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דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי 
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 "'וגו העולה היא העולה זאת תורת"
 שהיא ,פסוק זה בכנסת ישראל בארנו

ך הקדוש בזווג עולה ומתחברת עם המל
על מוקדה על  העולה היא. "שלם

  ".'המזבח כל הלילה וגו
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 כיון שנכנס הלילה בא וראה
 הדינים התחתונים ,והשערים סתומים
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ש תורת שהיא מלכות שעלתה מבריאה "מדבר בזמן הגלות שהמלכות בלילה מלאה דינים וז 1

 ).מ"מ(לאצילות 
דאין לו ענין , קרא בשם נקבה לפי הפשט יקשה שכיון שאין עולה באה אלא של זכר אם כן למה נ2

ולכן אמר שירמוז לכנסת ישראל , לא לבהמה הנקרבת שהוא זכר ולא לשם הכולל שהוא קרבן
שסודה התעלות העולמות עד , א"עש בפרשת צו כו "שבסגולת קרבן זה היא עולה לשמי מרומים כמ

 ).ז"רמ (ס המחשבה שבה מתבררים הבירורים"והיא מתעלה עד אבא שה, סוף אין
 ).ז"רמ(היינו בריש פרשת צו  3
שירד ', והב. ת"שיעלה המלכות למעלה אל הת', הא: ת והמלכות על שני דרכים"היחוד אל הת 4
ת ואז היחוד "ן היא עולה אל הת"והטעם כי כשהמלכות יש לה זכויות ומ. ת למטה אל המלכות"הת

יחוד למטה ואינו שלם ת אליה ואז ה"אמנם בהיות שהמלכות אין לה כדי לעלות יורד הת. שלם
ממקומה בהיכלות ). אור יקר(שיתעוררו כמה מהחצונים לתבוע חלקם באומרם שאין זכות אל היחוד 

 ).ו"רח(דבריאה היא סלקא לאצילות 
נ זווגא שלים הוא זווג "דהיינו זווג שלים שהוא באורך כל קומת זעיר וזה נקרא זווגא שלים א 5

פ "ק קיים היתה תמיד רחל כשיעור כל קומת זעיר פב"הבהמפנים שהוא להוליד נשמות כי בזמן ש
 ).ו"רח(ש בזווגא שלים "וז

יש ' מזבח כי כמה בחי' כ נק"ל הדינים הם בה והיא ג"ר" על מוקדה על המזבח"', מלכות הנז' פי 6
כתיב , מ קיים"אבל בזמן ביה, שבבקר היא עת רצון ודינין אשתככו, למלכות וכל זה כ הלילה עד הבקר

י שרומזת למלכות אז ושבתה הארץ שהיתה המלכות יש לה נייחא "שהיא א'  תבוא אל הארץ וכוכי
 .ת"ה ת"ועל נו, שבת מלכות] ??נהר עדן גן[ג "נע. ממש' שבת לה,  בין ביום בין בלילהמכולהו

מ "ל בזמן שביהאב' וכו,  תרעין סתימין בלילה ודינין מתעריןל בגלות" ור).ו"רח(עכשיו בגלות  7
ש בפרשת " ענין זה מובן עם מ).מ"מ(בלילה בטילה אפילו ' קיים אין חילוק בין יום ובין לילה שהקלי

אבל , כי בו מושפעים פנימיות וחיצוניות העולמות, שהקרבן הוא בסוד אדם ובהמה, )ב"עכו (ל "צו הנז
וגם אז , זמן שירת המלאכיםשפע הפנימיות עיקרו ביום ושל החיצוניות עיקרו בלילה כי אז הוא 

שהרי ביום נעשה העיכול העיקרי , החיצונים מתעוררים ליקח חלקם מאינון תרבין ושמנונין כנזכר שם
ובכלל . ומן החשוב שלו ניזונים העולמות ומן העכור יזונו החיצונים, ונשאר ללילה העכירות היותר גס

ן ויש בו "ובלילה הבירור בבחינת ב, שהאומרו כי ביום היה הבירור בבחינת אדם ולכן הוצרך למע
  . )ז"רמ (יםהבני האל)  ואיוב א(ם בסוד "ה וחיצוניות דאלקי"דהויפנימיות 

ל נעילת שערי שמים והכוונ השאין אור עליון ושפעו "אצל חז' שערי היכלי הקדושה והוא הנק 8
' הם דלתות יסוד הנוק ).ו"רח(ע העליון "של ג). אור יקר(נשפע לתחתונים משום עילה לשום עלול כלל 

, כי בהסתם התרעין אז יתער דינא דמלכותא, ואז דינין תתאין מתערין. שאז היא בסוד בתולה, 'וכו
ולכן הקליפות יוצאות לעולם לקבל חלקם מן התמצית הראוי , התחתונים שבעשיה מתעוררין והדינים

 ).ז"רמ (להם
 ).אור יקר(' אותם שחוץ להילכות והם הקלי 9

 משמע מהכא שאתני וכלבי גם הם ).אור יקר(שיש מתעוררים לבד ויש אזלין ושאטין , סיק כדמ10
ש ,כ ואזלין ושאטין קאי על מ"מש' אזלין ושאטן ובסמוך אמר וכלבי ואתני לא שאטן ולא אזלין וכו

שאותם הדינים אזלין ושאלין ולכך אמר חצות שנתעוררו הרחמים אמ רבסמוך ודינין ' דינין תתאין ופי
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מתעוררים בעולם והולכים ומשוטטים 
 הרי , חמורים.חמורים ואתונות וכלבים

 וכלבים ואתונות לא משוטטים .בארנו
 אלא בהם עושים כשפים ,ולא הולכים

   .ני אדם כמו בלעםלב

éáìëå éðúàå13àðîé÷åà àä éøîç 14 éðúàå éáìëå 
ïèàù àì15 àéùøç éãáò åäá àìà ïéìæà àìå 

 íòìá ïåâë àùð éðáì  

 , אז כל בני העולם ישנים,ופרשוה
בחצות  ורףוהמזבח התחתון החיצון ש

 ומאותו , מתעוררת רוח צפון,הלילה
 ,המזבח התחתון יוצאת שלהבת אש

ïéãë äåî÷åàå16 ìë ïéîééð àîìò éðá17 çáæîå 
äàúú18øáìã 19ã÷åúà 20 øòúà àéìéì úåâìôá 

ïåôö çåø21àåääîå 22÷éôð äàúú çáæî 23 
àùàã àáåäìù24åçúôúà ïéòøúå 25 ïéðéãå 

                                                                                                                                                 

משמע שתחלה דינין תתאים הוו אזלין ושאטין ובחצות אתכנשו בנוקבייהו , תתאין אתכנשו בנוקבייהו
 ).מ"מ(ל שמתעוררים שלשה מינים אלו בתחלת הלילה ומפרש סדר עניינם "ר ש וחמרי ואתני וכלבי,ומ

ס "ן שה" בן דידה כנגד שם"ס מ"והכלב ה, שלו' ואתון הוא הנוק, 'זו וכור הוא זכר דקליפה " חמו11
, באות ועולות משפל עומקן אל עולם זה' פי, והנה קליפות אלה אזלין ושאטין. 'וכוקדישא ' ן דנוק"מ

עומדת ומצפה שישתמשו ' אך של הנוק, אבל כת החמורים בראותם כי אין איש בביתו רוצים למשול
 ).ז"רמ (בה החטאים כבלעם וחביריו

  ).ו"רח(חמור נוער  משמרה ראשונה 12
 ).אור יקר(סוד עשרה חמור ועשר אתונות משמרה ראשונה והכלבים עזי נפש משמרה שניה הם  13
 ).אור יקר(הם ההולכים ושאטן והם סוד רוח הטומאה שמהם מתפשטים בלילה להזיק  14
אלא מתעוררים לבד לתת כח אל הכשוף כדמפרש ואזיל כגון בלעם שנודע שעיקר , לא שטאן 15

שבתחלת לילה עד חצות היתה עיקר , וכתיב לינו פה הלילה, ל" רזפעולתו היתה באתונו כדפירשו
 ).אור יקר(הכתוב ויבא אלהים אל בעלם ' ידיעתו כדפי

 ).אור יקר(בשעת נעילת השערים  16
כי הנפשות עולות ). אור יקר(הכוונה שטועמים טעם מיתה שהמיתה שולטת באותו הזמן  17

 . )ז"רמ (למעלה כל אחת כפי מעלתה ומדרגתה
  ).ו"רח(מלכות  18
והיא , אחת שבה נאחזים בה החצונים שהי אמזבח הנחשת לשון נחש' היא מלכות היא בבחי 19

מזבח הנחשת ). אור יקר(בענין שהיא אינה בשמירה ולכך היא מחלקת בתחלת הלילה לחצונים " לבר"
, ב"ב קלח ע" חזהר' עי [ושל הנחושת ברחל, ידוע שמזבח הזהב הוא בלאה ).ו"רח(מלכות מלאה דינין 

ואמנם בחצי הלילה הראשון רחל עומדת באחורי זעיר והולכת ומתמעטת , ]ס מנחות"וליקוט הש
 . )ז"רמ ('ואז היא במדרגת צדק ונער בלתי ה, ש דלבר"וז, ומוכנת לצאת החוצה

ואפשר דהיינו נמי אתוקד מדין , בסוד אברי םופדרים הנאכלים כל הלילה והעשן נוטה לצד צפון 20
 . )ז"רמ ( שהגבורות חזקות בה"ואתוקד). "אור יקר(רה להשפיע לחצונים הגבו

והיא בא אל כנור דוד מלכות ומנגן מאליו בסוד קומי , ת פצון מצד הגבורה"הוא סוד רוח הת 21
ה מחצות ואילך והיא "וכן למען יזמרך כבוד ולא ידום והיינו שכינתא שמשבחת לקב, רוני בלילה

הבאות ' והן הגבורות שביסוד הנוק, ס רוחא דשדי בגוה" רוח צפון ה).קראור י(נקראת חצות לילה 
ן "ולעד. ואז הוא הזווג דיעקב ולאה בכל אורך זעיר אבל הוא זווג הגבורות,  שהיא סוד צפוןמאמא

 ).ז"רמ ('שסוד צפון מורה על היותו צפון וגנוז ביסוד הנוק
אתערות רוח צפון כי יראה בו התעוררות ' הם פי' דקאמר ומההוא מזבח וכו הל הדברים האל"נ 22

ש ,ג דאיאמ ומ"ד שיש לפרש אתער רוח צפון הם ה"ונלע ).ו"רח(ן והיינו שלהובא דאשא "גבורה דמ
 ).מ"מ(ן "בסוד משעולים ' ג שביסוד דנוק"נטיק שלהובא דאשא הם ה' ומההיא מזבח וכו

 .)ז"רמ( בחצות לילה רחל יורדת לבריאה 23
ס "וה',  נמצא שיסוד זה הוא בחזה שלו מקום ראש הנוק, להכנס בזעירמאאבחצות חוזר יסוד  24

ס להב "וה, א"י דז"ת ונה"ל בסוד שני שלישי ת"הב' משם ולמטה הוא בחי' וכו, מאתוכיות אורות א
 והנה אז תרעין ,והענין כח גבורות קדושות להכניע החיצונים כנודע מסוד ערב שבת, היוצא מן האש

ואז היא נקראת לילה דקבילת דכורא בסוד ,  שנסתמו ועכשיו נפתחו לזווג חצותל"הם הנז, אתפתחו
הרוח הנזכר מבעיר אש המשבח וכן הגחלים שהיו עוממות ונעשו לוחשות . )ז"רמ (גבורות מתוקות' ה

והסוד שברוח צפון הכנור ומתעורר לנגן וגם ממנה מתעוררים כחות שיש לה במשמרותיה לנגן והם 
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והשערים נפתחים והדינים התחתונים 
 ואותה ,מתכנסים לנקבים שלהם

 ושערי גן ,שלהבת הולכת ומשוטטת
 ,)קרוהב ( עד שמגיעה.עדן נפתחים

אותה השלהבת ומתחלקת לכמה צדדים 
   ונכנסת,של העולם

ïéàúú26åäééá÷åðá åùðëúà 27àáåäìù àåääå 28 
âã ïéòøúå èàùå ìéæà"åçúôúà ò29 éèîã ãò )ð" à

àøôö (àáåäìù àåää30 ïéøèñ äîëì âìôúà 
àòå àîìòãì  

  ç÷ò "à  
אז , תחת כנפי התרנגול והוא קורא

 ,הקדוש ברוך הוא נמצא בין הצדיקים
וכנסת ישראל משבחת את הקדוש ברוך 

כיון שמגיע  .בוקר עד שמגיע ה,הוא
 ,ים בסוד אחדִרְפַסנמצאים ְמבוקר ה

àìåâðøúã éåôãâ úåçú31á÷ ïéãë éøà÷å "ä32 
çëúùà33ëå àéé÷éãö ïéá "é34äéì àçáùî 35 

á÷ì"àøôö éúàã ãò ä36 àøôö éúàã ïåéë 
ïéòúùî åçëúùà37àãç àæøá 38 àçééð äì úéàå 

äìòáá39ää "ã äã÷åî ìò40äìéìä ìë çáæîä ìò  

                                                                                                                                                 

, ואלו נקראו כאן שלהובין דאשא מצד הדין ועד חצות הם דוממות ואינם אומרות שירהכחות דין יפה 
 ).אור יקר(אבל מחצות ואילך שהדין נמתק הם לוחשות ואומרות שירה , שהדין חזק ונשפע לחצונים

' השערים שהם מצד אלו השבמלכות שואמרות עתה שירה והיינו פתיחת שערי בתי כנסיות הנק 25
 ).אור יקר(הלילה אש נוגה בחצות 

 ).אור יקר(הם החצונים ואין פחד מהם שהם נכנסים בנוקבייהו  26
ואז הדינים התחתונים ). אור יקר(ולכך נפתחים השערים , דתהומא רבא שבצד צפון' שהוא נוק 27

ולכן ירמוז ריבוי , דתהומא רבא' דתהומא סתם ונוק' וידוע שיש נוק', מפני פחד ה, אתכנשו בנוקבייהו
 . )ז"רמ (ייהודנוקב
הוא ). אור יקר(גבריאל המלאך שהוא מצד הגבורה ויונק אז מהמלכות ויונקת מצד צפון הוא כח  28

 . )ז"רמ (התפשטות ההארה של הזווג
ואפשר היות פתיחתו על ידי כח גבריאל , כדי שיבא דודי לגנו להשתעשע בנשמות הצדיקים 29

 אי נמי סוד הבריאה שהוא גן עדן העליון.  לאה הוא גן עדן העליון שהוא בסוד).אור יקר(המלאך 
 . )ז"רמ(

כדי לתת כח בבריאות התחתונות הם השרים הממונים על התרנגולים להתפשט כפי רבויים  30
 ).אור יקר(בעולם 

ת שמשם ולמטה סוד הלהב "הת' חסד וגבורה שלו שהוא בחי'  הוא תחת בחי).ו"רח(גבריאל  31
 ).ז"רמ (הנזכר
 ). מ"מ(ן בלאה "שמשתעשע בתורת הצדיקים שעולים בסוד מיעקב ' פי. )אור יקר(ת "ת 32
יעקב ולאה '  בהיות זווג דחצות בבחי).ו"רח(ע "כי הוא נכנס להשתעשע בתורת הצדיקים שבג 33

, ה"וגם כנסת ישראל משבחת להקב, לכן זעיר הוא השומע קול העוסקים אז בתורה ובו משתעשעים
אך כיון דאתי . כתר שלה שהוא היורד בחצות הלילה אל הבריאהס נקודה העצמית של רחל סוד "ה

 ).ז"רמ (מיד בהאיר הבקר אז אשתכחו' פי, צפרא
 ).ו"רח(רחל  34
 ).ו"רח(' בסוד אלהים אל דמי לך ובסוד איה אלוה עושי כו 35
 ).ו"רח(בתשלום השחר  36
ת ונכנס בו כתר רחל עולה אל האצילו ).אור יקר(סוד היחוד איש באשתו בתפילת השחר  37

ולכן יש , הרשימו שנגנז בלבו של זעיר שהוא רשימו של מוח רחל מאתמול והוא רשימו דפרצוף שלם
 ).ז"רמ (כח באותה נקודה לעמוד עם זעיר פנים בפנים

ס תפלה של " שגם בזעיר חוזר להכנס רשימו דיליה שה).ו"רח()] מ"מ(ורחל [זווג יעקב ברחל  38
 . )ז"רמ (שניהם בבחינת רשימו' פי, א חדאוהיינו רז, ראש שקודם התפילה

שלכן גם , קשה כשאול קנאה) ש ח ו"שיה(כי בהכנס הרשימו באותה נקודה שעלתה אז אתמר  39
וגם היא נחה עמו מפני שאותו הרשימו שלו מאיר , הזעיר חוזר ושואב את שלו ואז יש לו מנוחה

 ).ז"רמ (בשלה כאמור
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 זהו שכתוב על ,ויש לה נחת עם בעלה
עד ' מוקדה על המזבח כל הלילה וגו

הדינים והשלהבות  בוקרשהרי ב ,בוקרה
 , ואז מתעורר אברהם בעולם,שוככים

  . הכלתמנוחהיא ו

åâå 'àøôöá àäã ø÷áä ãò41 ïéáåäìùå ïéðéã 
íäøáà øòúà ïéãëå åëëúùà42 àçééðå àîìòá 

àìëã àåä43  

 כיון שנכנסו ישראל לארץ ,בא וראה
 ,לא נמצאו בה הדינים התחתונים

וכנסת ישראל היתה בה במנוחה על 
  כמו שנאמר שכתוב,פי הכרוביםכנ
 , אז היה לה נחת מהכל,"צדק ילין בה"

לא ישנים עד שמקריבים שהרי ישראל 
 ומסתלקים ,את הקרבן של בין הערבים

 והעולה היתה בוערת על ,הדינים
 ולא , ואז היה לה נחת מהכל,המזבח

 זהו שכתוב ,נמצא אלא אשה עם בעלה

ú"åìàòã ïåéë ç44åçëúùà àì àòøàì ìàøùé  
ïéàúú ïéðéã äá45ëå "é46àçééðá äá úåä 4748 ìò 

øîúàã äîë íéáåøëã éôðë49 áéúëã  äá ïéìé ÷ãö
àìëî àçééð äì úååä ïéãë50 àì ìàøùé àäã 

 å÷éìúñàå íéáøòä ïéáã àðáø÷ éáø÷îã ãò ïéîééð
ïéðéã51ã÷åúà äåä äìåòå 52 äåä ïéãëå àçáãî ìò 

 äìòáá àúúà àìà çëúùà àìå àìëî àçééð äì
ää"ã åâå åàåáú éë ' éàãå àçééð õøàä äúáùå

ééì úáù õøàä äúáùå'53ééì úáù  'ùîî54  

                                                                                                                                                 
ומחצות ואילך בסוד הדינים , ד הדין החצון עד חצותאחר שכל הלילה היה מוקדה פעמים מצ 40

ז עד הבוקר שהוא בקר דחסד אברהם שאז צד החסד גובר והדינים משתככים והיחוד "עכ, הפנימיים
. בסוד הדינים, יושבת על מוקדה, ס לאה כידוע"שעד הבקר היא העולה שה). אור יקר(מתהוה והולך 

רי בקדרותא דצפרא יש עוד זווג אחר וכולו בסוד שה, ס לאה"כי כל המשך הלילה ה, כל הלילה
 . )ז"רמ (ממש, עד הבקר. הגבורות

עד עלות השחר שהוא שחרות , כל עוד שיש שליטת לאה יש ממשלה לדינים בבחינות שונות 41
 . )ז"רמ (רצועה שחורה, דלאה
לות ואז בכח התפי, ס השמש"ס הארת יסוד אבא שה"ה ).ו"רח(סוד אילת השחר חוט של חסד  42

 ). ז"רמ(ספירות שירדו בשחר כשעלה הכתר דרחל ' עולות גם ט
ל לכל "ר). אור יקר (ביחודה ושכינתיה דכחות הדין הקדושים לכלם נחת רוח " דצדיקים דקב'פי 43

וגם אז הגבורות נוחות כי כל ,  שאז נבנית בקומתה ומזדווגת עם יעקב בסוד החסדים,פרצוף רחל
 ).ז"רמ (והוא ימשול בך) טז, בראשית ג(חפצן למיתוק בסוד 

כי כמו שבסתם כל לילה רחל עומדת באחור כך , כל הנזכר הוא דוגמא ממש אל מה שיאמר 44
 .)ז"רמ( ה פנים בפניםוכשנכנסו לארץ אז חזר, היתה כל זמן שהיו ישראל במדבר

 .)אור יקר(ינם בארץ ישראל כלל שא' כחות הקליהם  45
 ).ו"רח(' ל בארעא הנז"ל לגרוס הות יתבא בנייחא ור"נ 46

47 èáçéä )ø÷é øåà(.  
 .)אור יקר(חריד מפני שאין שועלים מחבלים כרמים לבטח שאין מיושבת  "בטיחה" 48

49
 îðç÷ ø÷é øåàá.  

 .)אור יקר( אפילו מהדינים סתם קדושים והטעם שהיא היתה לעולם מזדווגת עם בעלה 'פי 50
 ראו(כ גורמת היחוד "ודיניה נמתקין והיא גחק מתמתקת ערבים היתה מדת יצי קרבן בין ה"ע 51

 .)יקר
ואם  ר ונמצא לעולם אתתא בבעלה אם בבוק נמצאת הגבורה גורמת היחודהיינו בכח האש 52

 .)אור יקר(בערב 
 .)ו"רח( ת" ת,' לה. מלכות,שבת 53
' נייחא לבעלה דהיינו לה' שבת לה ,הבבעלה או ירצה ושבהת הארץ הוא נייחא אל השכינאתתא  54
וזה מפני שכל ששת , דהיינו ששבת הוא שביתת כל מלאכה, השמיטה הוא כעין שבת. )יקר ראו(ממש 

ונעשה , שכל אחד שולט ביומו ומוריד כחו למטה לעזור את השכינה, ק דזעיר"ימי השבוע הם בסוד ו
מה שאין כן ביום השבת שהיא כנגד המלכות ואין לה כח להכנס לבדה , ל יום ויום על ידוהבירור בכ

רק מתעלה למעלה להתחבר עם בעלה להוציא נשמות חדשות ממקום עליון , לעשות הבירור' בקלי
והיא עד שבמנחת שבת עולה זעיר עד מקום הדיקנא , ולא ממקום הבירור כי אז עולים כל העולמות
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 מנוחה "ושבתה הארץ' כי תבאו וגו"
 שבת ,' ושבתה הארץ שבת לה.בודאי

  .ממש' לה
כי תקנה עבד " עוד פתח רבי אלעזר

 משום שכל "'ד וגוועברי שש שנים יעב
שם קדוש ובן ישראל שנמול שיש בו ר

 שהרי שלו היא ,שמיטהיש לו מנוחה ב
 וזו נקראת , לנוח בהשמיטהאותה 

úçúô å55ø  'øæòìà  ùù éøáò ãáò äð÷ú éë
åâå ãåáòé íéðù ' øæâúàã ìàøùé øá ìëã ïéâá

àùéã÷ àîéùø äéá úéàã56àçééð äéì úéà 57 
àåä äéìéã àäã äèîùá58 àçééðì äèîù àåää 

à àãå äéáõøàä úáù éø÷59 äá úéà åøéç éàãå 

                                                                                                                                                 

ע עולים עד מלכות דאצילות "עולמות בי' כי אם ג,  אבל בשמיטה אין עליה'ו וכת דאבא"עולה עד חג
ולכן לא יש מלאכה בכל , ואין שום עליה משם ולמעלה, 'ע עלמא דנוק"כי בי, והכל נחשב עליה לנקבה

כי כן זעיר , ממש' וזהו שבת לה, ק דוגמת ששת ימי החול"שנים פועלים ו' כי רק בו, עבודות הקרקע
', והיינו נמי שבת לה, וגם שאז היא עולה עמו פנים בפנים. 'שובת מפעולות הפרטיות השייכות לנוק

כי , ה ולא לצד האחור"ששבת היא לפני ההוי, ממש' וזהו לה, י דזעיר"שהיא עומדת פנים בפנים עם נה
 .)ז"רמ (שם השמות בחלופים או בשאר מיני מילואים וצירופים

נראה שכוונתו לתת טעם ליציאת העבד בשנה השביעית לעבדותו ולא בשמיטה הכוללת על דרך  55
והענין הוא שהנה כל יסוד מושרש במלכות שלכן ', ולזה אמר בגין דכל בר ישראל וכו. שיוצא ביובל

 . )ז"רמ (תוכהשכולם כנוסים ב, נקראת כנסת ישראל
בבריתא ' או ירצה שמל ופרע כי בפריעה מתגלה י,  שנימול ולא פגם בענין שלא נסתלק ממנו'פי 56

לין מי שיש לו ברית יש כי צדיק שהוא סוד הבריצ תוצדק שהוא סוד שמיטה תמיד כחדא אז. )אור יקר(
שהיא מעין ,  הוא גילוי העטרה דהיינו מלכות דזעירסוד המילה .)ו"רח(ונייחא כחדא ' לו שבת כי שבית

שאין בה , באופן שהוא בחינת שמיטה,  שאינו משמש כלום לזעיר אלא לשכינה ששם שורשהוילון
ה שהוא גילוי החסדים המאירים בה ובפרט בסגולת המיל, פעולה לבחינת זעיר אלא להאיר למלכות

קיימת לכל יהודי לכל ואמנם הארה זו דסגולת המילה היא הארה , חסדי דוד)  גישעיה נה(הנקראים 
 ולעומת כן העבד 'וכו. והיא בחינה שביעית שלו פרטית לו לבדו, ובפרטות לכל אחד ואחד, י חייוימ

ולפרש . היא השנה השביעית לשנות עבודתו הוא חולי נפשו וכמו שנבאר, אית ליה נייחא בשמיטה
וירצה היא שמיטה פרטית שלו שישמט בה מעבודתו , כוונתו הוסיף דהא דיליה הוא ההוא שמיטה

וכמו ,  שקונה אדון לעצמו פוגם למעלה שפרק עול מלכות שמיםד כי הנמכר לעבד"והענין נלע. וינוח
בתורה ובמצוות ולברור בירוריו ' שהוא עובד עבודת ה', שיאמר בסמוך שהוציא עצמו מכלל עבד ה

וזהו שש שנים . ייגע ויטרח לתיקון פגימתו, ולכן שש שנים יעבוד, ל"הנבררים בששת ימי עולם וכנז
שאין בה , אבל ובשביעית, ובשביל כך לא נאמר בשש שנים, ש השניםיעבוד ויתקן את ש' פי, יעבוד

 . ם"י חנ"חפש' ת גי"מלכו, ובהמעט ממלאכת שמים יצא לחפשי חנם, פעולה ולא פגם בה
המלכות בהיותה כלולה משבע מדות וכן ' לעיל בשמיטה בבחי' היות לו חלק ביחוד כדפיבסוד  57

בו נייחא עד בא סוד ייחוד שמיטה דהיינו נקראת בת שבע ומטעם זה באיזו יחוד של כל יום ויום אין 
כי צדיק  .)אור יקר(לה בשמיטה נח בה בייחוד כ למנין שנותיו עו"ואח' ייחד ושעבד שש שנים שנת

מי שיש לו ברית יש לו שבת כי שביתה , שהוא סוד הברית וצדק שהוא סוד שמיטה תמיד כחדא אזלין
 ).מ" מ–ו "רח(ונייחא כחדא 

כ השמיטה נחלה לו כאומרו ועמך כולם צדיקים בסוד "א, יק בסוד הבריתהוא במדרגת צדכי  58
שמיטה ' ת בשלמא שיורש המלכות ניחא אלא שיורש אותה בבחי"וא. הברית ולכך לעולם ירשו ארץ

ועוד יש לומר , והוא סוד השביעיות דהיינו שמיטה, ן"דהיינו זיי' על ו' ל כי הברית סודו י"וי, מנא לך
 ).אור יקר( וכל המדות מצד היסוד נקראו שביעיות, שהוא יורש אותה מצד היסוד

שמיטה נקראת שבת האץר דהיינ ושהיא ' ות שהמלכות סתם נקראת ארץ ובחיזו שבמלכ' בחי 59
והסוד ביסוד הנקרא שבת כדלעיל והענין כי השבת היא שביתה לכל לא לארץ , השביעיותעולה בסוד 

 יהיה בארץ לבדה היינו שמיטה כל המדות חברים ביום שבת אמנם שבת שכל מה שנעשה בכולםש
 כבר .)אור יקר(והיינו שבת ' עם ו' שהוא יחדו א' שאז מנה ובה הוי שבת דהיינו שהיא כלולה מז

אבל , הוא שבשמיטה הכוללת אז זעיר שובת מבחינת מעשיו בששת ימי קצוותיו'  כי שבת להפירשתי
שהוא בחינת הארה ומנוחה שיש , ה בדרוש שביעית"שפירש בה הרב זלהעוד יש בחינת שבת הארץ 

אם כן כמו כן יש , מה שאין כן לזעיר שאין לו אז שום עליה ולא שום מעלה, למלכות בתוספת אור
והוא עומד לו בשנה , בסגולת מילתו זכות כולל באותו האור שניתווסף למלכות בגילוי החסדיםלעבד 

שאין הארתה אז , ולכן לא יצא בשמיטה כוללת, השביעית להיות לו מנוחה גם הוא בבחינת פרטיותו
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 מנוחה , בה חרות יש.שבת הארץ ודאי
 כך גם , כמו ששבת היא מנוחת הכל,בה
 מנוחה היא , היא מנוחת הכלשמיטהה

  .של רוח וגוף

ä àìëã àåä àçééð úáùã äîë äá àçééð" ð
àôåâå àçåøã àåä àçééð àìëã àçééð äèîù60  

היא מנוחת ' ה) אות( בא וראה
' עליונה ה'  הלכן ,העליונים והתחתונים

 מנוחת העליונים מנוחת ,תחתונה
 שבע ,עליונה שבע שנים'  ה.התחתונים

 .שנים בלבדןתחתונה שבע '  ה.פעמים
וכשמסתכלים .  וזה יובלשמיטהזו 

 , ושבתה הארץלכן ,בדברים הכל אחד
באותה מנוחת הארץ צריכים העבדים 

ובשביעית יצא לחפשי " לכן ו,מנוחה
 שלא נותן , מה זה חנם, חנם".חנם

 ,אלא סוד זה כאן למדנו, לאדונו כלום
זכרנו את הדגה אשר נאכל " כתוב

לא היה  ש, בלי ברכה,"במצרים חנם
  .מעלהל שלועלינו במצרים הע

ú"ä ç 'àçééð61âá éàúúå éàìòã àåä "ä ë '
äàìò62ä  'ä ïéàúúã àçééð ïéàìòã àçééð äàúú '

ä íéîòô òáù íéðù òáù äàìò ' òáù äàúú
àìáåé àãå äèîù àã åäééãåçìá íéðù63 ãëå 

âá ãç àìë éìî ïéìëúñî" àåääá õøàä äúáùå ë
éð éãáò åëéøèöà àòøàã àçééðâáå àçé"ë 

 àìã íðç åäî íðç íðç éùôçì àöé úéòéáùáå
 àðôéìåà éëä àæø àã àìà íåìë äéøàîì áéäé

áéúë  íðç íéøöîá ìëàð øùà äâãä úà åðøëæ
àìéòìã ìåò íéøöîá àðìò äåä àìã äëøá àìá  

 

                                                                                                                                                 

ולכן אין השביתה אלא ממלאכת הקרקע שהיא פרטית , אלא מן הכוללות מתיקון שש שנות העולם
כי אין תוספת עילוי לזעיר כמו שיש , אבל אין שביתה בשאר מלאכות ולא חירות לעבדים, למלכות

ק "אבל בשביעית של עבודת עבד עברי שתיקן בשש שנים בחינת פגמו באור ו, ביובל וכדאמר בסמוך
ד שמלכות שמים הוא בחזה דזעיר ששם מאירה "ונלע.  עול מלכות שמיםס"שה' דזעיר המאיר בנוק

, בשר מבשרו, הצלע) כב, בראשית ב(ומשם כתר מלכות סוד , מלכות אבא ויוצאת לגילוי'  אימלכות
ק דגדלות "בקריאת שמע בסוד ו' והראיה שעד שם מגיע אור אי. וכל זה בכללות נקרא מלכות שמים

וכל זה הוא . ל"א הרי כמנין עו"לואיו העולים צמי' ו ועם ג"ה עולה ט"וי, ה כנודע"ה דאהי"ס י"וה, )מח
 .)ז"רמ(ו ה כנזכר אצלנ"מילואי י' ם הוא מגעל ראש רחל אשר שם כתר שלה שסודו ג

וגופא ולא אמר נייחא דרוחא ל שדקדק באומרו "י ז"המחכה והמדקדק בדברי הרשבאשרי  60
תא וגופא כי בשביעית אין עליה בסוד בינה דתמן נשמה רק במלכות שמשם נפש דנפשא ורוח או דשמ

'  נפשא כי אם היה אומר נפש היה משמע דדוקא בחי באומרו רוחא ולאולכן דקדק, ואולי גם הרוח
הנשמה לשלול דווקא נשפ ולא רוח ואין זה אמת כי השלילה אינה רק על הנשמה להכי קאמר דרוחא 

 כיון דנקט דרוח וגופא כ הוה אמינא הוא הדין הנשמה אבל"לכן לא אמר דנשפא ורוחא דא ו.)ו"רח(
 .)מ"מ(משמע שהשלילה היא על הנשמה 

ולכן מתחיל להורות , נראה שכוונתו לומר שבמצות ושבתה הארץ נכללו מצוות השמיטה והיובל 61
כי , יני שבתות והם בינה ומלכותי מוהענין שיש שנ. נייחא' ש ה"וז, שלפי הסוד הן מקבילות זו אל זו

' התוהו היו גועוד שבעולם . ס עולם הנעלם"ס המוחין וה" בינה הוא קצב עולם העליון שהעד
 ואחר כך התחיל עולם הנגלה וגם שלא כדרך קוים, ושם שבתה בחינה הזו, העליונות בסוד קוים

 . )ז"רמ(
 במדבר כא(ס הבאר שהוא עיקריות הנקבה וככתוב אצלי בסוד "וה, הוא בחינת הנקבות' כי ה' פי 62

  .)ז"רמ( עלי באר) יז
שהוא שבות פרטי , והכספים, יטה אין בה אלא השמטת עבודת הארץשהשמ' פי. )ו"חר( ט"מ' גימ 63

 זה ולפי שאין, ף הוא בהשמטת העבדים והאחוזותוגם לערך היובל שמוס, לערך שביתת יום השבת
 . )ז"רמ (לכך נקרא יובל, נעשה אלא אחר תקיעת השופר


