéîò øàù åèìù ïéãëå àøè÷úàì àåä 
 åèìù àì ïéàìò ïéâøã ïåðéà ìëå íéàéáð åìèáå
 ïéâá ïéîò øàùã àúåðèìåù åéãòà àìå àòøàá
 úéáá àã ìòå åäééáâì àúðéëùì åëùî ïåðéàã

å åéãòà àì ïéîò øàùî àúåðèìåù àä éðù ìë
ïéîò øàùá àúðéëùã àúåìâá ïëùæ øúà 

 ïî ïé÷ðé åäìë êë ïéâáå ïéèìù ïðîî øàùã
ìòå åäééáâ úáéø÷úàã àúðéëù  

                                                                                                                                                                                     

כי , ל אין הכסא שלם"וארז, ה" כי יד על כס י:ט"ח שער העמידה פי"פע' עי, נראה שזה כסאו שלם א
 .וידוע כי כסא בבריאה, חסר מכסא' אות א

 רק למנוע הנבואה שכינתא הוה צניעא בינייהו שהיתה מתלבשת דווקא שאז אין אחיזה לחצונים ב
ולא "ש "וז, באויר ארץ ישראל הטהור והקדוש ולא היתה מתלבשת החוצה באויר ארץ העמים הטמא כלל

 ).אור יקר" ('נפקא מגו ביתא וכו
 .@שמיםהיינו בקיעת מחיצה של ברזל המפסקת בין ישראל לאביהם שב )ע"ה פ"ש(עמק המלך ' עי ג
 .ז"א בשם הרמ"לעיל עח ע' עי ד
 ##*??@אולי מקטרים מלשון קטורת ה
). א"ד(קשור בלשון תרגום ' לפי שהקטרת הוא מקשר המדרגות יחד ולכן נקרא בשם קטרת שהוא ל ו

  ).א"נ(ב "הרש. ומקשרים טעוון אחרנין בהקטרת זרות תוך השכינה
ת יד שר אחד כדי שלא תהיה השפעת הקדושה ל כי נתפזרו ישראל בגלות לכל האומות ולא תח"נ ז

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"ש ואתה תרד מטה מטה ב"מדרגות וז' השרים וירדו ישראל ב
 ).א"נ) (ן"מאי(העקביים והרגלים ואז תבא הגאולה 
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  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 םהנביאי
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

 øáì àúéá åâî ú÷ôð àìå åäééðéáàééìâúàáç 
 àì àðîæ àåääá ååäã íéàéáð ïåðéà ìë êë ïéâáå
 êë ïéâáå ïøîà÷ãë äøúàá àìà äàåáð åìèð
 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 הצטרכול ישראש 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

ïðéîç àä àîéú éàåè àúðéëù àééìâúàã 
 áéúëã àðîé÷åà àä øáì åäéàã ìááá) ìà÷æçé

â à (äåä àìã äî äåäã äéä äéäé àðã úîã÷ ïî 
 äàåáð àéääå àùã÷î éá éðáúàã àîåéî

 áéúëå úåä àúòùì)à íù (øäð øáë øäð ìòàé 
 àúðéëùå àîìò éøáúàã àîåéî äåä øáëã

øéãú àééìâúàáé áéúëã äéìò )é á úéùàøá (
 ãøôé íùîå ïâä úà úå÷ùäì ïãòî àöåé øäðå

åâå ')]ð"à [âå ãçàä íùå' ( åäééðéî ãç åäéà àãå
 åëéøèöàã àúòù íåôì àúðéëù àééìâúà ïîúå
 àì àøçà àðîæá ìáà åäééøòö íåôì ìàøùé äì

àééìâúàâé éåìò éøùú àìã ïéâá äðåé êë ïéâáå 
äéìò éìâúú àìå àúðéëùãé àùéã÷ àòøàî ìæà 

ää ÷øòå" ã)â à äðåé (åäé éðôìî" áéúëå ä)é íù (

                                                           

ז כל אינון נביאים דהוו "מטעם זה אף אם ימצא שתרד הנבואה למטה אל הנביאים לצורך שעה עכ ח
כדי שלא תתלבש שכינה בחצונים ואף אם יתבודד , בההוא זמנא לא נטלו נבואה אלא באתריה כדקאמרן

כ יונה הוה "וצה לארץ לא תבא אליו הנבואה כל שכן היותו בלתי מכין שתרד נבואה אליו ובגהנביא בח
ערק לבר מארעא קדישא כי לא יספיק לו היותו בלתי מכין עצמו בארץ ישראל כי על כרחו בלי הכנה 

רק , תבואהו הנבואה אלא היה בורח דלא יתגלי עליה נבואה ולא להיות הנבואה עצמה אליו למשא
 ).אור יקר" (ה"ולא יהך בשליחותיה דקב"ש "יחות עצמו לא היה רוצה לעשות וזהשל
ל כי יחזקאל בגלות "ולפי דבריך היה ראוי כיון שעדיין בית המקדש קיים שלא יהיה חזון נפרץ בחו ט

 ).אור יקר(יכניה היה ועדיין בית המקדש קיים ובימיו נחרב 
דה שכינה לבבל עם היות שהיה בית המקדש קיים וטעם היות זה עתה מפני שעם גלות יכניה יר י

מאי על נהר ' ז לא היה הגילוי באויר ארץ העמים ממש וכתיב על נהר כבר ופ"ועכ, ולהורות להם זה היה
כבר דכבר הוה מיומא דאתברי עלמא ויש בנהר הזה צד קדושה כיון שיוצא מעדן וכיון שהיה בענין צורך 

 ).אור יקר(שעה אין דוחק  
דימינא נקרא נהר פלגיו ' מסט, ל כל החיותלט כו"נהר הוא מט, ל"ד וז"ז ע" כח"א על תז"בבהגר' יע יא
 .ל"עכ, א נהר כבר"דעד' דשמאלא נהר דינור ומסט' ומסט
ת ובא להשקות את "שהם למעלה הנהר ת, שמתפרד הנהר היוצא מעדן' בחי' נהרות הם ד' כלומר ד יב

, גבריאל שור, שהם מיכאל אריה, ראשים' למטה והיה לדומשם שהוא כסא הכבוד יפרד , הגן מלכות
כ שכינתא "א, כ נמצא שכינה בהם לעולם ואלו התחתונים רמז לאלה העליונים"א, אוריאל רפאל אדם נשר

אתגליא תדיר עליה ועם היות שנתייחסה שכינה אחר כך בבית קדש הקדשים אינה יוצאת משם אתגלי 
 ).אור יקר(עליה לצורך שעה 

ואפשר שנחמתן הוא היות ,  בשלמא נבואה ראשונה ניחא אמנם שאר נבואות מאי איכא למימרתימא יג
 ).אור יקר(נבואה ביניהם תמידית ומה שאמר אבל בזמנא אחרא כלומר בזמן אחר קודם הגלות 

דלא "ש " וז, שהנבואה היתה יורדת למטה על הנביא בלתי היות הנביא עולה אליה' כאן דקדק וכו יד
 ". ' וכותשרי עלוי
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äé éðôìî éë íéùðàä åòãé éëå"çøåá àåä ä  
 מתגלה לא שהשכינה כמו ,בא וראה

 יתראנ כמו כן אינה, 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 לסורו שב היה
 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 ונגבה 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 שהתגלתה
 משום ,ראה אתה אשרלכן ו ".אליו

 מכל נכללת הזו הראשונה שהדרגה
 כל את כי"לכן ו .בה נראות וכלן ,הדרגות

àúðéëùã äîë éæç àúåè àìà àéìâúà àì 
úàá àìå éæçúà àì éëä óåà äì éæçúàã àø

 àîåé ïî àäã äì éæçúàã ùð øáá àìà àéìâúà
 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 ' ïåéë éæç àú íäøáà àîçã
 øîà íäøáà ìéçã äåä äéðçøñì áú äåä èåìã

ç àîìéã" äéðéâá àðãéáà àãã àúåøáç ïéâá å
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

àúéîã÷á äéá ú÷áãúàãæè úøèòúàå 
áîäðåôö àúîéìù àúåðîéäæéäáâðå çéäîã÷å èé 

äîéåë áéúëã àúéîã÷á ååäã åéòñî ïåðéà ïéìà 
)â íù ( áéúëå åéòñîì êìéå)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

ã äàåø äúàäàîã÷ àâøã ààë äéì àéìâúàã 
åäéì øîà úàã äîë" êë ïéâáå åéìà äàøðä ä

äàåø äúà øùàáë äàîã÷ àã àâøãã ïéâá 

                                                           

שולטים בו ואם תתגלה עליו שכינה נמצא מתלבשת באותם ' מן הטעם ממש שכשאדם אינו הגון קלי טו
 ).אור יקר(שבו ' הקלי
כדי ליכנס לקדושה ואתעטרת , ש דאתדבקת בקדמיתא"במלכות שהיא פתח הכניסה לקדושה וז טז

 ).אור יקר(במהימנותא שלימתא 
ומפני שפתח הכניסה מלכות וממנה לגבורה מפני , ימה מלכותת ו"צפונה גבורה ונגבה חסד קדמה ת יז

שהיא גבורה תתאה דאתי מגבורה עילאה לכך אמר מן המקום אשר אתה שם שהיא מלכות ומיד צפונה 
ת ומלכות תחלה "ומשם נדבק במדתו החסד והיינו ונגבה ומשם חזר אל הייחוד והיינו קדמה וימה לייחד ת

וזה שאמר אלין אינון מסעיו דהוו בקדמיתא @, )&(ש לעיל "ר'  כדפיכ ממעלה למטה"ממטה למעלה ואח
  ).אור יקר(ולכך באו כסדר הזה ' כדפי

 ).א"נ(קו שמאל גבורה 
  ).א"נ(קו ימין חסד  יח
  ).א"נ(ת "מזרח קו אמצעי ת יט
  ).א"נ(מערב המסע האחרון מלכות  כ

ראה אליו ראשונה שהיא מלכות שהיא הנגלת אליו וזה שאמר דאתגליא ליה לפרש המדרגה שנ כא
בה היו מתגלים אליו הכל וזה שאמר צפונה ונגבה , דהא מסיק שלא נתגלה אליו לעולם אלא היא, מלכות

 ).אור יקר(המתגלים במלכות ' וכו
כלומר בזה נתן את ' א בגין וכו"כ מה הועיל במסעיו מאחר שלא נתן לו אלא זאת לז"הוקשה לו א כב

 ).א"נ(ח "ז. ם בהכולם כי המדה הזאת כלם נכללי
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 ïéâøã åäìëî ìéìëúàâë ïéâáå äéá ïåæçúà åäìëå  ."' וגוראה אתה אשר הארץ
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 .הבתור 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 שהיה היום מן ,מתי ,"חמדתי"
 ברוך הקדוש את ואהב נחמד שהוא ,בעולם

 ".הביוא אברהם" שנאמר כמו ,באהבה הוא
 שהוא ,יצחק הוא זה ,"לחכי מתוק ופריו"

  .קדוש פרי

 äåäå ãåìá àæéôùåà éáá òøòà øæòìà éáø
í÷ äé÷æç éáø äéîò àúééøåàá éòìîì àéìéìá 

à äéáâ äé÷æç éáø í÷" àøèñé÷á øæòìà éáø ì
àèñå÷ããëéçéëù àééøáç äë øæòìà éáø çúô 

 øîàå)â á øéù (åâå øòéä éöòá çåôúë ' çåôúë
á÷ àã"äåëéåðååâá øèòúîå ãéîç åäéàã æë ìëî 

ïéðìéà øàùçëäéì éîãã úéà àìã èë åäéà íéùø 
àìëîìäéúååë àøçà úéìã àåä íéùø àìâá  éðé

àøçà àìöá àìå åìöá éúãîç åìöá êëáì åìöá 
ïðîî øàùã àìöá àìåâìéúîéà éúãîç ãì ïî 

 íéçøå ãéîç åäéàã àîìòá íäøáà äåäã àîåé
á÷ì äéì" øîà úàã äîë äáäàá ä) àî äéòùé

ç (éëçì ÷åúî åéøôå éáäåà íäøáàäì àåä àã 
àùéã÷ àáéà åäéàã ÷çöéåì   

  
 זה ,"וישבתי חמדתי לויבצ" ,אחר דבר

 ,הצדיק יוסף זה ,"לחכי מתוק ופריו" ,עקבי

 á÷òé àã éúáùéå éúãîç åìöá øçà øáã
 ïéøéô ãáòã ÷éãöä óñåé àã éëçì ÷åúî åéøôå

 àîìòá ïéùéã÷>àã ìòå< )å( áéúë) æì úéùàøá

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(היינו מציאות הספירות בה וכולהו אתחזון ממש מציאות העליון  כג
 באהל שלנים בו האורחים ונמכר להם הכל במדה שם מצוים תמיד חברים אשר הם עוברים ושבים כד

 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 ,  סכנת דרכיםויש בו, 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
' א לעסוק בתורה וקם ר"לבדו וכשקם ר' חזקיה לא באו בבת אחת ללמוד אלא כל א' א ור"נראה שר כה

 ).מ"מ(' ר אלעזר בקוסטירא וכו"חזקיה גביה א
אור (ש "שאין המלכות חושקת אחד מהספירות אלא הוא ועל חשק זה נבנה שיה, ת שאיהו חמיד"ת כו

 ).ז' ב סי"יקר ש
ספירות ' גוונים אחרים מצד ג' וג, וסומק מצד הגבורה, וחוור מצד הגדולה, ירוק מסטרא דידיה כז

היינו סוד תרין עטרין מתרין גוונין חיור וסומק חד ). אור יקר(ק ומתעטר בהם "תחתונות והוא כולל ו
 ).א"נ) (ח"ז(א " בהאזינו דף רצהנקרא גבורה כנזכר' עטרא מצד אבא הנקרא חסד וחד עטרא מצד אי

 ).אור יקר(ק "הם שאר הספירות שאף הם נכללות בו כח
 ).אור יקר(ת אין לו דמיון "כי אורו וענפיו הם עיקר כי שאר ספירות הם דומות זו לזו אמנם הת כט
 ).אור יקר(דהיינו מצד היות כל שאר הספירות מעטירים אותו  ל

 ).אור יקר(צמו מפני שהוא קו ונקודה אמצעית דהיינו מצד היותו משובח בבחינת ע לא
 ).אור יקר(צל שר העולם שהוא ממונה בכחות הקדושה ועל ידו הייחוד בימי החול  לב
 ).אור יקר(פרים ' ע לג
לזה , לא חמדתי עבר, דלעולם חמיד ליה, היה לו לומר בצל אחמוד, קשיא ליה דאם כן מאי חמדתי לד

ומשם ואילך לעולם , שהורה על תחלת הזמן' אינו מורה על הזמן וכושהרי חמדה זו תמידית ו, אמת אמיתי
 ).אור יקר(התחלתי לחמוד והיינו מן יומא דהוה אברהם ' חומדת ומלת חמדתי פי

ואברהם התחיל , שהכל דבר אחד, והמלכות למעלה, הם דברי כנסת ישראל דהיינו ישראל למטה לה
 ).אור יקר(לקשט המלכות ולעורר האהבה 

שיצחק הוא נשמה קדושה נמשכה בקדושה מה שלא עשה כן לכל , רי אברהם ודברי השכינההם דב לו
 ).אור יקר(גוי עד עתה כי אברהם גר היה ולא נולד בקדושה 
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 זה ועל .בעולם קדושים פירות שעשה
 שכל ,"יוסף יעקב לדותות אלה" כתוב
 שהוא יוסף( יעקב של התולדות אותם

 הם הצדיק ביוסף א"נ ,תולדות שעושה
 א"ד לםוכ כעין תולדות שעושה ,עומדים
 שם על ישראל נקראולכן ו ,)שבטים
  ."' וגואפרים לי ריקי הבן" שכתוב ,אפרים

á (òé úåãìåú äìà úåãìåú ïåðéà ìëã óñåé á÷
 á÷òéã úåãìåú ãéáòã åäéà óñåé]ð" óñåéá à

úåãìåú ãéáòã éîéé÷ ÷éãöä åäìë ïéòë íéèáù[ 
)åäìë ïéòë íéèáù( ìò ìàøùé ïåø÷à êë ïéâáå 

 áéúëã íéøôàã àîù)ë àì äéîøé ( éì øé÷é ïáä
åâå íéøôà'  

 זה ,"היער בעצי כתפוח" ,אחר דבר
  ,ריחות שמעלה לתפוח שדומה אברהם

 íäøáà àã øòéä éöòá çåôúë øçà øáã
ïéçéø ÷éìñã çåôúì äéì éîããæì  

  äô/á  
 ,דורו בני כל על שלמה באמונה נרשםו

 ,למטה אחד ונרשם למעלה אחד ונרשם
 ,אחד היה מהל ".אברהם היה אחד" שכתוב

 לאמונת שעלה בעולם 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 ודע ,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

àúåðîéäîá íéùøúàåçì éðá ìë ìò àúîéìù 
 íéùøúàå äéøã]ãç[ íéùøúàå àìéòì  ãç

 áéúëã àúúì)ãë âì ìà÷æçé ( íäøáà äéä ãçà
 éã àîìòá àøçà äåä àìã ãçà äåä àîòè éàî

á÷ã àúåðîéäîì ÷éìñ"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
ïéàìòèìà øúáì íäøáà åäá øèòúàã " åú ì

äøáà éø÷à àìã àðòîù ÷ìúñàã ãò ãçà í
òéå ÷çöéáá÷îá÷òéå ÷çöéá ÷ìúñàã ïåéë 25 

 éø÷à ïéãë àîìòã ïäáà ïåäúìú åäìë ååäå
åä ïéãëå ãçà íäøáàà íéùø àîìòá çåôú 

à àîìò éðá ìëî"úøîà à÷ øéôù ìàî  
 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"

á÷ àã øòéä éöòá çåôúë øçà øáã"äáî ïë 
á÷ àã éãåã"äâîá÷ àã åìöá "äãî éúãîç 

á÷ éìâúàã àîåéá éúáùéå" ä éðéñã àøåè ìò
 åøîàå àúééøåà ìàøùé åìéá÷å)æ ãë úåîù (

                                                           

 ).אור יקר(ריח מצותיו ומעשיו הטובים דאלו גוונין לא אפשר  לז
כתפוח אלא אברהם עם היות שהיו בדור ההוא שם ועבר ומלכי צדק וצדיקים אחרים לא העלו ריח  לח

 ).אור יקר(
ל ואם אברהם לא זכה בהם עדיין איך "כלומר לא נתקשרו במדות כאברהם דכתיב וילך למסעיו כנז לט

  ).א"נ(יזכו הם 
והיינו אחד לייחד הדין והרחמים , מלת אחד לא יצדק על ספירת אחת אלא על כלל האצילות יחד מ

 ).אור יקר(והחסד 
חולק על חבירו ' פ שא" שכל פשטי ורזי התורה קישוטין לשכינה ואעי בשיר השירים"לימדנו רשב מא

כי אלו ואלו דברי אלקים חיים כפשטו שהם (ח "ז. 'ח כו"הכל 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"אמת כמ

 ).מ"מ (ת"ת). אור יקר(מלכות  מב
ש כתפוח בעצי היער "לא סלקא בשמא וז' היכא דדכורא שריא נוק). מ"מ(א "יסוד דז). אור יקר(ת "ת מג

לא ' ת בהיותו בעלמא דנוקבא עולה סנדלפון שהוא בגימטריא יער כי שם לפניו נוק"פירוש כמו שהת
מיצל באופן ' והמ' ק ואני בצל צלו שהוא מיצל במ"ת רשום מכל הבנים ו"כן דודי ת' סלקא בשמא כנז

 ).א"נ(ח "ז. שהוא היער היה אבל לשעבר הייתי יושב בצלו ממש
ושם , ת"צלו היינו הצלם אל מציאות זה שהוא סוד הדעת העליון שהוא צלם ונשמה אל הת. דעת מד

 ).מ"מ(וידבר אלקים , מלכות שהיא היתה מדברת בסיני כדכתיב). אור יקר(היא חומדת להדבק עם הבינה 
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 תורה ישראל וקבלו סיני הר על הוא ברוך
 ,"לחכי מתוק ופריו". "ונשמע 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 וכשיורדות .אחד בסוד אחד

 ונקבה זכר והן ,ונקבה זכרצבעים כ נפרדות
  .יחד מחוברין

òîùðå äùòðäî ïéìî ïéìà éëçì ÷åúî åéøôå 
àúééøåàãåî åäá áéúëã )àé èé íéìäú ( íé÷åúîå

 éëçì ÷åúî åéøôå øçà øáã íéôåö úôåðå ùáãî
 àáéà åäìëã àé÷éãöã ïåäúîùð ïéìà]éåãáåòã[ 

á÷ã"àìéòì äéîò éîéé÷å äæîéúîùð ìë éæç àú  ï
àáéà ïåðéàã àîìòãçîá÷ã éåãáåòã " åäìë ä

ãçèîãç àæøá ð åäìë àîìòì éúçð ãëå 
 ïéùøôúîë ïéðååâ)ã( øëã ïåðéàå àá÷åðå øëã

àãçë ïéøáåçî àá÷åðå  

 עושה לזכר הנקבה תשוקת ,וראה ובא
 .נפש עושה לנקבה הזכר ותשוקת ,נפש

 לנקבה הזכר תשוקת של והרצון
 לוכול ,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 ,ורדותשי 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 וזה ,במעשיו זוכה הוא אם שהרי
 מתוק ופריו" כתובלכן ו .כראוי שלם
 ממנו שיתברך רךוקון מביבת שהוא ,"לחכי

 האדם במעשי תלוי שהכל משום ,העולם

 ãéáò àøåëã éáâì àá÷åðã àúáåàéú éæç àúå
 ùôð]àúáåàéúå) [àúáåàéúã úåòøå( àøåëãã 

àá÷åð éáâìàð ] àúáåàéúã àúåòøå ùôð ãéáò
áâì àøåëããàá÷åð éáð[äéìéã àúå÷áãúàå  äá 

 àúáåàéú ìéìëå ùôð ÷éôà]ð" àäéúáåàéú[ 
 äàúú àúáåàéú ìéìëúàå äì ìéèðå àá÷åðã
 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" áéäééúà àìå øúáì ïåì âååæî ä
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

îë ùôðá ùôð øáçúàã éà àäã àø÷òî ååäã ä
 úåàé à÷ãë íéìù ùð øá àåä àã éåãáåòá éëæ

 áéúë êë ïéâáå)äéù"â á ù ( éëçì ÷åúî åéøôå

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(ב ”פב עלעיל  מה
 ).אור יקר(ת והמלכות תורה שבכתב ותורה שבעל פה "שכן פרי הת מו
כ קיימי עמיה "נשמות עולות בבינה ונקשרות שם עם הדעת בסוד עסק התורה שעסקו בעולם הזה א מז

ועוד היאך הנקבות הם פרי הזכר שאינם , שהרי נשמות הנקבות הם למטה בנקבה ואין להם עליה, לעילא
 ).אור יקר(לזה מפרש איך נשמות הזכרים הנקבות כולם יוצאות מלמעלה , מלכותאלא מכח ה

  ).א"ד(א ”ק שער ח פרק כב ופקודי רמו ע"עיין בפרדס רמונים מהרמ מח
 ).אור יקר(דבקים יחד זכר ונקבה בלי פירוד  מט

  ).אור יקר(ת ומלכות למעלה " בסוד יחוד ת נ
דאבא והם סוד התורה וכל סוד האצילות שהם עובדוי הנשמות הם סוד הנקודים שהיו נעלמים במוחא 

 ).זהר הרקיע(ה "דקב
ולגבי תיאובתא דדכורא לא אמר תיאובתא אלא רעותא דתיאובתא והענין שאין הכוונה שישפיע  נא

אמנם הזכר תיאובתא דדכורא לא ' הזכר בנקבה הנפש עתה אלא עתה העסק במציאות שתיהם בזכר וכו
מיני ' רצון שהוא רוצה להשפיע ובהיות ב' פי, עדיין אלא רעותא דתיאובתאממש תיאובתא שהשפיעו בה 

 ).אור יקר(שפע שרוצה הזכר להשפיע ' שפע הנקבה לגבי מעהל שבו וה' הא, שפע אלו בזכר
 ).זהר הרקיע(הרצון שכל האברים שבגוף מסכימים להוציא זרע מן המוח בשם סוד רצון ' פי נב
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àðå÷úá àåäãâð ê  .זוכה לא ואם זוכה אם 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 ונכללת נפש שעושה הנקבה
 זו כוללת אחת תיונעש ,בנפש נפש ונכללת

 נמצאים מכן לאחר .שאמרנו כפי ,בזה
 פרי נמצא הזכר בכח זהו ,בעולם שניהם
 נמצא הנקבה בתשוקת ,אחר דבר. הנקבה

 ,לזכר הנקבה תשוקת לא שאם ,הזכר פרי
 שכתוב זהו .לעולמים פירות נעשו לא

  ".נמצא פריך ממני"

à" áéúëã àðòîù éëä äé÷æç ø)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

ëúàå àøåëãã àô÷åúá ìéìëúàå ùôðá ùôð ìéì
 øúáì ïøîàãë àãá àã ìéìë ãç åãéáòúàå
 àøåëãã àìéçá àãå àîìòá åäééååøú åçëúùà
 àúáåàéúá øçà øáã àá÷åðã àáéà çëúùà
 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
  . העליונה האמונה סוד את

éîéá éäéååâå øòðù êìî ìôøîà  ') úéùàøá
à ãé ( çúô éñåé éáø)á àî äéòùé ( øéòä éî

åâå åìâøì åäàø÷é ÷ãö çøæîî ' äåî÷åà àø÷ éàä
 åäéà àúîëçã àæøá àø÷ éàä ìáà àééøáç

ïéòé÷ø äòáù ïðéðú àäããðá÷ ãáò " àìéòì ä
á÷ã àø÷é òãåîúùàì åäìëå"ääð ïéîéé÷ åäìëå 

äàìò àúåðîéäîã àæø àòãåàìåð   
 למעלה וםסת עליון רקיע יש ,א וראהב

 שמנהיגם הרקיע ווזה ,השבעה מאותם
 ועומד ,נודע אינו וזה ,לםולכ ומאיר

 וםסת שהוא משום ,ידועה שלא בשאלה
 .י"מ נקראלכן ו .עליו תמהים וכולם ,עומקו

 יצא מי מבטן" שכתוב שפרשוה כמו
  העליון הרקיע הוא זה ,ונאמר ,"הקרח

äàìò àòé÷ø úéà éæç àúíéúñ æð àìéòì 
àòé÷ø àåä àãå äòáù ïåðéàã åäééðîçð ïåì øáãã 

åäìëì ïåì øéäðåèð àîéé÷å òãééúà àì àãå 
àòéãé àìã àúìàùáñ íéúñ åäéàã ïéâá 

÷éîòåàñïéäååú àìëå áñ î éø÷à êë ïéâáå äéìò" é
 áéúëã äåî÷åàã äîë)èë çì áåéà ( éî ïèáî

                                                                                                                                                                                     

וזווגין שאינם עולים יפה . י"גדול תיקון הנפש שמתברכות העולמות עפירוש מתוק שהוא מתוקן כמה  נג
 ).א"נ(ח "ז. אינהו דאפסידו אנפשייהו

 ).ח' ב סי"אור יקר ש(ם "ת נהי"חג נד
 ).אור יקר(דהיינו בינה " ה"דקב"' הספירות הם להודיע גדולת מאצילם אל זולתו וכו נה
 ).אור יקר(נותא עילאה דהיינו גבוה מעל גבוה גם הספירות נקראו מהימנותא פעמים רבות אמר מהימ נו
והחכמה סתים שאפילו בהיות בחינתה על התחתונות . עילאה שהיא נקשרת עם הכתר' הא' בחי' ב נז

 ).אור יקר(היא סתימה  ונעלמת 
 ).א"נ(ב "הרש. י"מ' רקיעים ובינה נק' ם שהם ז"ת נהי"בינה המנהגת לחג' פי נח
דהיינו היותה על הספירות מנהגת " דדבר"', הא, פעולות על הספירות' אלו יש לה ב' בחי' כנגד ב נט
 ".ונהיר לון"ש "שהיא מקבל מהעליון להאירם וז', הב. אותם

מפני שתופה עם התחתונות מתגלה קצת בהם ' עניינים הא' אלו אשר לה יש לה עוד ב' בחי' ומפני ב ס
 ).אור יקר" (דלא ידיעא"ה שאמר אמנם היא שאלה בלא לשובה וז, "וקיימא בשאלתא"וזה שאמר 

אין הכוונה באומרו דקיימא בשאלתא שאלת מה ענין זה ששאלה זו מורה השגת דבר מה ושואל מה  סא
ה אלא הכוונה שאלת התמיה כמי שאינו משיג כלל וזה שאמר "עניינו עד שמטעם זה תקרא המלכות מ

 ).אור יקר(ובגין דאיהו סתים ועמיק 
  ).א"ד(כלם מתמיהים  סב
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çø÷ä àöéâñøîúàå ãñäàìò àòé÷ø àåä éàäå   
  åô/à  
  äòáù ïåðéà ìë ìò àîéé÷ãäñ  .השבעה אותם כל על עומדש

 מכולם תחתון שהוא רקיע למטה ויש
 שלא תחתון שהוא ומשום ,מאיר ולא

 ,עמו מתחבר שעליהם הרקיע אותו ,מאיר
 ,בתוכו כוללם הוא הללו האותיות ושתי

 שנקרא העליון הרקיע שאותו ,ים ונקרא
 האחרים הרקיעים אותם שכל משום. י"מ

 הים הוא ואז ,אליו ונכנסים נחלים נעשים
 ועל .למיניהם ודגים פירות ועושה ,העליון

 שם ידים ורחב גדול הים זה" דוד אמר זה
, "לותוגד עם קטנות חיות מספר ואין רמש
 צדק ממזרח העיר מי" כתוב זה ועל

 זה ,"ממזרח העיר מי" ".לרגלו יקראהו
 .שרה זו( ,"לרגלו יקראהו צדק" ,אברהם

 àìå åäìëî äàúú åäéàã àòé÷ø àúúì úéàå
øéäðåñøéäð àìã äàúú åäéàã ïéâáå æñ àåää 

ïååúà ïéøú ïéìàå äéá øáçúà åäééìòã àòé÷øçñ 
 äàìò àòé÷ø àåääã íé éø÷àå äéåâá ïåì ìéìë

î éø÷àã" ïéðøçà ïéòé÷ø ïåðéà ìëã ïéâá é
ïéìçð åãéáòúàèñäéáâì ïéìàòå ò íé åäéà ïéãëå 

ïéáéà ãáòå äàìòàòïéðåðå 26áòåäééðæì âò àã ìòå 
 ãåã øîà)äë ã÷ íéìäú (ìåãâ íéä äæãò áçøå 

íéãéäòùîø íù åòúåðè÷ úåéç øôñî ïéàå æò íò 
 ìòå úåìåãâ áéúë àã)á àî äéòùé (øéòä éîçò 

åäàø÷é ÷ãö çøæîîèòçøæîî øéòä éî åìâøì  

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(י "ת נקרא מ"נמצא המקום שממנו יצא ונאצל הת' ת וכו"ת סג
  ).א"ד(ב "ויחי רלז ע' ב ופ"בהקדמה א ע סד
דקיימא . "שהוא בחינתה עם העליונות" רקיעא עילאה"דהיינו , אלו' בחי' י מורה על ב"מילת מ' פי סה

דהיינו ' י. מרובעת ודאי,  על בניןאימא דרביעא', מ, י"וזה מ. היינו בחינתה עם התחתונות' וכו" על אינון
 ).אור יקר(סתימאה 

. מבינה עד היסוד שבעה' והב, מחסד עד המלכות שבעה' הא. דרכים' רקיעים אלו יש להם ב' ז' פי סו
הפך ממש מרקיע עליון על ', בהיותם נחשבים מבינה למטה מהרקיע א" ואית לתתא משבעה"ועתה אמר 

ואומר תתאה מכולהו ירצה אל . וזה הפך תתאה דלא נהיר, לעיל'  כדפיכי העליון הוא עילאה דנהיר, שבעה
 ).אור יקר(וזה סבה דלא נהיר שנתמעט אורו , ירידתו על ידי המיעוט

י המלכות "אלא ע, כי הוא גילוי הרבה אחר שהם נהירין, ק"כי העלם הבינה אין ראוי שיתגלה על ידי ו סז
 ).אור יקר(שהיא תתאה דלא נהיר 

במלכות נתהפך החותם , על גלויה כדפירשתי' ומ, על העלמה' י שהם בבינ המורות י"יות מאות' פי סח
 ).אור יקר(י בה "ם הגלות מ"ם שמורה י"באותיות י

 .@)אור יקר(דהיינו שהוא קבוץ השפע כולו והספירות האמצעים נחלים  סט
וץ כל אותם המציאיות י קיב"ולא אמר ונגדין לגביה מפני שממש מציאותם נכנס בתוך מציאותה וע ע

 ).אור יקר(בתוכה היא נעשת ים ומתעלמת על ידם בעילוי וזכוך וזה שאמר וכדין איהו ים עילאה 
  ). א"נ(שמשפעת לעולם ' היינו נשמות הצדיקי עא
ל אינון נונין אינון שליחן "וארא ר' פ' כדפי). אור יקר(רוחין מלאכים , ניבין נשמות: מינים' הם ב עב

היסוד ' א שזה בחי"ז מב ע"א בתיקו"בהגר' עי). א"נ(דגים רצים ושבים לעשות רצון קונם כ' בעלמין וכו
 .##*ע"וצ, ופרי כנגד שהוא תולדתו, ששרשו בדעת

 ).אור יקר(' מנהון דרישא מנהון דעיינין וכו) ב"לב ע(ז "כדפירשו בתיקו עג
 ).אור יקר(היא מדת המלכות ונעשית גדול על ידי הנחלים כדלעיל  עד
 ).אור יקר(יש בה בחינות רבות לכל התחתונים ולכל העליונים  עה
אור (בזהר בפרשת בראשית ' הם כחות הדין התחתונים מלשון ויהי ערב מתרגמינן והוה רמש וכן פי עו
 ).יקר

פרשו חיות ) ב"ז מד ע"תיקו(חיות דאצילות שבה ובמקום אחר בזהר ' חיות עם גדולות הם ד' הם ד עז
 ).אור יקר(ה "גדולות שם הויי עם "קטנות שם אדנ

דהיינו , שהוא תחלת זריחת האצילות, ממזרח. העיר להשפיע למלכות, י הבינה"אהדר למאי דפירש מ עח
' ת נק"או אפשר שעם היות שהת. דהיינו חסד מחכמה, "ממזרח"אלא " לא כתיב" מי העיר מזרח. "מחסד
שכן שם אברהם , יצדק בה לשון מזרח, החסדוכינה בשם אברהם איש , לכך הפך הענין, והחסד דרום, מזרח

 ).אור יקר(
י הנזכר יקראהו לצד לרגלו שהיא רקיעא תתאה רגליו דמי ודאי יקראהו לצדק ויתקנהו "כלומר מ עט

 ).אור יקר(ם "שיהיה י
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 הוא זה )"' וגולרגלו יקראהו צדק" א"ד
 שנעשה הרקיעים כל של התחתון הרקיע

 הרקיע הוא .זה מי ,"גוים לפניו יתן. "ים
 ומפיל נקמות שעושה ,שאמרנו התחתון
  .שונאים

 åìâøì åäàø÷é ÷ãö íäøáà àã]ð" à äøù àã
ã"åâå åìâøì åäàø÷é ÷ãö à'[ àòé÷ø àåä àã 

åéðôì ïúé íé ãéáòúàã ïéòé÷ø åäìëã äàúúô 
 ãéáòã ïøîàã äàúú àòé÷ø àåä éàä ïàî íéåâ

ïéàðù ìéôàå ïéî÷åð  
 נתתה יביווא" ואמר דוד השתבח ובזה

 לפניו יתן" ".אצמיתם ומשנאי עורף לי
 רודף אברהם שהיה העמים הם אלו ,"גוים

 הורג היה הוא ברוך והקדוש ,אחריהם
 )אלא ,"ירד" זה מה( ,"ירד ומלכים(" .אותם

 .עליהם למעלה ניםושממ המלכים אלו
 ).שלמטה העמים אלו ,"גוים לפניו יתן"
 הגדוליםונים  הממאלו ,"ירד ומלכים"

 עושה הוא ברוך הקדוש שכאשר ,שלמעלה
 ,בכל דין עושה הוא ,)בעם( בעולם דין

  . ובמטה במעלה

 øîàå ãåã çáúùà éàäáå)àî çé íéìäú (
 ïúé íúéîöà éàðùîå óøåò éì äúúð éáéåàå
 ïåäéìò óéãø äåäã ïéîò ïåðéà ïéìà íéåâ åéðôì

á÷å íäøáà" ïåì ìéè÷ äåä ä)]ð"à [å íéëìî
ãøéàô )>ð" ààìà ãøé éàî( ïðîîã ïéëìî ïéìà 

àúúìã ïéîò ïéìà íéåâ åéðôì ïúé åäééìò àìéòì (
àìéòìã ïáøáø ïðîî ïéìà ãøé íéëìîåáô ãëã 

á÷ ãéáò" àðéã ä)àîìòá( ]àîòá[ ãéáò àìëá 
 àúúå àìéòá àðéã  

 לא ברגליו רחוא שלום יעבור ירדפם"
 היה שאברהם ,אברהם זה ,"ירדפם" ".יבוא
 עובר היה הוא ברוך והקדוש ,תםאו רודף
 ".יעבור" שכתוב ,אותם והורג לפניו

 שנקרא הוא ברוך הקדוש זה ,"שלום"
 עולה וכי ,"יבוא לא ברגליו רחוא. "שלום

 העננים בתוך הולך היה שאברהם דעתך על
 רחוא" אלא ,ומרכבות סוסים בתוך או

 לפני הולך היה שלא ,"יבוא לא ברגליו
 הקדוש אלא ,יחשל ולא מלאך לא אברהם

 מי ".ברגליו רחוא" שכתוב ,לבדו הוא ברוך
 של שתחתיו המלאכים אלו ,"רגליו" זה

 ועמדו" שנאמר כמו ,הוא ברוך הקדוש
  ."' וגוההוא ביום רגליו

 àáé àì åéìâøá çøåà íåìù øåáòé íôãøé
)â íù ( óéãø äåä íäøáàã íäøáà àã íôãøé

á÷å ïåì" áéúëã ïåì ìéè÷å äéî÷ øáò äåä ä)íù (
á÷ àã íåìù øåáòé"íåìù éø÷àã äâô çøåà 

 íäøáà äåäã êúòã à÷ìñ éëå àáé àì åéìâøá
 çøåà àìà ïéëéúøå ïååñåñ åâá åà éððò åâá ìéæà

 äåä àìã àáé àì åéìâøá]ìéæà[ íäøáàã äéî÷ 
 àì]àëàìî) [àëìî(àçéìù àìå ãôá÷ àìà " ä

éåãåçìáäô áéúëã )íù ( åéìâø ïàî åéìâøá çøåà
éëàìî ïéìàá÷ã éåúåçú ïåðéàã ï" úàã äîë ä

 øîà)ã ãé äéøëæ (åâå àåää íåéá åéìâø åãîòå'  

 , בא וראה,"ממזרח העיר מי" ,אחר דבר
 העולם את העיר הוא ברוך שהקדוש בשעה
 ,אליו אותו ולקרב אברהם את להביא

 øçà øáã)á àî äéòùé ( çøæîî øéòä éî àú
á÷ã àúòùá éæç" äàúééàì àîìò øòúà ä

 àúåøòúà éàä äéáâì äéì àáø÷ìå íäøáàì

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(שנעשה מרכבה לחסד לעשותה ים , לאברהם פ
הכרחיות לפרש ' ג' ופי.  מאותה שררהוזהו בטולם, לבד ירידתם מגדולתך, לגבי השרים נקט ירד פא

כי אחר , כפל הפסוק', הב. 'שהוא לשון ירידה כדפי, וזה שאמר מאי ירד, מלת ירד' הא, מלכים בשרים
דכד עביד ', הג. אם כן מלכים ודאי פירושו ממנן רברבן דלעילא, עממין דלתתא' שפי, שאמר יתן לפניו גוים

וקודם לזה מלכים מלמעלה ירד , ושיעור הכתוב יתן לפניו גוים, כ בהכרח מוכרח שהוריד השרים"א, ה"קב
 .אולי כדאי לשפר הלשון ולמחוק את הראיות@).אור יקר(

 ).א"ד(אלו שרי מעלה משבעים אומות שבעולם  פב
ת והא "וא. וגם הוא שלום בין גדולה וגבורה. יסוד שלו, שהוא מלך שהשלום שלו, ת"דאיקרי שלום ת פג

ת "ואפשר בשלום היינו ת, והכא קאמר יעבור שלום, דהיינו מלכות', ו לרגלו יתן וכולעיל קאמר צדק יראה
 ).אור יקר(ועבר קמיה והנוגף היתה המלכות 

ה ולא בא שום מלאך שהם רגליו לעבור עמו וכאלו אמר רגליו "פ ירדפס יעבר שלום דא קב"וה פד
  ).א"נ(ח "ז. באורח לא יבא

  .זהר הרקיע' עי פה
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 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

á÷òé ïéîæã ïéâáåô øñéøú àîéé÷ìå äéðî ÷ôéîì 
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÷

àø÷é ÷ãö êë ïéâáå ùàøî úåøåãä éàãå åä
 äéì àáø÷ìå äéðçìåôá äéá àøáçúàì åìâøì

 øîà úàã äîë äéáâì)ç àé úåîù ( øùà íòä
êéìâøá  

 שמשם ,"ממזרח 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
 ולא לו קורא תמיד שהוא ,המערב זה

 אל לך דמי אל אלהים" שנאמר 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

 øçà øáã)á àî äéòùé ( çøæîî øéòä éî
àúåøù ïîúîãæôàøäðàì àøåäðã çô ïéâá 

íåøããèô çøæî åâî äéìéã àøåäðã àô÷åú àåää 
åäéàö íåøãã àøåäð àåää øéòä éî àã ìòå 

çøæîîàöìéèð åäéàã ïéâá áö àúéîã÷á ïæúàå 
àúáåàéúåâöäàìò àòé÷ø àåääã ãö äéì áäéîì 

çøæîìäöåäàø÷é ÷ãö åö åäéàã áøòî àã åìâøì 
 øîà úàã äîë êéëù àìå øéãú äéì éø÷

)á âô íéìäú (éäìà" ùøçú ìà êì éîã ìà í
 äéáâì øéãú øòúà áøòîã ïéâá ìà èå÷ùú ìàå
 ìéá÷ äéðî àäã ãøé íéëìîå íéåâ åéðôì ïúé

àîìòã ïéîò ïåðéà ìë àòðëàì àô÷åú  
 זה ,"ממזרח העיר מי" ,אמר יהודה רבי

 הקדוש אל התעוררות לנט שלא ,אברהם
 את שראה משום .ממזרח אלא הוא ברוך

 נטל ,המזרח מצד קרובב שיוצאת השמש
 .הוא ברוך הקדוש שהוא לנפשו התעוררות

 øîà äãåäé éáø)á àî äéòùé ( øéòä éî
 íäøáà àã çøæîî]àìã) [àìå( àúåøòúà ìéèð 

á÷ éáâì" àùîù àîçã ïéâá çøæîî àìà ä
 àúåøòúà ìéèð çøæîã àøèñî àøôöá ÷éôðã

                                                                                                                                                                                     

. קארי ליה לרגלו, מלכות' פי, ה הוה קאריה ליה"דקב, צדק יקראהו לרגלו, ת"ח תהשתא מפרש מזר פו
לאתחברא ', הא: בחינות' וחברה זו בב. בחברתי' שפי, כדכתיב העם אשר ברגלי, לשון חברה, ומלת לרגלו

 ).אור יקר(ת בטוב עבודתו "שהוא מרכבה אל הת, יתחבר אל יעקב, שהשכינה שהיא מלכות, ביה
י העיר "ת שהוא ראשון לששה קצוות כי מהגוף מתפשטים הזרועות ולכך הבינ ההנקראת מ"מת' פי פז

 ).אור יקר(ת לגבי דרום שהוא החסד "שפע ממזרח שהוא ת
חסדים דאימא חסד הראשון ' א נשלם יסוד דאיאמ ונתגלו ה"א ושם בחזה דז"ת דז"מזרח הוא ת' פי פח

ש דמתמן שירותא דנהורא לאנהרא לפי ששם נתגלו "וז, ךלגבורה וכן על זה הדר' וחסד ב, א"הלך לחסד דז
 ).מ"מ(החסדים וגבורות דאימא בלי מסך 

 ).מ"מ(שהוא חסד  פט
ת "א ומת"ת ז"א הוא מיסוד דאיאמ שבת"חסדים דאימא שבא לחסד דז' ל חסד ראשון של ה"שר צ

 ).מ"מ(דאימא מתחלקים 
ש ותיאובתא "ארת אימא בראשונה וזת הוא מקבל ה"שת' ל דאיהו נטיל ואתזן בקדמיתא פי"כנ צא

 ).מ"מ(דההוא רקיעא עילאה למיהב ליה למזרח 
 ).אור יקר(ת הוא על החסד לגבי בינה "הת' פי צב
ת וענין זה אל החסד מצד "ת מקדים אל החסד תוקפא שפע שמאל יד החזקה ונהורא מצד הת"ת צג

לת מבינה אלא שפע הראוי אליה מניי שפע ומשפיע בגדולה ואין חסד מקב' ת שהוא מקבל מבינה ג"הת
 ).אור יקר(ת שעל החסד "לבד והכללות מצד הת

  ).א"נ(פירוש בינה  צד
 ).א"נ(מ "א. ת"פירוש ת צה
 ). אור יקר(ת "ת לרגלו להתחבר אליו כדלעיל מיניה קביל תוקפא מלכות מהת"צדק יקראהו אל הת צו
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 לו עבד .אותי שברא המלך הוא זה ,אמר
 שנאסף השמש ראה לערב .ההוא היום כל

 זה ,אמר .מאירה והלבנה )יוצאת והלבנה(
 ההעבוד 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 ,"ולרגל יקראהו

á÷ åäéàã äéùôðì" àøáã àëìî àåä àã øîà ä
 çìô éúé]äéì) [àçøéì(ää ìë  àùîøì àîåé àå

îç ùéðëúàã àùîù à ú÷ôð àçøéå] àøäéñå
àøäð[ àåää ìò èéìùã éàãå àåä àã øîà 

 êùçúà àäã àîåé éàä ìë úéçìôã àðçìåô
 àéìéì àåää ìë äéì çìô øéäð àìå äéî÷
 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 (åìâøì åäàø÷é ÷ãöæö äéîò ìéìîã 
äéìò éìâúàå  

 מגיד צדק ברוד" ,פתח יצחק רבי
  ".מישרים

 çúô ÷çöé éáø)èé äî íù ( ãéâî ÷ãö øáåã
íéøùéîçö  

  åô/á  
 אמת הם הוא ברוך הקדוש דברי כל

 ,מישרים עושה הוא במה .מישרים ועושה
 את הוא ברוך הקדוש ברא כאשרש 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 עולםה עמד מיד .אותי שיאהב
 והארץ השמים תולדות אלה, שכתוב

 אלא בהבראם תקרי אל ,"בהבראם
  .העולם מתקיים באברהם ,באברהם

á÷" íéøùéî ãéáòå àèùå÷á ïåðéà éåìî ìë ä
á÷ àøá ãëã ïéâá íéøùéî ãéáò äîá" àîìò ä

íéà÷ äåä àìèöàëäìå àëäì èèåîúî äåäå ÷ 
à"á÷ ì"à èèåîúî úàã êì äî àîìòì ä" ì
ø éá úéìã í÷éîì àðìéëé àì íìåò ìù åðåá

àãåñéà÷à íéé÷úàã äî ìò " ïéîæ àðà àä ì
 éì íéçøé éã íäøáà åäéàã ÷éãö ãç êá í÷éîì

ää äéîåé÷á àîìò íéà÷ ãéî" ã)ã á úéùàøá (
íàøáäá õøàäå íéîùä úåãìåú äìàá÷ ìà 

 íäøáàá íäøáàá àìà íàøáäá éø÷ú
àîìò íéé÷úî  

 שהנה ,"יםמישר מגיד" ,חייא רבי אמר
 אותו ,הוא ברוך לקדוש העולם השיב

 בנים וממנ שיצאו הוא עתיד אברהם
 ,התורה את וישרפו המקדש את שיחריבו

 .יצחק הנה ,לו אמר .ישמעאל ממנו לצאת(
 הרשע עשו ממנו לצאת עתיד ,לו אמר

 ).התורה ףווישר המקדש בית את שיחריב

ãéâî àééç éáø øîà27 áéúà àäã íéøùéî 
á÷ì àîìò äéì" 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]ðìà÷ô [>÷ôéîì< åùò äéðî 
>àáééç<àúééøåà ãé÷åéå àùã÷î éá áøçéã [ 

                                                                                                                                                                                     

 ).ור יקרא(שהוא לשון דבור ' ואפשר וכו' אפשר לומר מלשון חבור וכו צז
  @).אור יקר(מגיד במעשה  צח

 ).מ"מ(ג "מישרים שמכריע בין חו' ת הנק"הגדה בת
ד זהו "ל תחלה עלה ברצונו לברוא העולם במדה"ש משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה ר"ל דז"נ צט
ו "ל שיש בו רי"ב כנ"ה מדת החסד שהוא שם ע"כ בהצטרף הקב"ב ואז מוט מתמוטטה ארץ ואח"שם מ

  ).א"נ(מ "א. מנין יראה אז שקטהאותיות כ
היה מוכן להיות נפעל במהירות לפי מעשה התחתונים אם כשרים לטובה ואם רעים לרעה ולא היה  ק

 ).אור יקר(לו קיום במדה אחת ואין זה רצון הבורא אלא להאריך 
 ). יקראור(מישרים היינו שנתיישר , אף אם יש חוטאים רבים, שבזכותו יתקיים העולם לטובה, צדיק קא
 ).א"ד(א ”ב וכה ע”לעיל ג ע קב
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 ממנו לצאת אחד אדם עתיד ,לו אמר
 עשר שנים ממנו אוויצ ,יעקב שהוא

 העולם התקיים מיד .צדיקים כולם שבטים
  ".מישרים מגיד" שכתוב זהו .בשבילו

 åäéàã äéðî ÷ôéîì ùð øá ãç ïéîæ äéì øîà
 ãéî ïéàëæ åäìë ïéèáù øñéøú äéðî ïå÷ôéå á÷òé

ää äéðéâá àîìò íéé÷úà"íéøùéî ãéâî ãâ÷  

 ,וידבר ,הערנו הרי ,אומר אלעזר רבי
 .מתפרשים לטעמם כולם ,ויאמר ,ויגד

 שאינה חיצונה דרגה ,בגלוי ואה 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"
  .ברדו כתוב ולא

 ãâéå øáãéå àðøòúà àä øîà øæòìà éáø
øîàéåã÷ åäéà øáãéå ïùøôúî åäééîòèì åäìë 

àéìâúàáä÷ äàîéðô àâøã åäéà àìã øáì àâøã 
 åäéà àãå ïéàìò ïéâøã ïåðéàë)èé äî äéòùé (

÷ãö øáåãå÷ äàîéðô àâøãì æîø åäéà ãâéå 
øåáã ìò äàèìùã äàìòæ÷ ãéâî àåä àãå 

íéøùéîç÷àâøã àã íéøùéî ïàî  á÷òéã äàìò 
ää äéá àééøù" ã)ã èö íéìäú (äúàè÷ úððåë 

ãéâî êë ïéâáå íéøùéîé÷28øáåã áéúë àìå áéúë   
 לכם ויגד" כתוב והרי ,יצחק רבי אמר

 היא ,ודאי הוא כך ,לו אמר ".בריתו את
 דובר שהיא התחתונה על ששולטת הדרגה

) יש( )הפרי לולשת( הוא )בה( והכל ,צדק
 גב על שאף ,ראה בא ו).בא (כאן כלתסלה

 שאינו תאמר אל ,תחתון הוא בורישהד
 הכל מן מלא הוא הדיבור ודאי אלא ,עליון
 לא כי" לדבר וסימן ,עליונה דרגה והוא
  ".מכם הוא קיר דבר

à" áéúë àäå ÷çöé ø)âé ã íéøáã ( íëì ãâéå
åúéøá úààé÷à " àâøã åäéà éàãå àåä éëä ì

äàúú ìò àèìùãáé÷ àìëå ÷ãö øáåã åäéàã 
)äá( ]åäéà[29 àìëúñàì )àëéàâé÷ (]àëä[ >ð" à

àéúà<òàã éæç àú " àì äàúú åäéà øåáãã â
 éàãå àìà åäéà äàìò åàìã àîéú>øåáã< 

 êéðîéñå åäéà äàìò àâøãå àìëî åäéà àééìî
)åî áì íù (íëî àåä ÷ø øáã àì éë  

 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

  .מטה של בתשוקה

 éáø äéîò ååäå éåîç éáì ìéæà äåä øæòìà éáø
 àä øæòìà éáø øîà äé÷æç éáøå éñåé éáøå àééç

àìéòìã àúåøòúàã àðéîçãé÷ ãë àìà åäéà åàì 
òúà àäã àúúì øòúà àìéòìã àúåø

àúúìã àúáåàéúáåè÷ àééìú )àúìî(  
 אל לך דמי אל אלהים" ,ואמר פתח
 היא זו ,"אל תשקט ואל תחרש

 øîàå çúô)á âô íéìäú (éäìà" êì éîã ìà í
 àúåøòúà àåä àã ìà èå÷ùú ìàå ùøçú ìà

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(לשון רבים  קג
 ).אור יקר(ת מצד המלכות שבו "ת קד
 ).אור יקר(מלכות  קה
אחרונה אמר דובר ומגלה יותר צדק ולא שייך בה ' השתא ניחא דנקט לגבי צדק שהיא מלכות בבחי קו

 ).אור יקר(הגדה 
 ).אור יקר(יסוד מצד החכמה  קז
ם "א. ת"פירוש ת). א"ד(' ו וכו"ה דרחימו דילהון לגבי וא"ן מישרים אילין יבזוהר שיר השירים מא קח

 ).א"נ(
 ).אור יקר(ת "ת קט
 ).אור יקר(הגדה מצד החכמה והיינו לשון גיד , ת שהוא מישרים גילוי בסוד היסוד שבו"לגבי ת קי

 ).א"נ(ם "א. פירוש יסוד). מ"מ(ביסוד  קיא
לכות כתיב ביה ויגד שכל מדה שהיא גובהה מהמלכות בין אפילו היסוד כיון שהוא למעלה מהמ' פי קיב

 ).מ"מ(ת בין יסוד קרי ביה הגדה "ת
 ).מ"מ(ד באים למלכות כדי להוליד נשמות שהם הפירות העליונים "מהם מ' ת הנז"שהיסוד ות' ופי קיג
 ).אור יקר(ת "ת קיד
 ).אור יקר(ן "ת להתייחד והיא אושידת מ"תאות המלכות אל הת קטו
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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 יךעל 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
  ".אויב תרעץ

ãéäìà ãåã øîà äàèìùì ïéâá àúúì" ìà í
 éáâ àøáçúàìå äàìò éáâì àøòúàì êì éîã

àðéîéæè÷ ïéâá àîòè éàî )â íù ( êéáéåà äðä éë
åâå ïåéîäé ')áéúëå ( úéøá êéìò åéãçé áì åöòåð éë

éäìà êë ïéâáå åúåøëé" àøòúàì êì éîã ìà í
 äì úøéè÷å àðéîé úøòúà ïéãë àäã àìéò éáâì

ù÷úà ãëå äãäá ïéàðù øáúà ïéãë àðéîéá úø
 áéúëã)å åè úåîù (åäé êðéîé" çëá éøãàð ä

åäé êðéîé" áéåà õòøú ä  
 אותם כל שהתחברו בשעה ,וראה ובא

 ,אברהם על מלחמה לחםילה המלכים
 ששלטו וכיון ,העולם מן להעבירו עצויהתי

 ,הלכו מיד ,אברהם של אחיו בן בלוט
 חיא בן שוורכ ואת לוט את ויקחו" שכתוב
 לוט של שדמותו משום ,מהל ".וילכו אברם
 שכל ,"וילכו"לכן ו ,לאברהם דומה היתה
 משום ,מהל. בשבילו התהי מלחמהה האות

 העולם בני את מוציא היה שאברהם
 הקדוש לעבודת אותם ומכניס זרה מעבודה

 העיר הוא ברוך הקדוש ,ועוד .הוא ברוך
 של שמו את לגדל כדי בעולם אותם

 וסוד .לעבודתו אותו לקרבו בעולם אברהם
 לרדוף התעורר שאברהם כיון ,הדבר

 עד ,"לך דמי אל אלהים" אז ,אחריהם
 נקשר וכשהכל .אברהםב נקשר שהכל

 ,מלפניו המלכים כל נשברו אז ,לאברהם
 אויב תרעץ 'ה ימינך" שכתוב שאמרנו כמו
  ."'וגו

 ïéëìî ïåðéà ìë åøáçúàã àúòùá éæç àúå
íäøáàã äéìò àáø÷ àçâàì àøáòàì åèòééúà 

 äåçà øá èåìá åèìùã ïåéëå àîìò ïî äéì
 áéúëã åìæà ãéî íäøáàã)áé ãé úéùàøá (

 åëìéå íøáà éçà ïá åùåëø úàå èåì úà åç÷éå
 éîã äåä èåìã äéð÷åéãã ïéâá àîòè éàî
 àáø÷ àåää ìëã åëìéå êë ïéâáå íäøáàì
 ÷éôà íäøáà äåäã ïéâá àîòè éàî äåä äéðéâá

åôî àîìò éðá àðçìåôá ïåì ìéòàå äàøëåð àðçì
á÷ã"á÷ åúå ä" àìãâì ïéâá àîìòá ïåì øòúà ä

 äéðçìåôì äéì àáø÷ìå àîìòá íäøáàã àîù
 óãøîì øòúà íäøáàã ïåéë äìîã àæøå

åäééøúáàæé÷éäìà ïéãë "êì éîã ìà íçé÷ ãò 
 àìåë øù÷úà ãëå íäøáàá àìåë øù÷úàã
 äéî÷î ïéëìî åäìë åøáúà ïéãë íäøáàá

 ïøîà à÷ãë áéúëã)å åè úåîù (åäé êðéîé" ä
åâå áéåà õòøú'èé÷  

 ".ויין לחם הוציא שלם מלך צדק ומלכי"
 סוכו בשלם ויהי" ,ואמר פתח שמעון רבי
 ברוך הקדוש ברצון כשעלה , בא וראה,"'וגו

 שלהבת הוציא ,העולם את לברוא הוא

÷ãö éëìîå ïééå íçì àéöåä íìù êìî 
)çé ãé úéùàøá ( øîàå çúô ïåòîù éáø) íéìäú

â åò (åâå åëñ íìùá éäéå ' ÷éìñ ãë éæç àú
á÷ã àúåòøá"äë÷àîìò éøáîì àë÷ ãç ÷éôà 

                                                                                                                                                                                     

אל תחרש ואל תשקוט להדבק עם אל שהוא , והכי פירושא, דסיפיה דקרא דריש הכי" אל"ממילת  קטז
כ "לזה חזר ואמר ובג' מלעשות נקמה בהם כי הנה וכו' חסד ומפני שהיה אפשר לפרש אל דמי לך וכו

אלהים אל דמי לך לאתערא לגבי עילא כי מלת דמי אינו צודק על המלחמה ועוד שאין הדבר תלוי בה אלא 
אם כן לפי מאי דסלקא ' וזה שאמר דהא כדין אתערת ימינא וקשרת לה לבהדה וכד אתקשרת וכובימין 

דעתך הוה ליה למימר אל אל תחרש ואל תשקוט ואלהים אל דמי לך שהרי העיקר בימין וממה שאמר 
 @).אור יקר(כ ימינא אתקשרת "אלהים אל דמי לך מורה שהוא התעוררות המלכות לגבי עילא ואח

 ).אור יקר(התעוררות תחתון היינו  קיז
וממלכות לגבי , מן התחתונים לאצילות, ל"הדרגות הנ' היינו התעוררות המלכות לגבי עילא והיינו ב קיח
 ).אור יקר(הזכר 
  ).א"ד(כאן שייך עד דהוו אזלי הכתוב בדף שאחר זה באמצע הדף  קיט
 ).ט' ב סי"אור יקר ש(בינה  קכ
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 ברוח רוח ונשף ,הקשה הנר של אחת
  מתוך והוציא ,ושורפת חשוכה

àáåäìùáë÷àúåðéãø÷ã àðéöåáã âë÷  à÷éæ óùðå
à÷éæáãë÷úàëùç äë÷úãé÷åàå åë÷åâî ÷éôàå   

  æô/à  
 אותם בריוח ,אחת טפה התהום צדדי

 אותה. העולם את בהם אובר ,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 ווהתעטר ,]הרוח [ונתנה ביניהם

óéè ãç àîåäú éøèñæë÷ãçë ïåì øáçå   àøáå
àîìò åäáçë÷÷éìñ àáåäìù àåää èë÷ àøèòúàå 
àìàîùáì÷ øèòúàå ÷éìñ óéè àåääå 

àðéîéáàì÷ãçá ãç å÷ìñ áì÷ )åôìçúà] (åôìçà[ 
 àã àøèñì àãå àã àøèñì àã éúëåã

)å(úéçðãâì÷÷éìñ ãì÷úéçð ÷éìñãå äì÷ åøè÷úà 
åäééðéáî ÷éôð àãá àãåì÷ ïåðéà ïéãë íéìù çåø 

ïéøèñ ïéøúæì÷å ãç åãéáòúà åäééðéá áéäééúàçì÷ 

                                                                                                                                                                                     

ק הכוונה למברי עלמא שהוא "ן במצח דא"כשעלו המ'  פי).אור יקר(עולם תחתון ממלכות ולמטה  קכא
, ג"ף שהם פנימיות דס"ק עם הפנימיות אח"ב דא"ק נזדווגו ע"ן שעלו במצח דא"י המ"שע, עולם האצילות

  ).מ"מ(ה החדשה ובזה נתקן עולם האצילות "ק שם מ"ז יצא ממצח דא"ועי
לעיל ' הנז' דקרדונית' נתאצל מבוצינקו הדין ש' הוציא מהעלם אל הגילוי שלהבת אחת והוא מציאו

א והוא סוד סילוק "ה שרצון הוא בסוד א"ב בהגה"צ ד ע"א על ספד"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" עא נח עד"עוד בראשית כט ע' ועי, בריאת האדם
  .א"דברינו לעיל כט ע' ועי, זוהר הרקיע' עי

ק בסוד שורש "גם היא בוצד' ק ונק"ג היא בינה דא,ג ונודע כי ס"ן שהוא נקודות דס"הוא שם ב קכב
 ).מ"מ(ק בעצם היא גבורה דעתיק "דשורש אבל עיקר בוצד

 ).מ"מ(ק "בוצד' שם מגבורה דעתיק שנגבורות דאימא ששור' ה' פי קכג
 ).מ"מ(כל גבורה מאירה בחברתה ' פי קכד
זיקא כי גבורה דעתיק ' פי). א"ד(והיה מנשב ומכה רוח עליון ברוח תחתון שהוא הפך אש היסודי  קכה

גבורות והאירו הגבורות זו בזו ונתחזקו ונחשכו ונבערו באש ' בוצינא דקרדוניתא נר חזק נפח בה' הנק
  ).א"נ(ב "הרש. חסדים' וקידת וחד טיף הם הש וא"וז

וכשהם נגלים ומתפשטים אזי נראה תוקף דינם וזהו , בתחלה הגבורות לא נראה תוקף דינם' פי קכו
 ).מ"מ(חשכת ואקידת 

ק "ה שיצא ממצח א"נ מ"א, ח שהם מטיפת מים שיצאו מאבא ושורשם מחסד דעתיק"הם ה' פי קכז
  ).מ"מ(

 ).א"ד(אחת ' ד שהוא טיפ" החכמה סוד אות יוד שהוא"טיפה אחת והוא קו החס
ן נבראו כל העולמות "ה וב"י מ"נ ע"עולם בסוד אמרתי עולם חסד יבנה בהם נתקן א' א הנק"ז' פי קכח

 ).מ"מ(
א וגבורות בצד שמאלי "ג חסדים בצד ימיני דז"א כולל חו"א שהדעת דז"החסדים בקו ימיני דז' פי קכט

 ).מ"מ(
 ).מ"מ( דאצילות שנקראים שמאלא ן נעשו הנקדות"משם ב' פי קל

 ).מ"מ(ה נעשו הזכרים דאצילות שנקראים ימינו "משם מ' פי קלא
 ).מ"מ(צדדי אריך נזדווגו יחד ' שהם בב' א הנז"או' פי קלב
 נמצא כי משה כלול ,וצאין לצד שמאלי ואורות השמאל יוצאין לצד ימיןי אורות הימינים דיסוד אבא קלג

 הוא משה ואהרן הוא )א"כז ע (ס שאמרו בזוהר פרשת וארא" וז.משניהן וכן אהרן כלול ,בימין ובשמאל
 ).מ"מ, ח שער לב פרק ו"ע ( לומר ששניהם שקולים לאכללא אשא במיא ומיא באשא,אהרן ומשה

 ).מ"מ(סליק ונעשה דכורא , ג"ה גרוע משם ס"שם מ קלד
נ המוחין דאמא "א, ה"לשם מ' ה נחית ונעשה נוק"ג שהוא גדול משם מ"ן שהוא נקודות דס"שם ב קלה

 ).מ"מ(הלכו לאבא ומוחין דאבא הלכו לאימא 
 ).מ"מ(א "א יצא מבינייהו ז"י או"יחד ע' ג הנז"כיון שנתקשרה החו' פי קלו
 ).מ"מ(ל "ג הנ"חו קלז
 ).מ"מ(א הוא בתוכם חסד מכאן וגבורה מכאן "שז' פי קלח
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 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
 .מאירות הפנים כשכל ,הכפורים

  

àìéòì íìù çëúùà ïéãë ãçá ãç åøèòúàåèì÷ 
àúúì íìùåî÷íéé÷úà àâøãå àî÷ä úøèòúà " à

àåá"åáî÷àå "äá å"àâî÷ä à÷ìñ ïéãë " à
÷ãö éëìîå ïéãë íéìù àøåù÷á àøù÷úàåãî÷ 

íìù êìîäî÷ èéìùã åäéà êìî éàãå íìù êìî 
éøåôëã àîåéá íìù êìî åäéà éúîéà åîéìùáåî÷ 

ïéøéäð ïéôðà ìëãæî÷   
 אמר ".שלם מלך צדק מלכי" ,אחר דבר(
 להוציא הוא ברוך הקדוש רצה ,שמעון רבי
 לאל אברם ברוך" שנאמר כמו ,משם נהוכה

 לברכת אברהם ברכת שהקדים כיון ".עליון
 ברכת מקדימים וכי ,אברהם לו אמר ,רבונו
נה והכה נתנה מיד .רבו לברכת העבד

 שב ילאדִנ 'ה נאם" שכתוב ,לאברהם
 ינחם ולא 'ה נשבע" אחריו תובוכ ,"לימיני
 ,"צדק מלכי ִּדְבָרִתי על לעולם כהן אתה

 זרעו ואין ,"עליון לאל כהן והוא" שכתוב
  ).כהן

)]ð"à [øáãçî÷ íìù êìî ÷ãö éëìîå øçà 
á÷ àòá ïåòîù éáø øîà" àúðåäë ÷ôéîì ä

 ïåéìò ìàì íøáà êåøá øîà úàã äîë íùî
)çé ãé úéùàøá( íäøáàã àúëøá íéã÷àã ïåéë 

 ïéîéã÷î éëå íäøáà äéì øîà äéøîã àúëøáì
 úáéäéúà ãéî äéøîã àúëøáì àãáòã àúëøá

 áéúëã íäøáàì àúðåäë)à é÷ íéìäú ( íàð
åäé" äéøúá áéúëå éðéîéì áù éðåãàì ä)ã íù (

åäé òáùð" ìò íìåòì ïäë äúà íçðé àìå ä
 áéúëã ÷ãö éëìî éúøáã)çé ãé úéùàøá ( àåäå

òøæ ïéàå ïåéìò ìàì ïäëïäë å(  
 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

 êìî äàøúá àîìò àã ÷ãö éëìîå øçà øáã
 àìá ãçá ãç øèòúàã äàìò àîìò àã íìù
 äàúú àîìò åìéôàå àãçë ïéîìò ïéøú àãåøô

 àåä àìëå ïéøúã ïééå íçì àéöåä åäéà äìî ãç
äéá ïéìàèî÷ àîìò ùîùî ïåéìò ìàì ïäë àåäå 

àîìò ìá÷ìð÷åäå àðéîé àã ïäë ààð÷ ïåéìò ìàì 
äàìò àîìòáð÷ì àðäë éòá êë ïéâáå  àëøá

 ïàëøá éæç àú àîìò)ãë ( àîìò éàä ìéèð

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(א "נ ז"א, כל הפרצופים העליונים קלט
 ).מ"מ(נ מלכות "א, ן"בזו קמ

 ).מ"מ(מלכות  קמא
 ).מ"מ(' בה' ו, א"בינה מאיר בז קמב
 ).מ"מ(א במלכות "ז קמג
 ).מ"מ(דא עלמא בתראה  קמד
א מלכי צדק שהיא "וכפי הד, ראשון ומלכי צדק שהיא המלכות נשלמה ונגדלה' דא עלמא עלאה לפי קמה

 ).מ"מ(מלכות נתחברה עם אימא שנקראת מלך שלם 
 ).מ"מ(ות ועליונות דאימא ובזה נגדלת ונשלמת קדוש' כ מקבלת המלכות הג"שביוה' פ קמו
 ).א"נ) (ן"מאי(ע "א וזהו שלם גימטריא ש"ע דא"אפשר דנמשך מש קמז
א ומלכי "ש ולא שייך למימר ד"נ עיקר שהדורש קמא הוא ר"א השני וכ"ס שאין גורסין אותו עד ד"י קמח

ח "ז. מה לו להפסיק בהגדהא לבד ותו דדרשה תניינא הוא מעין דרשה קמייתא ו"ש אלא ד"אר' צדק וכו
  ).א"נ(

 ) מ"מ(ג שהם במלכות ומוציאתם לתחתונים "לחם ויין הם חו' פי קמט
 ).מ"מ(כהן משמשת לבינה שנקרא אל עליון ' מלכות שנק' פי קנ

 ).מ"מ(שכהן הוא חסד ואל עליון בינה , כמו דבר אחר הוא' פי קנא
  ).א"ד(א ”תרומה קנב ע' בינה ועיין פ' פי קנב
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 ,הזה התחתון העולם נוטל] כאשר[ הברכות
 ויברכהו" ואז ,הגדול הכהן עם כשמתחבר

 כך "עליון לאל", )'וגו( "אברם ברוך ויאמר
 למטה הכהן צריך כדוגמא זו .ודאי זה

 כדי ,הזה המקום את ולברך קשרים לקשר
 .יחד עולמות שני לקשר יןימב שיתקשר

 תיקון הוא הדבר סוד ,"אברם ברוך"
 ברוך שאמרנו כמו "אברם ברוך" .הברכות

 שמים נהוק" ,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

åäëøáéå ïéãë àáø àðäëá øáçúà ãë äàúúâð÷ 
 íøáà êåøá øîàéå]åâå'[ïåéìò ìàì ãð÷ àåä éëä 

 àøù÷ì àúúì àðäë éòá àã àðååâë éàãå
 øù÷úéã ïéâá àúëåã éàä àëøáìå ïéøù÷

ì àðéîéá êåøá ãçë ïéîìò ïéøú àøù÷úà
 êåøá åäéà ïàëøáã àðå÷ú äìîã àæø íøáà

äúà êåøá ïðéøîàã äîë íøáàäð÷ ïåéìò ìàì 
åäé"ðéäìà ä"õøàå íéîù äðå÷ ååð÷ íìåòä êìî 

 åäéà ïàëøáã àæø àø÷ éàäå)êë ïéâáå ( åäëøáéå
àìéòì àúúîæð÷ ïåéìò ìà êåøáå ) êéøö ïâî øùà

êéãéá (àúúì àìéòîçð÷ùòî åì ïúéå  ìëî ø
àøåù÷ã øúàá à÷áãúàìèð÷àúúì øù÷úà   

 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 ולהתקשר 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

éìæà ååäã ãò30 ãçå àñéé éáø åäá òøòà 
á éàãåé éàãåé àåää øîà äåäå äéãä)íéìäú äë 

à (åäé êéìà ãåãì" éàîà éëå ãåãì àùà éùôð ä
 ïéâá àìà øåîæî ãåãì åà ãåãì øåîæî áéúë àì
 äéðéâá øîàã àúçáùåú ãåãì øîà÷ äéâøã

åäé êéìà"åäé êéìà àùà éùôð ä"äñ÷ àìéòì 
 éùôð ïàî éùôð)àùà ( ãåã àã)àåä ( àâøã

äîë ÷ìñà àùà ïøîà÷ã äàîã÷ øîà úàã 
)à àë÷ íù ( ìëã ïéâá íéøää ìà éðéò àùà

 äéâøã à÷ìñì ìãúùî äåä ãåãã éåîåé
àøèòúàìàñ÷ àøåù÷á ïîú àøù÷úàìå àìéòì 

 àã àðååâë úåàé à÷ãë íéìù)à â÷ íù ( ãåãì
åäé úà éùôð éëøá" éàîå øîà÷ äéâøã ïéâá ä

åäé úà éùôð éëøá øîà" àøù÷úàì úà ä
÷ ïàî éáø÷ ìëå àìéòì àøåù÷á øàù ïéìà éáø

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(ו למלכות ויברכה' פי קנג
אל עליון הוא ' וכו, כדי שיוכלו לעלות, ת ומלכות עמהם"שהוא השפע שמביאים לחג, ברוך אברם קנד

 ).מ"מ(השפע האמיתי שמקבלים ויורדים מלאים שפע וכדמסיק הזהר לקמן 
לאל , אברם הוא חסד' א כדי שיוכל לעלות וכו"א ועל ידם אתה מוריד שפע לז"ברוך הוא יסוד דאו קנה

עליון היא הגבורה , ת שהוא נוטה לצד החסד"ת וגבורה וכן אל ת"אלהינו הם ת' ה' פי, אלהינו' ון העלי
א לאברם ולאל ,ת והכוונה שממשיכין מברוך שהוא יסוד דאו"כנודע מסדר הספירות שהגבורה עליונה מת

 ).מ"מ(ת "עליון שהם חג
 .)מ"מ(אחר שעלו האבות שם אזי נקראת הבינה מלך העולם ' פי קנו
ת אינו שפע האמיתי רק כדי שיוכלו לעלות מתתא לעילא ליסוד "שהשפע שהורדנו מברוך לחג' פי קנז

 ).מ"מ(הבינה 
זהו השפע האמיתי שאחר שעלו אל הבינה וקבלו שפע אנו מורידים אותם מלאכים שפע כדי ' פי קנח

 ).מ"מ(להשפיע בעולמות 
ס באתר דקישורא שהיא מלכות " כל הישקישר, ש לאתדבקא"ס וז"ויתן למלכות מעשר מכל הי' פי קנט

 ).מ"מ(
 ).א"נ(ת להעלותה בין תרין דרועין "אל הת קס

ת הוא מעוטר בתפלין היינו העטרה שמעטרת לו "ת והת"י העליה שם היא מתיחדת עם הת"שע קסא
 ).א"נ(ח "ז. א"אמו ובעלייתו שם עולה עמו ומתעטרת בסוד אותם העטרות תרין עטרין דירית מאו
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 ,"'ה את" ,אמר הוא בשבילו ,"נפשי ברכי"
  .הכל של הכלל ,"'ה את" ,הכל שלמות זו

 øîà úàã äîë íéáø÷ ïåø÷àã àøá ïåéç) ä øéù
ã (éòîåáñ÷ éùôð éëøá øçà øáã åéìò åîä 

åäé úà øîà÷ äéðéâá"äâñ÷ úà àìëã åîéìù àã 
åäé"àìëã àììë ä  

 ראיתי .ייסא לרבי אלעזר רבי אמר
 אמר .והתחברת השכינה עם שבאת אותך

 שלשהלכתי עמו ו ,ודאי ן הוא כ,לו
 ,ליםומע דברים כמה יל ואמר, פרסאות

 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 יושבים )אחד

à" àäã êì àðéîç àñéé éáøì øæòìà éáø ì
àúðéëù íòãñ÷øáçúàå úéúà÷ à ú" àåä éëä ì

 éì øîàå äéãäá àðìéæàã àåä éñøô úìúå éàãå
 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  

  á ì÷ç àåää  .ההוא בשדה
 אנכי אנכי" ,ואמר היהודי אותו פתח

 לא וחטאתיך למעני פשעיך חהומ הוא
. אנכי אנכי םיפעמי ]כתוב[ מהל ".רואזכ
 את שברא בשעה ואחד בסיני אחד אלא

 הוא זה ,"אלהיך 'ה אנכי" שכתוב ,העולם
 שכתוב ,העולם את כשברא ואחד ,בסיני

 ,"בראתי עליה ואדם ארץ עשיתי אנכי"
 מעלה בין פרוד שאין להראות דיכ הואו

 מעביר כתוב לא ,"פשעיך חהומ. "ומטה
 יתראו שלא כדי ,מוחה אלא פשעיך

 משום ,למעני זה מה ,"למעני" .לעולמים
 כי" שכתוב ,בי שתלויים הרחמים אותם

  ."' וגואלהיך 'ה רחום אל

 øîàå éàãåé àåää çúô)äë âî äéòùé ( éëðà
àèçå éðòîì êéòùô äçåî àåä éëðà àì êéú

 ãç àìà éëðà éëðà éðîæ éøú àîòè éàî øåëæà
éðéñáäñ÷àîìò àøáã àúòùá ãçå åñ÷ áéúëã 

)á ë úåîù (åäé éëðà"êéäìà äæñ÷ éðéñá àåä àã 
àîìò àøá ãë ãçåçñ÷ áéúëã )áé äî äéòùé (

õøà éúéùò éëðàèñ÷éúàøá äéìò íãàå ò÷ àåä 
àãåøô éåä àìã äàæçàì ïéâáàò÷ àúúå àìéò ïéá 

øéáòî êéòùô äçåîáò÷ àìà áéúë àì êéòùô 
 éðòîì éàî éðòîì ïéîìòì ïåæçúé àìã ïéâá äçåî

éá ïééìúã ïéîçø ïåðéà ïéâáâò÷ áéúëã ) ã íéøáã
àì (åäé íåçø ìà éë"êéäìà äãò÷åâå '  

                                                                                                                                                                                     

ל דשם "א וי"ד' ע). א"ד(ע "כי שם אמר כי נשמת ישראל מן המעים לגו לגו וצ' א ע”ג עבהקדמה י קסב
כ הם "בזווגו עמה א' א שהוא גופא דאילנא פרחין המעים נשמתין לגו מעהא דמ"אמר ומתמן מיסוד דז

 ).א"נ(ב "הרש. עצמה' מגופא דאילנא וחיון ברא הם קרבים של מ
 ).א"נ( זכר ונקבה ויקרא את שמם אדם אדם שלם ת הוא שלימו דכלא"ת' ה' את מ' פי קסג
ת שכן הוא נקרא תורה שבכתב והשכינה מתלוה ומתחבר "כי העוסק בתורה נעשה מרכבה אל הת קסד

 ).א"נ(ח "ז. עמו והמתחבר עמו מתחבר עם השכינה
  ).א"נ(ה "יתרו דפ' בפ' כנז' היינו אנכי מ). מ"מ(מלכות ). אור יקר(במלכות שנתנה תורה מפי הגבורה  קסה
י הבינה בשיתוף "היינו בינה שכל הנמצאות נעשו ע). אור יקר(ב אלהים שבפרשת בראשית "ל, בבינה קסו

  ).א"נ(' א הוא בגין לאחזאה וכו"ל לז"ת הם היל"וא. החכמה
 ).אור יקר(ך "אלהי' ת דהיינו ה"אנכי מיוחד עם הת, והכי קאמר קרא, אנכי במלכות קסז
 ).מ"מ(בינה  קסח
 ).אור יקר (האצלתי המלכות קסט

 ).אור יקר(ת הנאצל במלכות נאצל מכח הבינה "ת קע
ולפיכך יצדק בשתיהם מלות שוות כדי שלא ידין האדם , דהיינו שבהיות זו היא זו, אנכי' ששתיהן נק קעא

 ). אור יקר(איזו מהן אלא שתיהן הן אחת 
 ).אור יקר(ה שלא יזכרו לשעה "הוא העברה מלפני הקב קעב
ואם כן אומרו למעני הכוונה בגין אינון רחמי שבכל מדה ומדה ' וכו,  והרחמיםבה שורש הדין, בינה קעג

 ).אור יקר(' ומפני ייחודם דלא הוי פרודא וכו, מהן
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 בא ,"למעני פשעיך חהומ" ,אחר דבר
 פגם עושים העולם של הרשעיםוראה 
 ,עולים חטאים אותם שכאשר ,למעלה
 לא הברכות תויניק עליון ואור רחמים
 נוטלת אינה הזו והדרגה ,למטה יורדות
לכן ו ,למטה להניק שלמעלה ברכות

 )לו( להניק ברכות ימנעו שלא כדי ,"למעני"
 אני אני כי עתה ראו" כדוגמא זו .לכל
 ,ומטה מעלה בין פרוד שאין להראות ,"הוא
  .שנתבאר כמו

éæç àú éðòîì êéòùô äçåî øçà øáãäò÷ 
îéâô ïéãáò àîìò éáééç ïåðéà ãëã àìéòì àúå

äàìò åøéäðå ïéîçø ïé÷ìñ ïéáåçåò÷ å÷éðéå 
ïàëøáãæò÷ ìéèð àì àâøã éàäå àúúì úéçð àì 

 éðòîì êë ïéâáå àúúì à÷ðéì àìéòìã ïàëøá
ïéâáçò÷ à÷ðéì ïàëøá ïåòðîúé àìã )äéì (]àìëì 
äéì[ àã àðååâë )èì áì íù ( éðà éë äúò åàø

àåä éðàèò÷ìéò ïéá àãåøô éåä àìã äàæçàì  à
àúúåô÷øîúàã äîë   

 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 בגללו

 ".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
  .כראוי

 ïéàëæ åçëúùà ãë àã àðååâë éæç àú
 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

 úéàå ïéã úéàã àìëì òãåà ÷çöé àúà êéëøáî
 øòúà åäéàå àéòéùøî àòøôúàì àìéòì ïééã

àîìòá àðéãàô÷ãéã ïéâá á÷ì äéì ïåìç" ìë ä
àîìòá éîçø øòúàå á÷òé àúà àîìò éðááô÷ 

éæç à÷ãë àîìòá àúåðîéäî íéìùàå  
 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 אשל

 áéúë äî íäøáàã éîåéá)çé ãé íù ( éëìîå
äéúëåãá àééñøë úøèòúàã íìù êìî ÷ãöâô÷ 

 àéöåä ììë åîéâô àìá íìù êìî çëúùà ïéãëå
 à÷ãë åäìë ïéîìòì ïéðåæî ÷éôàã ïééå íçì

éæçãô÷ ïàëøá åòðîúà àìã ïééå íçì àéöåä 

                                                                                                                                                                                     

ת אלהיך "ת' ובמלכות ה, אלהיך בינה, חכמה' שם זה יצדק בבינה בסוד ייחדו החכמה עמה ה קעד
 ).אור יקר(ת במלכות "והיינו רחמי דלתיין בי החכמה בבינה והת, מלכות
 ).הערת הזוהר(ב ”לעיל פד ע קעה
 ).אור יקר(ת בעצמה "מציאות חכמה בעצמה מציאו תת קעו
ולבריכות אלו להם תעלה שדרך בה יבואו המים . היינו כי הבינה בריכה והמלכות בריכה למטה קעז

 ).אור יקר(ת בסוד הדעת מהחכמה לבינה "דהיינו יסוד למלכות ות, לבריכה
 ).אור יקר(י מהשפע הנשפע לתחתונים מפני תועלת הנמשך ל קעח
' פי). אור יקר(כתר עמהם או לאו ' ואני ואנכי כולא חד ואם תאמר מה יש בין אני לאנכי המצטרף כ קעט

 ).מ"מ(הכל אחדות אחד ואין בהם פירוד , ן שהוא הכתר"אני שהוא מלכות ואי
, אומות' שרים וע' ע, בתחתונים דתכי בונברכו בך כל משפחות האדמה, בספירות ובתחתונים קפ

 )אור יקר(בספירות דכתיב ואברכה שפע בספירות שהם מברכך 
 ).אור יקר(מיד אל החוטא בלי אריכות אפים  קפא
ת בין חסד "לא כאברהם שהשפיע אפילו בשרים ולא כיצחק שעורר דיןא אל רחמי בנונים מצד הת קפב

 ).אור יקר(לגבורה והיינו על ישראל 
ועל ידה היתה הלבנה במלואה והיינו כסא שלם ברוכב עליו . ת"עם הת, הבסוכתי. מלכות, כורסייא קפג

 ).אור יקר(ולכך קראה כסא והיינ ומלך שלם 
או אפשר מהבינ הלעליונים יין שהוא דק שפע הבינה , ואל צד הרחמים לחם, היינו אל צד הדין יין קפד

א הוצא להם מה שלא היה הוציא משמע שלא מן הדין אל' ולתחתונים לחם שהוא עב מצד המלכות וכו
 ).אור יקר(לזה אמר שאינו כן אלא כפי מדתם , ראוי



úéùàøá 

69 

 "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 תברכיםמ

 øîà úàã äîë àéöåä ïéîìò åäìëî)íùãë à  (
 àöåú ïéðåæî ÷éôà àìéòìã ïéâøãî õøàä

àåäå åäìë ïéîìòì ïàëøáåäô÷ ïåéìò ìàì ïäë 
äàìò åîéìùá àìë çëúùàãåô÷ éæç à÷ãë 

àìú àîìòá åîéâô éãáò àéáééçã äîë äàæç
 ïàëøá ïééúà ïéàëæ ïéâá éîð éëä ïàëøá éòðîå

àîìò éðá ìë ïàëøáúà åäééðéâáå àîìòì  
 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 עומדות
 והלאה מכאן .ממאה עשרה והיא ,מעשרה

  .כראוי שלמעלה בקיום אברהם נכנס

 ïåðéàî ìëî øùòî éàî ìëî øùòî åì ïúéå
ìëî é÷ôðã ïàëøáæô÷ ìëã øúà åäéàã ïéâá 

 øçà øáã é÷ôð ïîúî àîìòì éúçðã ïàëøá
á÷ ìëî øùòî åì ïúéå"àøùòî äéì áäé äçô÷ 

 àúåðîéäîã ïéçúô ìëã àâøã àã åäéà ïàîå
éîéé÷ äéá àîìòã ïàëøáåèô÷ åäéàå øùòî åäéàå 

î ãçäàîî äøùò åäéàå äøùòö÷ äàìäìå ïàëî 
éæç à÷ãë àìéòìã àîåé÷á íäøáà ìàò  

 לו אמר .אמרת יפה ,אלעזר רבי לו אמר
 מלמד ,לו אמר .מעשיך מה ,אלעזר רבי

 מכפר יוסי רבי בא כעת .במקומי תינוקות
 והושיבו ,מאצלי אותם וסלקו ,לעיר חנין

 העיר בני כל לי נותנים 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
 קסו ויום אחד היה ע.שמעון רבי לפני

 נוטל שלא מי כל ,אמר .ולפני ידים בנטילת
 ,למעלה שנענש גב על אף ,כראוי ידיו

 שגורם ,למטה ענשו ומה ,למטה נענש
 מי זוכה כך ,כך שענשו כמו ,ותעני לעצמו
 ברכות לעצמו שגורם ,כראוי ידיו שנוטל

à" äéì øîà úøîà à÷ øéôù øæòìà éáø ì
øæòìà éáø é÷ãøã àðéø÷ äéì øîà êúãéáò éàî 

 éøúàá)å( ïéðç øôëã éñåé éáø àúà àúùä
 ååäå äéáâì ïåì åáúåàå éàáâî ïåì å÷éìñå àúîì

 àøâà àúî éðá ìë éì ïéáäé>àåääë <)àåääá( 
 éàùôðá àðìëúñàå éàáâ ååä é÷ãøãã àðîæ
 àðøéâàå àðâîì åäééðî éðäúàì éì éæçúà àìã

 éãäá éàîøâ)àåääã (]éàäã[à íéëç " øæòìà ø
 äéî÷ åúà åî÷ àëä åëéøèöà àáàã ïàëøá

 ïåòîù éáøã)øúáì ( àîåé ìë éòìå áéúé äåäå
 úìéèðá ÷éñò äåä ãç àîåéå ïåòîù éáøã äéî÷
 à÷ãë éåãé ìéèð àìã ïàî ìë øîà äéî÷ íéãé

òà úåàé" àúúì ùéðòúà àìéòì ùðòúàã â
 äéîøâì äéì íéøâã àúúì äéùðåò éàîå

 äîë àúåðëñî ïàî éëæ àåä éëä êë äéùðåòã
                                                                                                                                                                                     

, ומשם נקשרת הימין עם חכמה ובינה, והוא כהן נקשרת המלכות בימין' ופי, אהדר למלכי צדק קפה
כל האצילות " כולא"והיינו ' וכו' והיינו שלימו עילאה שהוא קשר כל שם בן ד, לעיל' דהיינו אל עליון כדפי

 ).אור יקר(הייחוד והקשר כראוי , בשלימו עילאהודאי 
 ).מ"מ(אל עליון ' כהן נתחברה עם הבינה הנק' שהמלכות שנק' פי קפו
  ).מ"מ(כל ' ה הברכות מיסוד הנק"ס ב,ה נתן לו א"א ע"א' פי קפז

 ).א"נ(והמקבל הוא אברהם בעצמו ' דהיינו המ' כל והנותן הוא מלכי צדק הנז' היוצאים מהיסוד הנק
 ).מ"מ(ה נתן לאברהם מעשר מכל הספירות והיא המלכות שהיא חד מעשרה "ס ב"א' פי קפח
ה לאברהם המדה הזאת שהיא מעשר "שהיא ראשונה שזכה בה אברהם וזהו ויתן לו הקב' היינו המ קפט

' 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'  ואיהו מעשר בש"ואחד לעשר וז

 ).א"נ(' ויתן לו מעשר מכל אותה שיש לה כללות מכל הז
מ לא ניתנה במתנה אלא "י שהוא היה הולך ונוסע ומ"ואפשר אעפ' עלה למדתו מדת החסד מהח קצ
 ).א"נ(ח "ז. עתה
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 כראוי ידו על הברכות ששורות ,שלמעלה
  .שרובע ומתברך

 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 ותומא .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

 ìèðàã äéì àîç ïåòîù éáø íéã÷à øúáì
à ïééîã àééâñ àøåòéùá ïåì ìéèðå àéîá éåãé" ø

àìî ïåòîùêéúåëøáî åéãé àö÷ 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
åâå ùåã÷á ']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

  .ריקן

åäé øáã äéä äìàä íéøáãä øçà" ìà ä
åâå íøáà ')à åè úéùàøá (úô äãåäé éáø ç) øéù

àé æ ( äåî÷åà àä åú÷åùú éìòå éãåãì éðà> ìáà
àúåøòúàá <)ãàúåøòúàá( çëúùà àúúìã 

 ãò àìéòì øòúà àì àäã àìéòì àúåøòúà
àúúì øòúàãáö÷ éçëúùî àì àìéòìã ïàëøáå 

àéð÷éø åäéà åàìå àùîî äéá úéàã äîá àìà  
 לה שאמר עובדיהו מאשת ,לנו מנין
 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 שישיו  עכשאבל

  .ברכות בו שימצאו

ïìðîâö÷ òùéìà äì øîàã åäéãáåò úùàî 
)á íéëìî'á ã  ( àäã úéáá êì ùé äî éì éãéâä

àéð÷éø àøåúô ìò ïééøù àì àìéòìã ïàëøáãö÷ 
àéð÷éø øúàá àìåäö÷ áéúë äî )íù ( ïéà øîàúå

 êåñà éàî ïîù êåñà íà éë úéáá ìë êúçôùì
à àìà"ùî éàäã àøåòéù ìäéà åàì àçé àìà 

 éðúîçð äì øîà àøéòæ àòáöà úçéùî éãë
 àìéòìã ïàëøá ïåøùé êàéä àðòãé àì àäã
 àã ïîù êì úéàã àúùä ìáà àéð÷éø àúëåãá

 ïàëøá äéá àçëúùàì øúà àåä  
 ,"' וגוהטוב כשמן" שכתוב ,לנו מנין
 את 'ה צוה שם כי" ,כתוב מה ובסופו
 הזה ובמקום ,"העולם עד חיים הברכה

 ,תאמר ואם). ונתבאר( הברכות ורותש

 áéúëã ïìðî)á âì÷ íéìäú (åâå áåèä ïîùë '
 áéúë äî äéôéñå)â íù (åäé äåö íù éë" úà ä

 ïàøù àã àøúàáå íìåòä ãò íééç äëøáä

                                                           

פירוש מים חסד . ח"ז.  הוא מלא ידיו מים מלא ידיו מברכותיךת מים ורצה לברכו מעין מצותו"ר קצא
  ).א"נ(ן "מאי. ה עם הכולל"ת גימטריא הוי"להשפיע לו בחסדו וס

תדע דהא לא אתער , מכח אתערותא דלתתא עולם התחתונים אשתכח אתערותא לעילא במלכות קצב
ומזה ימשך כי ,  תלוי בתחתוןונמצא שכל עליון, לעילא בספירות עליונות עד דאתער לתתא שהוא המלכות

וזה שאמר , בבא הברכות צריך שימצא להם כסא כמו שאינם נמשכות אלא על ידי התעוררות תחתון
 ).י' ב סי"אור יקר ש(' וברכאן לעילא לא וכו

  ).א"ד(כ "ב ופרדס רמונים שער ח פ”ב ותרומה קכג ע”יתרו פז ע קצג
 ).אור יקר(בעת ברכת המזון  קצד
 ). אור יקר(דהיינו כמו ענין אשת עובדיה , להיות אינו ישנו קצה
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 ולא ,"ציון הררי על רדושי חרמון כטל"
 והוא שמן הוא אלא .טל אלא שמן כתוב

 ברוך הקדוש שהטיל אותו ,הטל אותו .טל
 יוצא השמן שאותו ,העליון מהשמן הוא
 לשני והלכו ,ושמן יין ,הם שנים, הימין לצד

 .ימין לצד והשמן ,שמאל לצד היין ,צדדים
 ומשם ,לעולם ברכות יוצאות הימין ומצד

 שהשמן ומשום ,הקדושה המלכות נמשחת
 ,מןומז השמן ,בראשונה למטה נתקן היה

  ברכות וריקמ ,למעלה

 ïàëøá)>ð"à <øîúàå (>åàîéú éà<) íù ( ìèë
 àìà ïîù áéúë àìå ïåéö éøøä ìò ãøåéù ïåîøç

èìè åäéàå ïîù åäéà àìà ìåö÷ìè àåää ä àå31 
á÷ ìéèàã åäéà" ïîù àåääã äàìò àçùîî ä

ìæàå ïîùå ïéé ïåðéà ïéøú àðéîéã àøèñì ÷ôðå 
àìàîù øèñì ïéé ïéøèñ ïéøúìæö÷ øèñì ïîù 

àðéîéã àøèñîå àðéîéçö÷ àîìòì ïàëøá é÷ôð 
îåàùéã÷ àúåëìî çùîúà ïîúèö÷ïéâáå ø ïîùã 

éîã÷á àúúì ï÷úúà äåäàúàø ïîãæà ïîù 
àìéòìáøïàëøáã å÷éøà âø  

  
  àúåøòúàî éæç àú  מההתעוררות ,בא וראה

  äøåú éøúñ  
 דברי אלו ,"' וגוהאלה הדברים אחר"

 'ה דבר האלה הדברים את" שכתוב ,תורה
 אף ,תורה דברי להלן מה ,"קהלכם כל אל
 בעולםאדם עסק ש אחר .ורהת 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 בתורה
 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

åâå äìàä íéøáãä øçà ')à åè úéùàøá (
 áéúëã àúééøåà éîâúô ïéìà)íéøáãèé ä  ( 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)à åè úéùàøá ( ïâî éëðà íøáà àøéú ìà

âã ïéùéá ïéðééæ ìëî êì ãàî äáøä êøëù íðäé
 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"ùãø 
 øùò úìú ïéàî>àéëã àðåîñøôàã éøäð< 

)>ð"à <ëîéïì ( äàìò àúðñçà äéì éáäéã
éúàã àîìòá (]éúàã àîìò àã[ íäéúåøöåàå 

 àìîà)àë ç éìùî ( ìëîå àøúåòî àîìò éàäá
àîìòã åáéè  

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(ל "ט' ן גימ"ו במילוי אלפי"ו ויה"שהטיפה שבאה מאבא כלולה מיה' פי קצו
 ).א"ד(ב ”א ואמור פח ע”ב וצו לד ע”ב ויקרא ז ע”א ולעיל עב ע”צו ע קצז
 ).אור יקר(ראוי שתשרה הברכה בשמן כיון שיסודו למעלה שמן  קצח
ת המלכות שאינה מקבלת אותו מן החכמה עצמה אלא מן החסד והיינו משם מקבל שפע השמן מד קצט

 ).אור יקר(שמושחין המלכים על המים 
 ).אור יקר(להוכיח השנית שצריך הזמנה למטה במה שיחולו הברכות  ר

 ).אור יקר(במשיחת המלכים או באשת עובדיה  רא
 ).אור יקר(מצד החכמה  רב
 ).אור יקר(מצד בואו אל החסד ששם הברכה  רג
א המאירים בעלמא דאתי שהיא "ג מדות של רחמים שבא"הארת י' פי' ק היא ג"במ' ג כי הש"יש הם י רד

 ).א"נ(ג מדות הנמשכים מאין העליון "הבינה וזהו יש מאין י
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 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 ודוכב 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 וכי ,תאמר ואם .גיהנם ויורש רע עושה
 שכל ,כן ,שהוהקד מצד שרוע הזה בעולם

 ימהילק סופו ,ניומע התורה את יםיהמק
  ).הקדשה שמצד טוב שרוע וזהו ,שרומע

)å( ïàîå éúàã àîìòì éëæ àðéîéì ìéæàã ïàî
 àìàîùì ìéæàã)àä] (àã[ ïéã àîìòá àøúåò 

)]ð"à [úéàãäø àìàîù úéàå àùéã÷ àìàîù 
 ÷ñòúîã ïàî ïðéøîàã àåä àãå àáàñî
 éúàã àîìòá íéîé êøåà äéì éáäé àúééøåàá

 øùåò äéì éáäéå øîàðù ïéã àîìòá ãåáëå
)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
 àì éëå àîéú éàå íðäéâ úéøéå ùéá ãéáò àã

äùåã÷ã àøèñî àøúåò ïéã àîìòá úéà ïéà 
 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 
 éòá ïàîå àøúåò éòá ééçã àëøåà]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[ 

 äéì øîà éàãå àä äéì øîà àøúåò éì äéäéù
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  
 על להריק עומד שלמעלה הזה שמןהש
 ,לנו מנין .ויבנ )על( להתברך ושלמה דוד

 כאן כתוב ".השמן דוויעמ" שכתוב
 עמד אשר ישי רשוש" שם וכתוב ,"דוויעמ"

  ".עמים לנס

àìéòìã ïîù éàäãåø ãåã ìò à÷øàì íéà÷ 
 àëøáúàì äîìùå)ìò (éåðáæø áéúëã ïì àðî 

)á íéëìî 'å ã (ïîùä ãåîòéåçø àëä áéúë 
 íúä áéúëå ãåîòéå)é àé äéòùé ( øùà éùé ùøåù

íéîò ñðì ãîåò  
 ,הפנים לחם של משלחן ,בא וראה

 לא ,לעולם ומזון הברכות יוצאות שמשם
 כדי ,אחד רגע אפילו ריק שימצא צריך

ôð ïàëøáã íéðôä íçìã ïçìùî éæç àú ïé÷
 àéð÷éø àçëúùàì éòá àì àîìòì àðåæîå ïîúî

                                                           

  ).א"נ(ח "ז. אבא לא נמצא בכל ספרים ישנים' עד ר רה
סוד והמלכות קאים ממה שנתעורר השמן הזה למעלה משנמשחו דוד ושלמה שהם מרכבה אל הי רו

 ).אור יקר(בחכמה לארקא על דוד ושלמה שהם יסוד ומלכות 
 ).אור יקר(שלא הוצרכו עוד להמשח  רז
 ).אור יקר(ומכאן ראיה אל ההתעוררות , מלשון עמוד לשון קיום רח
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 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 האדם בא .מכן

 ïàëøá ïå÷ìúñé àìã ïéâá àãç àòâø åìéôà
ïîúîèø àéð÷éø ïçìù ìò ïéëøáî àì éëä óåà 

 àéð÷éø ïçìù ìò ïééøù àì àìéòìã ïàëøá àäã
 áéúë äî éæç àú)äéù"àé æ ù ( éìòå éãåãì éðà

àúéîã÷á éãåãì éðà åú÷åùúéø éìòå øúáìå 
åú÷åùúàéøãì éðà àúëåã äéì àð÷úàì éãåáéø 

åú÷åùú éìòå øúáìå àúéîã÷áâéø éðà øçà øáã 
 ïåäîò úçëúùà àì àúðéëù ïðéðú àäã éãåãì

àéáééçããéø äàëãúàì ùð øá éúàã ïåéë 
á÷ã äéáâ áø÷îìå" äéìò àéøù àúðéëù ïéãë ä

ää" øúáì åú÷åùú éìòå àúéîã÷á éãåãì éðà ã
äéì ïéàëãî äàëãúàì ùð øá éúà  

 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

 הקדוש לו אמר מיד .יִדַי על אנשים נהרגו
 לך גןמ אנכי אברם תירא אל" ,הוא ברוך

 ,עליהם קבלת שכר ,"' וגומאד הרבה שכרך
  .לעולמים יזכו לא] שנהרגו[ כולם שהרי

äìàä íéøáãä øçà éæç àúåèø íäøáà óãøã 
á÷ ïåì ìéè÷å ïéëìî ïéìà øúá" íäøáà äåä ä

ç àîìéã øîà àäåú" àøâà àåää àðòøâ å
á÷ éáâì àùð éðá øãäà àðéåäã" åäá àðãéçàå ä
÷úà àúùäå äéáâì ïåì àáø÷ì ìò àùð éðá åìéè

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 רגהד היתה

 כיון ".יחזה שדי מחזה" שכתוב ,הזה
 הדרגה על שורות הדרגות כל היו ,שנמול

åäé øáã äéä" éàî øîàì äæçîá íøáà ìà ä
äæçîáæèø ïéð÷åéã ìëã àâøã åæéç àåääá àìà 

 àì ãò éæç àú ïåòîù éáø øîà äéá ïééæçúà
áà øæâúà ïàîå äéîò ìéìî àâøã ãç äåä íäø

 áéúëã äæçî àã åäéà)æè ãë øáãîá(  äæçî
äæçé éãùæéø ïàøù ïéâøã åäìë ååä øæâúàã ïåéë 

                                                                                                                                                                                     

ב אותיות "שבהם י[ת "א ונודע כי יש בו שלשה הויו"י מזלא קדישא דדיקנא דא"א נעשה ע" זווג אורט
 'וכו] א"מזל[ובגימטריא לחם ] ת בגימטריא מזלא"ב תיקוני דיקנא והנה שלשה הויו"ללות כל שאר יכנגד כ

א הזה נקרא אכילה אינו נפסק לעולם לכן הלחם הזה שהוא המזל העליון המעוררן אל הזווג "ולפי שזווג או
 ).וספר הליקוטים תרומה, מ אמור"שעה (הנקרא אכילה היה על השלחן תמיד

 ).אור יקר(ות בהתעורר רי
 ).אור יקר(בשפע  ריא
המקום בעצמו הוא יותר זך וגדול ומעולה מן העולם עצמו כי לכן נקרא : ל"ד וז"ק י ע"שעה' עי ריב
 .ה מקומו של עולם"הקב

ז להגנז בו "והנה בהיות שאין תיק ומכון בעוה.  אין אור האצילות מתגלה בלי שיהיה לו תיק להגנז בוריג
פרדס  (ורד כדי מזון התחתונים ולכן אין האור מתגלה במלכות אלא כדי מזונההוכרח לעלות ואין השפע י

 .)כ"ח פ"ש
 ).אור יקר(אין השכינה מתחלת להתעורר אלא תחלה ישוב בתשובה  ריד
אור (ו וכו נתגלה לו הנבואה "כלומר אחר דבריו של אברהם שנתעורר ביראת שמים לומר דילמא ח רטו

 ).יקר
, אם כן מאי במחזה, דהיינו מלכות' דהא כתיב דבר ה, ת אי אפשרדאי תימא במלכו, קשיא ליה רטז

 ).אור יקר(ותירץ שהיא מלכות בבחינה תחתונה שכל הספירות נראות בה אפילו מדת מלכות עצמה 
בלעם היה במחזה שדי דהיינ ומקום החצונים שמתגלה שם המלכות במקרה דכתיב ויקר אלהים ' פי ריז

אבל אברהם מחזה סתם שהיא מלכות עצמה שהי אמחזה , ום שנראה שדידהיינו מק, ולכך כתיב מחזה שדי
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 éîò ìéìî ïéãëå àâøã éàä ìòäçéø àåä àãä  וארא" שכתוב זהו .עמו בריד ואז ,הזו
 áéúëã)â å úåîù (àøàå  

  äøåú éøúñ  
 נכנס .שמים לשם עשה שלא מזה נשמע

 אל ,אומר שהיה אחד קול שמע ,לחדרו
 .גדול איש שיהיה ,)אליו שוב( תואו תעניש

 נותן ואני ,שב בני שב ,לו אמר .אליו שב
  . שרוע לך

 íéîù íùì åàìã äðéî òîù]à÷[ãéáò èéø 
 äéøãàì ìàò)å( àì øîà äåäã àì÷ ãç òîù

 äéùðòú)äéáâì áåú ( áú éåäéì àáø àøáâã
 êì àðáéäé àðàå áéú éøá áéú äéì øîà äéáâì

 àøúåò  
 ,בידו פז של וכלי אחד איש באבינתיים 

 ,רבי ,לו אמר .בבית אור ונפל אותו הוציא
 ,זכיתי לא ואני בתורה לזכות רוצה אני

 שהרי ,בשבילי בתורה עסוקשי מי ורוצה
 שכאשר ,אבי לי שהשאיר רב שרוע לי יש

 שלשה עליו מסדר היה שלחנו על ישב
 לזכות רוצה ואני ,מאלו כוסות עשר

 ,קוהרו ולאות אמר. שרוע נותן ואני בתורה
 לו נתן .שרוע לך נותן וזה בתורה עסוקת

 אבא רבי עליו קרא .הפז של הכוס אותו
 כלי ותמורתה וזכוכית זהב יערכנה לא"

  ".פז

 äéãéá æôã àðàîå ãç àøáâ àúà éëäãà
 àðéòá éáø äéì øîà àúéáá àøåäð ìôðå äé÷ôà

 àúééøåàá éëæîì] ïàî àðéòáå àðéëæ àì àðàå
éâá àúééøåàá ìãúùéãéð[ àøúåò éì úéà àäã 

ãëã àáà éì ÷áù à÷ã éâñ) äåä( ìò áéúé 
øåúô øãñî äåä äé]ìòä) [äéøåúô ìò( øñéìú 

 àðàå àúééøåàá éëæîì àðéòáå ïéìàî éñë
 àøúåò àðáéäé] ìãúùú ÷ååø àåääì äéì øîà

 àåää äéì áäé àøúåò êì áéäé àãå àúééøåàá
æôã àñë[ àø÷ ]äéìò[àáà éáø ) øì 'à éñåé"ì( 

)æé çë áåéà ( äúøåîúå úéëåëæå áäæ äðëøòé àì
 æô éìë  

 היה ההוא והאדם ,בתורה ולמד ישב
 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

 נשמע 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 ןב יוסי רבי והיינו ,פזי בן ומבניו ,שמו
 משום( ובניו הוא ,תורה ההרבל וזכה

 ùð øá àåääå àúééøåàá àòìå áéúé]äåä[ 
 àúééøåàã åãéîç ìàò ïéîåéì àøúåò äéì áéäé
 äéçëùà éëá äåäå áéúé äåä ãç àîåé éåòîá

úéëá à÷ äî ìò äéì øîà éëá äåäã äéáø øîà 
 äîå äéì)àðçðî] (àðçðà[ éúàã àîìòã ééç 

 øîà éàáâì éëæîì àìà àðéòá àì éàä ïéâá
]àúùä[ ãéáò à÷ íéîù íùì àäã äðéî òîù 

 áäå êøúåò ìåè äéì øîà àøáâ àåääì äéì àø÷
 øéúé ÷ìåç êì àðáéäé àðàå éðëñîìå éîúéì äéì
 éáø äéì øãäà ïàòì ïðàã äî ìëá àúééøåàá

 àñë àåää éñåé äéîù éãòà àì àîåé ãòå æôã
 äîëì äëæå éæô ïá éñåé éáø åðééäå éæô ïá éåðá ïîå

                                                                                                                                                                                     

' א מהמ”ו אלא היינו ניצוץ ע"עצמה ח' דשדי יסוד ולא שהיה בלעם משיג מ' מ' פי). אור יקר(אל העליונות 
 ).א"נ(ט "יתרו דף ע' בפ' המתפשט אל החיצונים כנז

לקוטי תורה  (ת"ע ומל"ג יחד דהיינו מ"משום שבו מתקבצים חו, ג"ת עם הכולל כמנין תרי"עולה ברי ריח
', ג איכות השניים באים באבר א"שתרי, וכן הוא כאן', וכו' כל דבר שהוא כפול בא השני בגולם א .)משלי

ולכן אין העטרה מתגלה מעצמו בבריאת ', ג מצות גדולה מילה וכו"הברית ובו נכלל כל התרי' והוא עט
ג "ומצות המילה שהיא מצוה המשלמת תרי', י וכו"מצות השי כמו כל האיברים אלא בעשיית האדם "הש

שהוא , ת"ג מצות וזהו ברי"שהיא כלולה מהכל לכן היא שקולה נגד תרי, ל"כ הכלל הנ"הוא בעטרה ובזה ג
וכשחסר מצות המילה כל המצות אינן פועלים כמו , ל"י כנ"בסוד תש, של היסוד שבה נכללת לאחד' הנוק

 @.)ג"ג לז ע"יהל אור ח (זכר בלא נקבה
פ כדי שימות אותו תלמיד כיון שהיה עוסק שלא "נראה שהכוונה להתפלל או להתבודד או ליפול ע ריט

 ).א"נ(ח "ז. א"לשמה כעין נפילת אפים דר
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 בעולם טוב שכר לך שאין ,)תורה שלמד
  ).אותה יםיומק( תורה שלומד כמי

 éåðáå àåä àúééøåà)]ð"à [àúééøåàá àòìã ïéâá (
 àúééøåàá éòìã ïàîë àîìòá áè øâà êì úéìã

)äîéé÷îå(  
 אל 'ה דבר היה האלה הדברים אחר"

 מקום בכל ."' וגולאמר במחזה אברם
 שהתגלה השם הז ,"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 ומחזה מראה .אחד והכל בו נראות

 רבי אמר.  לשון הקודשוזה תרגום זה ,אחד
 רשות היתה כן ועל ,בתורה הם רבים ,וסיי

 שגלה הלשון באותה לתרגם לאונקלוס
  . ברוך הוא בתורההקדוש

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( íäøáà ìà àøàå  ìàá á÷òé ìàå ÷çöé ìà
 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( àúééøåàá ïåðéà ïéàéâñ ]ã ìòå à]åää[ 
> ååääéì< àðùéì àåääá íâøúì ñåì÷ðåàì åùø 

àúééøåàá àåä êéøá àùãå÷ éìâã[   
 מהמלאכים ומהסתוהלשון הזו היא 

 וםסת שהיה )שהנה( במחזה .העליונים
 בזה יודעים שאינם העליונים מהמלאכים

 משום ,ולמה. אברהם עם כשמדבר
 סתום ערל והיה ,מהול היה לא שאברהם

 ,תרגום בלשון מהם תוםס היהלכן ו ,בשר
  שכתוב בבלעם כדוגמא זו

àìò éëàìî åâî åäéà íéúñ àã àðùéìåé 
 äæçîá)àäã (]åäãà[ àìã éàìò éëàìîî íéúñ 

 íäøáàá äéá ìéìîî ãë àãá éòãé)å( éàî
 ìøò äåäå ìåäî äåä àì íäøáàã ïéâá àîòè

)å( íéúñ]á[àøùáëø åäééðî íéúñ äåä êë ïéâáå 
 àã àðååâë íåâøú ïåùìááéúëã íòìá  

  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

  .עמו לדבר הזו הדרגה

éãù ìàá á÷òé ìàå ÷çöé ìà íäøáà ìààëø 
éåìò ïàøù ïéâøã ïåðéà ååä àì øæâúà àì ãòåáëø 

àììîìâëø áéúë àúéîã÷á àäã àîéú éàå 
)æ áé úéùàøá (åäé àøéå" áéúëå íøáà ìà ä) íù

è (úëå äáâðä òåñðå êåìä íøáà òñéå áé)æ íù (
 ïéàìò ïéâøã ïåðéà àëä àä çáæî íù ïáéå
 ïéâøã ïåðéà ååä àì øæâúà àì ãòã ïøîà àúùäå

 àâøã éàä ìò ïàøù ïéàìò]àììîì) [àììîã( 
äéîò  

                                                           

' וכל האחוריים הם בגי, כי עדיין לא היה אברהם מהול, א" בחינת הנבואה הנמשכת דרך אחוריים דזרכ
ה עליו אז " נגלה הקב).פ לך לך"שעה (שהוא תרגומו של מראה, חזהולכן דבר אליו במ. תרגום ותרדמה

 ).פ וזאת הברכה"שעה (כדי שלא יקנאו בו מלאכי השרת, בלשון תרגרם
 ).אור יקר(היינו שדי מחזה אל העליונים  רכא
אור (וזהו מחזה דכל דיוקנין דקאמר לעיל , לא היו ממש העליונות בה אבל נראות מציאותם שבה רכב

 ).יקר
שלא היה רואה אברהם כשמדברת עמו רק , אבל למללא לא היו שראן, רגין הם לעולם במלכותהד רכג

 ).???(המלכות לבדה 
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 נתן הוא ברוך הקדוש בתחלה ,בא וראה
 להדבק החכמה את לדעת לאברהם חכמה

 עמו לדבר אבל ,האמונה סוד את וידע ,בו
 .לבדה הזו התחתונה הדרגה אלא היתה לא

 היו העליונות הדרגות כל ,שנמול כיון
 לדבר כדי התחתונה הזו הדרגה על שורות

 כמו ,בכל אברהם התעלה ואז ,עמו
  .שנתבאר

á÷ áäé àúéîã÷á éæç àú" íäøáàì äîëç ä
äîëç òãðîìãëø àæø òãéå äéá à÷áãúàì 

 àìà äåä àì äéîò àììîì ìáà àúåðîéäîã
ë éåãåçìá äàúú àâøã éàäåäìë øæâúàã ïåéäëø 

 ïéâá äàúú àâøã éàä ìò ïàøù ååä ïéàìò ïéâøã
äéîò àììîìåëø àìëá íäøáà ÷ìúñà ïéãëå 
øîúàã äîë  

 נאחז לא ,האדם שנמול טרם ,בא וראה
 ,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
  .ארשנתב כמו ,במחזה

 ãéçàúà àì ùð øá øæâúà àì ãò éæç àú
á÷ã àîùá"äæëø äéîùá ìàò øæâúàã ïåéë 

 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" øæâúéã äéì ãé÷ô øúáì äéì áéø÷ ä

øã åäìëã àøåù÷ úéøá äéì áéäééúàå ïéâ
ïéàìòçëøàøù÷úàì àøåù÷ úéøá èëø àìë 

àãá àã àììëàì àãçëìø àìëã àøåù÷ úéøá 
äéá øù÷úààìø øæâúà àì ãò íäøáà êë ïéâáå 

øîúàã äîë äæçîá àìà äéîò äåä àì éåìî  
 ברוך הקדוש שברא בשעה ,בא וראה

 הברית על אלא נברא לא ,העולם את הוא
 ,אלהים ברא ,ת"שי א"בר 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
  . נפרדים
 ברוך הקדוש כשברא ,אלעזר רבי אמר

 שכאשר ,היה תנאי על ,העולם את הוא

ç àúá÷ àøáã àúòùá éæ" àì àîìò ä
éùàøá øîà úàã äîë úéøá ìò àìà éøáúà" ú

éäìà àøá" åðééäå í)]ð"à [úéøááìø ( úéøá ìòã
á÷ íéé÷"àîìò äâìø áéúëå )äë âì äéîøé ( íà

 àì õøàå íéîù úå÷ç äìéìå íîåé éúéøá àì
úéøá àäã éúîùãìø àîåéã åäéà àøåù÷ 

àéìéìåäìø ïàùøôúî àìå   
øæòìà éáø øîàåìøøá ãë á÷ à" ìò àîìò ä

                                                           

 ). אור יקר" (וכיון דאתגזר כולהו",  היינו שהשיג אותם במציאות ידיעה ממה שהיו נכללות בה רכד
 ).אור יקר(נראה שממש היו הספירות העליונות באות בתחתונה לא לבד כללותם בה  רכה
 ).מ"מ(שאחר שנימול היה רואה אותם מתוך המלכות  רכו
שבמלכות ' והיא בחינת י' פנימית וכו' ואות ברית היא המלכות בבחי,  מילה ופריעה הם יסוד ומלכותרכז

 ).אור יקר(כ אינו במלכות אלא להפריד "ועוד כיון שברית הוא יסוד וזה אינו ביסוד א' וכו
שאין להם דרך ', וכו] האחרות[ נמצא כן לכל הספירות קשר כל הספירות העליונות מה שלא רכח

כי יקשור הדרך והמעבבר אל כל הספירות ואין להם דרך ' להשפיע למטה אם לא יקשרו כולם בו וכו
 ).אור יקר(ואין למלכות קבלה מהספירות העלינות שלא על ידו , להשפיע אלא בו

 ).מ"מ(ס דמלכות "א עם הי"ס דז,י היסוד נקשרים הי"שע'  פירכט
 ).אור יקר(' אין שום ספירה קושרת הדין והרחמים להיותו אחד אלא היסוד לבד וכו רל

שהיסוד יש בו מקום לקבל ' פי). אור יקר(ת במלכות והוא על ידו "קשר כל הספירות שבהם קשר ת רלא
 ).מ"מ(גבורות ' כ מקום לקבל ה"חסדים ויש בו ג' ה

 ).אור יקר(נות אחרו' אותיות ראשונות וב' במלת בראשית ב רלב
 ).אור יקר(לא לבד בריאתו אלא גם קיומו  רלג
 ).אור יקר(יסוד  רלד
 ).אור יקר(ת ומלכות "ת רלה
 ).אור יקר(פליג אדלעיל דלאו על ברית קאים עלמא אלא על תורה  רלו
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 ,יפה ,התורה את יקבלו אם ,ישראל אוויב
 .ובהו לתהו םמחזירכ הריני ,לא ואם

 על ישראל שעמדו עד התקיים לא והעולם
. העולם התקיים ואז ,תורה וקבלו סיני הר

 הוא ברוך הקדוש ,והלאה היום ומאותו
 ,האדם בני זווגי ,הם ומי .עולמות בורא
 גומזו הוא ברוך הקדוש הזמן מאותו שהרי
 הם ואלו .לפלוני פלוני בת ואומר זווגים

   .בורא שהוא העולמות

 àúééøåà ïåìá÷é íà ìàøùé ïåúéé ãëã äåä éàðú
 åäáå åäúì åëì øãäà àðà éøä åàì íàå úåàé
 àøåè ìò ìàøùé åîéé÷ã ãò íéé÷úà àì àîìòå
 àîìò íéé÷úà ïéãëå àúééøåà åìéá÷å éðéñã

á÷ äàìäìå àîåé àåääîå" ïàîå ïéîìò éøá ä
àùð éðáã ïéâååæ ïåðéàæìøá÷ àðîæ àåääî àäã " ä

 ïéâååæ âååæî]øîåàå) [øîàå( éðåìôì éðåìô úá 
éøá àåäã ïéîìò ïåðéà ïéìàå  

 היא זו "אנכי" ,"לך מגן אנכי" ,בא וראה
  .בתחלה בה שנאחז הראשונה הדרגה

êì ïâî éëðà éæç àúçìø àâøã àåä àã éëðà 
àúéîã÷á äéá ãéçàúàã äàîã÷  

  äøåú éøúñ  
] כלומר[ ,"יחזה" ,"אשר מחזה שדי יחזה"

 שלא כדי השרת מלאכיהיה סתום מ הדבר
 הוא ברוך שהקדוש פה פתחון להם יהיה

 שהרי ,הטמא הערל אותו עם מדבר
 )קוראים( אינם הקדושים המלאכים

  . תרגום ללשון נזקקים

 äìî äåä íéúñ äæçé äæçé éãù äæçî øùà
àøèô ïåì àäé àìã ïéâá úøùä éëàìî åâîèìø 

 ìøò àåääá ììîî àåä êéøá àùãå÷ã
àñîàáîøã÷ éëàìî àäã åàì éùå) ïåø÷é (

]ïé÷÷æð[ íåâøú ïåùìá   
 גבריאל והרי ,יודעים שלא תאמר אם

 הוא והתרגום ,לשון שבעים יוסף את דֶמִל
 ,יודעים ידוע אלא .לשון משבעים אחד
 חוששים שאין ,נזקקים שלא שנינו אבל
 מאוס הוא שהרי ,עליו מתבוננים ואין

  . הלשונות שאר מכל לפניהם

)å(à óéìåà ìàéøáâ àäå éòãé àìã àîéú é
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

 ïåùì øàù  
 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 שאין ,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

ëàìîî åäéà ñéàîå ìéàåä àîéú éàå éàìò é
âøú éàîàå ïåùì éàäá àúééøåà ñåì÷ðåà í

àø÷îä ìàéæåò ïá ïúðåéåàîø àåä ñéàî àìà 
úéìã êéøèöà éëäå åäééî÷áîø 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
î åäéà íéúñ êë ïéâáå éëä éàìò éëàìî åâ

 éùéã÷  
 ,סתום בדרך לאברהם התגלה כן ועל

 ולא ,הקדושים המלאכים בו ישגיחו שלא
 הוא ברוך שהקדוש פה פתחון להם יהיה

 לו התגלה מתי .ערל איש על התגלה
 נתן כאשר ,עליונים מלאכים של בהתגלות

 éìâúà àã ìòå>äéá <)äéì( çøåàá íäøáàá 
 àäé àìå ïéùéã÷ ïéëàìî äéá ïåçâùé àìã íéúñ
 ùð øá ìò éìâúà àåä êéøá àùãå÷ã àøèô ïåì
 éàìò éëàìîã àéìâúàá äéì éìâúà éúîéà ìøò

                                                                                                                                                                                     

ואפילו אחר מעמד סיני עדיין יש , נראה שלא זכו שישא כל אחת בת זוגו אלא ממעמד הר סיני ואילך רלז
 ).מ"מ(מות שלא זכו לבת זוגם עד ימות המשיח שרשים בנש

 ).אור יקר(אהדר לראש הענין שאמר שאברהם במדרגת מלכות בלבד  רלח
  ).א"נ) (א"ד(פתחון פה  רלט
 ).הערת הזוהר(ב ”ב עה ע”עד ע רמ

  ).א"נ) (ן"מאי(ע כאשר הוכחתי במקומו בראיות ברורות "ע של תורה אינו יב"מכאן מוכח דתרגום יב רמא
 ).ה"של (ל"דאית כצ רמב
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 אלהים אתו וידבר" שכתוב ,הקדש ברית לו
 אול ,הקדש של השם "אלהים" ,"לאמר
  . בהתגלות השם במחזה כתוב

 áéúëã àùéã÷ àîéé÷ úéøá äéì áéäé ãë
)â æé úéùàøá (éäìà åúà øáãéå"îàì í ø
]íéäìà[ àîù äæçîá áéúë àìå àùãå÷ã àîù 

 àééìâúàá  
 ולהכריז לאמר ,"לאמר" זה מה ,"לאמר"
 בלשון לאו ,במכסה תהיה שלא לשון בכל

 ,בה מדברים שכולם בלשון אלא ,אחרת
 לקטרג יכולים ולא לזה זה לומר שיכולים

 אתו וידבר" כן ועל .פה פתחון ולומר
 וםמש ,מחזה ולא אלהים ,"לאמר אלהים
 וקרב ,הקדש לברית אותו מכניס שהיה
 לא א"הה לכן ,אמר יהודה רבי. אליו אותו
 ממש שהיא ,מהול ,שנמול עד לו נתנה

 ,בברית שנכנס כיון ,כן ועל .ברית נקראת
 הנה אני" שכתוב ,א"ה האות לו נתנה אז

 ולא גוים המון לאב והיית אתך בריתי
  ."' וגואברם שמך עוד יקרא

àì øîàì éàî øîàì ïåùì ìëá àæøëàìå øî
 àäú àìã]àéñëúàá) [àéñëúî( àðùéìá åàì 

 àìà àøçà]àðùéìá[ éìëéã äá ïééòúùî àìëã 
 øîéîìå àâøè÷ì éìëé àìå àãì àã øîéîì

àøèô) àøçà(éäìà åúà øáãéå àã ìòå " í
éäìà øîàì" äéì ìééòî äåäã ïéâá äæçî àìå í

 éáø äéáâì äéì áéø÷å àùéã÷ àîéé÷ úéøáá
à äãåäéä úà êë ïéâá øî 'ééúà àìä ãò äéì á

 ìòå éø÷à úéøá ùîî éäéàã àîòè éàî øæâúàã
 úáéäééúà ïéãë úéøáá ìàòã ïåéë àã)äéì (

]úéì[ä úà " áéúëã à)ã íù ( éúéøá äðä éðà
 úà ãåò àø÷é àìå íéåâ ïåîä áàì úééäå êúà

åâå íøáà êîù'  
 היה חייא רבי ".האלה הדברים אחר"

 רבי אותו פגש ,אלעזר ירב את לראות הולך
 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 שמעתי אני שהרי
  .בהן לעמוד לתיוויכ

 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 àðàå øáñîì ìåëéú éà äéì øîà êãäá ìéæ
úáà áåú åàì éàå ìéæ òîùúã éàîì àøáñ êø

 àðòîù àðà àäã éàäì øî ùåçéì àì äéì øîà
 í÷éîì àðìéëéå àúééøåàã éæø äîë]åäá) [äéá(   

 את" שכתוב מה ,ואמר חגאי רבי פתח
  "לאשי לחמי קרבני

 áéúëã éàî øîàå éàâç éáø çúô) øáãîá
á çë (éùàì éîçì éðáø÷ úà  

  èô/á  
  äøåú éøúñ  

 שנקרב הבשר קרבן זה "קרבני את" ,'וגו
 שכל משום ,בשר על בשר ,דם על דם לכפר

 על לכפר הבשר אלא נקרבים לא הקרבנות
   .הבשר
  

åâå ' áø÷úàã àøùá ïáø÷ àã éðáø÷ úà
 àøôëì]àîã[àøùá ìò àøùá àîã ìò âîø ïéâá 

 àìà ïéáø÷úî åàì ïéðáø÷ ìëã]ìò) [ïî( àøùá 
àøùá ìò àøôëì  

 מה בהמה ,חטא אדם אם ,שמעתי וכך
 כי אדם, אמר הוא ברוך שהקדוש ,חטאה
 הקדוש אלא ,למה ,"' וגוקרבן מכם יקריב
 רוח ואת אדם בני רוח את עשה הוא ברוך

 בני רוח"לכן ו ,מזו זו והפריד ,הבהמה
 הבהמה ורוח למעלה היא להוהע האדם

 äî äîäá àèç ùð øá éà àðòîù éëäå
àèçú ]øîà àåä êéøá àùãå÷ã[) á à àø÷éå (

ãàåâå ïáø÷ íëî áéø÷é éë í ' àùãå÷ àìà éàîà
 äîäáä çåøå àùð éðá çåø ãáò àåä êéøá

 êë ïéâáå àã ïî àã ùéøôàå)àë â úìä÷ ( çåø

                                                           

אבל הרוח הוא , ונראה שבשר הוא הגוף ודם הוא הנפש החיות הבסיסי, ע פירוש הדבר בשר ודם"צ רמג
 @.מדרש תהלים קמו' עי', של ה
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   .מזה זה נפרדים ודאי ,"'וגו
  

åâå äîäáä çåøå äìòîì àéä äìåòä íãàä éðá' 
 àã ïî àã ùøôúî éàãå  

 ויאמר" ,כתוב מה ,אדם שחטא טרם
 רעוז עשב כל את לכם נתתי הנה אלהים

 ולא ,"לאכלה יהיה לכם" כתובו ,"' וגוזרע
 ,גופוב נשאב  הרעוהיצר שחטא כיון .יותר
כך  ואחר ,דין עשה התולדות אותם ובכל

 של מהמקום נבנה הגוף שהנה וראה נח בא
 .אדם שהקריב כמו קרבן הקריב ,הרע היצר

 ,"' וגוניחוחה ריח את 'ה וירח" כתוב מה
 אמר ".ריוומנע רע האדם לב יצר כי" וכתוב

 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

   .חטאים בכמה חוטא הגוף
  

 áéúë äî íãà àèç àì ãò)úéùàøáèë à  (
éäìà øîàéå" òøåæ áùò ìë úà íëì éúúð äðä í

åâå òøæ ' ïåéë øéúé àìå äìëàì äéäé íëì áéúëå
 àôåâá áéàúùà òøä øöéå àèçã]äéìéã[ ìëáå 

àðéã åäá ãáò ïéãìåú ïåðéàãîø çð àúà øúáìå 
 òøä øöéã àøúàî éðáúà àôåâ àäã àîçå

]å[ áéúë äî íãà áéø÷àã äîë ïáø÷ áéø÷à
)àë ç íù (éååäé çø"åâå ççéðä çéø úà ä '
)áéúëå ( øîà åéøåòðî òø íãàä áì øöé éë

 àôåâå ìéàåä äàìäìå ïàëî àåä êéøá àùãå÷
 àôåâ âðòúé òøä øöé àåääî áéàúùàë äî

 äéì éæçúàãé íëì éúúð áùò ÷øéë àøùá ìåëé
 ìë úà)â è íù ( àøùá àåääî àøùá ìéëà ãë

éáøúàå àãá àã áøòúàå äéìéã àøùá âðòúà 
 ïéàèç äîëá àèç àôåâ âðò àåääîå äéðî àôåâ  

 על כפרה הבשר ,הוא ברוך הקדוש אמר
 ובו ,ממנו מתרבה ובשר אוכל בשר .הגוף
 והבשר .גופו על לכפר בשר לכן ,חטא

 הדםלכן ( ,לגוף דם עושההבשר  ,שאוכל
 עושה הבשר ,שאוכל הבשר מאותו שנשאר

 הבשר מאותו שנשאר הדם לכן ).דם לגוף
 מאותו שנעשה הדם על לכפר עומד, בחוץ
 בנפש הוא הדם כי" שכתוב ,שלו הבשר
  ".יכפר

 àôåâ ìò äøôë àåä êéøá àùãå÷ øîà
àøùáäîø ]]áùàøåîø [>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
ëàã àøùáàôåâì àîã ãéáò àøùá ìé ( êë ïéâá

 ãúòúà øáì àøùá àåääî øàúùàã àîã
 äéìéã àøùá àåääî ãéáòúàã àîã ìò àøôëì

 áéúëã)àé æé àø÷éå (øôëé ùôðá àåä íãä éëæîø  
 שכתוב ,"קרבנכם" וכתוב ,"קרבני" כתוב

 זה בין  הבדלמה ,"קרבנכם את תקריבו"
 על שבאים שלמים כמו "קרבני" אלא ,לזה

 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

                                                           

לברור האוכל מתוך , כי כוונת האכילה היא, לפי שכבר ביארנו,  נאסר אדם לאכול שום בשר חירמד
כי כבר נתקנו ,  הוצרכה עוד אכילת בשר לאדםלא, וכיון שכבר נתקנו הבעלי חיים. ולהעלותו, הפסולת

כי גם כל , ל"חזרו ונתקלקלו כל המדרגות הנז, ר"כאשר חטא אדם בעץ הדעת טו' וכו. והובררו לגמרי
ל "ש חז"כמ, והקריב עליו קרבן, י המזבח שבנה אדם"כ ע"ואח. הבעלי חיים חטאו ואכלו מעץ הדעת כנודע

ולכן לא , אז חזרו הבעלי חיים ונתקנו, ושב בתשובה. 'משור פר וגו' ותיטב לה) ב"ט י"תהלים ס(על פסוק 
היו נזקקים ,  בהמה חיה ועוףלוואפי, השחית כל בשר, כ בדור המבול"אח. הותר לו לעולם אכילת בשר

 בזמן בית והנה. כדי לבררם ולתקנם כנזכר, לנח ולבניו, ולכן הותר אכילת בשר מאז ואילך, לשאינם מינם
י "כי האדם היה נתקן ע. היו מתבררים ומתתקנים כל המדרגות, י הקרבנות הנקרבים שם"ע, המקדש קיים

פ "שעה (י הקרבן עצמו"ע, והבעלי חיים היו נתקנים. שהיה מתודה שם על קרבנו, התשובה והוידוי
 ).בראשית דרוש ד

 ).ו"לש(ב "ג רמ ע"ח' עי רמה
 ##* רמו
 .ב"לקמן רנח ע' עי רמז
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 ואשמות חטאות כמו "קרבנכם" ,שלום
 "קרבני את" לכן ,ואשם חטא על שבאים

 ,רתוהקט זו "ריח" ,ויין לחם "לחמי" ,בשר
 ברצון הכהן שעושה רוח נחת זו "יניחוח"

 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 צאנמ הוא ברוך והקדוש

 אמר .אותו ונשק חייא רבי בא .כראוי אחד
 ללכת ,ניממ יותר, בני ,אתה נאה ,לו

  .ולראות את סבר פני הימים

íåìùçîø úåàèç ïåâë íëðáø÷  ïééúàã úåîùàå
êë ïéâá íùàå àèç ìò  éîçì àøùá éðáø÷ úà

 çåø úçð àã éççéð úøè÷ àã çéø àøîçå àîäð
àðäë ãéáòãèîøàùéã÷ àîùã àúåòøá ðø éàåéìå 

 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
òåî åäéàãåã[ àðîæ àåääá àèìùã åãòåî àìà 

àòéãé àâøãá àìéòì çëúùàã åòø àåòøàðø ìòå 
 áéúë àã)á çë øáãîá ( ïáø÷ ãë åãòåîá

à÷ìåç ïéìèð àìë áéø÷úàáðø ïéôéì÷ ïøãáúàå 
 ïéðéöåáå ãçééúàå áéø÷úà àãåçééå àøèñ ìëì

øäðúàéïâðø àåòø çëúùàå ]åòøå[ ïéîìò ìëá 
ãåçéã àæøá çëúùà àåä êéøá àùãå÷å à]àãç[ 

 úåàé äéì øîà äé÷ùðå àééç éáø àúà éæç à÷ãë
 úðà>éøáéðéî < ]éðéî) [éðî( éîçîì êäéîì 

äéì32  
 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 .השער 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 ילרב
 אמי בני" שכתוב הזה בפסוק שמעתי ,אמר
למה אמר את ש ,"' וגושמוני בי נחרו

 ,המלך דוד עלהוא נאמר ו ,הזה הפסוק

) 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

à àòøú øî>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

àå éàâç éáø éáâì äéùéøúòîù äéì øî) [ øãäà
úòîù øîàå éàâç éáâì äéùéø àééç éáø( éàäá 

                                                                                                                                                                                     

 בטלות הקרבנות כל) ז' סי ט"פ ר"ויק(ל " לפרש דברי חזיא סימן יב ענף ד דרושב "ה ח"דע' עי רמח
 .התודה מן חוץ לבוא לעתיד
ה היה מזכיר הכהן על המזבח להעלות עמוד העשן דרך מישור והוא "כתב ברית מנוחה ששם אהו רמט

 ). א"נ(ח "ז. ש ברעותא דשמא קדישא"מזבחה ואפשר שז"הקטיר ה"כל ו"ת ה"נרמז בפסוק א
ניחוח דאיהו נחת לגבוה לקבל דא כהן דאיהו מכיון כוונה כגוונא דרעותא דשמא ): א"פב ע(ח "זו' עי רנ

קדישא ומייחד יחודא באתוון רשימין וכל דרגין נהרין ומתלהטין ונצצי בניצוצא עילאה מגו דעומקא 
תא עילאה טמירתא ועל דא אצטריך כהנא למהוי חכימא בחכמה ויאה בסוכלתנו ושפיר בנהירו דאוריי

 .ה הוא עבודתו לאו עבודה ועליה כתיב לא יתיצבו הוללים לנגד עיניך"וזריז ופקח יתיר מכל עלמא ואם ע
 .ב"לקמן קסד ע' עי רנא
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 רנב

  .ב"ב קנו ע"ה ח"בשם ספר הדע
כבוצינא דאתפשטין מניה נהורין ' וכונהורין דלהטין מניה '  אתתקן אפיק טכד: א"ז רפח ע"אד' עי רנג

 .)א"א כו ע"ו ביאורים ח"לש ('ומיניה מתנהרין וכו, ל"ס הנ"הנהורין הינם הט –לכל עיבר 



úéùàøá 

81 

   .מהם שלו אחיםה אותושדחו כ
 הוא ברוך הקדוש ראה מה ,שמעתי ועוד

 אלא .אחיו מכל ליהודה מלכות לתת
 ברוך והקדוש ,בו חקוקות שמו אותיות

 את ירשלכן ו ,לשמו כבוד נתן הוא
 אותיות הנה ,יהודה ,שמעתי ועוד .המלכות

 דוד זה אלא ,למה ,איננה 'ד ,ודאי שמו
 ,העולם בני מכל בשמו שנקשר המלך

 דויד ואת אלהיהם 'ה את ובקשו" שכתוב
 ,ועוד ,בשמו קשור דוד הנה ."' וגומלכם
 המלך דוד ,'ד ,ודאי תפילין של קשר שהוא

 דודלכן ו ,)ודאי תפילין של קשר א"ד(
  .בשמו נקשר

 áéúëã àø÷ éàäá àðòîù øîà éãéî)å à øéù (
åøçð éîà éðáãðøåâå éðåîù éá  ' àø÷ éàäã)ãåãá (

]ð ãåãá" àäîìù[ àëìî ãåã ìòå åøîà àëìî 
 åäééðî éäåçà äéì åçã ãë øîúà  

 àåä êéøá àùãå÷ àîç éàî àðòîù åúå
åëìî áäéîì ïååúà àìà éäåçà ìëî äãåäéì àú

 àø÷é áäé àåä êéøá àùãå÷å äéá ï÷é÷ç äéîùã
 àðòîù åúå àúåëìî ïéñçà êë ïéâáå äéîùì

äéã éàãå äéîùã ïååúà àä äãå ']éúéì[ éàîà 
 àìà]àã[ éðá ìëî äéîùá øù÷úàã àëìî ãåã 

áéúëã àîìò) ä â òùåä(ä úà åù÷áå  ' íäéäìà
åâå íëìî ãåã úàå '÷ ãåã àä åú äéîùá øéù

øù÷ åäéàãã éàãå ïéìôú ìù  ' àëìî ãåã]øù÷å 
éàãå ïéìôú ìù[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 ,םלה 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

ì ïðà äéì åøîà éì àîéì äìî òîùã ïàî úéà ïå
 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

 øîàå çúô øáñð)ë á ÷å÷áç (åäéå"ëéäá ä ì
õøàä ìë åéðôî ñä åùã÷äðø àùãå÷ éòá ãë 

àîìò éøáîì àåä êéøáåðø ìëúñà )á( äáùçî åâ
ùø íéùøå àúééøåàã àæøå ìéëé äåä àìå ïéî

í÷éîìæðøäáåùú àøáã ãò çðø àìëéä éäéàã 
 äàìò äàîéðôå ïîúå àîéúñ àæø] åîéùøúà

öàåèåøéé) [åîéùøúàå åøééèöà( ïååúà 
åäééôåìâáèðøëúñî äåä àã éøáúàã ïåéë  ì

                                                                                                                                                                                     

ל וזהו מוזר "ו ממזר כמש"ע ח"ו זנתה ודהמ"ן מאסו הבונים דחשבו דאמו ח"ש אב"ת אבן כמ"ר רנד
  ).א"נ(ן "מאי. ומוהייתי לאחי והארכתי במק

 .י"שער מאמרי רשב' עי רנה
 ).י"שער מאמרי רשב (שהם הנקראים עלמא] @של כללות האצילות[ השש קצוות רנו
ומרוב אור החכמה לא יכלו השש .  היא חכמה וצייר בה השש קצוות רשימות דקות כקרני חגביםרנז

ב הוא כאשר לא יוכל האדם קצוות לקבל אור ממנה כי לא היו נגלים מרוב ניצוצי האור העליון כי ר
להסתכל באור השמש לרוב בהיקותו וכמעט יחשכו עיניו כן שש קצוות אלו לא יכלו לקבל בהיקות רוב 

 ).י"שער מאמרי רשב (החכמה ולא היה להם קיום והעמדה
 עד שנתלבשה החכמה בבינה בסוד ההיכל הפנימי ונגנזה בתוכו החכמה בסוד סמך מאפרסמון ושם רנח

 ).ו"לש(ג "א פ"פדר). י"שער מאמרי רשב ( יותר השש קצוות כי בחכמה היו רשימות לבדבבינה נתעבו
 כנודע ומשם נצטיירו השש ה נחקקו בבינתי שהיא נקודת בינה והאותיו" נצטיירו בסוד וייצר צררנט

קצוות אחר שנצטיירו ונחקקו בבינה האותיות כי האותיות בבינה מבפנים ושש קצוות קמיה לבר וזהו 
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 ותמירש לפניו רשום. הארץ כל מפניו הס
  .העולם כל של וציורים

 àîìò ìëã ïéøåéö äéî÷ íéùøå àìëéä éàäá
 ïéîåùø äéî÷ íéùø õøàä ìë åéðôî ñä áéúëã

 àîìò ìëã ïéøåéöå  
 הסתכל ,עשה מה ,שמים לברוא רצה

 ,שמים וברא בו והתעטף הראשון באור
 כך ואחר ,"כשלמהעוטה אור " שכתוב

  ".כיריעה שמים נוטה"

íéîù éøáîì éòáñø øåàá ìëúñà ãáò äî 
äàîã÷àñøå äéá óèòúàáñø áéúëã íéîù àøáå 

)á ã÷ íéìäú ( äèåð êë øçàå äîìùë øåà äèåò
äòéøéë íéîù  

 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
 לכ לפניו םורש ס"ה ,"מפניו הס" ".הארץ

 ששים שהם ,העולם כל שלנקודות ה
 .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

äàúú àîìò ãáòîì ìëúñàâñø àìëéä ãáò 
àøçåàãñøéî÷ íéùøå ìëúñà äéðîå äéá ìàòå  ä

àúúì ïéîìò ìëäñøää ïåì àøáå " ã)ë á ÷å÷áç (
åäéå"ä õøàä ìë åéðôî ñä åùã÷ ìëéäá ä" ñ

ä åéðôî" àîìò ìëã ïéãå÷ð ìë äéî÷ íéùø ñ
ùîçå ïéúù ïåðéàãåñøä ïáùåçë "ïåðéà ïéúù ñæñø 

 àîìò àøá ãë äéî÷ íéùø åäìëå ïåðéà ùîçå
 àìà åäéà åàì àåä êéøá àùãå÷ã àø÷é êë ïéâá

ïéòãéã ïåðéàì èåù÷ çøåàá äá ïéëäîå éåçøà 
úåàé à÷ãë  

 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 ובחייך .שבשבילך ולאותם לך
 .בך ונשמחה נגילה השמים צבא כל

ëäãà àøåð àúà åäééãäá éòúùî äåäã é
 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

                                                                                                                                                                                     

מבינה ונקודי ' פי). י"שער מאמרי רשב (' וחכמה ובינה אלו הם חכמה ובינה עלאין אבא ואימא הנזמפניו
 ).א"ד(מחכמה וטעמי מכתר 

 ).י"שער מאמרי רשב (א הנקרא שמים" הם ששה קצוות שבזרס
א דוגמת אור קדמאה "ז' והסתכלותו באור קדמאה הוא לעשו'  וכוא" חסד עליון והוא חכמה שבזרסא

 ).י"שער מאמרי רשב (מטה כלפי חסדתוכו חסד 
אמנם אין התלבשות זה כהתלבשות היכל כי הנה כאשר .  סוד התלבשות לשיוכל לקבל האור העליוןרסב

 תבנית , וזה כי מרוב אור החכמה לא יכלו לקבל אורה כי אם על ידי הפסק רב,ההיכל מפסיק יתמעט האור
 ת נתמעט האור ויוכלו לקבלו בהפסק מועט דמו וזה לפי שכבר, אין כל כך הפסק, וכאשר נתעטף.היכל
  ).א"נ(מ "ב בר”פנחס רמה ע). י"שער מאמרי רשב (עטוף

 ).י"שער מאמרי רשב (א" נוקבא תתאה הוא נוקבא דזרסג
א החכמה שבו עשה לה "א כי כשם שחכמה עלאה ההיכל שלה בינה עלאה כן הז" הוא בינה שבזרסד

 ).י"שער מאמרי רשב (א"היכל והיא בינה שבז
 ).י"שער מאמרי רשב ( שש קצוות שבבריאה יצירה עשיה עד סוף המדרגותרסה
 וברדתם למטה שש קצוות 'וכו , כל אחד כלולה מעשר, שש קצוות בהיותה בבינה הם בסוד שתיןרסו

 קדמאה ונמצא שהם ששה עמו ראינו עובר האור להם אלא דרך אוו' וכואלו הם שש בסוד ששים ושש 
ס "כל אלו נרשמו במלכות וזהו ה' וכובר בכולם בבינה שהרי היא מתלבשת בו והם החמשה לבד כי הוא עו
שער מאמרי (ס "י שעולה ה" ולפיכך נקראת אדנ, כל אלו קבלה הארץ,כותמפניו כל הארץ שהיא המל

ב ונקודין בחכמה ומפסרין בחכמת "ב ובהון ותרב חכמת שלמה מספר תר"ב אתוון דא"שהן של ע). י"רשב
  ).יהל אור(ובזה קיימא סיהרא באשלמותא ', ר ושם פרפראות כוששם המספ, שלמה
ה של חנוך ושל השמש שהן חד דרגא שהן "ס שס"חציין וז' ק ומלכות מצה פרוסה והיא ה"ל של ו"ר רסז

יהל (א ולכן סלקו "ר שהן בדרגא דמאות ואחר שהוליך בנים נתעלה בדרגא דאו"באשלמות הפרצוף עם ג
 ).אור
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 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

 äìéâð àéîùã àìéç ìë àùéã÷ ãë êá äçîùðå
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 לפמליה
 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 ברכו" שכתוב ,יעברק 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
]àù ìëî åäá éòøúà àåä êéøá àùãå÷ã ïéîò ø

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

á àä äàìäìå àìëá åëééãäá íéøáç àòøàá éð
 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
ùì øúáìå àúéîã÷á åøáã éùåò åøáã ìå÷áòåî  

 אותם אלו ,"מלאכיו 'ה ברכו" ,אחר 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 קדושים 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
 לו עוז אדם אשרי" וכתוב, "חצריך ישכון

  ."' וגובך
  

 øçà øáãåäé åëøá" ïåðéà ïéìà åéëàìî ä
 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

 ïåðéàã í÷éîì éìëéã ïåðéà ïéàëæ ïéðåéìò ïéùéã÷
 åäééî÷]å[ ïåðéà ïéàëæ]éìëéã[) ìåëééã ïàîì (

 êéøá àùãå÷ã àúåçâùà åäééî÷î àáæúùàì
ëé ïðà êéä àîåé ìëá åäééìò àåäìé ìòéîì ï

 áéúë àã ìòå åäééî÷)íéìäúäñ ä  ( éøùà
 áéúëå êéøöç ïåëùé áø÷úå øçáú)å ãô íù (

âå êá åì æåò íãà éøùàå'çñø  
  øäæ  
 ".לי תתן מה ה"יהו אדני אברם ויאמר"

 ד"יו "אלהים" .ד"יו ן"נו ת"דל ף"אל "י"אדנ"
ðãà íøáà øîàéå"åäé é" éì ïúú äî ä

)á åè úéùàøá (]ðãà"é[ìà "ìã ó"åð ú"åé ï" ã
                                                           

  ).הרהערת הזו(ת "כ ס"ע רסח
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 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 בעולם

 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 שלא ידעתי רישה ,"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 יוצאו" ,כתוב מה .יוליד שלא שלו

éäìà"íèñø )åé"ä ã"éå à"ä å"à( ]Áéå" ãÉä" àÄå" àé
ä"à ( ïéîìò ïéøúã àøåáç äìîã àæø àìà

àãçëòø éì ïúú äî äàìò àîìòå äàúú àîìò 
 éøéøò êìåä éëðàå)íù ( àðôéìåàå øá éì úéìã

éìã ïàî ìëã éø÷à àîìò éàäá àøá äéì ú
 øîà úàã äîë éøéøò)àë ë àø÷éå ( åéäé íéøéøò

 éì ïúú äî øîàã àã äìî øîà äî ìò íäøáàå
äéá ïéîàä àì åìéàë ìåëéáëàòøá÷á " àìà ä

á÷ äéì øîà" êøëù àîìò éàäá êì ïâî éëðà ä
 íäøáà øòúà ãéî éúàã àîìòá ãàî äáøä
 àðòãé àäã éì ïúú äî øîàå àúîëçã àæøá
 ùð øá àîìò àåääá äéá ìòéîì øâà ìéá÷ àìã
 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

ãéìåîáòø(  
 תסתכל אל ,הוא ברוך הקדוש לו אמר

 זהו .בן לך יהיה שמי של בסוד אלא ,בזה
 השם של הסוד ".זרעך יהיה כה" כתובש

 ולא )בן( זה עם לו נקשר שמשם הקדוש
  .האחר מהצד

à"á÷ ì" àæøá àìà éàäá ìëúñú àì ä
ää øá êì àäé éîùã" ã)íù ( àæø êòøæ äéäé äë

àùéã÷ àîùãâòø àãá äéì øù÷úà ïîúîã 
)àøá ( àøçà àøèñî àìå  

 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

äã äëéàúåìöì àòøú àãòø äëøá çëùé äá 
 àøèñ àåää äë äéúìàù ùð øá çëùé äá

äøåáâã àøèñî àééúàãäòø àøèñî àäã 
 äøåáâã àøèñ àåääå ÷çöé àúà à÷ äøåáâã

                                                                                                                                                                                     

 ).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 רסט
כענין שהוא משיג למטה , ותירץ שהוא תרין עלמין בחיבורא, כ נכנס למעלה"קשיא ליה שהוא בינה א רע

' ות אלף וכוולהוכיח תרין עלמין בחבורא במלכות הוכיח מהשמות כי שם המלכ, לבד בייחודם במלכות
ת "ובאותיותיו שם הת' א וכו"ד ה"ת ושם אלהים בבינה ואותיותיו יו"שהוא במלכות וכמוהו נקרא שם הת

 ).אור יקר(ן "ההי' ת הקושר ב"מורה על הת
 ).אור יקר(בתמיה  רעא
  ).ב"ב עה ע"ביאורים ח(ולכן בו תלוי העיבור ' הוא בסוד נוק' מילוי ה רעב
 ).אור יקר(שם שהיא תחילת אותיות ה, מלכות רעג
 .זוהר הרקיע' עי רעד
והיינ ויצחק שהוא בגבורה , כ כה כמו המלכות עצמה"הוא צד השמשפיע למטה במלכות נקראת ג רעה

 ).אור יקר(
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 ולא ,לעולם פירות באים שמשם ,"הכ"
 אז .ומזלות כוכבים של שלמטה מהצד

 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
   .בעולם להוליד זרע

  

àîìòì éøéôå ïéáéà ïééúà ïîúîã éø÷à äëåòø 
ìæîå àéáëëã àúúìã àøèñî àìåúå ïéãë 

>åäéá ïéîàäå"äæòø<àìéòì ÷áãúà  ÷áãúà àìå 
åäéá ïéîàäå àúúì" éìæîå àéáëëá àìå ä

åäéá ïéîàäå" äéøâà éâñéã äéì çèáàã ä
åäéá ïéîàäå éúàã àîìòì" àâøã àåääá ä

 àãìåàì àòøæ äéì éúéé ïîúîã äéì áéäééúàã
 àîìòá  

 שאף ,"לו ויחשבה" ".צדקה לו ויחשבה"
 "כה"ה כאלו היא רחמים ,על גב שהיא דין

 ,"צדקה לו ויחשבה" אחר דבר .הזאת
 בא .יחד לחברם בתחתון עליון קשר שקשר
 אברם ,מוליד אברהם ,העירו הנה ,וראה
 את הוליד שהנה תאמר וכי .מוליד אינו

 ההוא הבן אלא ,אברם בעודו ישמעאל
 הוליד לא ,הוא ברוך הקדוש לו שהבטיח

 אברם בעודו שהרי ,אברם בעודו אותו
 ונכנס אברהם שנקרא כיון .למטה הוליד
 אינו אברםלכן ו .למעלה הוליד אז ,בברית
 כמו מוליד אברהם ,עליון בקשר מוליד

  .ביצחק למעלה נקשרו ,שאמרנו

ä÷ãö åì äáùçéå  áâ ìò óàã åì äáùçéå
 éäéàã)ã(àðéãçòø àéä åìéàë )ã( éîçø] éàä

äëèòø[ùçéå øçà øáã  øéù÷ã ä÷ãö åì äá
äàúúá äàìò àøù÷ôø àú àãçë ïåì àøáçì 

 éæç]åøòúà àä[ åðéà íøáà ãéìåî íäøáà 
ãéìåîàôø ãåòá ìàòîùé ãéìåà àäã àîéú éëå 

 çèáàã àøá àåää àìà íøáà åäéàã>äéì <
)ïåì(á÷ " àäã íøáà åäéàã ãåòá ãéìåà àì ä

àúúì ãéìåà íøáà åäéàã ãåòááôø ïåéë 
áá ìàòå íäøáà éø÷úàã ãéìåà ïéãë úéø

 àøåù÷á ãéìåî åðéà íøáà êë ïéâáå àìéòì
 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
 דבר לעשות שיכול הממונה וא 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

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

ëéã àðîî åà àèéìù àåäå 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

                                                                                                                                                                                     

היינו המלכות מצד חמימות הגבורה הוא הזווג והפירות דהיינו הנשמות ואמר זה משום דקשיא ליה  רעו
אמר לו ממש הגבורה שבה היה יצחק ותירץ לכלול כ למה לא "להאי טעמא דקאמר כה בגבורה עצמה א

 ).אור יקר(שמשם לו בן ולא מצד ככביא כדמסיק ' דהיינו דמתמן וכו' שתים כא
לזה תירץ ואמר אתדבק לעילא ' ה אמר ליה כה יהיה זרעך והוא לא האמין בכה ולא בה"ל דקב"ק רעז

 ).אור יקר('  אבן מאסו הבנוים וכות כענין מה שפירש בפסוק"והכוונה שלא רצה להדבק במלכות אלא בת
ז ,י דין עכ"כלומר מדת כה שמשם הבן עם היות שהיא דין ובהכרח אי אפשר לקבל ממנה אם לא ע רעח

החשיבה אברהם לעצמו רחמים ושמח בה והענין כי מלכות מדת כה מטסרא דגבורה נקראת צדק וכאשר 
 ).אור יקר(היא רחמים נקראת צדקה ועם היותה כה החשיבה לעצמו לצדקה 

 ).מ"מ(חסדים ובזה נקראת צדקה צדק ה ' ה המשיך לה ה"שהמלכות נקרא צדק ואאע רעט
שחישב והמשיך לה צדקה שהוא , ויחשבה לו צדקה, הכתוב' ופי, צדקה במלכות' א הנק"שקישר ז' פי רפ

 ).מ"מ(א "ז
 .א בבינה והשערים הו,ק ננעלו שערי תפילה"מיום שחרב בהמ: ב"ז נא ע"א בתיקו"בהגר' עי רפא
אמנם כיון שאתקרי אברהם להשלים עצמו בסוד שם זה . למטה מהאצילות עד שיצא החוצה רפב

ומה שאמר אברם אינו מוליד , ועאל בברית כדין הוליד לעילא יצחק גבורה נקשרת עם החסד' באצילות וכו
 ).אור יקר(באצילות ' פי
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 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

 éãòìáî äéîøâî äøåáâå àô÷åú ãáòîì
]åðéäìà) [äåäé(á÷ã àãéá åäìë àìà " àìå ä

 éãî ãáòîì ìéëé]äéúåùøá øá) [äéúåùøî( 
åäé éãòìáî ìà éî éë øçà øáã"á÷ã ä" àìë ä

éæçúàã ïàîë àìå äéúåùøáâôø àéáëëã åæéçá 
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[ 

íéìù øééö åäéàããôø åâ àð÷åéã øééöå ãéáò 
àð÷åéãäôøàå àð÷åéã àåääì íéìùåôø ìëá 
äéðå÷ú)å(äàìò ùôð äá ìéòàå æôø àðå÷úì éîãã 

 øééö úéì êë ïéâá äàìò]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 וךבר שהקדוש משום ,כאחד
 צריך כן ועל ,משניהם שנכלל 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

éæç àúçôø øòúà ãë ùð øáã àòøæ àåääî 
 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
 ìéìëúàã àøåéöá äéì éòá àã ìòå åäééååøúî

àðîæ àåääá äéîøâ àùã÷ì ùð øáèôø ïéâá 
 éæç à÷ãë íéìù àøåéöá àð÷åéã àåää çëúùéã

à" éåãáåò ïéáøáø ïåðéà äîë éæç àú àééç ø
á÷ã"àøåéöå àúåðîåà àäã äöø åäéà ùð øáã 

àîìòã àðååâëàöø àîåéå àîåé ìëáå ]á÷"ä[ éøá 

                                                                                                                                                                                     

ה מחליפו לסיבה אמנם "יורו ענין וקב הכוונה שאין הכוכבים והשרים אמתיים בפעולותם כי פעמים  רפג
י שלמעלה "ה אינו כן אלא גזרתו בלתי מתחלפת וזהו שאמר כי מי אל אמתי בגזרתו שלא תתחלף ע"קב

 ).אור יקר(שאין למעלה ממנו וגזתרו קיימת ' הימנו מבלעדי ה
אור (לם א שום ַצַייר לַצֶייר כדמפרש ואזיל נמצאו שאר הציירים חסרים והוא ש"מעלות שא' בג רפד

 ).אור יקר(איזה ציור שיהיה הוא פלא  רפה ).יקר
 ).אור יקר(היינו שיהיה הצורה ההוא בשלמותא הוא פלא ופלא  רפו
אפילו בבטן אמו שהוא מקום מטונף מכניס בה הנפש עם היות הגוף עדין שם טפה סרוחה כמעט  רפז

 ).אור יקר(והנפש נבחרת עילאה מן העליונים הוא פלאי פלאות 
ואם , ואז ישתכח ציורא שלם, שהיא הנפש תלוי בהתקדש אדם עצמו'  מעלות הנזכרות והא'תראה ג רפח

 ).אור יקר(' ושלימות לבד ויהיה אותה הצורה חסרה א, שהם דיוקנא גו דיוקנא, לאו ימצאו השנים
ואתערו דחמימותא דליל שבת : ב"ז לא ע"י תיקו'א וע"ח יא ע"ואריכות בזו, א"לקמן קיב ע' עי רפט

האשות ' ה בתוך ב" שיחול בהם י,ה כידוע" שהן י-ילו חברחימו וד: א"בגר,  צריכה ברחימו ודחילומאתתיה
ש כל המקדש עצמו בשעת " וז,'ש ודא איהו אשה כו" וז,' דאיהו ו,' ויהיב ליה זרע כו, ואמר לעיל.שלהן

ושה זו בפרטות ייחס קד: ב"ז ויקרא פא ע"רמ' ועי, )ב"שבועות יח ע (תשמיש הויין ליה בנים זכרים
ועוד שעונתם , חדא משום דסתם קדושה נאמר על העושה גדר על העריות, למתקדשים בשעת תשמיש

, א המתקדשים בעונתם"הנעשה בהם שהם או, את שבתותי תשמורו ומקדשי, והכי קאמר, משבת לשבת
 .תיראו
ם המלאכים ומצואר נ הראש של האדם כנגד עול"א. פירוש כי העולם יש לו ראש ושאר אברים כנודע רצ

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. שלא הניח ידו מטבורו למטה שלא רצה להנות מעולם השפל

נראה . ם"א. מתחת לטבורו'  וכושלא הניח אפילו אצבע קטנה' ואמר לא נהנתי אפילו באצבע קטנה וכו
 ).א"נ(ן "מאי. ז המתייחס מטבור ולמטה ופשוט ואפשר טבור גימטריא זיר לזוכה"שכוונתו לעוה

ו "פ(י "ש בס"כמ, )אור יקר(ב אותיות "י כ"יש בנפש כל מה שיש בעולם ומעשהו כמעשהו ממש ע רצא
שלשה . ומאבות תולדות, ם אשויצאו מהם שלשה אבות והם אויר מי, ש"אלו הם שלש אמות אמ) א"מ
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 הוא ברוך הקדוש ויום יום ובכל ,העולם
 ואחד אחד כל זווגים וגוומז ,םעול בורא
 טרם דמותם את צייר והוא ,לו כראוי
  .לעולם בואם

îìòàáöø) á÷"ä(ïéâååæ âååæî âöøà÷ãë ãçå ãç ìë  
 ïåúéé àì ãò ïåäéð÷åéã øééö àåäå äéì éæç

àîìòìãöø  

 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

 בעין 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

ïåòîù éáø øîàã éæç àúäöøúë  áé) úéùàøá
à ä ( äåä øôñ éëå íãà úåãìåú øôñ äæ]äéì[ 

á÷ã äåî÷åà àìà" ïåùàøä íãàì äéì éîçà ä
åëå åéùøåãå øåã øåã'åöø éà äéì éîçà êàéä 

àîçã àîéúæöø ïéðéîæ ïåðéàã àùãå÷ çåøá 
 éúééã äî àúîëçá àîçã ïàîë àîìòì éúéîì
 àåääå åäìë àðéòá àîç àìà éëä åàì àîìòì

ïéðéîæã àð÷åéã í÷éîì ]äéá[ àîìòá )éàäá (
àðéòá àîç åäìëçöø àîåéîã ïéâá àîòè éàî 

àîìò éøáúàãèöøïàùôð åäìë ù í÷éîì ïéðéîæã 
á÷ éî÷ ïéîéé÷ åäìë àùð éðáá" àåääá ä

äéá í÷éîì ïéðéîæã ùîî àð÷åéã  
  àö/à  

  àîìòá  .בעולם
 יאחר ,הצדיקים אותם כל דוגמא זוכ

 הנפשות כל ,הזה העולם מן שיוצאים
 להם ןימזמ הוא ברוך והקדוש ,ותעול

 שהיו דוגמאכ בה להתלבש אחרת דמות
אדם ו ,לפניו עומדים לכן כולם ,הזה בעולם

 ïé÷ôðã øúá àéé÷éãö ïåðéà ìë àã àðååâë
á÷å ï÷ìñ ïàùôð åäìë àîìò éàäî" ïåì ïéîæà ä

åäá àùáìúàì àøçà àð÷åéãàù ååäã àðååâë 
 àîçå äéî÷ ïéîéé÷ åäìë êë ïéâá àîìò éàäá
 àîçã øúá àîéú éàå àðéòá ïåùàøä íãà ïåì

                                                                                                                                                                                     

ראיה לדבר עדים נאמנים בעולם , אבות ותולדותיהם ושבעה כוכבים וצבאותיהם ושנים עשר גבולי אלכסון
 ..ושבעה ושלשה פקדן בתלי וגלגל ולב, ושנים עשר חק, שנה נפש

 ).אור יקר(נשמות  רצב
 ).אור יקר(נשמת זכר בנשמת נקבה  רצג
י הנפש הנכנסת "ע של מעלה וע"מות בצורת בני אדם ולא בגע של מטה ששם הם הנש"ברדתם לג רצד

ה אמנם אם אין בה נפש מצטייר הגוף ההוא בלי נפש "בטפה ההיא היא מצטיירת בצורה שלימה של הקב
עיין בפרדס בסוף שער מהות ). אור יקר(ואין הצורה שלימה שהנפש מראה שלימות בגוף ממש בצורתו 

 ).א"ד(א ”והנהגה ולעיל נה ע
 ).אור יקר(ראיה שהם מצויירים בנפש קודם בואם ל רצה
בדור לדוגמא  , ואם יהיו זכאין יזכו למדה ההיא,מדה השלטת בדור ההואבכל דור מהי ה שהראה לו רצו

 ).ב"ח ג ע"א על תז"בהגר (סדיםחו גומלי הימדת החסד יהשייך ל
ה " אפשר שאמר לו קבמאומרו דור ודורשיו דור ופרנסיו בשלמא דורשיו ופרנסיו ומדרגת הנבואה רצז

אבל כל הדור אי אפשר אם לא שנאמר שממש ראם בציור נפשות ' פלוני צדיק יקום בדור פלוני וכו
 ).אור יקר(כדמסיק 

 .מ דף פה ופו"ב' עי רצח
כיון שעדין לא היו במציאות היאך אפשר שיהיה במראית העין ולא בחידת נבואה ולזה תירץ שהיו  רצט

 ).אור יקר(במציאות כדמסיק 
ה ושכינתיה בכל "רבוא שהם דור אמנם הנוספות עליהם הם אחרות מתחדשות מזווגא דקב' דווקא ס ש

 ).אור יקר(יום ויש כאלו עוד חדשות שאינם באות אחר שנחרב בית המקדש ואלו ואלו אינם נגלות 
אל הנפש ולבוש זה השני אינו , ע והוא סוד חלוקי דרבנן והם לבוש אל הצורה"היינו לבוש אוירין דג שא

ע בגוף מצוייר מעין צורתם בעולם הזה "ד רק לראיה שהם בג"עד בואה לעולם הזה במצות ולא אחר כג
 ).אור יקר(
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 ,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
 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
  .נראו שלא

ïåìáù÷ àì  éåìî ìë éæç àú åäééîåé÷á éîéé
á÷ã"äâùúçðã ãò äéî÷ åîéé÷å ïåðéà àîåé÷á å 

 áéúë àã àðååâë àîìòì)ãé èë íéøáã ( úà éë
åâå äô åðùé øùà'ãù àùð éðá åäìëã äåî÷åà àä 

 àëä ïîú åçëúùà åäìë àîìòá éåäîì ïéðéîæã
 áéúë àäã àìëúñàì úéà)íù ( åððéà øùà úà

 äô]åâå'[ òîùîå ]åäðä[ )åäìë (ïå÷ôéãäù ïåðéàî 
ïîú åîéé÷ãåù áéúë àìå íåéä åðîò áéúëã ïéâá 

íåéä ãîåò åðîòæù éàãå àìà )àëä ( åîéé÷ åäìë
 ïîú]àìã àìà) [àìå(àðéòì åæçúà çù êë ïéâá 

 ïåæçúà àìã áâ ìò óà íåéä åðîò áéúë  

 כמו כאן נראו לא מהל ,תאמר ואם
 עין אותם שראה הראשון לאדם שנראו

 ,כאן אלא .יותר ראו כאן והרי ,בעין
 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 ברוך הקדוש

 ,בעולם לעמוד שעתידים האדם בני כל
 הוא ברוך דושהק לפני עומדיםכולם 
 לעמוד שעתידים ממשדמויות ה באותן

 ספרך ועל עיניך ראו גלמי" שכתוב זהו .בהן

 äîë àëä ïåæçúà àì àîòè éàî àîéú éàå
 àðéòá àðéò ïåì àîçã ïåùàøä íãàì ïåæçúàã
 úáéäééúà ãë àëä àìà øéúé éæçúà àëä àäå

ïéàìò ïéâøãå àøçà åæéç ìàøùéì àúééøåàèù 
 ïéáéàú ååäå àðéòá àðéò ïàìëúñîå ïàîç ååä

àì êë ïéâáå ïåäéøîã àø÷éá éîçîìå àìëúñ
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

                                                                                                                                                                                     

שמא תאמר שלשעתם נתגשמו כדי להראותם לאדם אבל לאחר שעה נתפשטו ולא קיימו בקיומייהו  שב
 ).אור יקר(לקם כיון שעדיין לא באו לעולם ולא עסקו בתורה כדי להתלבש כדציקים אחרי הסת

, כ מתפשטים,החיצונים מתלבשים לשעה כענין השדים בחצות לילה וחצות היום ושעות ידועות ואח שג
 ).אור יקר(ה הם באמת וקיום "ו כי כל מילוי דקב"ואין כן הקדושה ח

 ).מ"מ(כולם היו שם , במעמד הר סיני כל הנשמות שעתידים לבוא לעולם עד ימות המשיח' פי שד
כ היה ראוי שיאמר עומד להורות על קיום "שמעות הענין שממש היו שם במציאות דאכי אין מ שה

 ). אור יקר(מציאותם שם אלא הכוונה שהיה עתיד לצאת מהם דהיינו המתבראים על ידי הזווג 
 .נ בסוף הספר"ש' עי שו
לבא שכל הנשמות שעתידות , ש"דאזי משמע כמ, "ואת אשר אננו פה עמנו עומד"דייק מדלא כתיב  שז

משמע , "עומד"ולא כתיב " איננו פה עמנו היום"אבל כיון דכתיב , בעולם היו עומדים שם בהר סיני
, שגם הם בכלל הברית, הכתוב עמנו היום' אלא פי, שהנשמות העתידות לבא לא היו שם באותו מעמד

מנו עומד את אשר ישנו פה ע"ולכך כתיב בהו , אבל לעולם אבותיהם שהם דור המדבר היו עומדים שם
ולכך לא כתיב בהו , אבל לא היו שם בסיני, והדורות העתידים לצאת מהם היו גם הם בברית, "היום

אבל , ולהכי לא אמר בהו עומד" אלא דלא אתחזו לעינא, אלא ודאי כולהו קיימו תמן"ותירץ ". עומד"
הרי משמע שהם לא היו כ עומד היום "ל מדלא כתיב עליהם ג"ר). מ"מ(לעולם שכולם היו שם במעמד סיני 

כ אבל הבנים עצמם לא היו שם כלל על זה "שם כלל אלא שהכריתת ברית היה עם האבות על הבנים ג
תירוץ אחר בזה משום שעל הנשמות לא ' ו' כח סי' שמות רבא פר' ועי' אמר כי לא כן הוא אלא ודאי וכו

 ).ו"לש(שייך לומר לשון עומד 
 ).אור יקר(ומד ממש לא אמר ע, שלא השיגו אותם כעין שח
נפתחו לישראל כל העולמות זה על זה ואם היו רוצים להסתכל הנפשות היו יכולים אלא שהנפשות  שט

ע והם היו חושקים לראות העולמות העליונים ולא נתנו לבם לענין זה לכך לא ראו "מתגלמות למטה בג
 ).אור יקר(אותם ולא אמר עומד מטעם זה 
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 משום ,מהל ,"עיניך ראו גלמי" ."'וגו
לכן ו ,כזה היתה עליונה אחרת שדמות

 ריהצי מי ,"אלהינו זולתי צור ומי" כתוב
 כמו )זה עם זה( הכל )שכולל( ירישצ הטוב

 ,"אלוה מי יכ" ,אחר דבר .הוא ברוך הקדוש
 שנכלל כלל הוא אל שהרי ,הדבר סוד זה

  .הדרגות מכל

÷åéãã ïéâá àîòèéàäë éåä äàìò àøçà àðéù 
 áéúë êë ïéâáå)áì çé íù ( éúìåæ øåö éîå

ðéäìà" áè øééö ïàî å]øééöã[) ìéìëã ( àìë) àã
àãáàéù (á÷ë" øçà øáã ä)ùí(åìà éî éë " àã ä

ìà àäã äìîã àæøáéù  àììë]àåä[ ìéìëúàã 
ïéâøã åäìëîâéù  

 ,אחרת דרגה היא הזה שאל תאמר ואם
 בא ,"יום בכל זעם ואל" שכתוב משום
 שאינו 'ה מבלעדי אל אין שהרי ,וראה
 כי" כתוב כן ועל .לעולמים נפרד ולא לבדו

 שהרי ,"' וגוצור ומי ,'וגו 'ה מבלעדי אל מי
 ככתוב ,אחד הכל אלא ,לבדו אינו צור

 הוא 'ה כי ך והשבות אל לבבהיום וידעת"
  ."' וגוהאלהים

 ïéâá àøçà àâøã åäéà ìà àäã àîéú éàå
 áéúëã)áé æ íù( àäã éæç àú íåé ìëá íòåæ ìàå 
ìà úéìãéùåäé éãòìáî " éåãåçìá åäéà åàìã ä

áéúë àã ìòå ïéîìòì ùøôúà àìå) ù"áì áë á (
åäé éãòìáî ìà éî éë"åâå ä ']åâå øåö éîå'[ àäã 

 áéúëãë ãç àìë àìà éåãåçìá åäéà åàì øåö
)èì ã íéøáã ( éë êááì ìà úåáùäå íåéä úòãéå

åäé"éäìàä àåä ä"âå íå'  
 היה ,אברהם שנמול טרם ,בא וראה

, 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 אותנרדמויות 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 רגותהד כל
 הזמן שבאותו גב על ואף .נתקנה העליונות

íäøáà øæâúà àì ãò éæç àúåèù ìéìîî äåä 
 äîë éåãåçìá äæçî åâî äéîò]øîúàã) [ïøîàã( 

 áéúëã)à åè úéùàøá (åäé øáã äéä" ìà ä
 íøáàåâå äæçîá ' ìëã àâøã åæéç àåääá äæçîá
ïéð÷åéãæèù äæçî éàäå øîúàã äîë äéá ïééæçúà 

 éø÷à êë ïéâáã àîéú éàå úéøáã àæø åäéà
âøã åäéàã ïéâá äæçî ïéð÷åéã ìëã åæéç à

 äéá ïééæçúà)>ð"à <äæçî éø÷à ïéãëå( àä 
úøîàæéù àì íäøáà øæâúà àì ãòã àúéîã÷á 

 àâøã éàä øá äéîò ìéìîî äåä éåìò ïàøù àìã
 ìëã åæéç äæçîá úøîà àúùäå ïéðøçà ïéâøã

 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
ï÷úúà ïéàìòçéùàðîæ àåääáã áâ ìò óàå èéù 

                                                                                                                                                                                     

י ולא שיהיה ההשגחה אחר הגלם הגוף אלא קודם דהיינו צורת הגלם הנפש גלמי הוא הגוף ראוי לעינ שי
 ).אור יקר(במקום הנקרא ספר 

 ).אור יקר(הנפש מצויירת ומגלמת והגוף מצוייר וכולל צירו בתוך ציור  שיא
  ).א"נ(' היינו מ). א"ד(א "בהקדמה ח ע שיב
ם והממונים בתפקידם הם המלכות והיא כללא ודאי שבה כלל כל הנמצאים התחתונים וכל השרי שיג

 ).אור יקר(מושרשים בה ואתכליל מכולהו דרגין כל הספירות העליונות 
רחמים ותירץ ' שכולל כל דרגין ויש בה' קאי על מ' כ איך אל שבאלו"וא' פירוש ואל זועם קאי על מ שיד

  ).א"נ(מ "א. 'ת מ"שהם ת' שתמיד מחובר אל עם ה' דלית אל מבלעדי ה
 .רנ בסוף הספ"ש' עי שטו
 ).א"ד(א "א וקצא ע"ב רג ע"קמט ע). אור יקר(מדה שדרכה להראות בה שאר המדות  שטז
  ).הערת הזוהר(ב ”פח ע שיז
שיהיה מתמצאים בה הספירות העליונות שהיא בחינה עליונה מעולה , היינו היות קשוטה בהם שיח

 ).אור יקר(מהיותה נראין בה לבד 
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 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 ראההמ והוא ,צבעיםה מכל

 במראה זה ועל .עליו עומדים העליונים
 גב על ואף .עמו ודבר אברהם על עמד הזה
 'ה וירא" ,כתוב מה שנמול כיון .נמול שלא

  ".אברם אל

)ã( ïéâøãã åæéçá àâøã éàä øéæâ äåä àì íäøáà
íéà÷ åäéà ïéðååâ ïåðéà ìëáå åäéà ïéàìòëù åæéçå 

éúåçú éîéé÷ ïéðååâ ïåðéàãäàëù ïååâ àðéîéî ãç 
 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 äéîòáëù øæâúàã ïåéë 
ë äî áéú)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 ,תםס מחזה באברהם

 לו היתה ,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 (

íúñ äæçîâëù éãù äæçî àìà éàäì éàä ïéá äî 
 àúúìã ïéìà)å÷ôðã( äéìéã åæéç ïåðéàå äéðî 

 íúñ äæçî]ä äæçî 'ìëã àåä àã) [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 äæçîãëù ãò àã ìòå 

 ïøîàãë àâøã éàä äéì äåä íäøáà øæâúà àì
åäé åéìà àøéå ãéî øæâúàã ïåéë"äíøáà ìà åâå  '

 åäìë ïåæçúà)øàù(  
  àö/á  
 הזו והדרגה ,הזו הדרגה על דרגותה

 נקשר ואברהם ,בשלמות כראוי עמו דברה
 כראוי הקדש לברית ונכנס ,לדרגה מדרגה

  .בשלמות

 äéîò ìéìî àâøã éàäå àâøã éàä ìò ïéâøã
åîéìùá éæç à÷ãëäëù íäøáàå >øè÷úà <

)øù÷úà(àâøãì àâøãî åëùé÷ úéøáá ìàòå  àîé
àùéã÷æëù ëåîéìùá éæç à÷ãçëù  

 יצא ,אברהם מולישנ כיון ,בא וראה
 והתעטר ,הקדושה לברית ונכנס מהערלה

 íäøáà øæâúàã ïåéë éæç àú äìøòî ÷ôð
 àøèòá øèòúàå àùéã÷ àîéé÷á ìàòå

                                                                                                                                                                                     

', הב. דהיינו הראות בה העליונות, גין עילאין איהוחיזו דדר' הא' בחי' לא יחסר המדה שלמותה בב שיט
 ).אור יקר(ובכל אינון גוונין קאים דהיינו היות ממש העליונות מתמצאות בה ומקשטות אותה 

מרכבה שלה שהם מיכאל גבריאל רפאל ' הרי דמותם יש תחת המ' ת שהם על המ"פירוש דמות חג שכ
 ).א"נ(וירא ' פ' וע

החיות שהוא המציאה למטה ממנה מכח הספירות העליונות שהם למעלה היינו למטה ממלכות סוד  שכא
  ).הערת הזוהר(ב "א וצז ע"קא ע). אור יקר(י המלכות "וחיותם מתוך העליונות ע, ממנה

  ).א"ד(א "ב ובלק רח ע"לעיל פח ע, כיון שנימול שכב
 .ב ענין מחזה"לעיל פח ע' עי שכג
קדוש ' ולא אותם ממש חלילה אלא ניצוץ אר "ל בלעם ראה הגוונים התחתונים דהיינו מג"ר שכד

מ "א. בלק' כן כדאיתא בפ' ל נק"א ועזא"ל מחזה שדי חזא בלעם הינו עז"נ ר"המתפשט מעם כדלעיל א
  ).א"נ(

מפני שלא היה , ז לא היה הדיבור אליו בשלימו"עכ, שעד עתה עם היותה היא בעצמה בשלימו שכה
 ).אור יקר(השגתו בכל 

 ).אור יקר(צה ועלה משם דרך כל מדרגות הקדושה עד הגיעו אל היסוד קודם שנימול היה החו שכו
 ).אור יקר(יסוד  שכז
 ).הערת הזוהר(ח "מ' בסוף הספר סי' מה שחסר כאן עי שכח
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 שהעולם קיוםב ונכנס ,קדושה בעטרה
 ,בגללו העולם התקיים ואז ,עליה עומד
 ולילה יומם בריתי לא אם" שכתוב משום

 וכתוב ,"שמתי לא וארץ שמים קותוח
 ,"ראםבהב 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

àùéã÷èëùàîìòã àîåé÷á ìàòå ìù äéìò íéà÷ 
 áéúëã ïéâá äéðéâá àîìò íéé÷úà ïéãëå) äéîøé

ãë âì ( íéîù úå÷ç äìéìå íîåé éúéøá àì íà
 áéúëå éúîù àì õøàå)ã á úéùàøá ( äìà

íàøáäá õøàäå íéîùä úåãìåúàìùäá "àáìù 
íäøáàá íàøáâìù àãç àæøá àìëå  íéà÷

á÷ã àúòùáå" ïéøã ïåðéà ìë íãàì äéì éîçà ä
 àøãå àøã ìë ãçå ãç ìë ïåì àîçå àîìòã
 ïéðéîæã àð÷åéã àåääá ïãòã àúðâá éîéé÷ åäìë
 ïåéë øîúà àä éæç àúå àîìò éàäá àîéé÷ì

ãåãì äéì àîçããìù äååú ììë íééç äéá åàìã 
ò äéìéãî äéì áéäé åäéàå ' äéì ååä êë ïéâá ïéðù

òùú íãàì ïéòáù ïåðéàå ïéðù ïéúìúå úåàî 
àúîëçã àæø àã äìîå ãåãì äéì å÷ìúñàäìù 

äéì úéì ãåãã åäéàåìù) ïéîåé ( ïéðù ïéòáù øá
äàîã÷ íãàîæìù ìëå åäéà àúîëçã àæø àìëå 

àìéòìã àæøá åäéà àìë àúúìã äî  
 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

 àîìòã ïéúîùðã ïéð÷åéã ïåðéà ìëá éæç àúå
 éàäì ïééúà ãë øúáì äéî÷ ïéâååæ ïéâååæ åäìë

á÷ àîìò" éáø øîà ïéâååæ âååæî ä)äãåäé (
>÷çöé<á÷ " ä)øîàå ïéâååæ âååæî (]øîà[ úá 
ôéðåìôì éðåìçìùà "éøééî à÷ éàî éñåé øèìù àäå 

 áéúë)è à úìä÷ ( ùîùä úçú ùãç ìë ïéà
 éðàù áéúë ùîùä úçú äãåäé éáø øîà
                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(מלכות  שכט
אור (היינו אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ , והיינו דמסיק השמים והארץ, חסד ביסוד של

 ).יקר
 ).אור יקר( קדישא דכתיב אם לא בריתי היינו קיימא שלא
 ).אור יקר(היינו בעטרא קדישא  שלב
והיינו , ש וכולא ברזא חדא קאים"י היסוד בסוד החסד וז"ת ומלכות ע"יחוד ת, ד והכל ענין אחד"חס שלג

  ).א"ד(א ”האזינו רצח ע). אור יקר(י היסוד היסוד "ת ומלכות ע"מייחוד ת, אמרתי עולם חסד יבנה
 ).אור יקר(שמשם אצילות נשמתו , מדתו ממשכ, מלכות שלד
  ).א"מ ונ"מ(מלכות ' פי שלה
  ).א"נ(אין לה הארה כינוי אל היום  שלו
וכמו שמדת המלכות אין לה חיים מעצמה שהיא דלה ועניה אלא , ה אדם ודאי"כח מ,  אדם חכמהשלז

נו שהיא נקראת והיי, שנין דהיינו חיות שבע ספירות שהם מתמצאות בה' מדצ החכמה שמשפעת בה סוד ע
י "י אדם שראה שע"אם לא ע, ע כן דוד שנשמתו מן המלכות לא היה לו חיים שמדתו גרמה לו"ת שב"ב

א לפי שהיא "תחתונות דז' כמו שלמעלה המלכות מקבלת הארה מז' פי). אור יקר(יהיה לדוד חיים והשפיעו 
מ מהבינה ולמטה כלולות "הארת ז' פי). מ"מ(שנה ' ר ע"ג כך דוד לקח מאדה"בין תרין דרועין דיליה שהם ח

 ).א"נ(ח "ה מאדם קדמאה חכמה ז"באות ל' מי
 ).אור יקר(הכרוז הזה להודיע שזו מזומנת לזה ולא ישלוט בה אחר וכיוצא  שלח
ה מזווג לון "אלא אי אמרת דקב, לכן ניחא, ה מקודם"בשלמא אם נאמר שהם מזווגות מאת הקב שלט

דהיינו עולם זה , דהא כתיב אין כל חדש תחת השמש, זה אי אפשרו, כ נמצא זווגם מחדש עתה"א, ממש
יום קודם יצירת הולד בת פלוני לפלוני והא כתיב אין כל ' ה מ"למה מכריז הקב' פי). אור יקר(התחתון 

 ).מ"מ(חדש וכרוז וזה מכריז דבר חדש בת פלוני תנשא לפלוני 
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 אמר .שונה למעלה] אבל[ ,כתוב "השמש
 רבי אמר והרי ,הכרוז ןכא מה ,יוסי רבי

 ממש שעה באותה ,חייא רבי אמר חזקיה
  .לו מנתומז זוגו בת ,לעולם אדם שיוצא

àìéòìîùàëä àæåøë éàî éñåé éáø øîà àîù àäå 
 éáø øîà]äé÷æç) [àééç( éáø øîà ]àééç [

)äé÷æç( ùð øá ÷éôðã ùîî àúòù àéääá 
åì úðîãæà åâåæ úá àîìòìáîù  

 הצדיקים אשרי ,באא 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 השליח הממונה אותו
 שיורדות שעהוב ,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 תתח
 זה כך ,האדם ודרכי מעשי לפי אלא זווג

 זוכה הוא ,כשרים ומעשיו זוכה שאם ,ודאי
  .שיצא כמו שלו אותו עם להתחבר

 àéé÷éãö ïåðéà ïéàëæ àáà éáø øîà
 àì ãò àùéã÷ àëìî éî÷ ïéøèòúî ïåäúîùðã

 àîìòì ïåúéé]ã[ ÷éôàã àúòù àéääá ïðéðú éëä
á÷"äâîùùð  ïéúî]àîìòì) [àîìòá( ïåðéà ìë 

àá÷åðå øëã ïìéìë åäìë ïéúîùðå ïéçåøãîù 
 àðîî àåääã àãéá ïøñîúàå àãçë ïøáçúîã

ïåäéàåãò ìò ã÷ôúàã àçéìùäîù àùð éðáã 
 éåãéá ïøñîúàå ïéúçðã àúòùáå äéîù äìéìå

àã ïî íéã÷à àã ïéðîæìå ïéùøôúîåîù úéçàå 
 ãëå àùð éðáá åäì)àçî (>èîà<àâååæã ïãéò  

á÷ ïåäìã"òãéã äæîù øáçî ïéúîùðå ïéçåø ïåðéà 
 ãëå åäééìò àæøëîå àúéîã÷áãë ïåìî 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 éåçøàçîù 

æ ïøùëúà éåãáåòå àøáçúàì äéìéã àåääì éë
]äéá[÷éôðã äîë   

 éåãáåò ïøùëúàã ïàî àééç éáø øîàèîù ,כשרים שמעשיו מי ,חייא רבי אמר

                                                                                                                                                                                     

ה מזווגם "עלה מהשמש דהיינו שקביהודה תירץ תחת השמש כתיב אמנם החדש שימשך מלמ' ור שמ
). אור יקר(ש תחת השמש כתיב והיינו שהוא חדש מהטבע מתחת  השמש "כ בעולם התחתון וז"ימצא אח

 ).מ"מ(אבל כרוז זה הוא למעלה מגלגל חמה  , דווקא דברים שתחת גלגל חמה כתיב זה' פי
כ "ו לעולם אזמדנת לו בת זוגו אכיון שביציאת' פי). אור יקר(דאי כדי שלא יגע בה אחר וכי אפשר  שמא

 ). מ"מ(כרוז למה 
 ).אור יקר(כ הכרזה זו למה "ו א"כלומר מזומנת שאין מי שיגע בה ח שמב
 ).מ"מ(מלכות שבה נתערבו כל הנשמות ' פי שמג
כ המלכות מוסרת אותם בידא דההוא ממנא שהוא "במלכות היו שם כל אחד כלול בת זוגו ואח' פי שמד

י דאם היו נשארים "ובזה מתרצא קושית ר'  בגין דאתי מסטרא דמשאלא וכוכ לילה"גבריאל ונקרא ג
יום קודם ' מחוברים אין אנו צריכים לכרוז אבל כיון דאתפרשן ופעמים מקדים זה לזה לכן צריכים כרוז מ

כד מטא עידן ' קודם יצירת הולד והב' ל ששני כרוזים הם א"יצירתם כדי שיתחברו כבתחלה ורבי אבא ס
 ).מ"מ(כ אין כל חדש "להון מכרזא עלייהו ובגזווגא ד
 ).א"ד(על עיבוריהם ). אור יקר(ה "להלבישם בטפה ההיא שהביא לפני הקב' וא' כל א שמה
 ).אור יקר(לפי הכנת האב והאם למטה בזווגם  שמו
היתה לו אמנם עתה צורך לזווגם מפני שנפרדו בעולם תחתון ' והן אמת דאזדמנת שהרי מקודם מה שמז

ה שהיו לפניו מקודם "אלא קב' שידע יחסם אפילו המלאך מפני שאינם נמסרות בידו זוגות וכוואין מי 
 ).אור יקר(מחבר לון כקדמיתא 

יזכה אל השלימות הזה אל הנשמה ייחודה ימין ושמאל נשמה שלימה דו פרצופים ואם לא יזדווג  שמח
י "ב כ"ש הרב שבלי הלקט ח"מ' עי). אור יקר(' באחרת ולא ישלוט עצמו בה ולזה לא יכריזו עליה כדפי

  ).א"נ(ן "מאי. ב"ע סנהדרין דף ס"הבאתיו בפ
והטעם כי הזווג , עצה טובה אל מי שהולך בדרך ישר יזדווג אל נשמת הנקבה הקדושה הראויה אליו שמט

 ).אור יקר(תלוי במעשה הזכר 
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 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 זווגםיםלהקד

 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

  ".'ה דרכי ישרים כי" כתוב ודאי )פנים(

òáúé øúà ïàá33 à äéìéã àâååæ àåää" àä ì
íãà øåëîé íìåòì ïðéðúåë  ' ãéîìú úá àùéå

 íëç)úå"ç] (úã"ç[äéøàîã àðåã÷ô ðù ïã÷ôúà 
 åúàã ïåðéà ìë àúéðúîã àæøá àðàú äéãéá

ïéúîùðã àìåâìâáàðù éîçøá àîã÷àì ïéìëé 
 àééøáç åøòúà éàä ìòå ïåäìã àâååæ)>ð"à < ïéà

ïéùã÷î ìáà ãòåîá íéùð ïéàùåð ( àîù åðîã÷é
øçàáðùøçà åøîà÷ øéôùå íéîçøá âðù à÷ééã 

ïéâååæ ïéù÷ ïë ìòåãðùá÷ã äéî÷ " ìòå ä]àìë[ 
) ìëíéðô (åäé éëøã íéøùé éë éàãå"ääðù) åâå'( 
)é ãé òùåä (]áéúë[  

 הרי ,אמר .אלעזר לרבי שלח יהודה רבי
 בגלגול שבאו אותם ,ידעתי הדבר סוד

 שלח .זווג להם יש מקום מאיזה ,נשמות
 לנשים לנותרים להם נעשה מה" בכתו ,לו
 ,"' וגולכם וחטפתם לכו "וכתוב ,"'וגו

 שנינו זה ועל ,מוכיחה בנימין בני פרשת
 אחר אותו וכי( .ברחמים אחר יקדמנו שמא

 אדם כמו זה תמצא אבל ,זוגו בת לו אין
 ,ומת בנים ממנה לו היו ולא זוגו בת שנשא

  לו דיויול אשתו את וייבם אחיו יבא

äãåäé éáø øæòìà éáøì äéì çìù )øîà( àä 
äìîã àæøåðù àìåâìâá åúàã ïåðéà àðòãé 

 áéúë äéì çìù àâååæ åäì øúà ïàî ïéúîùðã
)æè àë íéèôåù ( íéùðì íéøúåðì íäì äùòð äî

åâå 'áéúëå) ë íù -àë(æðù åëì åâå íëì íúôèçå '
 àîù ïðéðú éàä ìòå çëåà ïéîéðá éðáã àúùøô

 íéîçøá øçà åðîã÷é)]ð"à [å éë ïéà øçà åúåà
åâåæ úá åìçðùìáà èðù ùð øá ïåâë àã çëùú 

 éúéé úîå ïéðá äðî äéì ååä àìå äéâåæ úá áéñðã
äéì ãéìéúéå äéúúà íáééå éäåçà  

  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

 ]אחר[ להקדיםשאמרתי לך שיכול 
 בעלה )הוא( אם אלא יכול לא ,ברחמים

 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
÷àì ìéëéã íéîçøá áñéîì àøçà àîã

äéúúà34 àðéîàã áâ ìò óàå àúåìöáå éîçøá 
 íà àìà ìéëé àì éîçøá àîã÷àì ìéëéã êì

                                                                                                                                                                                     

כיון שזה כשר ומסתמא , ומושך נפש קדושה ומלמד את בני ביתו קדושה וטהרה, זווגו בקדושה שנ
 ).אור יקר(ה לא הניח בת זוגו במקום אחר יבקשנה כי שם ימצאנה "הקב

 ).אור יקר(ואפשר בדרך אחרת שזכתה אשתו ולא זכה הוא בגלגול הקודם , היינו בן יבמה דווקא שנא
 ).אור יקר(כענין ועפר אחר יקח שנעשה אחר פעם שנית  שנב
  ).א"ד(א "משפטים קא ע שנג
 ).אור יקר(א זה בת זוגו כאשר היטיב מעשיו בתשובה להמית האחר כדי שיש שנד
 ).אור יקר(שלא ימות האחר אלא בדין  שנה
 ). אור יקר(כלומר ידעתי סוד גלגולם אבל לא ידעתי מהיכן זווגם  שנו
 ִאם ֵיְצאּו ְבנֹות ִׁשילֹו ּוְרִאיֶתם ְוִהֵּנה. ֶאת ְּבֵני ִבְנָיִמן ֵלאֹמר ְלכּו ַוֲאַרְבֶּתם ַּבְּכָרִמים} ַוְיַצֻּוו{ ַוְיַצֻּו :ל"ז שנז

 @.ָלחּול ַּבְּמֹחלֹות ִויָצאֶתם ִמן ַהְּכָרִמים ַוֲחַטְפֶּתם ָלֶכם ִאיׁש ִאְׁשּתֹו ִמְּבנֹות ִׁשילֹו ַוֲהַלְכֶּתם ֶאֶרץ ִּבְנָיִמן
 ).אור יקר(כ למה יחליפו "א, בתמיה שנח
ב בדוד וכן ”ח ע"באחרי מות ע' דנטיר טפה קדמאה ואי לאו גרים לה דנטיל לה אחר ועי' דאי זכי פי שנט

  ).א"ד(בתקון יד 
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  ) àåä (àáééç äìòáñùäàëæ åäéàå åäéà(  ).צדיק והוא רשע הוא
 ודאי הוא זה )כעת( ,יהודה רבי אמר
 .הוא ברוך הקדוש לפני הזווגים שקשים

 מלמדת שהתורה ישראל של חלקם אשרי
 כלו ,הוא ברוך הקדוש דרכי את אותם

 .ודאי לפניו שגנוזים זיםווהגנ הנסתרות
 חלקו 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

é éáø øîà äãåä)àúùä (]éàä[ éàãå àåä 
á÷ éî÷ ïéâååæ ïéù÷ã" ìàøùéã ïåä÷ìåç äàëæ ä

á÷ã éåçøåà åäì óéìåà àúééøåàã" 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

 áéúëå êéîé êøåàå êééç àåä)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
 שהולכים 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 )ןהדי

 מתי ."' 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

 כבתומש" שכתוב זהו .הקול אותו את
 שהיא משום ,מהל ,"פיך פתחי רושמ חיקך

 מה כל ,אומר יהודה רבי .דםבא מעידה
 בו מעידה נשמתו ,יום בכל עושה שאדם
  .בלילה באדם

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 

íé÷éãö ïåì àø÷ àåäàñùäàî àéðúã  ïéøùòå 
)ùîçå ( éôìà àéðîúå)ã( ïéìæàã ïéôãâã éøàî

 äéì ïéãçàå àì÷ ïéòîùå àîìò ìë ïéñàèå
 àîìòá äìî êì úéì ïðéðúã äîë àì÷ àåääì
 äì ïéãçàå àòé÷øá àñàèå àìæàå àì÷ äì úéìã

ïéôãâã éøàîáñù àì÷ àåää ïé÷ìñå ] ïåäéøàîì
ïéøîàãâñùð "ïéãîã à) [ïéøàîã äéøàîì( ïéðééãå 

áèì ïä äì áéúëã ùéáì ïä )ë é úìä÷ ( óåò éë
åâå ìå÷ä úà êéìåé íéîùä ' àåääì ïéðééã éúîéà

 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

ùð øáá úãéäñà àéäã íåùî øîà äãåäé éáø 
 äéúîùð àîåé ìëá ãéáò ùð øáã äî ìë

àéìéìá ùð øáá äéá úãéäñà  

                                                                                                                                                                                     

ואם עונו שחטא בעריות נתנת בת , בענין שאין ראוי ליקח את בת זוגו והיא מעוכבת בלי נישואין שס
זוגו לאחר שלא חטא אבל אם לא חטא בערוה אף אם אינו זכאי אין מי שיוכל לשלוט בבת זוגו והיא 

אור (שמורה לדוד עד שיזכה בה ולא נגע בה אוריה מעולם , עוהכרח מבת שב', שמורה לו עד שיזכה וכו
 ).יקר

ולחבתם הוא , ה"הם זכאין מכל שאר עמים כי בחר בהם הקב' קודם היותם פועלים הצדקות וכו שסא
 ).יב' ב סי"אור יקר ש(קורא אותם צדיקים ולא מצד מעשים 

 .)א ואור יקר"ד(המשוטטים בכל העולם כמבואר ' מלאכים בעלי כנפי שסב
סנהדרין שבהיכל זכות שלפניהם נדונים ' למארי דמארין לאדוני האדונים מלכות ואפשר שהם הע שסג

 ).נ"ש(ד הגדול למעלה מכלם "כן לפי שיש כמה בתי דינין למטה מהם והם ב' כל ענייני העולם ונקר
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 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 ,הכרוז 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 םתוקעיו

 ניםימג בעלי כמה .רבונם לפני ומזמרים
 .בעולם דינים ומעוררים במקומם 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
ùð ãë àéìéìá àúééî÷àîîé óãñù àùîù ìàòå 

ïçúôîã éøàîäñù ìàò àùîù ìò ïðîîã 
ïéòøú øñéøúáåñù ìàòã øúá àîîéá ïéçéúôã 

 åäìëá)á( ïéîéúñ ïéòøú ïåðéà ìë>ð"ïéçúô à< 
àæøëàì éøùå íéà÷ àæåøëæñù íéà÷ã ïàî íéà÷ 

ïçúôî ïåðéàì ãéçàåçñù ìë àæåøë íééñã øúá 
éøåèð ïåðéà35èñù  úéì ïé÷ìñå ïéùðëúî àîìò

 çúôã ïàî)ôàîå (]àøèô[òù ïéëëúùî àìë 
àúúìã ïéðéã ïéãëàòù ïéèàùå ïéìæàå ïéøòúî 

àøäðàì éøàù àøäéñå àîìòááòù éøàîå 
àááéãâòùïéò÷ú ãòùïéììéîå äòùïéò÷ú åòù 

 ïéãë úåðééðú]àúøéù éøòúî) [àúðéù àøòúî( 
 éîéé÷ ïéñéøú éøàî äîë ïåäéøàî éî÷ ïéøîæîå

øòúàå åäééîåé÷áé àùð éðá ïéãë àîìòá ïéðéã ï
îééð àúåãäñ úãéäñàå ú÷ôð àúîùðå ïé

àðéãá úáééçúàåæòù ãéáò àåä êéøá àùãå÷å 
äøúàì úáú àúîùðå ùð øáá ãñç  

                                                           

קט כד נשף יממא כד יפוח היום ולישנא דקרא נ, )א"ד(כשהיום זז ממקומו והשמש נוטה לשקוע  שסד
  ).נ"ש(

מלאך זה אצילותו ' שהוא עצמו בעל המפתחות וכו', והב. ממונה על השמש', הא: מנויין' יש לו ב שסה
  ).אור יקר(ת שהוא השמש באצילות "מהת

ג מפתיחין עילאין "ויחי דא איהו נער דאחיד תרי' מאריה דמפתחן אפשר שהוא מטטרון כדמשמע מפ
 ).נ"ש(ו "בראשית נ' בפ' כן נז' וכו

). מ"מ(והשמש נכנס בכולם ' שכל שבט נכנס בשער א, ב שבטים"כנגד י, ב שערים יש ברקיע"י' פי שסו
ב שעות והממונה הזה בכל "כלומר וכבר נכנס בכל תריסר תרעין בכל היום שהם י' עאל בתריסר תרעין וכו

שנים ב שעות פותח שער אז ונכנס שנמצא שבערב כבר עאל בכלהו בכל אינון דהיינו "שעה ושעה מהי
ן סותמין כל שערי ההיכלות לבל יכנס בהם ערל וטמא כנזכר בפרשת וישלח "עשר תרעין אי תרעין סתימי

 ).נ"ש(ח "ז. ב"קע
 ).אור יקר(לאסוף כל השרים וכל המלאכי םכדי שיתפשטו החיצונים  שסז
 ).אור יקר(שהיו ביד הממונה על השמש  שסח
שהם כלי ופתח לשפע ההוא ובלילה , ת ההואומלאכים ממונים על השרו, דרך הם יצא שפע לעולם שסט

 ).אור יקר(ת שהוא מדת יום "נאספים מפני שקבלתם מהת
). אור יקר(י השיר ועתה כולם בחשאי בלתי משוררים ובלתי מקבלים "קבלת המלאכים שפעם הוא ע שע

 ).א"ד(אין מי שפותח פיו אלא הכל בהשקט ונחת 
 ).קראור י( החיצונים והממונים עלהם מצד הדין שעא
שבתחילת הלילה , לאה). אור יקר(ועד חצות לילה היא מתגוללת בדינים , המלכות משפעת דיניה שעב

ואז בחצות ', י דאיאמ להכנס בה ונגדלת מעט מעט עד חצות לילה שאז נשלם פרצופה וכו"התחילו הנה
 ).מ"מ(מזדווגת עם יעקב מהחזה ולמטה 

 ).מ"מ(מלאכים דיצירה ). קראור י(כ בעלי דין "מלאכים מצד הגבורה שהם ג שעג
 ).אור יקר(דהיינו מדת יום שעבר , מצד החסד שעד
 ).מ"מ(מלאכים דעשיה נקראים יללה , )אור יקר(מצד הדין והלילה  שעה
 ).אור יקר(ת מדת יום שיבא "מצד הת שעו
 ).אור יקר(שאין צדיק בארץ  שעז
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 ,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

 מושך הוא ברוך שהקדוש אלא ,עוד ולא
 )תמיד( שיהיה ד"חס של אחד חוט עליו

 ותחתונים עליונים שהרי ,ולםבע שמור
 'ה יצוה יומם" שכתוב זהו .אותו שומרים

  ".עמי שירה ובלילה חסדו

ïéøòúî ïéøåôö ãë àéìéì úåâìôáçòù àøèñ 
ïåôöãèòùàçåøá øòúà ôù àèéáøù äéîåé÷á í÷ 

íåøã øèñáãàôùàçåø àåääá ùèáå áôù êéëùå 
íñáúàåâôùá÷ øòúà ïéãë " éåñåîðá ä

ïãòã àúðâá àé÷éãö íò àòùòúùàìãôù 
 íéà÷ã ùð øáã äé÷ìåç äàëæ àúòù àåääá

á÷ àäã àúééøåàá òùòúùàì" àé÷éãö ìëå ä
ïãòã àúðâáãäôùää äéì÷ì ïéúééö åäìë " ã) øéù

âé ç ( 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
ä äéì ïéøèð ïéàúúå ïéàìò áéúëã àåä àã

)è áî íéìäú (åäé äåöé íîåé" äìéìáå åãñç ä
éîò äøéù  

בתורה  עוסקש 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 םשקיומ הגן שלהללו 

  שנקרא

à"àúòù éàäá ìãúùàã ïàî ìë äé÷æç ø36 
 øîà éúàã àîìòá øéãú à÷ìåç äéì úéà éàãå

à øéãú àîòè éàî éñåé éáø" àðôéìåà éëä ì
á÷ ãë àéìéì úåâìô ìëã"äåôù àúðâá øòúà 

ïãòãæôùâã ïòéèð ïåðéà ìë éàúðçôù ïéé÷úùà 
éø÷àã àìçð àåääî øéúé  

  áö/á  
 פוסקים שאין ,עדנים נחל ,קדומים נחל
 כביכול אותו שעומד . לעולמיםמימיו

 על שופך הנחל אותו כאלו ,בתורה עוסקו
 הנטיעות אותם בתוך אותו ומשקה ראשו

 éåîéî ï÷ñô àìã íéðãò ìçð íéîåã÷ ìçð
 ìãúùàå íéà÷ã àåää ìåëéáë ïéîìòì
 ìò ÷øúà àìçð àåää åìéàë àúééøåàá

äéùéøèôùäéì é÷ùàå öù àúðâáã ïòéèð ïåðéà åâá 

                                                           

אכים שנקראים עופות כגון המל' פי). אור יקר(ע לעסוק בתורה "הם המלאכים בשירם והצדיקים בג שעח
 ).ז"רמ(ב "לקמן ריז ע' ועי, )מ"מ(ב "ב קל ע"ח' עי, ן"ט סנדלפו"ל מט"אכתריא

כי בתחילת הלילה יונקת מהגבורה , ת וזו ברוחא דקאמר"צד הגבורה להשפיע במלכות מצד הת שעט
אמ שמתעוררים גבורות דאי' ה' פי). אור יקר(' ת וכו"ובחצות מצד הגבורה בבחינת הת, מצד דינא החזק

 ).מ"מ(בחצות לילה 
 ).מ"מ] (ח שער מוחין פרק ה"ע' עי[מאירים ברוחא דשביק בה בעלה ' פי שפ

ד שהוא "חוט של חס). מ"מ(ש דבסטר דרום "שרביט שיש בו טיפת החסדים וז' יסוד שנק' פי שפא
  ).א"ד(ב "מקץ רג ע. ע"כשרביט הוא מתעורר ואז שעשוע נשמת הצדיקים בג

  ).מ"מ(ס הזווג "א בטש בההוא רואח דשבק בה בעלה שה"יסוד דז' פי שפב
 ).מ"מ(שתבסמים גבורות שבה ביסוד הזווג הוא למתק הגבורות על ידי החסדים  שפג
יעקב מזדווג עם ' פי). אור יקר(ע "ה ושכינתיה וזווגם בחצות לילה עם הצדיקים בג"היינו יחוד קב שפד
 ).מ"מ(לאה 

א ורחל אינם "ז' ע העליון שהיא בריאה וכו"וכל הצדיקים שבגה היא רחל שיורדת לבריאה "קב' פי שפה
      ).מ"מ(מזדווגים ואלו הם ששומעים קול העוסקים בתורה אחר חצות 

 ).מ"מ(יעקב  שפו
 ).מ"מ(לאה  שפז
 ).מ"מ(הספירות דלאה ). אור יקר(ושם קצוותיה ונטיעותיה , שהיא נקראת גן, ק דמלכות"ו שפח
 ).אור יקר( וממנו לכל התחתונים , הוא ראש לקבלת הברכות,מה שנשפע לתחתונים מההוא נחל שפט
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 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

ïãòãàöù) éñåé éáø øîà (]àìà ãåò àìå[ ìéàåä 
äéì ïéúééö ïãòã àúðâ åâáã àéé÷éãö åäìëåáöù 

åääá äéì ïééåù à÷ìåç çëúùà àìçðã åé÷ù à
éúàã àîìòá øéãú à÷ìåç äéì úéàã  

 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 העשלכן ו

 נהם הלילה בחצות .לכאן ששלחני הרחמן
   .כלי פירות אותו

 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 àúéáãéà "øàî ìäé àúéáã 
à éàîà"úåâìôá àðîéà÷ã ïéâá ì ùîî àéìéì 

à"ïéãäã àúéáá éì àðîéñ àäã êéøèöà àì ìà 
àéî äéì àðéìî éàñøò éî÷ã àì÷èá óéè óéèðå 

 àéî åäìë å÷øúà ùîî àéìéì úåâìôá óéè
àôèé÷ éàä ìâìâúàåâì÷ òîúùàå íéäðå äé ìëá 

 àáñ ãçå ùîî àéìéì úåâìô àåä ïéãëå àúéá
 ìãúùàå àéìéì úåâìô ìëá í÷ äåäã éì äåä

å àúééøåàá àáà éáø øîà éàä ãáò êë éðéâá
 íéäð àéìéì úåâìôá àëä éðøãùã àðîçø êéøá

àôèé÷ã àìâìâ àåää  
 את ושמעו ,יעקב ורבי אבא רבי קמו

 ושני הבית בירכתי יושב שהיה האיש אותו
 לילה חצות" כתוב ,אומר והיה ,עמו בניו

 מה ".צדקך משפטי על לך להודות אקום
 לאו לילה חצות אמר שהוא דוד ראה

 אמר ודאי לילה חצות אלא ,הלילה בחצות
 הקדוש נקרא כך וכי ,הוא ברוך לקדוש כך

 ממש לילה חצות שהרי ,כן ,הוא ברוך
 היא ואז ,עתויוס נמצא הוא ברוך הקדוש
 עם להשתעשע העדן לגן שנכנס השעה

 ודאי ,יעקב לרבי אבא רבי אמר .הצדיקים
 קרבו .יחד ונתחבר השכינה עם נשתתף

 שיפה ,פיך דבר רואמ ,לו אמרו .עמו וישבו
 זה דבר ,להם אמר .זה לך מנין ,אמרת

 àøáâ àåääì åòîù á÷òé éáøå àáà éáø åî÷
 äåäå äéîò éåðá ïéøúå àúéá éìåôùá áéúé äåäã

 áéúë øîà)áñ èé÷ íéìäú ( íå÷à äìéì úåöç
 ãåã àîç à÷ éàî ê÷ãö éèôùî ìò êì úåãåäì

 úåöçá àìå äìéì úåöç øîà åäéàã)ä( äìéì
á÷ì éàãå äìéì úåöç àìà"øîà äã éëå éëä 

á÷"á÷ ùîî äìéì úåöç àäã ïéà éø÷à éëä ä" ä
äéìéã àúòéñå çëúùàä ìééòã àúòù àéä ïéãëå 

 éáø øîà àé÷éãö íò àòùòúùàì ïãòã àúðâá
 àáà àúðéëùá óúúùð éàãå á÷òé éáøì

 äéì åøîà äéîò åáéúéå åáéø÷ àãçë øáçúðå
 éàä êì àðî úøîà÷ øéôùã êîåôã äìî àîéà

                                                                                                                                                                                     

ר מסוף העולם ועד "ס הטיפה שנמשכת מלמעלה מן הדעת שבו היה צופה אדה"ס אור הגנוז שה"ז שצ
 ).מ"מ(סופו שאינו מתעבה 

 ).אור יקר(הם נשמות הצדיקים וכל כחות שבגן  שצא
כ כיון שזכו " א,נשפע להם השפע ההוא להיות ,נחשב להם תורתו כאלו כולם עוסקים בתורה ההיא שצב

ע העליון שהיא בריאה ששם יורדת רחל "הצדיקים בג' פי). אור יקר( ראוי היה שיהיה הוא בכללם ,י"ע
 ).מ"מ(וצייתין קול הצדיקים שעוסקים בתורה ויש להם נחת רוח 

 ).א"ד(משקל אחד יש לי לפני מטתי וממלא אני אותו מים  א
ים טיפין טיפין עד שכלו מימיו ואז יורד במהירות משקל ההוא בכח למטה ונוטף משקל הזה עם המ ב

 ).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  ג
  .)מ"מ (בתורת הצדיקים שיש לה נחת רוח בחצות ,רחל' פי ד

 ). מ"מ(ע העליון "ג' היינו רחל שיורדת לבריאה שנק ה
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 ששלש ,אומר היה ועוד ,מסבי למדתי
 ,הלילה של הראשונות השעות )שתחלת(

 והולכים מתעוררים שלמטה הדינים כל
 ממש הלילה ובחצות .בעולם ומשוטטים

 ,עדן בגן מתעורר הוא ברוך הקדוש
 וכל ,נמצאים אין שלמטה והדינים

 נמצאים אין ,בלילה שלמעלה מנהגיםה
 ,לנו מנין .ממש הלילה בחצות אלא

 ,"לילה עליהם ויחלק" שכתוב ,מאברהם
 ובמקומות ".הלילה בחצי ויהי" ,במצרים

  .נמצא כך בתורה רבים

 øîà äåä åúå éàáñî àðôéìåà àã äìî ïåì øîà
úìçúã úìúã37 úòùà ìë àéìéìã àúééî÷ 

 àîìòá ïéèàùå ïéìæàå ïéøòúî àúúìã ïéðéã
á÷ ùîî àéìéì úåâìôá"ãòã àúðâá øòúà ä ï

ïçëúùî àì àúúìã ïéðéãåå 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
ïéàéâñ ïéøúàáå äìéìäæ çëúùà éëä àúééøåàá   

 ,יודע היה ומנין )ומה( ,יודע היה ודוד
 בזה תלויה שמלכותו ,קןהז אמר כך אלא

 ואומר הזו בשעה עומד זה ועל ,)הלילה(
 הוא חצות ברוך לקדוש קרא ולכן ,שירה
 כל שהרי ,'וגו לך להודות אקום ממשלילה 

 המלכות ודיני ,מכאן תלויים הדינים
 דוד נקשר השעה ובאותה .מכאן נמצאים

 .ונשקו אבא רבי בא .שירה ואמר וקם ,בה
 הרחמן ברוך ,הוא כך ודאי ,לו אמר

  .לכאן ששלחני

 òãé äåä ãåãå)äîå (]àðîå[òãé äåä ç àìà 
 éàäá äéìéã àúåëìîã àáñ øîà éëä)àéìéì (
àúòù àéääá íéà÷ àã ìòå àéìúè øîàå 

á÷ì äéø÷ éëäìå àúøéù" ùîî äìéì úåöç ä
åâå êì úåãåäì íå÷à 'àëäî ïééìú ïéðéã ìë àäãé 

àúåëìîã ïéðéãåàé àéääå ïéçëúùî àëäî 
úòùàáéãåã äá øéè÷úà âéàúøéù øîàå í÷å ãé 

 àåä éëä éàãå äéì øîà äé÷ùðå àáà éáø àúà
àëä éðøãùã àðîçø êéøá  

 ,מקום בכל דין הוא הלילה ,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 מרא ".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

 àðîé÷åà àäå øúà ìëá àðéã äìéì éæç àú
 ïåòîù éáøã éî÷ øòúà àäå éàãå àåä éëäå éìî
 éëä éà àøáâ àåääã äéøá à÷åðé àåää øîà

 áéúë éàîà)áñ èé÷ íéìäú ( äìéì úåöç øîà
]äéì[ àéîùã àúåëìî àéìéì úåâìôá øîúà àä 

ðòîù àðà øîà úøòúà éáø äéì øîà äìî à
áè éøá àîéà àáàåè àäã ]äìî[ àì÷ êîåôã 

 àðéã äìéì àäã àðòîù àðà øîà éåäì àðéöåáã
àúåëìîãæèàåä àðéã øúà ìëáå åäéà æé éàäå 

                                                                                                                                                                                     

 ולכך ביטול הרשעים ,ומהדר גאונו כדי שלא יתבטלו' דתהומא רבא מפני פחד ה' שהם נכנסים בנוק ו
 ).אור יקר('  שאז ביטול הקלי,שמצדם הוא בחצות לילה

 )אור יקר(לה דאחשורוש  וכגון חצות לי,ל"כגון נגעי פרעה על דבר שרי כנ ז
 ).אור יקר(כלומר אמאי איכפת ליה בהאי אם ידע ענין זה " מה הוה ידע" ח
 .)אור יקר(לתקן מדתו לקיום מלכותו  ט
 ).אור יקר(ת והיינו משפטי "ממשפט שהוא ת י

 ).אור יקר(צדק שלך ' והיינו צדקך שפי יא
 ).אור יקר(חצות הלילה  יב
 ).אור יקר(שעה זו היה צריך ל' ללחום מלחמות ה יג

 ).מ"מ(מלכות שהיא רחל שיש בה דינים ודוד אחוז בה כי היא מדתו והמלכות של דוד ממנה  יד

 ).א"ד(י שנקרא בוצינא קדישא לכן הגד דבריך "כמדומה לי שבפיך יהיה קול דברי הרשב טו
יש בה היא לאה ש' פי). אור יקר(עצמות הלילה ולא כמו שאמרתם שהיא מתעוררת מחצות לילה  טז

 ). מ"מ(דינים גם היא 
ובחצות לילה הראשונה אין צריכים לראיה שהיא דין דהא פשיטא שסתם מידת המלכות היא דין  יז

 קודם חצות נקראת לאה ליל ואחר חצות ).אור יקר(מפני שעיקר יניקתה מן הגבור המשם אצילותה 
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 צבעים בשני שיונקת משום ,חצות שאמר
 יתשהמחצ וודאי .וחסד בדין ,)חצות(

 האחרת במחצית שהרי ,דין היא הראשונה
 חצות כן ועל ,החסד בצד פניה מאירה היא

  . ודאי כתוב לילה
 רךיוב בראשו ידו ושם אבא רבי קם
 נמצאת שאין חשבתי ודאי ,אמר .אותו

 כעת .בה שזכו הצדיקים באותם רק ,חכמה
 שמעון רבי של בדור ילדיםאפילו ש ראיתי

 אוי .שמעון רבי אשריך .עליונה לחכמה זכו
  עד ישבו .ממנו תסתלק שאתה לדור

 éðååâ éøúá à÷ðéã ïéâá úåöç øîà÷ã)úåöç (
àåä àðéã àúéîã÷ àúåâìô éàãåå ãñçå àðéãáçé 

 àøçà àúåâìô àäã]åøéäð) [àøéäð( àäôðà 
èñáãñçã àøèééàãå áéúë äìéì úåöç àã ìòå ë   

 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 ווהתעסק קרוהב

 כולם ועמך" ,ואמר אבא רבי פתח
 בארוהו הרי הזה הדבר ."' וגוצדיקים
 ,"צדיקים כולם ועמך" כתוב למה ,החברים

 כמה והרי ,צדיקים הם ישראל כל וכי
 וכמה חוטאים כמה ,בישראל יש רשעים
 אלא. התורה מצוות על שעוברים רשעים

 ישראל שריהםא ,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 הזה
 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" תובככ

 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 
 åäá úéà ïéáééç äîë àäå åäðéð é÷éãö ìàøùé

ã ïéòéùø äîëå ïéàèç äîë ìàøùéá ìò ïéøáò
 ïéúéðúîã àæøá àðú éëä àìà àúééøåà éãå÷ô
 àåòøã àðáø÷ ïéãáòã ìàøùé ïåðéà ïéàëæ

á÷ì"ïéîåé àéðîúì åäééðá ïéáéø÷îã äàë 
 àáè à÷ìåç éàäá åìàò åøæâúà ãëå àðáø÷ì

á÷ã" áéúëã ä)äë é éìùî ( íìåò ãåñé ÷éãöå
åìàòã ïåéëáë íé÷éãö ïåø÷à ÷éãöã à÷ìåç éàäá 

é÷éãö íìë éàãåòå í" õøà åùøéé íìåòì ë
 áéúëãë)èé çé÷ íéìäú (÷ãö éøòù éì åçúôâë 

                                                                                                                                                                                     

חצות לילה שלוקחת גם חצי ' הו פיוז, א ולמטה שהוא מקום גילוי החסדים"נקראת לילה שנגדלת מחציו דז
שחצות היא לאה ומפרש הטעם בגין , ובזה יבואר שמחדש היניקא, א ואז נקראת חצות לילה"התחתון דז

' לפי שהיא במקום הסיתום ונק, כשהיא מהחזה ולמעלה אז היא דין' פי, דינקא בתרי גווני בדינא ובחסד
לפי , לילה' אז היא חסד ונק,  בו גילוי החסדיםא שיש"וכשהיא מתפשטת אפילו בחצי התחתון דז, ליל

ון שפלוגתא קדמיתא דינא שהוא חצות הרא', ש בגין דינקא בתרי גווני וכו"חסדים וז' שלוקחת הארת ה
 ).מ"מ(שאז עדיין היא מהחזה ולמעלה במקום הסיתום 

 ).אור יקר(שכן דרכה להקדים לשמאל כדאמרינן צפונית מערבית  יח
היינו אחר חצות , )אור יקר(נגד אור היום והיינו לבנה שחציה מאירה וחציה חשוכא מפני שהיא נוטה  יט

 ).מ"מ(שמתפשטת מהחזה ולמטה במקום גילוי החסדים ואז נקראת לילה 

לילה ' א ובזה אתה נק"ש הכתוב שאומר דוד ללאה אתה שמתפשטת בחצי התחתון דז" השתא א'פי כ
אבא שוי ידוי ברישיה וברכיה ' אה וזהו מה שחידש הינוקא ולכך ראקום להודות לך כדי לגרום זווג יעקב ול

 ).מ"מ(על זה הסוד 
ד "שבזה הם כוללים יסוד ומלכות שהוא סוד שמינית בינה ממטה למעלה ומלמעלה למטה הו כא

  דהיינו בינה, ויש להם חלק לעולם הבא,צדיקים מצד היסוד ווהיינ,  והיינו נשמת כל חי,יסודומתגלה ה
 ).אור יקר(יומין ' לה ליה בחיולהכי ת

ש כשאינם חוטאים וודאי כולם "ואפילו יעשו עבירה כבר קנו שם צדיקים מפני אות הברית וכ כב
 ).אור יקר(צדיקים שאינם באים לידי עבירה 

 אבא ,לעיל מיניה'  להיכן כדפי, ושערים שלה נפתחים וצדיקים יבואו בו,צדק דהיינו המלכות והיסוד כג
אור ( משמע שהצדיקים יש להם חלק לעולם הבא דהיינו הבינה , דהיינו עד חכמה ובינה,ה"בם אודה י

 ).יקר
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 ,"בו אוויב צדיקים 'לה השער זה" וכתוב
 נצר" .צדיקים ונקראים שנמולו אותם
 שנטע הנטיעות מאותם 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
  .החברים בין

 áéúëå íá àáà)ë íù (]åäéì øòùä äæ"ä[ 
 íé÷éãö ïåø÷àå åøæâúàã ïåðéà åá åàáé íé÷éãö

éòèî øöðá÷ òèðã ïéòéèð ïåðéàî øöð " àúðâá ä
ïãòããëåäééðî ãç õøà éàä äë åäì úéà ïë ìòå 

úëå éúàã àîìòá àáè à÷ìåç ìàøùéì áé) íù
èë æì ( íé÷éãö]õøà åùøéé[) äë ñ äéòùé (

àðîé÷åàã äîë íìåòì åäî õøà åùøéé íìåòìåë 
àééøáç ïéá äìî éàä øîúà àäå ïìéã àúéðúîá  

 נקרא שלא הכתוב ראה מה ,ולמדנו(
 הקדוש , בא וראהא"נ ,עתה עד אברהם

 עד אברהם לאברהם קרא לא הוא ברוך
 לא עתה שעד ,בארנו כך אלא ,ולמה ,עתה
 הזו א"הה בו התחברה ,וכשנמול ,נמול

 לא עכשיו שעד ,בארנו כך אלא ).בו ושרתה
 והשכינה הזו א"לה התחבר ,וכשנמול ,נמול

 מה ינויוה. אברהם נקרא ואז ,בו שרתה
 והארץ השמים תולדות אלה" שכתוב

 ינוושנ ,בראם 'בה נינווש ,"בהבראם
 וזו חסד זה אלא ,אומרים מה .באברהם
 ,קשה לא והדבר ,יחד יורד כלוה ,השכינה

  .היה וזה וזה

) íäøáà éø÷à àìã àø÷ àîç à÷ éàî àðúå
àúùä ãò  àì àúùä ãòã àðîé÷åà éëä àìà

øáçúà øæâúà ãëå øæâúàìàò  (]ð" éæç àú à
á÷" àø÷ àì ä äéì ãò íäøáà íäøáàì

àúùäæë ãòã àðîé÷åà éëä àìà àîòè éàî 
øæâúà àì àúùäçëøæâúà ãëå èë äéá øáçúà 

àää é"äéá àéøùå à[ä éàäá  ' àéøù àúðéëùå
íäøáà éø÷à ïéãëå äéáì áéúëã åðééäå 

)ã á úéùàøá ( õøàäå íéîùä úåãìåú äìà
úå íàøáäáàäá àð 'íàøáàì íäøáàá àðúå 

 àìëå àúðéëù àãå ãñç àã àìà éøîà÷ éàî
éåä éàäå éàäå äìî àéù÷ àìå àãçë úéçð  

 של הזו 'הה ,אבא לרבי יעקב רבי אמר
 "'הלה" של 'וה ,קטנה היא "ראםהב"

 )שכינה (זו ,לו אמר .לזה זה בין מה ,גדולה
 .אחד שהכל ששונים ויש( .יובל וזהשמיטה 

à"ä éàä àáà éáøì á÷òé ø ' íàøáäã
àøéòæáìäå  'åäéìäã" ä)å áì íéøáã (àáøáøâì 

)å(à éàäì éàä ïéá äî"ìãì àã )àúðéëù (
]äèéîù[ àìáåé àãå ) ãç àìëã éðúîã úéàå

                                                                                                                                                                                     

מתניתין ש ב" וז, הבא שהיא הבינהםלי כך יש לכל ישראל חלק לעו"כ ע"מאותם נטיעות שבבינה וא כד
ק היו באבא כקרני "כי הו' פי). אור יקר(כל ישראליש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כולם צדיקים  

ה הוא "ק דנטע קב"ש נצר מאינון נטיען שהם הו"חגבים ושתלן באימא ואתרביאו בנהורא ומלכות עמהם וז
 ).מ"מ(אבא בגנתא דעדן היא אימא 

 .)מ"מ(שהמלכות עמהם ' פי כה

עולם ' ארץ היינו לעולם הבא שהיא הבינה והיא נק' אימתי הצדיקים יורשים הארת המלכות שנק' פי כו
 ).מ"מ(ל לעתיד לבוא שהיא בינה אזי יירשו ארץ "ר

שני דלא אתגזר ט לא נקרא תכף אברהם ומ"ל מ"י זצ"ש האר"כמ' פירוש מאחר דמאור כשדים תקן ה כז
  ).א"נ(ן "מאי. ט"ת לעיל דף פ"ש בס"רזא דברית כמ' פירוש דה

 ).אור יקר(ני שלא תדבק בו הערלה אין שכינה שורה על ערל מפ כח
 ).אור יקר( ויותר דהיינו ושכינתא שריא ביה שירש אותה הצדיק ,דהיינו צדיק יורש ארץ ולכך עייל כט
 לזה הביא ענין הבהראם ,רהם מרכבה לחסד ואת אמרת לשכינתאת הרי אב" וא,שירש' על שם אות ה ל

 ).אור יקר(החסד אל  הייחוד השכינ' וכובאברהם 
ב קכז "ה ח"דע(היא בסוד בינה " רבתא' ה"ו, זעירא' שכן היא בחינת ה, )ג"ב קלה ע"כללים ח(מלכות  לא

 ).א"ע
 ).אור יקר(שכינה בסוד המיעוט  לב
סלקין לחמשין ' כלולה מי' חמשים שערים שהם חמשה ספירות שכל א' ד הבינה שהיא הוסיובלא ב לג

 ).אור יקר(
 ).א"ד(ב ”אתוון עלאין רברבין ככתוב בהקדמה ג ע לד
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 עומדת אז ,מהצדיק מאירה שכאשר
 .כראוי מוארת שהרי ,גדולה א"וה בשלמות
 מצד ויונקת בשלמות עומדת שלא ופעמים

 לפעמיםלכן ו ).קטנה א"ה אז ,האחר
 ולפעמים ,למותהבש עומדת שהלבנה
 ,יפה והכל ,ונודע נמצא ובפניה ,בחסרונה

  .הדבר ברור הוא וזה

àúåîìùàá àîéé÷ ïéãë ÷éãöî àøäðî ãëãäì 
åä ' ïéðîæìå úåàé à÷ãë àøäðúî àäã àáøáø

 àøçà àøèñî à÷ðéå àúåîìùàá àîéé÷ àìã
ä ïéãë"àøéòæ à ( àîéé÷ àøäéñã ïéðîæ êë ïéâáå

àäôðàáå àúåîéâôá ïéðîæå àúåîìùàá 
 éàäå øéôù àìëå òãåîúùàå çëúùà]åäéà[ 

 äìîã àøéøá  
 ישראל אשריהם ,אבא רבי אמר

 שאר למכ בהם התרצה הוא ברוך שהקדוש
 מי שכל ,הזו הברית אות להם ונתן העמים

 הוא אם לגיהנם יורד אין ,הזו אות בו שיש
 אותו מכניס שאין ,כראוי אותו שומר

 .המלך בשם משקר ולא ,אחרת לרשות
 בשמו שמשקר כמי ,בזה שמשקר מי שכל
 כי בגדו 'בה" שכתוב ,הוא ברוך הקדוש של

 בזמן ,אבא רבי אמר עוד". ילדו זרים בנים
 ,הזו לברית להכניסו בנו את מעלה שהאדם
 שלו לפמליא קורא הוא ברוך הקדוש
 .בעולם עשיתי בריה איזו ראו ,ואומר

 את וטס אליהו )לו( מזדמן השעה באותה
 זה ועל ,לשם ומזדמן טיסות בארבע העולם
 ,לכבודו אחר כסא לתקן אדם שצריך שנינו
 אינו ,לא ואם .אליהו של הכסא זה ,ויאמר
 הקדוש לפני ומעיד עולה והוא .שם שורה
  .הוא ברוך

á÷ã ìàøùé ïåðéà ïéàëæ àáà éáø øîà" ä
ïéîò øàù ìëî ïåäá éòøúà) òò"æ( úà ïåì áéäéå 

 úéçð àì úà éàä äéá úéàã ïàî ìëã àã àîéé÷
íðäéâìåì àìã úåàé à÷ãë äéì øéèð åäéà éà 

 äéîùá ø÷ùî àìå àøçà àúåùøá äéì ìééò
á ø÷ùîã ïàî ìëã àëìîã ø÷ùîã ïàîë éàä

á÷ã äéîùá" áéúëã ä)æ ä òùåä (åäéá" åãâá ä
 øáã àðîæá àáà éáø øîà åú åãìé íéøæ íéðá éë

á÷ éø÷ úéøá éàäì äéìòàì äéøá ÷éñà ùð" ä
 åîç øîàå äéìéã àéìîôì]éàî) [ïàî( äéøá 

 ïîãæà àúòù äéá àîìòá úéãáò)äéì ( åäéìà
ñàèåæìãá àîìò  'ïéñàèçì àã ìòå ïîú ïîãæàå 

 àø÷éì àøçà àééñøë àð÷úì ùð øá éòáã ïðéðú
àîééå äéìéãèì àì åàì éàå åäéìàã àééñøë àã 

ïîú éøùî÷éìñ àåäå á÷ éî÷ ãéäñàå "ä  

 פה לך מה" כתוב בראשונה ,בא וראה
 אלהי( 'לה קנאתי קנא" וכתוב ,'וגו אליהו

 ."' וגוישראל בני בריתך עזבו כי )צבאות
 בני מושירש מקום שבכל ,חייך ,לו אמר

 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

 áéúë àúéîã÷á éæç àú)î"è èé à ( êì äî
åâå åäéìà äô ' áéúëå)é íù (éúàð÷ àð÷ 

åäéì"ä38åâå ìàøùé éðá êúéøá åáæò éë  'à" ì
 àîéùø éàäã øúà ìëá êééç]ì[ àùéã÷

åîéùø]ï[ ïîú ïîãæú úðà ïåäøùáá éðá äéì 
ãéäñàã àîåôå  ãéäñé àåä åáæò ìàøùéã

 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
 éìî éøîà ååäå àîåéã àøåäð éúà äåä éëäãà

à ìæéîì åî÷ àúééøåàã" äîá àøáâ àåää ì

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר (לבנה במילואה לה
 ).אור יקר(ה גובה ממנו בדרכים אחרים " בשאר עבירות קבואם חוטא לו
  ).הערת הזוהר(ב "מו ע לז
 ).אור יקר(ה " להיות אות ברית תלוי בשם יהו,אותיות שבשם' כנגד ד )א" עחדש יז(ז "בתיקונ' פי לח

יסודות ולא כשאר '  ויצא על פסוק וירא והנה באר בשדה ולכן מתלבש בכל הדרשתבפ' אליהו בארבע כי אליהו דרגיה איהו לתתא מן האי באר כנז
עפיפות מטעם המבואר ' שמעופף בכל העולם בד). א"ט על "שער מאמרי רז(ולא יותר ' המלאכים שאינם מתלבשים אלא בג

 ).א"ד(
 ).הערת הזוהר(א "יג ע לט
 ).אור יקר(י הכנה בפה "שאין הרוחני שורה על הגשמי אלא ע מ
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 .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 שבונ

  .היום

éøîà åîéìùà àéìéì éàäá åúé÷ñòã39 àåä éàî 
à"øçîì ïåîçúã ìàîéé÷ã äéøîã éåôðà àî àäã 

àîéé÷ øæâå åëééðî àã àúåòá úàòá éàúéáãáî 
éì ãéìééúàã éøáã øçîì ]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 àìåàíéà " åèîá àøáâ àåää ì
àúééøåàã àúãç äìî àîéì ãçå ãç ìë åëééðî  

 עובפר" ,ואמר )אבא רבי( אחד פתח
 מה ".'ה ברכו עם בהתנדב בישראל פרעות

 אלא ,הזה קבפסו 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

 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

 çúô>ãç<) >ð"à <àáà éáø ( øîàå) íéèôåù
á ä ( åëøá íò áãðúäá ìàøùéá úåòøô òåøôá
åäé"åîç à÷ éàî äâî éàäá åçúôã ÷øáå äøåáã 

 àìà àø÷àîéé÷úî àîìò úéì ïðéðú éëäãî 
 áéúëã úéøá éàä ìò àìà)äë âì äéîøé ( íà

åâå äìéìå íîåé éúéøá àì ' ìò àòøàå àéîù àäã
 ìàøùéã àðîæ ìë êë ïéâá ïéîéé÷ àã> ïéîéé÷î

éàä <)àã ïéîéé÷( àòøàå àéîù éñåîð úéøá 
>ïéîéé÷<åäééîåé÷á äîçã àðîæ ìëå " ìàøùé å

òøàå àéîù úéøá éàä ïéìèáîïéîéé÷úî àì àåî 
àîìòá ïéçëúùî àì ïàëøáåæî àì éæç àú 

 åìéèá ãë àìà ìàøùé ìò ïéîò øàù åèéìù
åäééðî åìéèá äîå àã àîéé÷ åäééðîçî àìã 

åáæòéå áéúë àã ìòå ïééìâúà àìå ïòøôúà40 éðá 
åäé úà ìàøùé"äèî >åâå'< )à ìàåîù 'è áé (

àøñéñ ãéá íúåà øåëîéå) åâå'(åäé úà åáæòéå " ä
 ùîî ìàøùé ìëì úáãðúàå äøåáã úúàã ãò

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ל בעל הברית כי אשתו ילדה זכר "למחר תראו את אליהו ז ).ז"רמ (ל מלאך הברית"אליהו ז מא
  ).א"ד(מילתו יהיה למחר בכך תתעכבו פה להשלים דבריכם שעסקתם בם עד הנה וברית  מב
ותירץ כי סיבת , היה להם להתחיל השבח בנס העושה להם המפלת סיסרא ולא בענין פריעת הברית מג

 ).אור יקר( ביטול המצוה והקיום והפריעה היה סיבת הנצחון והנס השליטה של האומות
לזה , ומשם דקרא לא קאמר חקות שמים וארץ לא שים אלא לא שמתי דמשמע דאדרבא נברא לבד מד
ואם כן אם לא בריתי יום ולילה שהם מקיימין העולם תמיד חקות , ד מתקיימין"דהא שמיא וארעא ע, אמר

 ).אור יקר( בריאתם מפני שאין ראוי לבראתם כדי שיתבטלו שמים וארץ לא שמתי בתחילת
 כלומר נעשים דרך המופקד להם לחק מעת בריאתם והשתא ניחא לשון לא שמתי אותו הדרך והחוק מה

 ).אור יקר(לכם לקיומם של תחתונים 
 ).אור יקר(אינם חיים מהשפע העליון   מו
 ).אור יקר(ינו שליטת האומות והי' העדר הברכות גורם הכנעת הקדושה ותגבורת הקלי מז
 ).אור יקר(ו לא היו מלין כלל "שח מח
של ברית שהוא ' שהוא י' וכשפרעו ברכו והשפיעו ה, כי מילה מלכות ופריעה יסוד, של ברית' היינו י מט
 ).אור יקר(השם 
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 ,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 .םשונאיה נכנעו ולא לארץ נכנסו
 נכנעו ,הזו באות ישראל שהתנדבו כיון

 .לעולם הברכות וחזרו תחתיהם שונאיהם
 בישראל פרעות עובפר" שכתוב זהו

  ".'ה ברכו עם בהתנדב

 åäééúåçú ïåäéàðù åòðëúà ïéãë àã äìîá
á÷ øîàã ïðéðúã åðééäå" ìàøùé éëå òùåäéì ä

åòøôúà àìå ïåðéà ïéîéèàðééìâúà àìå à àìå 
åäì àìòàì éòá úàå éìéã àîéé÷ ïéîéé÷àð41 

 ïåäéàðù àòðëàìå àòøàì)á ä òùåäé ( ìåî áåù
úéðù ìàøùé éðá úàáðàã ãòå  àééìâúàå åòøôú

 åòðëúà àìå àòøàì åìàò àì úéøá éàä
 éàäá ìàøùé ïéáãðúàã ïåéë àëä óåà ïåäéàðù
 åøæçúà ïàëøáå åäééúåçú ïåäéàðù åòðëúà úà

ää àîìòì" áãðúäá ìàøùéá úåòøô òåøôá ã
åäé åëøá íò"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 äâð 

à äùîì ïàîì"á÷ ì" úé à÷ôàì ìéæà úà éëå ä
àèéìùå áø àëìî àòðëàìå íéøöîî ìàøùéãð 

 ãéî øæâúà àì êøáã àîéé÷ êðî úééùðà úàå
 àáåäìùá ìàéøáâ úçð àðàú åúéîä ù÷áéå
 àã÷åúî àéåéç ãç æéîøúàå äéã÷åàì àùàã

äéì àôàùìäðç éàîà äéåâá à àéåé"á÷ ì"äåð 
 êøáå àôé÷úå àáøáø àéåéç àìè÷ì ìéæà úà
 äéì àìè÷ì àéåéç ãçì æéîøúà ãéî øæâúà àì

ää áéæúùàå äøáì úøæâå äøåôö úîçã ãò" ã
)äë íù (øåö äøåôö ç÷úåæðàìà øåö åäî çð 

 áéúëã àúååñà éàîå àúååñà)íù ( úà úåøëúå
àùãå÷ çåø äá àöðöðã äðá úìøòèð  

 אחיו אל יוסף מרויא" ,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 במלכות אותו שראו

 øîàå àøçà í÷)ã äî úéùàøá ( óñåé øîàéå
åâå øîàéå åùâéå éìà àð åùâ åéçà ìà ' éàîà éëå

 àúòùá àìà äéáâ ååä ïéáéø÷ àäå åäì éø÷
 äéì åîçã åäååú íëéçà óñåé éðà ïåì øîàã
 àã ïéâá àã åëìî óñåé øîà äàìò åëìîá

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(א ”בא ע ע נ
 ).אור יקר(של צדיקים ' שאין נכנסין לארץ עד שיהיו צדיקים כי נא
 ).אור יקר(פירעה על מילתם מקודם  נב
ל דהא והא אית בהו שרצה המלאך להרוג שניהם ולכך הבינה "ב לבריה דמשה וי”ובפקודי רסו ע נג

 ).א"נ(ב "הרש. שנתחייבו שניהם בעון המילה
 ).אור יקר(שנה ' שעדיין יש לו שולטנות שלא השלימו ת נד
 ).א"ד(לבלוע אותו  נה
ק כי "ש את אזיל דהוא הבל והרגו בתחלה פרעה ודו"ך ומ"ש ש"ב כי פרעה גימטריא נחש כמ"נ נו

  ).א"נ(ן "מאי. קצרתי
 ).א"נ(ך "ל בשורק כמו והכית בצור ומשני אסוותא מ"בחולם אם הוא סלע הול נז
  ).א"ד(א הצרי אין בגלעד "כד' פי נח
 ).מ"מ(' ל שנדמה לו נחש והיה בולעו עד וכו"ולאפוקי ממאן דס נט
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 נא גשו" .אותה חתיוהרו הזו המלכותבגלל 
 .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 היה שיצרו ,"קרוהב

 זכה לכן ,הזו הברית את ושמר שבועה
 שאר כל על שליטים מלכים ממנו שיצאו

 של שמוב שנקרא המשיח והמלך ,המלכים
  .הוא ברוך הקדוש

åäì éæçàã åùâéå éìà àð åùâ äéì àðçååøñ éàä 
 ïéâá àã åëìî éì úîøâ àã øîà äìéîã àîéé÷

øéèðã ïàî àðôéìåà ïàëî äì úéøèðãàñ éàäì 
åëìî àîéé÷ úàáñæòáî ïìðî äéì úøèðúà âñ 

 áéúëã)âé â úåø (åäé ééç" ø÷áä ãò éáëù ä
 øéèðå äàîåà éîåàã ãò äéøöé äéì âøè÷î äåäã
 ïéëìî äéðî å÷ôðã äëæ êë ïéâá úéøá éàäì

ïéèéìùãñìë ìò àçéùî àëìîå ïéëìî øàù äñ 
á÷ã àîùá éø÷úàã"äåñ  

 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 ,נוושני

 בני שאר הרי ,כך אם ,תאמר ואם .נפרדים
 אלא .אחר ולא בלבדו דוד למה ,כך האדם
 והיא ,בו ונרמזה בו אחוזה שהיא משום

  . המלכות כתר
  

 áéúë øîàå êãéà çúô)â æë íéìäú ( íà
åâå äðçî éìò äðçú ' çèåá éðà úàæá àðàú éëä

 àðéîæã àîéé÷ úà àã úàæá åäîøéãúæñ øá éáâ 
àìéòì àæéîøúàå ùðçñ úàæá øîúà êë éðéâáå 

 áéúëã äîë)áé è úéùàøá (úàæèñ úåà 
úéøáäò )é æé íù ( àâøã ãçá àìëå éúéøá úàæ

ïåðéà àâøã ãçá úàæå äæ àðàúåàò ïùøôúî àìå 
àîìò éðá øàù àä éëä éà àîéú éàåáò éëä 

éàîà42 ïéâá àìà àøçà àìå éåãåçìá ãåã 
äéá àãéçàãâòøúàå äéá àæéîãò àøúë àéäå 

 àúåëìîã  
 שמר לא הזו "זאת"שה משום ,בא וראה

  המלכות ,כראוי המלך דוד אותה

øèð àì úàæ éàäã ïéâá éæç àúäò ãåã äéì 
àúåëìî éæç à÷ãë àëìî  

  ãö/à  
 äéðî éãòúàåòæ àåää ìë àðîæò àðôéìåà éëäå ,למדנו וכך .הזמן אותו כל ממנו עברה

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(כמת הפרצוף שאות ברית בשלימותו כדי שיכירו בסוד ח ס
 ).אור יקר(שבא מעשה לידו וכבש יצרו  סא
 ).אור יקר(שמי שכובש יצרו הוא מלך  סב
 ).אור יקר(שלא היה מלך מקודם זה  סג
 ).אור יקר(שיהיו זרעו כובשים העולם כגון דוד ושלמה  סד
 ).אור יקר(נוסף היותו שולט העולם  סה
 כנגד הפריעה צדקנו V"צדקנו מדה כנגד מדה שמו של הקב'  בשמא דהיינו הנוסף לו מעלה דאתקרי סו

 ).אור יקר(צדק ודאי , נגד המלה
 ).אור יקר(והיא מצוה זו שאינה זז תדיר מהאםד אפילו במרחץ , מורה באצבע, מלת זאת מזומנת סז
 ).אור יקר(בספירות  סח
  ).אור יקר(מלכות  סט

 ).אור יקר(יסוד  ע
 ).ור יקרא(יסוד ומלכות  עא
 ).אור יקר(הם מרכבה למדה זו בבריתם  עב
 ).אור יקר(מרכבה אליה  עג
 ).אור יקר(וכל עניני דוד אמרם על השכינה ועל עצמו , שהיא נקראת דוד עד
 ).אור יקר) ומפני שלא חטא אמר לא נטר כדקא חזי, בחטא בת שבע עה
 כי המלכות תלוי בירולשים וכיון לזה אמר, כל מקום שהלך מלך היה, מנא לך דמלכות אאתעדי מיניה עו

 ).אור יקר(שגורש מירושלים מלכותא אתעדי מיניה 
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 ,שלמעלה במלכות נרמזה הזו "זאת"ה
 הבאות .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 וכך .יקובמד "מביתך"

 העולם בני שאר ,כך המלך דוד ומה .נענש
  .וכמה כמה אחת על

 àìéòìã àúåëìîá àæéîøúà úàæ éàä
àùéã÷ àúø÷ íìùåøéá àæéîøúàåçò àåääá 

äéìò øáò ãåãã àúòùèò ãåã øîàå àì÷ ÷ôð 
êì éøúùú úøè÷úàã äîáô íìùåøéî ïéãøè 

 êðéî éãòúà àúåëìîå]ðî" áéúëã ì)ù"áé á 
àé (à÷ééã êúéáî äòø êéìò íé÷î éððä[ éëäå 

 äåäëúà äéá øáòã äî éëä àëìî ãåã äîå ùðò
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 ,כוכבים ומזלות עובדי העמים שאר

 שכך. הזו באות )אלא( ,דומה בידי נמסרים
 ,הזה העולם מן יוצא שאדם בשעה ,למדנו
 .עליו נפקדיםמאורות  של קבוצות כמה

 ,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 וימסרו
 'ה גם" שכתוב ,עליו שהתבשר עד ,ההוא

 השעה באותה ".תמות לא חטאתך העביר
 כמעט לי עזרתה 'ה לולי" ,ואמר פתח

  ".נפשי דומה שכנה

 øîàå êãéà çúô)æé ãö íéìäú (åäé éìåì" ä
 äîá àðàú éùôð äîåã äðëù èòîë éì äúøæò

íðäéâì éúçð àìã ìàøùé ïàëæàô ïéîò øàùë 
åëò" äîåãã éåãéá ïøñîúà àìå í)àìà ( éàäá

 àîìòî ÷éôð ùð øáã àúòùá àðàú éëäã úà
éìéáç äîë43éøéäè ïáô  ïéô÷æ äéìò ïã÷ôúà

 àùãå÷ã àîéé÷ àåäã úà éàä ïàîçå àðéò
 äîåãã éåãéá áéäééúà àìå äéðî ïùøôúà
 úéçð éåãéá øñîúàã ïàî ìëã íðäéâì àúçðì
 ïéàúúå ïéàìò ïéìçã úà éàäîå éàãå íðäéâì
 éëæ åäéà éà ùð øáá äéá ïéèìù àì ïéùéá ïéðéãå

àúà àåäã ïéâá úà éàäì äéì éøåèðì ãéç
á÷ã àîùá"àëìî ãåãã ïåéë äâô úà øèð àì 

àã àîéé÷ãô 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
å çúô àúòù äéáåäé éìåì øîà" 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

 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
                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(שברח מפני אבשלום  עז
 ).אור יקר(' זאת מלכות וירושלים מלכות ואות ברית מלכות והכל ענין א עח
 ).א"ד(בשעה שעשה מעשה בת שבע  עט

 ).א"ד(במה שאתה מקושר תהיה ניתר ומחוסר ממנו  פ
 ).אור יקר(יות שאין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא עם ה פא
 ).א"ד(חבילות ואגודות של בעלי דינים המאירים מתוקף הדין  פב
מיד דחיל דסבר דיחתון ליה ' כיון דדוד מלכא לא נטר את קיימא דא וכו). א"ד(ב "א וע"בראשית ח ע פג

מכאן תבין כי בכל . 'העביר כו' תיב גם הוימסרון ליה לידא דדומה וימות בההוא עלמא עד דאתבשר ביה דכ
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(יהנם מדורין דג' בההוא עלמא שמכניסין הנשמה בז

 .זוהר הרקיע' עי פד
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 ,שנינו כך אלא ,הוא ברוך הקדוש 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 ,הברית אות
 שהרי ,הקדושה )שלו( הברית אות זו )שלו
 ששני םמשו ,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

á÷ì äéì"ä àìà ä àúòù àéääá ïðéðú éë
 àìã ìòã òãé ãåãå àùðåò àåää äéìò øæâúàã

úà éàä øèðäôúåàé à÷ãë åô éàäá ùðòúà 
àãéçà àãçë àìëãæô àìëå àúà éàäá æéîøúçô 

 úåàé à÷ãë äéì øèð àìã ïàî ÷éãö éø÷à àìå
 åäåð úàå åúåà éðàøäå øîàå äéúåòá éòá äåä

 åúåà éàî)úåà àäã úéøáä úåà äéìéã úåàå 
á÷ã"äéìéã úà ä (å àîéé÷ úà àã)äéìéã (

éàðî ãéáàúàã àðìéçã àäã àùéã÷èô éàî 
 éàäá íìùåøéå àúåëìî ïéìà ïéøúã ïéâá àîòè

åúåà äéúåòáá éìú êë ïéâáå ïãéçàöåäåð úàå àö 
äéøúàì úà éàäã àúåëìî øãäúéãáö ãç àìëå 

äìî  
 ".אלוה אחזה ומבשרי" ,ואמר אחר פתח

 .ומעצמי יותלה צריך היה ,"ומבשרי" זה מה
 שכתוב ,היא ומה ,ממש מבשרי אלא

 והיתה" וכתוב ,"מעליך יעברו דשוק ובשר"
 שנרשם זמן בכל ,ששנינו ".בבשרכם בריתי
 ממנה ,הזו האות של הקדוש שםובר אדם
 ,ממש ממנו ,הוא ברוך הקדוש את רואה

 ,זוכה לא ואם. בו נאחזת הקדושה והנשמה
 כתוב מה ,הזו האות את שומר שאינו

 של שםוהר שהרי ,"יאבדו אלוה נשמתמ"
 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

ô øîàå êãéà çú)åë èé áåéà ( äæçà éøùáîå
åìà"äâöäéì éòáî éîöòîå éøùáîå éàî ãö àìà 

ä éàîå ùîî éøùáîé áéúëã à)åè àé äéîøé (
 áéúëå êéìòî åøáòé ùã÷ øùáå)âé æé úéùàøá (

 àðîæ ìëá àéðúã íëøùáá éúéøá äúéäå
àùéã÷ àîéùø éàäá ùð øá íéùøúàãäö éàäã 

éîç äéðî úàåöá÷ì "ùîî äéðî äàúîùðå æö 
 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
áéñðúà ãë äéá àîéé÷úîçöúà éàäå èö ìééò 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(אות ברית מילה  פה
 @).אור יקר(ז למי שבדרגת דוד "עכ, )א"שבת נו ע ( כלהאומר דוד חטא אינו אלא טועהפ ש"אע פו
 ).אור יקר(ובהתגרש מאחד גורש משתיהן , צדיק וצדק זה וזאת פז
 ). אור יקר( מילה ופריעה פח
וכמו , לזה אמר דדחילנא דאתאביד מנאי,  ולא בבת שבע כללהיה אפשר שחטא בהריגת אוריהו פט

 ).אור יקר(גורשתי מהיסוד על חטא בת שבע , שגורשתי מהמלכות על חטא אוריה
 ).מ"מ(יסוד  צ

 ).מ"מ(מלכות  צא
י חטא בת שבע היה קצת פירוד בין יסוד "הארת ושולטנות היסוד חוזרת למלכות לפי שע' פי צב

 ).מ"מ(כ חזר היסוד למקומו "ואח, המלכותולכך גורש דוד מ, ומלכות
ביאורים (ושם דרוש יב ', ן ח"ח דרושי מ"וע, ב"זוהר משפטים צו ע' ועי. שם אלוה הוא לבוש לנשמה צג

 ).ג"א לד ע"ח
 ).אור יקר(היה לו לומר ומעצמי , אם הכוונה על מציאות הגוף ובניינו צד
 ).אור יקר(מילה  צה
 ).אור יקר(מה שהנשמה נאחזת בגוף ושכינה בנש צו
בעת הולדת האדם באים לו נפש רוח ונשמה וכשנמול זוכה לכולן כדי להשלימן באותה מצוה אך  צז

 ).א"ד(ר בהתחנכו במצות "מסתלקים עד שישבר קליפת יצה
 ).אור יקר(ושכינה אינה שורה על מקום פגום ' שלמות הנשמה בנשמת הנקבה וכו צח
 ).אור יקר(יסוד  צט
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 זכר אחת אלא ,יחד הולכות א"ה ו"וא
 שם ונקרא ,יחד משתתפים ).נקבה ואחת
 .העליון החסד יהםעל 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

äéøúàá÷) àå àîòè éàî àéðúã"ä å" ïéìæà à
øëã ãç àìà àãçëà÷àá÷åð ãçå á÷ åôúúùà 

àãçëâ÷àîù ãç éø÷àå ã÷ äàìò ãñç ïéãë 
 àøåëãã àøèñá àééøù øúà ïàá åäééìò àééøù

ñç ïàîå"ñç ã"à ã" äàìò äîëçî ÷ôðå éúàã ì
 àøåëãá øèòúàååêë ïéâáä÷àá÷åð úîñáúà ( 

]ð"éåã àæø ïðúã à"ä å" àðååâë àãçë ïéìæà à
 ïéãë ãç ïåðéàå àãçë åôúúùà àá÷åðå øëãã

ãñç àøåëãá øèòúàå åäééìò àéøù äàìò 
àá÷åð úîñáúàå[  

 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

ïðéðú åúå÷åìà "àåä éëä äæ÷à "ìç÷ åøéäð 
å àúîëçã 'ä øëã ' àãçë åôúúùà àá÷åð

åìà"øúà éàäî àùéã÷ àúîùðå éø÷à äè÷ 
úãçàúàé÷ìëå  áéúë àã ìòå úà éàäá àéìú à

)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
 åäééìò éúàã àîìòáå ïéã àîìòá ïåðéà ïéàëæ

 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(åäééøúàî àé÷  
  ãö/á  

 שכתוב זהו .טסות לאן יודעים לא
 נודד איש כן קנה מן נודדת כצפור"

 .לתורה אותנו הַכִז הזה והמקום". ומוממק
 ישנים אנו חצי ,לילה בכל .שלנו הדרךזו ו

ää ïñàè ïàì ïéòãé àì" ã)ç æë éìùî (
 åîå÷îî ããåð ùéà ïë äð÷ ïî úããåð øåôöë

 àøúàå>àã <)éã( àçøåà éàäå àúééøåàì ïì éëæ 

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(נ למטה "דהיינו זו, מלכות ק
 ).אור יקר(ת "ת קא
 ). אור יקר(מלכות  קב
 ).אור יקר(ת "א בי"באלפ קג
אבל אות אחת אינה . שלש אבנים בונות ששה בתים, שני אבנים בונות שני בתים) ז"ד מט"פ(י "ס' עי קד

 ). אור יקר(ואינה בונה בית , עושה שם
ב בפסוק וגם ”אמור ק ע' בפ'  דנהרא מאבא ועדלא הוי זווגא דמלכא במטרוניתא אלא בזמנא' י פי"ג קה

 ).א"ד(' אמנה אחותי בת אבי היא כו
 ).אור יקר(לראיה שחסד גובר על הכל ומצד החכמה  קו
 ).מ"מ(תיבת אלוה ועתה מפרש התבת תיבת אלוה ' תחילה לא פי קז
  ).א"נ(ב "הרש. פירוש חסד הוא ענף החכמה קח
 ).אור יקר(נפש ' ה, רוח' ו,  ובינה שמשם נשמהאל הוא נהירו דחכמתא דהיינו שתוף חכמה קט
 ).ו"לש(ב "פרשת משפטים צו ע' עי קי

ל מקן שלהם אזי אינם יודעים להיכן יעופו אף כן אנחנו אם אנו "אם הצפרים נעקרים ממקומם ר קיא
נעקרים מכאן שהוא קן שלנו מקום מוכן ללמוד תורה אזי לא נדע להיכן אנו פונים את עצמנו כמבואר 

  ).א"ד(
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 עומדים וכשאנו ,בתורה עוסקים אנו וחצי
 מאירים מים ונהרות השדה ריחות ,בבוקר

 .בנויבל 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 דשח דבר יאמר אחד
   .היום שהאיר וראו יצאו .הזה

  

àúåâìô àéìéì ìëá ïìéã44 ïðà àúåâìôå ïéîééð 
 éçéø àøôöá ïéîéé÷ ïðà ãëå àúééøåàá ïé÷ñò

äðå àì÷ç úáùééúàå àúééøåà ïì ïéøäð àéî éø
àã øúàå ïáìááé÷  àãç àðîæ àìéòì äåðééã àä

å÷ìúñà ïéñéøú éëøñ äîëåâé÷ ìò àðéã àåääá 
àùðåòãé÷ ïìéã àúåìãúùà ïéãëå àúééøåàã 

 à÷ àã àøúàå àåä àúééøåàá àéìéìå àîîé
 ïàîë ïàëî ùøôúàã ïàîå ïì àòééñî
êéøáå àáà éáø éåãé óé÷æ àîìò ééçî ùøôúàã 

 åøîà àîîé øäðã øúá àîîé øäðã ãò åáúé ïåì
 àîîé øäð éà åîçå å÷åô åäééî÷ã é÷ãøã ïåðéàì
 àøáâ éàäì àúééøåàã àúãç äìî àîéì ãç ìëå

 àîîé øäðã åîçå å÷ôð àáø  
 אש הזה ביום מנתומז ,מהם אחד אמר

 אחר אמר .הזה ובבית ,אחר אמר .מלמעלה
 שרףילה הזה ביום שעתיד כאן אחד זקן

. יצילנו הרחמן ,אבא רבי אמר .הזו באש
 השליטה עשן ,אמר .לדבר יכל ולא תמה
 ראו ההוא שהיום ,היה וכך ,בארץ נתפס

 ,באש קפוווה ,השכינה פני את החברים
 משמחת כאש אבא רביד פניו להטוו

 יצאו לא היום אותו כל ,שנינו. התורה
 והיו ,בעשן נקשר והבית ,הבית מןכולם 

 היום קבלו לויכא בתוכם דברים מחדשים
 לא ,שהסתלקו אחר .סיני מהר תורה ההוא

 אמר .לילה ואם יום הוא אם יודעים היו
 אחד כל יאמר ,עומדים בעודנו ,אבא רבי

 טוב לקשר חכמה של חדש דבר מעמנו
  .שמחהה בעל הבית לבעל

 àìéòìî àùà àîåé éàä ïéîæ åäééðî ãç øîà
 àáñ ãç àøçà øîà àúéá êäáå àøçà øîà

æã àëäà àã àøåðá àã÷åúàì àîåé éàä ïéî" ø
 àììîì ìéëé àìå äååú ïáæùéì àðîçø àáà

úñôúà àòøàá àðîøåäã àøèå÷ øîàåè÷ êëå 
 àúðéëù éôà àééøáç åîç àîåé àåääã äåä
 éåôðà åèéäìúà àáà éáøå àùàá åøçúñàå

àúééøåàã àúååãçî àøåðëæè÷ú à àåää ìë àð
 øè÷úà àúéáå àúéáî åäìë å÷ôð àì àîåé

èé÷áàøæé÷ úãç ååäåà åìá÷ åìéàë åäééååâá éìî ï
 øúá éðéñã àøåèî àúééøåà àîåé àåää

åä éà éòãé ååä àì å÷ìúñàãàéàå àîîé àåä 45 
áø øîà àéìéìé àîéì ïéîéé÷ ïðàã ãåòá àáà 

 àøù÷àì àúîëçã àúãç äìî ïðéî ãç ìë
àìåìäã äéøî àúéáã äéøàîì åáéè  

 ותקרב תבחר אשרי" ,ואמר אחד פתח
 לאחר חצריך בתחלה ."' וגוחצריך ןוישכ
 פנימי זה .היכלך מכן ולאחר ,ביתך מכן

 øîàå ãç çúô)ä äñ íéìäú (éøùàøçáú çé÷ 
åâå êéøöç ïåëùé áø÷úå ' êéøöç àúéîã÷á

êìëéä øúáìå êúéá øúáìèé÷ ïî äàîéðô àã 

                                                                                                                                                                                     

א במדרש "לקמן ק' ע). א"ד(הדין ומתו מכאן לומדי תורה גדולי הדור ' שנתפשט על מקום זה פעם א קיב
  ).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  קיג
  ).הערת הזוהר(ב ”עה קא ע קיד
הרשות מלמעלה נתפס בארץ שהם יודעים כל מה שיהיה שאמרו שירד אש מלמעלה קשר ותוקף  קטו

  ).א"ד(בבית ההוא וכן היה באותו יום 
  ).א"ד(שפניו היה לוהט כאש מרוב שמחה  קטז
 ).א"ד(א "ויחי ריט ע. והבית היה קשור וחתום סביב קיטור עשן ואש שהיה מסבב אותם קיז
  ).א"הגהות הגר(ב "פרשת חיי שרה קכט ע קיח
א "ת שהוא בית למוחי או"ביתיך הוא הת. שהם יסוד ומלכות, חציריך הם ציון וירושלים קיט

 ). מ"מ(היא הבינה שהיא היכל לאבא , היכלך. שמתלבשים בו
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 חצריך ןוישכ .מזה למעלה )לתוך( וזה ,מזה
 בציון הנשאר והיה" שנאמר כמו ,להיבתח

". לו יאמר קדוש בירושלים והנותר
 כמו ,מכן לאחר "ביתך בטוב 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

 תקרבו 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

 נקשרו השנים שאותם ,זה ואת זה את
 שני ודאי ,"חצריך ןוישכ" שכתוב ,יחד

  .חצריך

àãë÷ àìéòì àãå ]ð" àåâì[àã ïî àë÷ ïåëùé 
êéøöçáë÷ øîà úàã äîë àúéîã÷á ) ã äéòùé

â ( ùåã÷ íìùåøéá øúåðäå ïåéöá øàùðä äéäå
 úàã äîë øúáì êúéá áåèá äòáùð åì øîàé

 øîà)â ãë éìùî (äðáé äîëçá äîëçä úéá 
 òîùî äåä éëä áéúë éàã áéúë àì úéá äðáé
 äðáé äîëçá áéúë àìà éø÷à úéá äîëçã

úéáâë÷ áéúëã åðééä )é á úéùàøá ( àöåé øäðå
åâå ïâä úà úå÷ùäì ïãòî ' øúáì êìëéä ùåã÷

àìëã åîéìù àåä àããë÷ ìëéä åäî ïðéðú éëäã 
ä øîåìë"ë é"éàäå éàä ìäë÷ íéìúùà àìëå 

àãçëåë÷àø÷ã àùéø æë÷ áéúëã çëåî äî 
)ä äñ íéìäú (áø÷úå øçáú éøùàçë÷ ïåëùé 

 éî÷ àðáø÷ äéøá áéø÷àã ïàî éàä êéøöç
á÷"á÷ã àåòø ä"àðáø÷ àåääá äèë÷ éòøúàå 

 äéì áéø÷å äéá]éåùå) [éåùã( ïéøúá äéøåãî 
 åøù÷úà ïéøú ïåðéàã éàäìå éàäì ãéçàå ïéøãà

 éøú éàãå êéøöç êéøöç ïåëùé áéúëã àãçë  
  

 של זקנינו ,הראשונים יםהחסידלכן 
 ,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

 ãë àëäã ïàáñ éàîã÷ éãéñç êë éðéâá
 éøùà éøîàå éçúô àã àðáø÷ì åäééðá ïéáéø÷î

çáú åäééìò éîéé÷ã ïåðéà êéøöç ïåëùé áø÷úå ø
 øúáì êìëéä ùåã÷ êúéá áåèá äòáùð éøîà

êøáîì÷ åñéðëäì åðåöå åéúåöîá åðùã÷ øùà 
åðéáà íäøáà ìù åúéøááàì÷ éîéé÷ã ïåðéàå 

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(ת פנימי יורת מיסוד ומלכות "הת קכ
 ).מ"מ(ת "הבינה היא עליונה מהת קכא
 ).אור יקר(חצריך ציון וירושלים  קכב
היה אפשר לפרש בית במלכות למטה שהיא נבנית בכח החכמה , מה יבנה ביתאם היה אומר החכ קכג

אם כן בית זה הוא , ממש בחכמה עצמה יבנה הבית, אמנם עתה שאומר בחכמה, י הספירות האמצעיות"ע
א "על ידי אבאיבנה ז). אור יקר(ולכולם בונה בה , שלעולם נבנית על ידו,אומרו בחכמה יבנה בית ' בינה וכו

 ).מ"מ(ית שנקרא ב
 ).אור יקר(כתר  קכד
שאין אחיזה לציון וירושלים בהיכל אם לא על ידי הכנסם בבית והבית , בית וחצר נכללים בהיכל קכה

ל "כ. של היכל הוא אבא הכלול עמה בסוד וחכם בבינה' וי, של היכל היא בינה' ה). אור יקר(מכניסם בהיכל 
 ).מ"מ( היכול י של"א שהם ה,ל שכל הההארות כולם הם מאו"דהיכל ר

 ).אור יקר(ובאחדות הגמור , אלא כולם מושרשות שם בשוה, שאין שם חלוק בספירות קכו
 ).אור יקר(ראש הפסוק מעצמו מוכיח היות העסק במי שמקרב קרבן בנו למילה  קכז
ולכן אבי הבן אומר עד ישכון , חציריך הם יסוד ומלוכת, ופריעה ביסוד, נודע כי מילה במלכות קכח

 ).מ"מ(לרמוז שהו אמתקן יסוד ומלכות ,  לאחציריך ותו
שנית צריך שיהיה האב כראוי , כלומר שהבן כשר והגון שאם הבן ממזר וכיוצא הוא קרבן פסול קכט

 ).אור יקר(והגון למעלה זו 
 ). אור יקר(י מילה זו יכנס בחצרות "שעדין לא הכניסו אלא הוא תפילה שע קל

 ).ור יקרא(ובאברהם , בראם' יורה זה דהיינו בה קלא
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 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

åëå úéøáì åúñðëäù íùë éøîà åäééìò'áì÷ 
éòáì àúéîã÷á ïðéðúåâì÷ äéìò ïéîçø ùð øá 

 áéúëã àøçà ìò øúáìå) æè àø÷éåå ( øôëå
 ìàøùé ìä÷ ìë ãòáå øúáìå àúéîã÷á åãòá

î÷ì éæçå øéôù éëäå ïðéè÷ð àã àçøåà ïðàåàï  

 .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 הוא ברוך

 של דברים עשרהלכן ו .בזה נקשרים
 תבחר אשרי" הזה בפסוק יש מונההא

ממנו  הנעש ודבר דבר כל ו,"' וגוותקרב
 הזה בעולם חלקכם אשרי .אחת פהוח

 נקשרת התורה שהרי ,הבא ובעולם
  עמדתם כאלו בלבבכם

 ïàîå äìî úåàéå àåä êë éàãå àáà éáø øîà
úåôåç äøùòî äéîøâ ÷éôà éëä øîà àìã  ïéîæã

á÷"éúàã àîìòá àé÷éãöì ãáòîì äãì÷ëå  åäì
 éìî äøùò êë éðéâáå éàäá ïøù÷úî
 øçáú éøùà àø÷ éàäá úéà àúåðîéäîã

åâå áø÷úå ' ãéáòúà äôåç ãç äìîå äìî ìëå
ðîéã àîìòá ïåëé÷ìåç äàëæ äà éúàã àîìòáå 

åúéîéé÷ åìéàë åëééáìá àøù÷úî àúééøåà àäã  

  äö/à  
 תורה שנתנה בשעה סיני בהר בגופכם

  .לישראל
éðéñã àøåèá åëééôåâá úáéäéúàã àúòùá 

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 אמל 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"

 øîàå êãéà çúô)àë ë úåîù ( äîãà çáæî
 êéîìù úàå êéúåìåò úà åéìò úçáæå éì äùòú

åâå 'î ìë àðàú àã àðáø÷ì äéøá áéø÷ã ïà
 äéî÷ì àîìòã ïéðáø÷ ìë áéø÷à åìéàë

á÷ã"ääì÷ äéî÷ àúîéìù àçáãî éðá åìéàëå 
 àééìî ãç àðàîá àçáãî àøãñì éòá êë éðéâá

àùéã÷ àîéé÷ éàä äéìò øæâîì àòøàåì÷ 
á÷ éî÷ áéùçúàå" ïååìò äéìò çáãà åìéàë ä

 åäìëî øéúé äéì àçéðå éøåúå àðàò ïéðáø÷å
 áéúëã)íù( úàå êéúåìåò úà åéìò úçáæå 

åâå êéîìù'  
 מהו ".שמי את אזכיר אשר המקום בכל"

 שכתוב ,המילה זו ")את(" ,"שמי את אזכיר"
 øéëæà åäî éîù úà øéëæà øùà íå÷îä ìëá

àã éîù úà) úà(äìéî æì÷ äá áéúëã ) íéìäú

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(מברכין אותו ' כיון שזכו על ידי בסוד נשבעה וכו קלב
ואחר ' כ על הכלל באומרו נשבעה וגו"ואח" אשרי תבחר"בראשונה מתפלל על עצמו כאמור  קלג

באומרם , מבקשים רחמים על עצמם). אור יקר(' כשם וכו, שהתפללו הם על עצמם עמו מתפללים עליו
 ).מ"מ" ('כשם שהכנסתו וכו"שאומרים לו , עליו כ"ואח" נשבעה בטוב ביתך"

 ).אור יקר(שלא הרויחם בפסוק זה  קלד
והקרבנות הנקרבים עליו הוא סוד היסוד , בנין המזבח הוא תיקון המלכות שהיא נקראת מזבח קלה

 ).יד' ב סי"אור יקר ש(והמל את בנו זוכה לשתהים בשלימות , ת ומלכות"שהוא קושר ומייחד הת
  ).א"ד( עפר להניח בו הערלה מלא' בכלי א קלו
את שמי ). אור יקר(והיינו מזבח ועולות , אייחד אותה ביסוד שהוא אזכרות" אזכיר", מלכות" שמי" קלז

  ).א"ד(ק מילה "י במ"ת שמ"א). מ" מ–ו "רח(במספר קטן מילה 
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 ".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 וקשהף  עורקשה
 ,זה מה ,"גזית אתהן תבנה לא". "אבנים
 ,הוא ברוך הקדוש לעבודת להכניסו 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 .כבראשונה 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 ךברו

 בך חוסי כל וישמחו" שכתוב ,)ההוא( היום
 הביוא בך ויעלצו עלימו ותסך ירננו לעולם

  ".שמך

ãé äë (åäé ãåñ"íòéãåäì åúéøáå åéàøéì äçì÷ 
äîãà çáæî éàäèì÷éîàã äîë éàãå  äéøúá àð

 áéúë äî)áë ë úåîù ( äùòú íéðáà çáæî íàå
 ìã÷ éù÷ íòî åäéàã øééâúà ãë àøåéâì æîø éì

àáì éù÷åî÷ äðáú àì íéðáà çáæî éø÷à éàä 
 úéæâ ïäúà)ïàî] (éàî[ äéì àìòàì éòáã àåä 

á÷ã àðçìåôá" ä)ïéâá (>ãò äéúé øæâé àìå< 
 äéðî éãòéå àëä ãò ãáòã àøçà àðçìåô éùðéã

 àåää äéðî éãòà àìå øæâúà éàå àáìã åéù÷
éù÷ àåääå àùéã÷ àðçìåôá ìòéîì àáìã 

á÷ã" äéì éøæâã àðáàã àìéñô éàäë àåä éøä ä
 àðáà øàúùàå àñéâ éàäîå àñéâ éàäî

àúéîã÷áãëàî÷ úéæâ ïäúà äðáú àì êë ïéâá 
]éàã[ )ã( úôðä êáøç éë äéúåéù÷á øàúùà

àì øæâúàã åøéæâ àåää øîåìë äéììçúå äéìò 
äéì àéðäîáî÷äé÷ìåç äàëæ êë éðéâá âî÷ ïàîã 

á÷ éî÷ àåòøá àúååãçá àðáø÷ éàä áéø÷àã" ä
à÷ìåç éàäá éãçîì éòáåãî÷ ìë )àåää ( àîåé

 áéúëã)íéìäúáé ä  ( êá éñåç ìë åçîùéå
êîù éáäåà êá åöìòéå åîéìò êñúå åððøé íìåòì  

 תשעים בן אברם ויהי" ,ואמר אחר פתח
 שדי אל אני ,'ווג '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" ,"אברם 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

 äðù íéòùú ïá íøáà éäéå øîàå êãéà çúô
ùúååäé àøéå íéðù ò"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

 áéúëäå íãå÷)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

äðùäî÷ ïåðéà ìë àðàú éëä àìà íéðù óåñáìå 

                                                                                                                                                                                     

לית דעת ד, ובריתו להודיעם המלכות להודיעם עם הסוד יחוד יסוד ומלכות, סוד ודאי' ד הוא י"היסו קלח
 ).אור יקר(אלא יחודא 

 ).אור יקר(וזבחת עליו יסוד , מזבח אדמה מלכות קלט
 ).אור יקר(להכי קאמר אבנים לשון רבים וידרשו על שם עמו מפני שעדיין הוא קשי ליבא כעמו  קמ

 ).אור יקר(פעמים הרבה עד שיתרכך לבו ] הגרים[שדוחין אותם , לא תבנה אתהן קמא
 ).אור יקר( על ידי הברית ליכנס במדרגות עליונות קמב
 ).אור יקר(כי הוא עיקר המצוה בשלימות  קמג
 ).אור יקר(שכינתא יסוד ומלכות  קמד
 ).אור יקר(כיון שהיה לו לומר שנים לבסוף שנה מקודם למה  קמה
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 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 ולאשנים 

àøéå áéúë àì ïéîåéåî÷àìà àîòè éàî  äîë ìë 
íéúñå íéèà äåäã) êë (á÷" äéìò éìâúà àì ä

 éàî àøéå áéúëã äéìò éìâúà àðãéàä éæç÷ãë
éìâì àòáã íåùî àîòèæî÷ àøúë úà éàä äéá 

àùéã÷çî÷á÷ àòáã ãåòå "äéðî à÷ôàì äèî÷ 
 åäéàã ãåòá éåäì àì àùéã÷å àùéã÷ àòøæ
 íéòùú ïá àåäã àúùä øîà àìà àøùá íéèà

áéø÷ ïîæå íéðù òùúå äðù ÷åôðéã àåä >äéðî< 
 àúéîã÷á àùéã÷ àåä éåäì àùéã÷ àòøæ
 éðî êë ïéâá àùéã÷ àòøæ äéðî ÷åôðé øúáìå

 éåîåé]ìëá àìå éàäá) [ìëë àìå éàäì( éðîæ éðä 
 àì éàîã÷ éåîåé ìëã äðù íéòùú åú àúéîã÷

äðù ãçë àìà íéðù ååäð÷ ïéîåé éåîåé ååä àìã 
ðù àìå ïåðéà íéðù íéðù éàäì àèîã àúùää  

 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
 חרא .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 äàð÷ àúúì ïéùéã÷ àìã 
ïåäá ïåáàúñé åøæâúà àìã ïåðéà ìëåáð÷ ïéîéùøå 

ø éàîå ïåäáéù åäá éæçúàã ïåäá úéà àîåùé" ï
ìã"úâð÷ êë ïéâáå øéúé àìå ]ïåáàúñà [

)ïåáàúñéå( åøæâúàã øúá åäá ïå÷áãúàå åäá 
éåôãâá ïéìàòå ïéìàî ïé÷ôðãð÷ àúðéëùã 

åé åäá àéìâúàå" àîéé÷ úà àùéã÷ àîéùø ã
íéìù  

  äö/á  
 בקיום ונשלמים ,י"שד בהם ונרשם

 שדי אל אני" בזה כתוב כן ועל .שלם
 שכעת .שלם ,"תמים והיה לפני הלךהת

ãù åäá íéùøúàå" íéìù àîåé÷á íéìúùàå é
 éàäá áéúë àã ìòå)à æé úéùàøá ( éãù ìà éðà

 úà àúùäã íéìù íéîú äéäå éðôì êìäúä

                                                                                                                                                                                     

שנתגלו בו החסדים על ידי המילה לכך כתיב וירא להורות לנו שתחלה היה  עכשיו בשעת המילה קמו
דעת לא נתפשטו בו ולא ירדו ממקומם מפני שהערלה חופפות על גבי הברית אטים וסתם שהחסדים שב

 ).מ"מ(
 ).אור יקר(כדי שיראה כבוד המילה וסגולתו אל הנבואה כדי שימול בלב טוב  קמז
 ).אור יקר(ט אמר וירא "כ מ"גם עתה עדיין סתום היה א קמח
 ).אור יקר(כדי שיצא יצחק בקדושה  קמט

 ).אור יקר(ומה שהיה שנה נעשו שנים , בודתו הקודמתשחזרו והאירו כל שניו וכל ע קנ
' עי). א"ד(מדריגות של כוחות חיצונות שהם למטה מגבול הקדושה וזה לעומת זה עשה האלקים  קנא

  .ב שכתרין הם ספירות"זוהר ויקרא יא ע
 ).אור יקר(שהם סימנים דטומאה ' עד שהם כל כך חלקם עד שהם רשומים לקלי' מושקעים בקלי קנב
' וצדו הא' החוטם ושני גבות העיניים הוא ש, היינו בפנים" שד"ו, שהוא טמאי ודאי, מורה שדזה  קנג

ש ואתרשים בהו "אותיות הקדומים ונעשים שדי והיינו דקאמר וז' מתקדשים ב' וכאשר מתגלה הי' דלת וכו
מא וגוף שדי כל שם שדי שאין גוף ישראל כמו גוף הגוי עם היות צורתם הגשמי אחת גוף הגוי הוא ט

 ).אור יקר(ישראל קדוש 
 ).א"ד(א ”בהקדמה יג ע קנד
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 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
 צדיקיםולם  כועמך" ,כמו כן .צדיק שנקרא
  ). "' וגוארץ יירשו לעולם

éùã àîéùøá øñç"ìãå ï"úäð÷ éåäå êîøâ øæâ 
åéã àîéùøá íéìù" àã àîåùøá åäéàã ïàîå ã

 áéúëã àã àîùá àëøáúàì éæçúà) úéùàøá
â çë ( àåää éãù ìà åäî êúåà êøáé éãù ìàå

äéðî ï÷ôð ïàëøáãåð÷ ïéøúë ìë ìò èéìùã àåä 
ïéìçã äéúìçãî àìëå ïéàúúæð÷ïéòæòãæîå çð÷ 

 ïéùéã÷ àìã ïåðéà ìë øæâúàã ïàî êë ïéâá
 àìà ãåò àìå äéá ïéèìù àìå äéðî ï÷çøúà

 áéúëã íðäéâì úéçð àìã)àë ñ äéòùé ( êîòå
åâå íé÷éãö íìë') ]ð"à [ïåðéà ìëèð÷ åøæâúàã 

 àìã õøà åùøéé íìåòì êë ïéâáå íé÷éãö ïåø÷à
 óåà ÷éãö éø÷àã àåää àìà õøà éàä úéøé

åâå õøà åùøéé íìåòì íé÷éãö íìë êîòå àëä' (  
 הזה בעולם אשריכם ,אבא רבי אמר
 עולשמ שבאתי חלקי אשרי .הבא ובעולם

 ,קדושים כלכם .מפיכם הללו הדברים את
 זה" כתוב עליכם .הקדוש האלוה בני כלכם
 וזה יעקב בשם יקרא וזה אני 'לה יאמר
 אחד כל ".יכנה ישראל ובשם 'לה ידו בויכת

 ,העליון הקדוש במלך וקשור אחוז מכם
 ,ניםימגבעלי  , ממוניםגדולים ואתם

 ,החיים ארץ שנקראת הארץ מאותה
  .הקדוש הטל של המן מן אוכלים שגדוליה

à"òá ïåúà ïéàëæ àáà ø àîìòáå ïéã àîì
 ïéìà ïéìî òîùîì àðéúàã é÷ìåç äàëæ éúàã
 àùéã÷ àäìà éðá åëìë ïéùéã÷ åëìë ïåëéîåôî

 áéúë åëééìò)ä ãî íù (åäéì øîàé äæ"éðà äñ÷ 
á÷òé íùá àø÷é äæåàñ÷åäéì åãé áåúëé äæå "äáñ÷ 

äðëé ìàøùé íùáåâñ÷ ãéçà ïåëðî ãç ìë 
äàìò àùéã÷ àëìîá øù÷úàåãñ÷ ïåúàå 

ú ïðîî ïéáøáøïéñéøäñ÷ éø÷àã õøà àéääî 
íééçä õøàåñ÷åðáøáøã ä àìèã àðîî ïéìëà é

àùéã÷æñ÷  
 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

øîàå êãéà çúôçñ÷) æé é úìä÷ ( õøà êéøùà
 áéúëå åìëàé úòá êéøùå ïéøåç ïá êëìîù) íù

æè (à åìëàé ø÷áá êéøùå øòð êëìîù õøà êì é
éããäà ïééù÷ éàø÷ éðäèñ÷ éàä ïééù÷ àìå 

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(והוא במקום החסרון והפגם ' והוא שד כדפי, י"דשד קנה
י שהוא מלשון ספוקא לכל "למלכות דהיינו היחוד והיינו שדי מקור לברכות ולשפע דהיינו ד קנו

 ).אור יקר(העולמות 
 ).אור יקר(מלשון שובר הכחות החיצונים  קנז
 ).אור יקר(קומם שהם יראים שם במ קנח
 ).הערת הזוהר(א ”צג ע קנט
 ).אור יקר(מצד החסד  קס

 ).אור יקר(מצד הגבורה  קסא
 ).אור יקר(מצד המלכות  קסב
 ).אור יקר(ת והיינו סוד היחוד "מצד הת קסג
 ).אור יקר(החכמה  קסד
 ).א"ע קע ע"ב(תריסין ממנן ' ג הם נק"שרים של עו' ע קסה
 ).אור יקר(בינה  קסו
 ).אור יקר] ('במילוי א[ו "ל שהוא סוד יה"כתר שמשם הטשפא ה קסז
 ).א"ד(ב "ב ותרומה קעד ע"קנד ע קסח
 ).אור יקר(כ אמר אי לך ארץ עם היותו בן חורין "כי בהיותו בן חורין נראה שהוא מאושרת ואח קסט
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 ,אתזה ארץה אשריך 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

   .יקובמד "בה כל תחסר לא" ".בה

àìéòìã õøà àã õøà êéøùà áéúëãò÷ àèìùã 
àìéòìã ïééç ïåðéà ìë ìòàò÷ õøà éø÷à êë ïéâáå 

 áéúë äìòå íééçä)áé àé íéøáã ( øùà õøà
åäé" áéúëå ãéîú äúåà ùøåã êéäìà ä)è ç íù (

 ìëàú úåðëñîá àì øùà õøà àì íçì äá
äá ìë øñçú àì äá ìë øñçúáò÷ à÷ééã   

 בן שמלכך" שכתוב משום ,למה כך וכל
 שנאמר כמו ,הוא ברוך הקדוש זה ,"חורים

 בן" זה מה ,"חורים בן". "ישראל ריובכ בני"
 תהיה קדש היא יובל" שנאמר כמו ,"חורים

 שהרי ,"בארץ דרור וקראתם" וכתוב ,"לכם
 .חורין בןן לכו ,היובל מן באה רותיהח כל

 ,רותיח בן כתוב ולא ,חורין בן ,תאמר ואם
 .רותיח בןכתוב ל צריך היה בודאי זה כך

 ,למדנו הסתומה במשנתנו אלא
 צאוי ונהר" כתוב אז ,'בה ' יכשמתחברות

 תאמר ואל ".הגן את להשקות מעדן
לכן ו ,מתחברים ודאי אלא ,כשמתחברים

 ארץ אשריך" כן ועל ,"חורים בן" כתוב
 ,"יאכלו בעת ושריך" ,"חורים בן שמלכך

  .וברצון בשלמות ,בשמחה

 áéúëã íåùî äîì êë ìëå)æé é íù ( êëìîù
á÷ àã ïéøåç ïá" øîà úàã äîë ä)ã úåîùáë  (

 äîë ïéøåç ïá åäî ïéøåç ïá ìàøùé éøåëá éðá
 øîà úàã)áé äë àø÷éå ( äéäú ùã÷ àéä ìáåé
 áéúëå íëì)é íù ( ìë àäã õøàá øåøã íúàø÷å

éç éàå ïéøåç ïá êë ïéâá éúà à÷ àìáåéî åø
úåøéç ïá áéúë àìå ïéøåç ïá àîéúâò÷ àåä éëä 

 àúéðúîá àìà äéì éòáéî úåøéç ïá éàãå
é ïøáçúî ãë àðéðú ïìéã äàîéúñ'äá  ' ïéãë

 áéúë)é á úéùàøá ( úå÷ùäì ïãòî àöåé øäðå
ïâä úàãò÷ àìà ïøáçúî ãë àîéú àìå 
ïøáçúîäò÷ïéøåç ïá êë ïéâáå éàãå áéúë åò÷ ìòå 

 úòá êéøùå ïéøåç ïá êëìîù õøà êéøùà àã
àúååãçá åìëàéæò÷åîéìùá çò÷àåòøá èò÷  

 הארץ זו ,"נער שמלכך ארץ לך אי"
 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

 êëìîù õøà êì éà øòð)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
íìåòô÷ êëìîù õøà êì éà áéúë àã ìòå åøîà 

àîìòì éåå øòðàô÷ ãëå à÷ðé àã àøèñîã 

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(מלכות  קע
 ).אור יקר(י אל חי להחיות כל העולמות "שפע כל הספירות הנשפע ע קעא
 ).אור יקר(ה חכמה ובינה " בן ית"ת קעב
 ).אור יקר(בינה לבדה  קעג
. ספירות' גן ז, נהר בינה, עדן חכמה', הב. גן בינה, עדן כתר, נהר חכמה', הא: פירושים' נוכל לפרש ג קעד

 ).אור יקר(ת גן מלכות "עדן בינה נהר ת', הג
 ).א"ד(ב "א וקנג ע"א וכאן קכג ע”שלח לך קעד ע' אחרי מות עח ופ קעה
  ).אור יקר(ולא כן חירות שמורה פירוד , ב"חו, שנים' ן חורין שפיב קעו

 ).א"נ(ן "מאי. שערי בינה ופשוט' ש נ"לבינה כמ' ד רומז לאבא נ"פירוש דיו
 ).אור יקר(מצד הבינה שהיא נקראת שמחה  קעז
 ).אור יקר(מצד החכמה שהיא נקרא שלימא  קעח
 ).אור יקר(מצד הכתר שהוא נקרא רצון  קעט

ד עילא "ל, ועם היות שאמר ועילא מכולהו' ממונה על כל השרים ועל כל ההנהגה וכון ה"מטטרו קפ
' אומות וע' אלא הכוונה להנהגת ע, שרים הם חוץ מההיכלות ומטטרון בהיכל שביעי' שהרי ע, ממש

 ). אור יקר(שלטונין 
 ).אור יקר(אי לך ארץ לעולם סתם קאי ואילו לישראל לא קאי  קפא
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 שיונק כמי יונקים ,בגלות וכשישראל
 ולא ,"יאכלו בבוקר ושריך. "אחרת מרשות

 של אחר בזמן ולא ,"בבוקר" .היום בכל
 זורחת שהחמה בשעה ,ששנינו .היום

 ויתל 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 המלך בני ,עליונים

 הקדוש המקום מאותו אלא ,הזה הצד
 'בה הדבקים ואתם" כתוב עליכם .שלמעלה
  ".היום לכםוכ חיים אלהיכם

 ìàøùéàúåìâá  àúåùøî ÷éðéã ïàîë ïé÷ðé
 àìå åìëàé ø÷áá êéøùå àøçà>éìåëá <)ìëá( 

àîåéã àøçà àðîæá àìå ø÷áá àîåéáô÷ àéðúã 
 äéì ïéãâñå ïééúàå úçøåæ äîçã àúòùá
 äçðîã àúòùá àîìòá éìú àæâåø àùîùì
 íåùî éàä íéøâ ïàî àîìòá àééìú àæâåø
 èåù÷ éàëæ ïåúàå øòð éø÷àã àåää øòð êëìîã

÷àùéã÷ àëìî éðá ïéðåéìò éùéãâô÷ ïé÷ðé àì 
 àìéòìã àùéã÷ øúà àåääî àìà àøèñ éàäî

 áéúë åëééìò)ã ã íéøáã ( íé÷áãä íúàå
åäéá"íåéä íëìë íééç íëéäìà ä  

 לידידי נא אשירה" ,ואמר אבא רבי פתח
 ויסקלהו ויעזקהו ,'וגו לכרמו דודי שירת

 למה ,להתבונן יש הללו בפסוקים ."'וגו
 .תוכחה להיות צריך היה ,ירהש 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 'ëúñàì úéà éàø÷ éðä áéúë éàîà åäá àì
äéì éòáî äçëåú äøéùãô÷ éòáî éãåãì éãéãéì 

 éãéãéì äéä íøë éãåã úøéù áéúëã äîë äéì
 àìå àúééøåà ìëá àðìëúñà ïîù ïá ïø÷á

éø÷àã àøúà àðçëùà  
  åö/à  

 הללו הפסוקים את אלא ,שמן בןקרן 
 וכך יפה והכל ,צורות בכמה בארו החברים

 ,יצחק זה ,"לידידי נא אשירה" אבל ,זה
. 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 ולא א"ה למה לאברהם אבל ,יפה
 אלא .זכר היה הוא שהרי ,ד"יו בולכת יךצר

 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

éàø÷ éðä àìà ïîù ïá ïø÷ äåî÷åà àä 
 ìáà àåä éëäå øéôù åäìëå ïéðååâ äîëá àééøáç
 éø÷àå ãéãé äåäã ÷çöé àã éãéãéì àð äøéùà
 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"àäô÷ä éàä äøùì ïëå àúåîìùàì " à
úáéäéúà >äì <)äéì(ä àìëúñàì úéà àëä  '

øéôù äøùìåô÷ä éàîà íäøáàì ìáà " àìå à
åé"é ã 'éòáîæô÷ àæø àìà äåä øëã àåä àäã äéì 

 äàìò)äåä( ]àåä[ ÷éìñ íäøáà ïååâá íéúñ 
àìéòìçô÷äî àæø ìéèðå "äàìò àèô÷ åäéàã 

àøåëãã àîìòö÷ä "äå äàìò à" éàä äàúú à

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(בעת הכעס  קפב
 ).אור יקר(ת "ת קפג
 ).טו' ב סי"אור יקר ש(שהם תוכחה לישראל  קפד
 ).א"נ(ח אברים "פירוש לרמ קפה
 ).אור יקר(שהיא אות נקבה  קפו
 ).אור יקר(שהוא דכר  קפז
 ).אור יקר(לאולדא , ממדת חסד ששם מקומו קפח
  ).והרהערת הז(א ”קי ע). אור יקר(שהיא מאצלת עד המלכות , כלומר עזר וסיוע להוליד בבינה קפט
ולהכי , ועם היות שהיא נקבה לחכמה היא בעצמה זכר' וכו, עם היות שאנו מכנסים הבינה נקבה קצ

אור (ממש ' תתאה נק' אמנם ה, דכורא ממש לא הוי אלא תליא בדכורא, קאמר לקמן האי תליא בדכורא
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 ושרה ,שלמעלה א"בה עלה אברהםלכן ו
  .שלמטה א"בה ירדה

 êë ïéâáå éàãå àá÷åðá éàäå àøåëãá àéìú
àäá ÷éìñ íäøá"äá úúçð äøùå àìéòìã à" à

àúúìãàö÷  
 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
 .םאברה ,כזה שמו ,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
ùîî êòøæ êòøæ àðúåáö÷ ìòéîì éøàù äåäã 

íéé÷ éàäáâö÷ íéé÷ éàäá ìòéîì éøàùã ïàîå 
ë éðéâáå ìàòøæâúàã àøåéâ êãö÷ éø÷à ÷ãö øâ 

 àã ìòå åøæâúàã àùéã÷ àòæâî àúà àìã ïéâá
íäøáà éàäë äéîù éàäá ìàòã ïàîäö÷ ïéâá 

 áéúë êë]äéá[ ùîî êòøæ êòøæ äéäé äë 
ä äéì øñîúàå"à) äøùì( øñîúàã åàì éàå 

ä"äøùì àåö÷ àúúì ãéìåàì íäøáàì äéì äåä 
ë éàäã äîë"àúúì úãéìåà ä  

 שתי התחברו ,א"ה לשרה שנמסרה 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 אברהם 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

ä úøñîúàã øúá" ïéøú åøáçúà äøùì à
éää" åãéìåàå àãçë ï åäééðî ÷ôðã éàîå àìéòì

åé àåä"åé êë éðéâá ã"øëã ÷çöéã àùéø úà ãæö÷ 
éøàù ïàëîçö÷àøåëã èö÷ àã ìòå àèùôúàì 

 áéúë)áé àë úéùàøá (òøæ êì àø÷é ÷çöéá éëø 
àìéòì ãéìåà ÷çöé êá àìå ÷çöéáàø áéúëã 

)ë æ äëéî ( àìë íéìùà á÷òé á÷òéì úîà ïúú
øéúé àìå ãéçàúà éàäá íäøáà éëå àîéú éàå 

 áéúë àäå)íù ( à÷ìåç àìà íäøáàì ãñç
 àîìò éðá íò ãñç ãéáòã ïéâá àåä êë äéìéã

ãéçà àëä àãìåàì ìáàáø ìòå àéøù àëäîå 

                                                                                                                                                                                     

' איהו כנזכר פ' דכומ לגבי כלהו דלמטה "לגבי דכורא חכמה מ' ג דגם היא נוק"עלאה ואע' ל בינה ה"ר). יקר
  ).'ח שער כה פרק ג"ע(א "והוא הנקרא עלמא דדכורא המתלבש בז, )ו"לש(א "לקמן רמו סע). א"נ(מ "א. ויחי

המלכות בסוד היותה ' בעוד שלא ילדה היתה נקבה טומטומית בבחי' שרה היתה למעלה וירדה וכו קצא
 ).אור יקר(ה להוליד והיתה למטה ממנו להיותה נקב, ר שאינה יולדתכלמעלה באחורי הז

ר וכניסת הגרים במלכות "כלומר הזרע שיש בך להוליד ולפיכך היה ראוי שיוליד למטה כי הוא היה ג קצב
ולא על ישראל שעתידים , יצחק שהוא בן אברהם ממש' פי). אור יקר(שכן נקראים גר צדק שהיא מלכות 

 ).מ"מ(לצאת ממנו 
 ). מ"מ(כה ' יצחק בעת לידתו לא השיג רק המלכות שנק קצג
 ).הערת הזוהר(א ”שלח לך קסה ע קצד
 ).א"ד(מכאן נהגו לקרא גרים אברהם  קצה
תעלה , אחרת אחריה' אמנם כאשר יבוא ה, אחרונה של שם' ה' נמצא הה' למטה מ' בעוד שאין ה קצו

 ).אור יקר(ראשונה ' הקודמת במעלת ה
 ).מ"מ(' כ נוק"ג' ונק' היא עטרת היסוד שהיא כדמות י' י קצז
 ).א"ד(ל התחי קצח
והשתא ממט הלמעלה עסקינן , אמנם התפשטות הזכר ממט הלמעלה הוא יסוד, הוא יסוד' י' פי קצט

 ).אור יקר(
להוליד לעילא לבד ' ולפי שעה נסתלק בה, שהוא זכר ויש בו זרע ולא בך שאתה נקבה ובנקבה אין זרע ר

 ).אור יקר(
 ). מ"מ(א "ת דז"מה שהוליד יצחק הוא יעקב הוא בת רא
 ).מ"מ(לעולם אברהם מדתו חסד אלב יצחק שנולד ממנו הוא במלכות ' פי רב



úéùàøá 

117 

 וסוד ,שנה ותשע תשעים בן אלא אברהם
  .במשנתנו ובארנוהו ,ידוע הרי הדבר

àãâøòùúå íéòùú ïá àìà íäøáà øæâúà àì ãø 
 àðîé÷åàå òãééúà àä äìîã àæøå äðù

ïìéã àúéðúîá  
 זולאח יצא ,הקשה הדין ,יצחקלכן ו

 יעקב כן עלו ,חסד 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 השז ,ודאי
 )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 ïéâáåäø 
éø÷à ãñç àãìåàìå äé÷ìåçìåø á÷òé àã ìòå 

àøèñ éàäîå àøèñ éàäî àìë íéìùàæø 
 ïåäé÷ìåçì ÷çöéå íäøáà åãéçàã àøèñî
 åäì áéäéúàã àøèñî àúåîéìù àåä àìéòì

ìåàìàìéòì àúúî àãçø àã ìòå àúåîéìù àåä 
 áéúë)â èî äéòùé ( øàôúà êá øùà ìàøùé

àìéòî ïéðååâ åãéçàúà äéáèøàúúîå éø àã ìòå 
äøéù àëä áéúëàéø áéúëã )à ä íù ( àð äøéùà

 àäã øëã àãìåàì éø÷à àäã éàãå äøéù éãéãéì
 éø÷à]ãéãé[ éøîàã úéàå àîìòì ÷åôé àì ãò 

)ã"à ( àã éãéãéì àð äøéùàíäøáàáéø äîë 
 øîà úàã)åè àé äéîøé ( éúéáá éãéãéì äî

úðñçàã àúåøé úéøé íäøáàåâéø àã à÷ìåç 
 ìáà)ìò (àðéîàã äîãéø àåä éëä ÷çöé àãã 

éãåã úøéùåèøá÷ àã åîøëì "éãåã éø÷àã äæèø 
 áéúëã)é ä øéù ( ãéçà éãéãé íåãàå çö éãåã

éãåãáæéøíøë òèðúà äéðîå øëã çéø áéúëã 
)à ä äéòùé (íøëèéøéì äéä éãéã  

                                                                                                                                                                                     

הם ' וכל אחת כלולה מי' שמדתו תהיה כלולה מי' א שיוליד אלא בן ק"א' פירוש שתולדת אברהם במ רג
  ).א"נ(ח "ז. ולפיכך המילה שנה קודם' ק

 השער נוגע ט נכנס להשלים המאה ששם באותו"ובבואו להיות בן צ, המלכות היא מאה שערים רד
אלותיות אלו ' רומזים לט' וכן ט' וצ, ן לבד"אותיות דשם ב' המלכות יש בה ט). אור יקר(ביסוד נמול 

 ).מ"מ(##*
 ).אור יקר(נעשה מרכבה ' פי רה
 ).מ"מ(שיצא מיצחק יעקב שנוטה לצד החסד ). אור יקר(היינו יסוד  רו
 ).אור יקר(ד הקצוות ת משלים ומייח"יעקב ת, יצחק לגבורה, אברהם מרכבה לחסד רז
ת המתייחד עמהם ומשפיעם ושלימות ממנו נמאצ מכל צד יעקב "אברהם מלכות יצחק יסוד יעקב ת רח

 ).אור יקר(ת ומכל צדי שלימתו האבות "בת
 ).אור יקר(ת "כולל חג רט
 ).אור יקר(האבות ' בחי' שהם ב, ים"נה רי

אור (ות הכל ראוי שיאמר בו שירה  כיון שיצחק היה תחילת עלמא דדכורא וממנו יצא יעקב שלמריא
 ).יקר

 ).אור יקר(שעברו ישראל מצות ברית מילה , ה ובשר קדש יעבור"שאמר לו הקב ריב
ואפשר דעל אהבה קאמר שהיא ירושת אברהם כאומרו אברהם אהבי , מלכות שהיא נקראת שירה ריג

 ).אור יקר(
 ).אור יקר(יצחק הו אידיד דהיינו היסוד ושירה מלכות  ריד
 ).אור יקר(שהוא צח מצד החסד אדום מצד הגבורה ת "ת רטו
 ).מ"מ(ת "ת' פי רטז
 ).אור יקר(גוף וברית חשבינן חד , אחיד בדודי ריז
  ריח
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 ".שמן בן בקרן" זה מה ,"שמן בן בקרן"
 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 תווגדל

 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
 éàä ÷éôðïø÷á øîàå øæç òèðúà äîáå íøëëø 

 áéúëã ïø÷ éàî)ä å òùåäé ( ïø÷á ìáåéä ïø÷á
ïø÷ éàäå éøàù ìáåéäàëø øëã àåääá ãéçàúà 

ïá éø÷àãáëøïîù âëø úàã äîë ïîù ïá åäî 
 ïîúîã ïîù äìî ãç åäééååøúå ïéøåç ïá øîà

ïéðéöåá à÷ìãàì åáøå àçùî ãéâðãëø êë ïéâáå 
å ÷éôðå ãéâð åáøå ïîù àãå ïîù ïá ÷éìãà

éðéöåáïäéì ìéèðã ãò äëøäéì ùéðëå åëø éàä 
ïø÷æëø úéì êë éðéâá ìáåéä ïø÷ éø÷à àãå 

àúåëìîã àúåçéùîçëø àã ìòå ïø÷á àìà 
ïø÷á çùîúàã ãåãã àúåëìî êùîúàèëø 

äéá ãéçàúàåìø  
 הזו כטבעת )ויסלקהו( "ויעזקהו"

  ,הצדדים כל את שמקיפה
 åä÷æòéå)åäì÷ñéå(46) á ä äéòùé( éàäë 

à÷æòàìøçúñàã ïéøèñ ìëì øáìø  
  åö/á  
 כל את ומחלקו ממנו שהסיר "ויסקלהו"

 כל ,ניםיהמג אותם כל ,גדולים אותם
 לו לקח והוא ,התחתונים הכתרים אותם

 כי" שכתוב ,לחלקו הזה הכרם )הקרן( את

 ïåðéà ìë äé÷ìåçîå äéðî éãòàã åäì÷ñéå
ïéáøáøâìøïéñéøú ïåðéà ìë ãìøïåðéà ìë äìø ïéøúë 
ïéàúúåìøäéì áéñð àåäå  éàäì )ïø÷ (]íøë[ 

 áéúëã äé÷ìåçì)è áì íéøáã (åäé ÷ìç éë" ä

                                                                                                                                                                                     

ישראל ' פי). אור יקר(והם הנטיעות הנשמות הקדושות והנטעות בה נשמתן של ישראל , במלכות ריט
 ).מ"מ(שנקראו כרם 

 ).מ"מ(מלכות נקראת קרן ' פי רכ
 ).אור יקר(י נשמות יצאות לעולם "ה ועמלכות מצד הבינ רכא
 ).אור יקר(ת "ת רכב
 ).אור יקר(דמתמן שמן , חכמה רכג
ספירות והן אמת השמן מצד החכמה אמנם אור הנר שהם נדלות היינו מצד הבינה שהיא אש ' הם ז רכד

להדליק נרות שהוא התעוררות מדרגות הקדושה ). אור יקר(ומתקיים בנר על ידי השמן , ודאי בשמאל
 ).א"ד(אירו השפעה למטה שי

 ).אור יקר(ברדתו למטה  רכה
 ).אור יקר(מכל הספירות  רכו
 ).אור יקר(בהיותה מקבלת השמן שהיא השפע הנזכר אז נקראת קרן  רכז
 ).אור יקר(שיועיל וימשך  רכח
ולכך , ך אינה נקשרת ביובל שהוא עלמא אריכא והוא כולו חרס שיש בה מיתה והיא זעירא"בהיות פ רכט

והיא נקשרת ביובל שהוא הבינה עלמא , אמנ םקרן מורה על מציאותה עטרה בראש ודאי, אינה נמשכת
 ).אור יקר(ולכך אתמשך מלכותא , אריכא

וזה טעם , ובזה נתחזק מלכות שתקנה במרכבתו, נוסף על היותו משוח מלך, נעשה מרכבה אליה רל
אחר שתקנו דוד במרכבתו משיחת שלמה פעם אחרת מפני שכשנמשח דוד לא היה הקרן בשלימות כמו 

 ).אור יקר(ולכך רצה שימשחו עתה לשלמה קרן אחר שהי אמתוקנת על ידו 
 ).אור יקר(ק "עגולה בעל ו רלא
 ).א"ד(כטבעת זו שמסובבת מכל צד , )אור יקר(ק העליונים "לקבל מו רלב
 ).אור יקר(שרים שאין לישראל חלק בהם ' ע רלג
 ).א"ד(אומות ' שרי ע). אור יקר(כענין השרים הם כחות הדין מהחוץ ולא טמאים מכל וכל  רלד
 ).א"ד(בארתים בסמוך  רלה
 ).או ריקר(החיצונים ממש  רלו
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 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

  .הזו הקדושה שהוהיר

÷øåù åäòèéå åúìçð ìáç á÷òé åîòæìø ) ä äéòùé
á ( 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  
 זה מה ".בתוכו מגדל ויבן" הפסוק סוף

 בו 'ה שם עז מגדל" שנאמר כמו .מגדל
, ודאי צדיק ירוץ בו ,"ונשגב צדיק ירוץ

 ,הצדק של השער זה ,"בו חצב יקב וגם"
 מה ,"צדק שערי לי פתחו" שנאמר כמו

 נכנס ,שנמול ישראל בן שכל ,משמיענו
 את שמקריב ומי .לשניהם וזוכה בשניהם

 .הקדוש לשם אותו מכניס ,הזה לקרבן בנו
 ,וארץ שמים מיםימתקי הזו האות ועל

 קותוח ולילה יומם בריתי לא אם" שכתוב
 הזה שמחהה ובעל ".שמתי לא וארץ שמים

 הוא ברוך הקדוש את לראות ,לכל זכה
  .הזה ביום בפנים פנים

 àø÷ã äéôåñ)á ä äéòùé ( åëåúá ìãâî ïáéå
ìãâî åäîçìø øîà úàã äîë )é çé éìùî ( ìãâî

æòèìøåäé íù "÷éãö õåøé åá äîø õåøé åá áâùðå 
÷éãö) áâùðå( áöç á÷é íâå éàãå )á ä äéòùé ( åá

÷ãöã àòøú àãàîø øîà úàã äîë ) çé÷ íéìäú
èé ( øá ìëã òîùî éàî ÷ãö éøòù éì åçúô

 ìééò øæâúàã ìàøùéåäééååøúááîø éëæå 
åäééååøúìâîø àã àðáø÷ì äéøá áéø÷ã ïàîå 

àùéã÷ àîùá äéì ìééòãîø àã úà ìòå 
àòøàå àéîù ïéîéé÷úîäîø áéúëã ) âì äéîøé

äë ( õøàå íéîù úå÷ç äìéìå íîåé éúéøá àì íà
 àìëì äëæ àã àìåìäã äéøàî éàäå éúîù àì

éæçîìåîøá÷ "àîåé éàäá ïéôðàá ïéôðà ä  
 ואשרי ,הזה יוםל שזכינו חלקנו אשרי

 קראנו ,לך שנולד הזה והבן .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

 äàëæå àîåé éàäì àðéëæã àð÷ìåç äàëæ
ø÷ êì ãéìééúàã àøá éàäå àðîò ê÷ìåç àðé

 äéìò)æ âî äéòùé (éîùá àø÷ðä ìëæîøåâå  '
 áéúëå åéúéùò óà åéúøöé)âé ãð íù ( êéðá ìëå

åäé éãåîì"åâå ä 'äåôæåàçîø úìú àáà éáøì 

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(שורק כזה ּו ' ו רלז
 ).אור יקר(י ישראל קבלה השכינה תיקוניה וקישוטיה "עניינה בתוך ישראל שע, מלכות רלח
 ).מ"מ(שנקרא ציון ' יסוד דנוק' פי רלט
  . מגדלתיסוד נקראשספירת ' ח שער כט פרק ה"ע' עי רמ

נקודת ציון ' ה שבה נקרא שערי צדק והיסוד שבה נק" נו).אור יקר(ליכנס הצדיקים ממנה אל היסוד  רמא
זהר (ה אלהים "קוים וסוד הוי' ק שהוא סוד יחוד ג"ש אותיות יב"יקב ע' ושם נשפך החיין הטוב ונק

 ).מ"מ(' ירושלים שהיא עטרת יסוד דנוק' בחי). הרקיע
י ופריעה "מילה בכנ). אור יקר(י מצות מילה ופריעה "י היקב שחצב במגדל ע"דיק ובמגדל עבצ רמב

 ).א"ד(ב ”בצדיק אמור צא ע
 ).אור יקר(והן חלקו , להיותו מרכבה אליהם רמג
  ).אור יקר(ובזה נכנס אל כל ' היא ה' כי פתח כניסת שם בן ד רמד

 
, ת ומלכות וקיומם חכמה ובינה"ארץ תכי שמים ו'  הוא הכרח שבאות ברית כלול כל שם בן ד רמה

אור (ה נתן חקות שמים וארץ על ידי הברית "ומשם י. ארץ' ה, שמים' ו, בינה' ה, חכמה' י, ה"דהיינו יהו
 ).יקר

  ).א"נ(ח "ז. ת"ת מתוך האש מתוך ד"זה אש שליהטה סביבות הבית והוא להורות גילוי הת רמו
אף ", רוח דבריאה" יצרתיו",  נשמה דבריאה"בראתיו",  נשמה דאצילות"ולכבודי",  שנימול"בשמי" רמז

 ).אור יקר (נפש דעשיה" עשיתיו
  ).א"ד(היו עושין לו לויה  רמח
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 מה ,אמר .המצוה קיום את יםישק משום
 אחי אשת ,שתיא ,האיש אותו אמר ,היא

 ,אותה ונשאתי ,בנים בלי 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

 êæéôùåà àìåìäã äéøî éàä äéì åøîà ïéìéî
 øîà äåöîã àîåé÷ íéé÷ã ïéâá éàä éìåëì äëæ
 éçà úúà éàúéáã àøáâ àåää øîà àéä éàî

ðá àìá úéîå úååä àøá àåä àãå äì àðáéñðå ïé
 éçàã àîùá äéì àðéø÷å äðî éì äåäã äàîã÷

à øèôúàã"éãéà äéì éø÷ äàìäìå ïàëî ìèîø 
 ìéæàå àáà éáø ïåì êéøá á÷òé øá éãéà åðééäå

äéçøàì  
 רבי לפני הדברים דריס ,בא כאשר

 אחד יום .שמעון לרבי לומר ופחד ,אלעזר
 ,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 מעתישש ליםוהמע
 אמר .ייִד על יענשו שלא פוחד אני ,לו אמר

 יירא לא רעה משמועה" ,ושלום חס ,לו
 ,המעשה לו פריס ".'בה בטוח ולב נכון
  . הדברים אותם כל את לפניו דריוס

 הללו ליםוהמע הדברים כל וכי ,לו אמר
 גוזרני ,אותם אמרת ולא אצלך טמונים היו

 ,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 שדברים משום אלא ,שנענשו
 וילמדו ,החברים לבין יגלו ,כך כל ביניהם

 ìéçãå øæòìà éáøã äéî÷ ïéìî øãñ àúà ãë
 éáøã äéî÷ äåä ãç àîåé ïåòîù éáøì øîéîì

àå ïåòîù"ïåòîù øðø áéúëã éàî )â æé úéùàøá (
å åéðô ìò íøáà ìåôéåéäìà åúà øáãé" øîàì í

 øæâúà àìã ãòã òîùî êúà éúéøá äðä éðà
 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

ðìéçãç äéì øîà éàãé ìò åùðòúé àìã à" å
)æ áé÷ íéìäú ( åáì ïåëð àøéé àì äòø äòåîùî

åäéá çåèá" ìë äéî÷ øãñå àãáåò äéì çñ ä
 ïéìî ïåðéà  

 ååä àúééìòî éìî éðä ìë éëå äéì øîà
êìò àðøæåâ åäì úøîà àìå êáâ ïéøéîèàðø ìëã 

 áéúë àìå éùðúå éòìú ïéìà ïéîåé ïéúìú) éìùî
æë â (òðîú ìà êãé ìàì úåéäá åéìòáî áåè 

 àðøæåâ øîà äåä êëå úåùòì]áããàúééøåà [
)àúééøåàã( >àúééøåàáã <àã ïåìâéáðø ìááì 
]ìááá ïåìâéåéðéá ) [éðá ìëá ïåìâéå( àééøáç 

 éáø äéì àîç ãç àîåé àáà éáøã äéúòã ùìç
àøñôåè äéì øîà ïåòîùâðø çéëù êôðàá êáìã 

                                                                                                                                                                                     

  ).אור יקר(מלשון אידך , אחר רמט
לפי שגוף , א על התינוק הנולד שיקראו לו אידי"וכן אר, שפירושו ברייתא אחרת, כמו תניא אידך

 ).מ"מ(ויעשה תיקון בלידת הבנים שיוליד , ה אחר הואהראשון מת בלא בנים וכמאן דליתיה דמי וז
ועוד למה לא נפל קודם לכך פירוש . ט לנפילה זו"ל תרתי דנראה דנפל אחר שהתחיל הדיבור ומ"ק רנ

הכל היה בנפילת ' וארבה אותך וגו' כל מה שדבר עמו עד הנה שאמר לו אני קל שקי וגו' דויפול על פניו פי
ל מה "י נס ומיד היה הדיבור אתו ממש שהיה על עומדו וא"ה ע"מל אותו הקבפנים ובעוד זה שהיה נופל 

 ).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 רנא
א ולא דק כי "ד' עי). א"ד(ער על זה שיתגלו הדברים לבבל בין החכמים כולם והיה רבי אבא מצט רנב

 ).א"נ(ב "הרש. פירוש יגלון ילכו בגלות לבבל ושם ילמדו לסתום ולהסתיר הסודות ולא יתגלו לכל
  ).אור יקר(טופס והעתק  רנג
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 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 ."'גו ואורך כשחר
 כשחר יבקע אז" ,ויאמר בניו על להכריז

 לפניך והלך תצמח מהרה כתךוואר אורך
  ".יאספך 'ה כבוד צדקך

äéì øîà éãéã ìò àìãðø ìò àìà àåä ]éãåäã [
)åäéãéã(ç äéì øîà "åùðòúàã åäðø ïéâá àìà 

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 äåðø ìòå 

éñåé éáø øîà ïéìî ïééìâúà àðãéæðø áéúë 
)ð äéòùéç ç (åâå êøåà øçùë ò÷áé æà ' ïéîæ

á÷"äçðø øçùë ò÷áé æà àîééå éåðá ìò àæøëàì 
 ê÷ãö êéðôì êìäå çîöú äøäî êúëåøàå êøåà

ååäé ãåáë"êôñàé ä  
 

כלומר משמע שלא היו שם באותו מעמד הר סיני ' ומשמע כלהו דיפקון מאינון דקיימי תמן וכו: א"צא ע
ם דהיינו בניהם אשר יקומו אחריהם לבד משמע כן מדכתיב אלא אותם שיצאו מאותם שהיו עומדים ש

כ קשה איך אמרת דכלהו בני נשא דזמינין למהוי "עמנו היום כלומר עמנו הם יושבים בהעלם במוח האב וא
ש הבאים "בעלמא דהא קרא כתיב עמנו היום דהיינו הבנים שבמוח האב שהם עמו דוקא ולא בני בניהם וכ

מד היום דאי הוה אמר הכי לא הוה משמע אלא אותם שעומדים ממש שם אחריהם ולא כתיב עמנו עו
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
  

ו לעיל מימרא זו דף פח ח נמי הוא כמו אמר מר שהביא"האי ת' ח עד לא אתגזר אברהם וכו"ת: א"צא ע
ר יהודה "א: ח"ז. דוק ותשכח אומרו כמא דאמרן כמא דאתמר' וחזר והביאו כאן להקשות ואי תימא וכו

ס דלא "י' ה מזווג זווגין וכו"קב). אמר בת פלוני לפלוני ה"ר יצחק קב"ה גורס א"ר צמח הרב זלה"מוהר(
 בת פלוני לפלוני והיא היא קושיא דמאי כרוזא 'מאי קא מיירי כלומר מאי חידושא איכא באמיר: גרסי ליה

עלייהו הוי צריך ' ה דידע אינון רוחין ונשמתין מחבר לון כדבקדמיתא ומכרז"עד קב' אבא וכו' הכא ותירץ ר
 ).נ"ש(ח "ז. וידיעתו שזה זווגו של זה מקדמת דנא קודם צאתם' הכרוז להודיע כחו ית

                                                           

  ).יהל אור(דעאלין  1
 .נמחק ביהל אור 2
 ).יהל אור(בחושבן  3
 .ו" דפ–) כדאיא "ס( 4
 @@@).מ"דפ(לאתדבקא  5
  ".בכלהו דאזהר ליה"א ובמקומו כתוב "נמחק בהגהות הגר דאבטח ליה בכלהו הבטחות 6
  ).יהל אור(אעדי  7
 ).הערת הזוהר(מכאן עד ויעבור הוא גליון  8
 ).ו"פנוסף בד ()אב ורם (9

 ).ו"דפ ()דההוא (10

                                                                                                                                                                                     

ל ניכר בפניך הזועפים וירוקים שיש בלבך איזו דאגה וצער "דפוס וציור שבלבך בפניך שכיח ומצוי ר
  ).א"ד(בשביל זה והשיב לו 

). א"ד(י למוד זה כשיתגלה ביניהם "לא שאני מצטער על עצמי אלא בשביל החכמים שמא יתענשו ע רנד
  ).א"נ(ב "הרש. א ולא דק ופירש על דידהו שגזרת עליהם שיגלון לבבל ויהיה להם צער"ד' עי

ר רזי י עליהם שמא יענשו על גילוי הסוד ולכך אמר שיגלו לבבל ושם ילמדו להסתי"ונתיירא רשב' פי רנה
 ).מ"מ(י לטובתם "תורה נמאצ שכוונת רשב

  ).א"ד(א "ב ורכה ע"ויחי דף רנד ע' פ' מסכים עמנו ע רנו
 ).אור יקר(בנחמה לסיים  רנז
ואם כן אז יבקע הוא , הכרזה הוא" אז"ולכל לשון , יליף מאז ישיר משה דהוי בהכרזה ובקולות רנח

 ).אור יקר(בהכרזה 
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 ).ו"דפ(שבטי  11
 ).ו"דפ(אמתיק  12
 ).ו"דפ(פתחין  13
 .@ק"ה נמחק בדפ"ו 14
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 ).ו"דפ(בטורא  16
 @@@).מ"דפ(עאלת  17
 ).ו"דפ ()ונפשא( 18
 ##).*אור יקר(לאורכא  19
 @@@מ"כל פיסקא זו נמחק בדפ 20
 .ו" דפ– )מן כלא (21
לפרעה רשימו למאן "ובמקומו איתא , א"נמחק בהגהות הגר "במצרים רשימו למאן דאנא זמין" 22

 ".דאינון זמין
 ).אור יקר(תיובתא  23
 ).ו"דפ(אברהם  24
 .ו" דפ– )והא (25
 ##).*אור יקר(ורוחין  26
 ).מ"דפ(ומגיד  27
 ).מ"דפ(ומגיד  28
 .ו" דפ– )א לאשתלא איבא"נ (29
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 ).ו"דפ( ההוא 31
 .ו" נוסף בדפ–  לסבר אנפין דיומין32
 .ו" דפ– )א יתבא"ס (33
 .ו" נוסף בדפ-  דדא34
 ).נוסף באור יקר(תרעי  35
 .ו" נוסף בדפ–  באורייתא36
 ).ו"דפ(דתלת  37
 .ו והוא לשון הפסוק" דפ– )י צבאות"אלה (38
 ).מ"דפ(אמרו  39
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