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  æö/à  
  àøéå úùøô  
  øäæ  

 עת בארץ נראו הנצנים" ,פתח חייא רבי
 ".בארצנו נשמע התור וקול הגיע הזמיר

 את ה"הקב כשברא ,"בארץ נראו הנצנים"
 ,לה שראוי הכח כל בארץ נתן ,העולם

 פירות הוציאה ולא ,בארץ היה והכל
 ,אדם שנברא כיון .אדם שנברא עד בעולם

 את גלתה ארץוה ,בעולם )לצאת( ראוי הכל
 ,וז כדוגמא. בה שנפקדו וכחה הפירותי
 שבא עד לארץ כחות נתנו לא השמים

 טרם השדה שיח וכל" שכתוב זהו .אדם
 כי יצמח טרם השדה עשב וכל בארץ יהיה

 אין ואדם הארץ על אלהים 'ה המטיר לא
 אותם כל בה ומנסת ".האדמה את דולעב

 ,התעכבו והשמים ,התגלו ולא תולדות
 ,אין שאדם משום הארץ על רוהמטי שלא
  .בגללו התעכב והכל ,נברא ולא נמצא שלא

 çúô àééç éáø)øéù1áé á  ( åàøð íéðöðä
 åðöøàá òîùð øåúä ìå÷å òéâä øéîæä úò õøàá

á÷ àøá ãë õøàá åàøð íéðöðä" áäé àîìò ä
àòøàá2 äåä àìëå äì éæçúàã àìéç ìë 
àòøàá3 éøáúàã ãò àîìòá ïéáéà ú÷éôà àìå 

 íãàíãà éøáúàã ïåéë4 éæçúà àìë )]ð"à [
÷ôéîì (àîìòá5àäìéçå àäáéà úàéìâ àòøàå 6 

]åã÷ôúàã) [úã÷ôúàã(àã àðååâë äá 7 íéîù 
ää íãà àúàã ãò àòøàì ïéìéç åáäé àì" ã

)ä á úéùàøá ( õøàá äéäé íøè äãùä çéù ìëå
åäé øéèîä àì éë çîöé íøè äãùä áùò ìëå" ä

éäìà"òì ïéà íãàå õøàä ìò íäîãàä úà ãåá8 
ïéãìåú ïåðéà ìë åøîèà9 àéîùå ïåìâúà àìå 

 ïéà íãàã ïéâá àòøà ìò åøéèîà àìã åáëòúà
äéðéâá áëòúà àìëå éøáúà àìå çëúùà àìã  

 נראו הנצנים" מיד ,אדם שנראה כיון
 ונתנו התגלו ,ומשנסת הכחות וכל ,"בארץ

 תיקון תקןנש ,"הגיע הזמיר עת. "בה
 שלא מה ה"בהק לפני לזמר התשבחות

 התור וקול" .אדם נברא שלא עד נמצא
 של דבר )כל) (זה( שהרי ,"בארצנו נשמע

 õøàá åàøð íéðöðä ãéî íãà éæçúàã ïåéë
 úò äá åáéäéúàå åàéìâúà åøîèúàã ïéìéç ìëå
 àøîæì ïçáùåúã àðå÷ú ï÷úúàã òéâä øéîæä

á÷ éî÷" éøáúà àì ãò çëúùà àìã äî ä íãà
 åðöøàá òîùð øåúä ìå÷å]àã[ ) àäãìë ( äìî

                                                           

רת דדעתא בפומא אתגליא כל המזמור הוא בסוד הגבורות דכשהיא מתתקנת בדעתה אז היא מזמ 1
 ).א"מ לקמן צח ע"מ(

, ר יתקנם"ן דרחל שלא נתקנו כדי שאדה" בבריאת העולם נתקנו כל בירורי מלכין קדמאין לבד ממ2
 . )ז"רמ (היינו כל הניצוצות הראויות לה לחלקה', ש יהב בארעא וכו"וז

וכמו , כן לא אפיקת איביןול,  כל בירוריה היו כמוסים בתוכה אפילו אותם השייכים לדומם וצומח3
ב בראשית (י בחומש "רש' וכמו שפי, על פתח קרקע] אלא[ל שכל הצמחים והעשבים לא יצאו "שאמרו רז

 . )ז"רמ ()ה
 ).ז"רמ (ן דרחל"ס מ"שה, ן"ה ובו תלוי תיקון דשם ב"ס מ" ה4
א עילאה שהוא ר היה מגיע עד האצילות והיה בו סוד זיהר"כי אדה, עולמות' נגלה בעולם שפע כל ד 5

 . )ז"רמ (מהאצילות
שהיו בה בבחינת פקדון כמוסים בתוכה , והם אותם דאתפקדו בה, ס שיח השדה ועשב השדה" ה6

 ). ז"רמ (להתעלות בתיקונם
שסוד המטר הוא אור עליון היורד מלמעלה להחיות את הניצוצות ) לקוטי תורה תהלים(ש "יובן במ 7

לכן אין לך טיפה שיורדת מלמעלה שאין , ים לחזור למקומםשהם אסורים שם וחושק' שבעמקי הקלי
ן "ולכן כל עוד שלא היה אדם בארץ ושהיו מ' וכו, טיפיים עולות כנגדה מלמטה מרוב חשקם לעלות משם

 ).ז"רמ(ן "דרחל נסתרים בתחיית הארץ לא ירד מטר שהיה לבטלה כל עוד שלא בא אדם לתקן המ
והמקום ', י וכו"י בסוד נה"ח' ח ש"שי, א שיח השדה"א ועז"י דז" נהכנגד' מקומות לקומת רחל א' יש ב 8

שכל , וכל שיח השדה: ושיעור הכתוב כך. 'ב ש"ב ע"והוא סוד עש' ת וכו"השני הוא בעלותה עד נגד חג
של אירד אור ' והטעם כי לא המטיר וכו, ן דרחל לא היה להם עדיין שום מציאות תיקון"של מ' הבחי

אלקים ' וזהו כי לא המטיר ה' ג וכו"והוא סוד חו', ק שממנו חיות הנוק"מתפשט בומלמעלה מן הדעת ה
 ).מ"מ(ג הרמוזים במטר "שהם חו

 ).ז"רמ(ן אחור באחור " כי אז היו זו9
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  ãáòã (]ã[àì(á÷ã" ä  שלא )שעשה( הוא ברוך הקדוש
  íìòðä ùøãî10  

 לריח" ,הזה בפסוק פתחו רבותינו
 שנו ."' וגושמך תורק שמן טובים שמניך

 בשעה ,האדם של זו נשמה ,רבותינו
 הרוז באותו ועומדת לרקיע מהארץ שעולה

 בא. אותה מבקר ה"הקב ,שאמרנו עליון
 כל ,יוחאי בר שמעון רבי אמר ,תשמעו

 במקום שעומדת כיון ,הצדיקים נשמת
 ה"הקב ,לשבת שראויה ,הכבוד שכינת
 את ובקרו לכו ,להם ואומר לאבות קורא
 שלום לו והקדימו ,שבא הצדיק פלוני
 לא , רבונו של עולם,אומרים והם .משמי
 הבן .הבן את לראות ללכת לאבא ראוי
. ואבי את שוולדר ולהראות לראות ראוי
 שהיה אתה ,לו ואומר ליעקב קורא והוא

 פלוני פני )למדו( וקבל לך ,בנים צער לך
 זהו .עמך אלך ואני ,לכאן שבא הצדיק
 נאמר לא ,"סלה יעקב פניך מבקשי" שכתוב
 מראש ,חייא רבי אמר .מבקשי אלא מבקש
  ."' וגודרשו דור זה" שכתוב ,משמע הפסוק

àø÷ éàäá éçúô ïðáø11) â à øéù ( çéøì
ùêéðî12åâå êîù ÷øåú ïîù íéáåè ' ïðáø åðú 

à÷ìñã àúòùá ùðéà øáã àúîùð éàä13 
 àòøàî]àòé÷øì[äàìò àøäéæ àåääá àîéé÷å 14 

ì ø÷áî àåä êéøá àùãå÷ ïøîàãéä15 òîù àú 
÷éãöã àúîùð ìë éàçåé ïá ïåòîù éáø øîàéé à

àø÷é àúðéëù øúàá àîéé÷ã ïåéë16 àéæçã 
áúéîì17äáàì éø÷ àåä êéøá àùãå÷ àú18 

 àúàã à÷éãö àéðìôì åø÷áå åìéæ ïåì øîàå
 éøàî ïéøîà ïåðéàå éîù ïî àîìù äéì åîéã÷àå
 àøáì éîçéîì ìæéîì àáàì éæçúà àì àîìò

éåáàì òáúîìå éæçîìå éîçéîì éæçúà àøá19 
 àøòö êì äåäã úðà äéì øîàå á÷òéì éø÷ àåäå

 ìéá÷å ìéæ ïéðáã)äéðôìåà (]éðô[ à÷éãö àéðìôã 
àå àëä àúàãää êîò ìéæéà àð" ã)å ãë íéìäú (

 àìà øîàð àì ù÷áî äìñ á÷òé êéðô éù÷áî
 òîùî àø÷ã äéùéøî àééç éáø øîà éù÷áî

 áéúëã)å ãë íéìäú (åâå åéùøåã øåã äæ'  

                                                           

זה הוא על ) ומנין(שרוב עניין ' וכו,  תת טעם לשבח אל שם מדרש זה הנקרא בשם מדרש הנעלם10
. )ג יז"שעה (ס שהדרשה היא בבריאה"וידוע בסדר פרד, ן העליוןהנשמה שמקורה הוא בבריאה ששם גן עד

ולכך להיות . והמדרש הנגלה הוא בסוד החיצוניות אך הנעלם הוא בסוד פנימיות שהן הן הנשמות, 'וכו
 ).ז"רמ (שמדרש זה הוא מיוסד על הנשמה על כן שמו נאה לו מדרש הנעלם

אבל קודם שנתווסף ,  היא סוד חיצוניות של זעירכי כך היא המידה שמלכות,  רמז לנשמה ושרה לגוף11
שם אז הוא סוד הראשונה של ' ס ה"שה' ובתוספת ה, באברהם הוא בסוד הנשמה קודם שתשתלם' ה

כי בהיות שעכשיו כבר , ובזה תבין יושר הלוך מאמר זה'  וכוראשונה' שלימותה לשוב אל הבריאה דתמן ה
 ואמרו ריח ולא טעם או נועם הוא ' וכובהיותה כבר שלימהאברהם הוא שלם ומלא לכן דורשו על הנשמה 

והרי במלה זו נרמזת הנשמה ומקום מושבה , סוד הנשמה, ם"אברה' ח גי"ומלת לרי, 'וכוכי הנשמה נהנית 
 . )ז"רמ (ובחינת הנאתה

וידוע שהנשמה היא מהמוחין , וכשמן בעצמותיו) תהלים קט יח( שמניך הוא סוד המוחין כנודע בסוד 12
ועוד סוד . 'כוו, ולכן אמר שמניך בלשון רבים, פנימיים שמהם שתי בחינות הנשמה שהן פנימי ומקיףה

. יהל אור'  עי.)ז"רמ (ולכן שייך בו ריח] החוטם) [המוח(שהוא מכוון ממש כנגד , הנשמה מבחינת הדעת היא
 ).הערת הזוהר(ב "לט ע
 שאז מתקשר עדן ,לה עד גן עדן העליון ועתה שזוכה להתעלות מגן עדן התחתון שהוא בארץ ומתע13

 . )ז"רמ (ה מבקר לה"אז קב, ן"פעמים עד' ב' ם גי"ולכן אברה, תחתון בעליון
לפי שמעלות , ה לריח שמניך טובים"וזש, 'וכו דאצילות המקננת בבריאה מאל שזוכה לאור א" ר14

 ).ז"רמ (שהן סוד השמנים הטובים כנזכר, הנשמות
 . )ז"רמ ( בבריאה לשעשוע הנשמהס שפע אצילות המתחדש" ה15
 ).מ"מ(ולגבי שכינתא תתאה נקראת שכינתא יקרא , ע העליון"ס אימא דבריאה שהיא ג"ה 16
 )מ"מ(למטה מי שצריכה לחזור בגלגול ' כי צריך שיתעלה עד מקום שרשו וכו 17
פיע זוהר והכוונה שיש, ד דזעיר"שהם בחב' י דאי" הוא סוד שורש הנשמות שבאצילות שהוא ודאי נה18

ד דזעיר המתכוננים " קורא לאבות שהם חבמאה שהיא א"ולכן קב, ואור לאותה נשמה שעלתה לבריאה
 . )ז"רמ (י שלה"מקננא בבריאה בנה' וידוע דאי, י דידה"מנה

 אין הכוונה שהאבות רע עינם בבניהם חלילה אלא שרוצים שתגדל מעלתם במה שינתן להם כח 19
 ).ז"רמ (שבאצילות ולא שיושפע עליהם אור בלתי התעוררותםלהתעלות ולעורר זווג עליון 
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 ,)עקיבא( חייא רבי אמר יעקב רבי אמר
 דבי תנא וכן .הכבוד כסא הוא אבינו יעקב

 ,עצמו בפני כסא הוא אבינו יעקב ,אליהו
 ברית ".יעקוב בריתי את וזכרתי" ובשכת
 מכל יותר לבדו ליעקב ה"הקב כרת

  ,אבותיו

 éáø øîà>á÷òé <)àáé÷ò( éáø øîà )àééç( 
]àáé÷ò[ àðàú ïëå ãåáëä àñë àåä åðéáà á÷òé 

 åîöò éðôá àñë àåä åðéáà á÷òé åäéìà éáã
 áéúëã)áî åë àø÷éå (÷òé éúéøá úà éúøëæåå á

 àåä êéøá àùãå÷ úøë úéøá á÷òéì]åãáì[ øúåé 
åéúåáà ìëî  

  äøåú éøúñ  
 , צבעיםבשלשה נראית המלך ממשלת

 ואין ,מרחוק לעין שנראה מראה ,אחדגוון 
 משום ,שרואה בברור לעמוד יכולה העין

 קטן מראה העין שנוטלת עד ,מרחוק שהוא
 'ה מרחוק" כתוב זה ועל ,שלה מוץיבק

  ".לי נראה
 

]øñç [20àëìîã àúåðîøåä21á éæçúà  úìú
ïéðååâ22 ãç ïååâ ]åæéç[÷éçøî àðéòì éæçúàã 23 

 àðéòå]àì[éæçã åøéøáá àîéé÷ì ìéëé 24 ïéâá 
äéàãé åèéî÷á øéòæ åæéç àðéò ìéèðã ãò ÷åçøî 
äéìéã25 áéúë àã ìòå )á àì äéîøé ( ÷åçøî

åäé"øð ä éì äà  
 של( הזאת העין של מראה ,שניצבע 

 נראה הזה הצבע שאין ,שלה יתוםבס )אחד
 עומד ולא שתופס ,נהקט סתימהב רק ,לעין

 ולוקח מעט ופותח העין סותם ,בברור
 צריך )וזההצבע ( הזה צבעוה ,המראה אותו

 ועל ,העין שלוקחת מה על לעמוד לפתרון
 השלישי הצבע". אהור אתה מה" כתוב זה

 ,כלל בו נראה שלא האספקלריה זהר הוא
 סתום הוא כאשר העין מגלגול חוץ

 ונראה ,בגלגול לו ומגלגלים בסתימות
  אספקלריה הזה בגלגול

ïééðú ïååâ26 éàäã åæéç ]ð" àãçã[ àðéò 
îéúñáà éàäã äéìéã ]ïååâ[ )ã( àðéòì éæçúà àì

 åøéøáá àîéé÷ àìå èé÷ðã øéòæ åîéúñá øá
 çúôå àðéò íéúñ>øéòæ27èé÷ðå  <)øéòæ éè÷ðã( 

 àã ïååâå åæéç àåää]ð" ààãå ïååâ[ êéøèöà 
ìò àîéé÷ì àðåøúôì àã ìòå àðéò èé÷ðã äî 

 áéúë)àé à íù (äàúéìú ïååâ äàåø äúà äî28 
 ììë äéá éæçúà àìã äàéøì÷ôñà øäæ àåä

)ëàìåâìâ] (àìåâìâá øá [ àðéòã]ãë[ )ã( åäéà
 àìåâìâá äéì ïéìâìâîå åîéúñá íéúñ])ð"à [

)øúåéî ( ïéìâìâîå åîéúñá íéúñ åäéàã àðéòã
àìåâìâá äéì ( àìåâìâ éàäá éàæçúàå

ñàäàéøì÷ô  

  æö/á  
  øäæ  

 כיון .אדם שנברא עד בעולם נמצא
  .נמצא הכל ,אדם שנמצא

 ïåéë íãà éøáúàã ãò àîìòá çëúùà
çëúùà àìë íãà çëúùàã  

                                                           

 )הערת הזוהר(חסר  20
זוהר ' עי). א"נ(ב "הרש. מ פירוש הכל"מק' פירוש ממשלת מלכו של עולם וע). א"ד(א " לעיל פו ע21

  .ד"א יב ע"אריכות יהל אור ח' ועי. הרקיע ויהל אור
 .יהל אור בליקוט' עי 22
ו מקבלת הארה לנביא אלא מעט מסטרא דנשמת הנביא החקוקה במדה שאינ' פירוש מ). מ"מ(אבא  23

 ).א"נ(זו אין בחינת נשמתו יכולה לקבל יותר 
 ).א"נ(מ "א. היינו מחסד או מחכמה 24
ואז ' הנביא אינו יכול להשיג אור אבא עד שקומט עיניו מעט כדי שיהיה נכלל האור במקום א' פי 25

מי שרוצה לראות דבר מרחוק קומט עיניו מעט כענין שכתב בעל כשקומץ עיניו כי ). מ"מ(יכול להסתכל 
 ).א"ד(אל יראיו ' העקידה בפסוק הנה עין ה

 ).מ"מ(פרצוף אימא  26
  ).א"נ(היינו מפחד  27
  ).א"נ(מ "א. ת"היינו מת). מ"מ(א "ז 28
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 מהעולם הסתלק הכל ,שחטא אחר
 ארורה" שכתוב זהו .הארץ והתקללה

 את דותעב כי" וכתוב ,"' וגובעבורך האדמה
 כתובו ,"' וגולך כחה תת ףיסות לא האדמה

 קןיות נח בא". לך תצמיח ודרדר וקוץ"
 ,כך אחר .בעולם @?ופצירות מיםוקרד

 ".אהלה בתוך ויתגל וישכר היין מן וישת"
 ,ה"הקב לפני וחטאו העולם בני באו

 )העולם של( הארץ צבאות והסתלקו
. אברהם שבא עד יםמתקיימ והיו ,דםוכמק
 הנצנים" מיד ,)לעולם( אברהם שבא כיון

 הצבאות כל תגלונו תקנונ ,"בארץ נראו
 לו שאמר בשעה ,"הגיע הזמיר עת" .בארץ
 הזמן אותו שהגיע כיון ,למול ה"הקב

 אז ,ונמול באברהם בו נמצאה שברית
התקיים ו ,הזה הפסוק כל בוהתקיים 

 זהו .בו בהתגלות היה ה"הקב ודבר ,העולם
  ".'ה אליו וירא" שכתוב

 àéèìúàå àîìòî ÷ìúñà àìë àèçã øúá
ä àòøàä" ã)æé â úéùàøá ( äîãàä äøåøà

åâå êøåáòá ' áéúëå)áé ã íù ( úà ãåáòú éë
åâå êì äçë úú óñåú àì äîãàä 'áéúëå29) íù 

âçé  ( ïé÷úå çð àúà êì çéîöú øãøãå õå÷å
 ïéîåãø÷]éøéöôå30[ øúáìå àîìòá )àë è íù( 

 éðá åúà äìäà êåúá ìâúéå øëùéå ïééä ïî úùéå
á÷ äéî÷ åáçå àîìò"úñàå ä ïéìéç å÷ì]àòøàã[ 

)àîìòã ( àúàã ãò éîéé÷ ååäå ïéîã÷ìîë
 íäøáà àúàã ïåéë íäøáà)àîìòì ( ãéî

 ïéìéç ìë åìâúàå åð÷úúà õøàá åàøð íéðöðä
 äéì øîàã àúòùá òéâä øéîæä úò àòøàá

á÷" úéøáã àðîæ àåää àèîã ïåéë øæâúéã ä
 íéé÷úà ïéãë øæâúàå íäøáàá äéá çëúùà

]äéá[àå àø÷ éàä ìë á÷ã äìîå àîìò íéé÷ú" ä
ää äéá àééìâúàá äåä" ã)à çé úéùàøá ( àøéå

åäé åéìà"ä  
 )בשעה( הזה הפסוק פתח אלעזר רבי

 לא ,נמול שלא שעד .אברהם שנמול אחר
 ,תחתונה דרגה מתוך אלא עמו רֶבִּד

 על מותיקי היו לא העליונות והדרגות
 הנצנים" מיד ,שנמול כיון .הדרגה אותה
 התחתונות הדרגות לוא ,"בארץ נראו

 .הזו התחתונה הדרגה והתקינה שהוציאה
 וקול" .הערלה ענפי אלו ,"הגיע הזמיר עת"

 שיוצא קול זהו ,"בארצנו נשמע התור
  מתוך

 àø÷ éàä çúô øæòìà éáø)àúòùá (]øúá[ 
 ìéìî äåä àì øæâúà àì ãòã íäøáà øæâúàã

ïéàìò ïéâøãå äàúú àâøã åâî àìà äéîò31 àì 
ò éîéé÷ ååäää ìå ãéî øæâúàã ïåéë àâøã à

õøàá åàøð íéðöðä32ïéàúú ïéâøã ïéìà 33 
ú÷éôàã34úðé÷úàå 35äàúú àâøã éàä 36 úò 

øéîæä37 òéâä ]ïéìà[ øåúä ìå÷å äìøòã éåôðò 
åâî ÷éôðã ìå÷ àã åðöøàá òîùð38  

                                                           

ר נתגלגל באברהם ויצחק כנודע "ק ישמעאל עם המלה ואפשר שאדה"ק עשו ודרדר במ"כ קוץ במ"מ 29
  ).א"נ) (ח"ז(תקלל כשיתגלגל שיצאו מהם עשו וישמעאל נ

' ועי, וכן ישעיה ל יד משמע שזה לשון של נהרות מים, ע פירוש המילה שבתרגום ירמיה לא ח"צ 30
 @.א שזה לשון של מחילות"לעיל סח ע

 ).מ"מ(י של הזכר "הם סוד נה 31
רץ נתראו לאברהם אחר המילה א נראו בא"ן וכן דרגין עילאין שהוא קול התור שהוא ז"הם ארגמ 32

 ).מ"מ(
 ).מ"מ(ה דידיה "ב דידה שהם תתאין לגבי נו"הם חו 33
 ).מ"מ(הוייתם ומציאותם  34
 )מ"מ(הארת החסדים בהם  35
 ).מ"מ(ן שתחת המלכות "הם ארגמ' פי 36
דזמורה , א"וכל זה ניתקן בכריתת הערלה מעל היסוד דז', הוא תיקון דעת שלה מכח יסוד שלו וכו 37

, ובהיות הערלה על יסוד. דאל אחר איסתרס, המותרות המעכבות שלא יפרח' רתת מן הכרם שהיא בחיהנכ
, לפי ששם אחיזה לחיצונים, שני ערלה' י שלו שהם איברי הזרע בסוד הפנימיות הם סתומים והם ג"אז נה

הנרמזים במלת מתגלים האורות , ת יש לו פדיון וכשזומרים הערלה"שלישי ת' שהיא כנגד ב' אבל שנה הד
לשון לא תזמור עת בא להכרית הקליפה חיצונית מן העולם המעכבים לבא רוב טובה ' פי). מ"מ(נראו 

מ "מק' כ נותן האילן פירות וע"כזמורה הנכרתת מהכרם כן הערלה מן המילה ואח' פירו). א"ד(בעולם 
 ).א"נ(ב "הרש. פירוש הכל

 ).מ"מ(ונתקן כתר דידה שאז מתגלה השליש העליון , זהו בסוד הפריעה 38
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  íìòðä ùøãî  
 ãéáòã]äéì) [àåää( ïî øá ãåáëä àñë   .הראשון מן פרט ,הכבוד כסא לו שעשה

îã÷äà  
 .בתורה עוסקו יושב היה אליעזר רבי

 מר במה ,לו ואמר עקיבא רבי אליו בא
 וכסא" שכתוב הזה בפסוק ,לו אמר .עוסק
 זה ,"לםיינח כבוד כסא" מהו ".לםיינח כבוד
 לבדו כבוד כסא לו שעשה אבינו יעקב
 הולך ה"והקב ,הצדיק נשמת לימוד לקבל
 וכשהנשמה ,וחדש חדש ראש בכל עמו

 שכינת של האספקלריה ודכב את רואה
 וזהו .ה"הקב לפני ומשתחוה מברכת ,רבונו

  ".'ה את נפשי ברכי" שכתוב

 éáø]øæòéìà) [øæòìà( éòì äåäå áéúé äåä 
 äéì øîà àáé÷ò éáø äéáâì àúà àúééøåàá
 áéúëã àø÷ éàäá äéì øîà øî ÷éñò à÷ éàîá

)ç á à ìàåîù ( àñë åäî íìéçðé ãåáë àñëå
íìéçðé ãåáë39é äæ  éñøë äéì ãéáòã åðéáà á÷ò

ïôìåà àìá÷ì éåãåçìá ø÷é40 àé÷éãöã àúîùð 
 àçøé ùéø ìëá äéîò ìéæà àåä êéøá àùãå÷å

àçøéå41 äàéøì÷ôñà ø÷é àúîùð éîç ãëå 
äéøàîã àúðéëù42 àùãå÷ éî÷ úãâñå úëøáî 

ää àåä êéøá" ã)à ã÷ íéìäú (åâå éùôð éëøá'  
 ,עליו עומד ה"הקב ,עקיבא רבי אמר

 גדלת אלהי 'ה" ואומרת פותחת והנשמה
 שאומר הסיום עד הפרשה כל ,"' וגומאד

 ,עקיבא רבי אמר ועוד ."' וגוחטאים יתמו"
 הגוף על אותו משבחת אלא ,בלבד זו ולא

 את נפשי ברכי" ואומר ,הזה בעולם שנשאר
 לנו מנין .הולך ה"והקב. "' וגוקרבי וכל 'ה

 'ה אליו וירא" שכתוב הזה מהפסוק ,זה
 ,"ממרא" זה מה .יעקב זה ,"ממרא ינובאל

 והוא ,מעדן עולמות מאתים שירש משום
  .כסא

 àáé÷ò éáø øîà]àåä êéøá àùãå÷[ íéà÷ 
åäé øîàå çúô àúîùðå éäåìò" úìãâ éäìà ä

åâå ãàî ' øîà÷ã àîåéñ ãò äùøôä ìë)äì íù (
åâå íéàèç åîúé'43 àã àìå àáé÷ò éáø øîà ãåòå 

åâ ìò äéì úçáùî àìà éåãåçìáàô44 øàúùàã 
 øîàå ïéã àîìòá)à â÷ íù ( úà éùôð éëøá

åäé"åâå éáø÷ ìëå ä 'ìéæà àåä êéøá àùãå÷å45 
 áéúëã àø÷ éàäî éàä ïì àðî)à çé úéùàøá (

åäé åéìà àøéå" åäî á÷òé äæ àøîî éðåìàá ä
ïãòî ïéîìò ïúàî ïéñçàã íåùî àøîî46 àåäå 

àñë47  

                                                           

ועל כן , ת"ד גג"וכן הוא בכאן שעל יעקב יש כחב,  הישיבה היא בשוקיים ועל הכסא נסמך כל הגוף39
ונקרא כסא הכבוד על שם האור היוצא , ס הכלים והאותיות"אחוריים שה' הוא מבחי' וכו. הויות' ז' הוא גי

 ).ז"רמ(אליו מן הלב 
ולכן הנשמות עולות עד כסא יקרו , שבו עצם התורה, ם יעקב זו היא נחלת הצדיקים בבית אביה40

כי בעלי , ס"דרכי פרד'  הכל לפי מדרגת שלימותה בכל ד'וכושהוא כעין הרב המלמד , להשתלם בתורתם
ס "אבל בעלי האמת שהיא מדת יעקב שמקבל מאבא שה,  יעקב שבעשיה וכן על דרך זהתהפשט ינחלו בבי

 ).ז"רמ (ן שלהם"ד האצילות בכל חלקי הנריעלו ע, עיקר המהימנותא עלאה
  ).ז"רמ (ואז הוא זמן התעלות הנפש לרוח, 'וכו, א" כי אז יוסיף ביעקב הארה חדשה מיסודות או41
 ועוד יכוין ביקר אספקלריא ' וכו שהיא שכינתא דמאריהמא הוא אור יסוד אבא המאיר במלכות אי42

 ).ז"רמ(ס אספקלריא המאירה "וה, שי דסיהראא הנקראים תרי רי"ה דז"לאור החסדים המתגלים בנ
א מאירים עליו ולפי שאז הוא "א ואז יסודות או"ח עולה יעקב עד כתר ז"רומז למה שנודע שבמוסף ר 43

שמורה תוספת אור והשגחה בכל העולם ומסיים ' אלהי גדלת מאד וכו' תכלית גדולתו משבחת הנשמה ה
ר אבל "ית היא מן החזה ולמטה ששם שורש עץ הדעת טומפני שמדריגת יעקב התמיד' יתמו חטאים וכו

 ).ז"רמ(כשהוא מתגדל אז כולו טוב יתמו 
ח ואז נוסף אור לאותו הבל דגרמי והוא "ס פקידת הנפש את גופה בכל ר"משבחת ליה על גופא ה 44

 ).ז"רמ(חילוץ עצמות 
ט "אינו כשל שבתות ויאזיל הוא מפני שאין אותו האור הנוסף ליעקב וגדולתו אלא בשעת תפילה ו 45

 ).ז"רמ(שמתקיימת תוספת אורם כל היום ולכן מותר להניח תפילין אחר תפילה והבן זה 
ש "ה וז"ג ד"וכן דף יב ע, )ג"ב לד ע"ה ח"דע(ה ומהאי "ב ד"צ יב ע"א על ספד"ב ובהגר"לקמן קכד ע' עי 46

 .תיד לבאלע' ור, להנהגת הזמני' ר, א"מאות היורדים לז'  כלומר מתוך הד–האלף 
 . )ז"רמ(א " אור אותם האחוריים הוא הנעשה פרצוף יעקב הנקרא כס47
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 בגימטריא ממרא ,יצחק רבי אמר
 של מאתים ואה ,ואחת שמונים מאתים

 ,"פריו את טריםולנ ומאתים" שכתוב ,עדן
 נקרא ולכן .כסא שהוא ואחת ושמונים

 זה שם ועל ,"ממרא ניובאל 'ה אליו וירא"
 זה מה ,יהודה רבי אמר". ממרא" נקרא

 שכתוב זהו ,וחכ לומר רצונו ,"ניובאל"
 זהו ,"האהל פתח שבוי והוא". "יעקב אביר"

  ."' וגואהלךב יגור מי 'ה" שכתוב

 ïúàî àéøèîéâá àøîî ÷çöé éáø øîà
 ïúàî äåä ãçå ïéðîúå]ïãòã[ áéúëã )áé ç øéù (

 àåäã ãçå ïéðîúå åéøô úà íéøèåðì íéúàîå
àñë åäé åéìà àøéå éø÷úà êë ïéâáå" éðåìàá ä

àø÷ð àã íåù ìòå àøîî)ú( éáø øîà àøîî 
ø éðåìàá åäî äãåäé"ää éåô÷åú ì" ã) úéùàøá

ãë èî (áàáùåé àåäå á÷òé øé48 ìäàä çúô 
ää" ã)à åè íéìäú (åäé"åâå êìäàá øåâé éî ä'  

  äøåú éøúñ  
 , הצבעבאותו לעמוד יכול ולא .המאירה

 ועל .העין תימתבס מאיר זהר שרואה רק
 היתה 'ה ויד( ,"'ה יד עלי היתה" כתוב זה
 נפרדים וכולם ".חזקה עלי 'ה ויד" )ליא
 העליון ןהנאמ למשה פרט ,האמת נביאיל

 נראה שלא במה למעלה להסתכל שזכה
  ."' וגומשה עבדי כן לא" כתוב עליו .כלל

á àîéé÷ì ìéëé àìå àøäðãä ïååâ àåä]øá[ 
)ë(àðéòã åîéúñá àøäðî øäåæ éæçã49 àã ìòå 

 áéúë)à æì ìà÷æçé (åäé ãé éìò äúéä" ä) âì íù
áë ()éåä ãéå"éìà äúéä ä) (ãé â íù (]åäé ãéå" ä

ä÷æç éìò[  ïùøôúî åäìëåì øá èåù÷ éàéáð
 àìéòì àìëúñàì äëæã äàìò àðîéäî äùî

 áéúë äéìò ììë éæçúà àìã äîá)æ áé øáãîá (
åâå äùî éãáò ïë àì'  

 וליא ונתגלתה נראתה ,"אליו וירא"
 ,וך אותן דרגות שהתחברו בצדות השכינה

 , גבריאל לצד שמאל,מיכאל לצד ימין
 זה ועל .לאחור ל אוריא,רפאל לפנים

מבוסמים  באלונים השכינה עליו נגלתה
 להראות כדי ,העולם של הללו )צלמים(

 השוהקד )ראשון שםור( ברית לפניהם
 והוא. "האמונה בסוד העולם בכל שהיתה

 זה ,"האהל פתח" זה מה ".האהל פתח שבוי
כחום " .האמונה סוד ,ברית שנקרא המקום

 כחה ,אברהם בו שנדבק הסוד זה ,"היום
  פתח" .שלו הדרגה ,ןהימי צד של

åéìà àøéå50 åâ àúðéëù äéì éìâúàå éæçúà 
àëéî éåøèñá åøáçúàã ïéâøã ïåðéà" øèñì ì

àéøáâ àðéîé"àìàîù øèñì ì51àôø " àî÷ì ì
àéøåà" äéìò àéìâúà àã ìòå àøåçàì ì

 éðäá àúðéëù1) ïéîñåá éðåìà>ð"ïéîìåö à <
 ïéâá àîìòã>äàæçàì <)äàæçúàì( >åäééî÷ <
äàîã÷ úéøá àùéã÷ åîéùø ]àîìò ìëá äåäã [

àúåðîéäîã àæøá] ( ïéâá àîìòã ïéîìåö
úéøá åäééî÷ äàæçàì[ ìäàä çúô áùåé àåäå 

úéøá éø÷àã øúà àã ìäàä çúô ïàî52 àæø 
íåéä íåçë àúåðîéäîã53 äéá ÷áãúàã àæø àã 

 äéìéã àâøã àðéîéã àøèñã àô÷åú íäøáà
çúô  

  çö/à  
  øäæ  

                                                           

 ).ז"רמ (השמים כסאי) א, ישעיה סו(ה "ד כי הרקיע נקרא כסא כמש"נלע,  ואומרו יושב48
במחשבה שמתעורר באדם כשסותם עיניו ואז פועל כח השכליי יותר מבעת שעיניו פתוחות שמבלבל  49

סוד שלו הוא מבואר בתקונים בכמה מקומות ענין סתימו דעיינין ופתיחו פ ה"ע. אותו ראות הגשמיי
  ).א"ד(דעיינין 

  ).א"ד(תקונים כח  50
 ).א"נ(מ "א. ש"לא משמע הכי ע] ב"דף קיח ע[ולקמן פרשה במדבר רכח  51
 ).מ"מ(מלכות  52
 )מ"מ(ל שהשיג המלכות כמו שהשיג לחסד שהוא חום היום "ור, הוא חסד' פי, כחום היום 53
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 ,נשמע קול ואותו ,הכל של פנימי אותו
 לה ועושה רֵבלָד רַבַד שגוזר קול וזה

  .שלמות

àìëã äàîéðô àåää54òîùð ìå÷ àåääå 55 
 ìå÷ àãå]øæâã) [øæâúàã(äìî 56 àììîì ]ãáòå [

)ãéáòå(åîéìù äì   
 היתה לא אברהם נמולטרם ש ,בא וראה

 כיון .שאמרנו כפי הזו הדרגה אלא עליו
 ,"'ה אליו וירא" ,כתוב מה שנמול )אחר(

 ,םהאבר אל 'ה וירא כתוב לא שהרי ,ילמ
 יותר כאן השבח מה אז ,םהלאבר שאם

 אל 'ה וירא שכתוב נמולטרם ש מבהתחלה
 אליו וירא" ,הוא סתום סוד אלא .אברם

 שלא מה עמו שדברה דרגה לאותה ,"'ה
 שכעת ,נמולטרם ש לזה דםומק היה

 .עמו בריכשד בדבור והתחבר הקול התגלה
 להיג ולא "והוא" ,"הלוהא פתח שבוי והוא"

 שאחר החכמה את להיג כאן אלא ,מי
 על שרויות הדרגות כל אברהם שנמול
  .הזו התחתונה הדרגה

øæâúà àì ãòã éæç àú57 äåä àì íäøáà 
]äéìò) [äéîò(àâøã éàä àìà 58  ïøîàãë] ïåéë

øæâúàã[) øúáì ( áéúë äî)à çé úéùàøá ( àøéå
åäé åéìà"åäé àøéå áéúë àì àäã ïàîì ä" ä ìà

 øéúé àëä àçáù éàî íøáàì éàã íøáà
]àúéîã÷áî) [àúéîã÷î( áéúëã øæâúà àì ãò 
)æ áé úéùàøá (åäé àøéå" àæø àìà íøáà ìà ä

åäéà àîéúñ59åäé åéìà àøéå " àâøã àåääì ä
 àì ãò àðã úîã÷î äåä àìã äî äéîò ìéìîã

ìå÷ éìâúà àúùäã øæâúà60 øåáãá øáçúàå 
 çúô áùåé àåäå äéîò ìéìî ãë àìå àåäå ìäàä

ïàî éìâ61 ïéâøã åäìëã àúîëç éìâ àëä àìà 
íäøáà øæâúàã øúá äàúú àâøã éàä ìò åøù  

 הסוד זהו ,"'ה אליו וירא" ,בא וראה
 ומתגלה בוריבד שהתחבר שנשמע שקול

 העולם זהו ,"האהל פתח שבוי והוא" .בו
 ,"היוםכחום " .עליו להאיר מדושע העליון
 נדבק אברהםש הדרגה ,הימין הואר שהרי

 בשעה ,"היוםכחום " ,אחר דבר .בו
 זה של בתשוקה לדרגה דרגה שמתקרבת

åäé åéìà àøéå éæç àú" ìå÷ã àæø àåä àã ä
øåáãá øáçúàã òîúùàã)à( àåäå äéá éìâúàå 

ìäàä çúô áùåé62 íéà÷ã äàìò àîìò àã 
äéìò àøäðàì63 øéäðúà àäã íåéä íåçë 

àðéîé64 )á(÷áãúà íäøáàã àâøã øáã äéá 

                                                           

א היו "ק דז"פ שדרגין עילאין שהם ו"והכוונה כי קודם המילה אע, א שנתראה במלכות"הוא ז' פי 54
, מ אברהם לא היה רואה רק המלכות לבדה"מ, ן היו מרכבה אליה"בתוך המלכות ודרגין תתאין שהם ארגמ

  ).א"ד(ב "דף נ ע). מ"מ(ואחר המילה נתגלו לו כולם 
להיות שאז רחל מאירה מבחינות עליונות שאין שם שום אחיזה רחל מקבלת אור מן ההוא פנימאה  55

כ בבחינתה מהחזה ולמטה "משא. ואין לזרים חלק בה, ש בארצנו בארץ שהיא מיוחדת לנו"וז, לחיצונים
 ).מ"מ(כ אמר בארצנו "ר ולכן בתחלה אמר בארץ ואח"ששם עץ הדעת טו

עוד כמו שיש מילה ביסוד שהוא ענין כריתה ו, מ"דצח' בחי' חי מדבר הוא באבא כנודע מדד' בחי' פי 56
כך ברית הלשון הוא סוד זווג עליון בסוד , וכמו שברית המעור הוא סוד זווג תחתון, גם הדיבור הוא כך

 ).מ"מ(' דיבור נוק, קול דכר, ב"חו' ק בחי"ה וגיכ"אחע
המלכות אברם הוא בסוד סיתום החסדים ואל היה משיג אלא מן המדריגה התחתונה שהיא מן  57

 ).מ"מ(והוא סוד מחזה דאיהו תרגום , א"בהיותה אחרוי ז
דרגין עלאין הם ' ופי, ם"אבר' י גימ"שהוא סוד נה, כל עוד שלא נימול אברהם היה בסוד חיצוניות 58

ב "כח ע). מ"מ(והטעם מפני שהערלה היתה מונעת גילוי החסדים והגדלות ' לא הוו קיימי וכו, ד"ת חב"חג
 ).הערת הזוהר(

 ).מ"מ(גילוי סיוד אבא שהוא יסוד הסתום והפנימי ' פי 59
ס "ס קול ונתחבר בדיבור שה"עכשיו נגלה הפנימיות שה' וכו' והלא גם קודם שנימול כתיב וירא ה 60

שמתחילה היה רואה כמשל החרש שאין בו כח לשמוע הברת הקול אלא מסתכל בעקימת , חיצוניות
 ).מ"מ(ח שומע את הקול ממש אבל הפק, השפתיים ומבין מה שאומרים לו

 ).מ"מ(עצמו ' רומז לה" אליו"' עכשיו שפי 61
שהוא הכתר יושב , "והוא"א יתעלה יסוד איאמ עד הכתר והיינו "כשנתגלו כל החסדים עד ראש ז 62

 ).מ"מ(פתח האהל הוא יסוד אימא 
 ).מ"מ(עליה דייקא עליה דלא אמר ביה כי הכוונה על הכתר שהוא עליו  63
שכולו הזהיר מאור החסדים כי אור יסדו אימא , היום' א הנק"ת וגדולת החסדים בכל הזהוא האר 64

 ).מ"מ(שהוא עלמא עילאה נתעלה עד הכתר 
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àâøã áéø÷úàã àúòùá íåéä íåçë øçà   .זה כנגד
àã ìá÷ì àãã àúáåàéúá àâøãì  

  íìòðä ùøãî  
 יראי לכם וזרחה" שכתוב ,"היוםכחום "
  ".בכנפיה ומרפא צדקה שמש שמי

 áéúëã íåéä íåçë)ë â éëàìî ( íëì äçøæå
éàøé65äéôðëá àôøîå ä÷ãö ùîù éîù 66  

 שעה באותה ,זכאי בן יוחנן רבי אמר
 ,האבות ששומעים ומשום ,ה"קבה הלך

 ,אליו הולך ה"שהקב ,יצחק אברהם
 לו ולהקדים עמם ללכת מיעקב תובעים

 שכתוב ממה ,עליו עומדים והם ,שלום
 אנשים שלשה והנה וירא עיניו וישא"

 )שעומדים( אנשים שלשה ,"עליו נצבים
 ויעקב יצחק אברהם ,האבות אלו

 טובים מעשים וראו עליו שעומדים
 לקראתם וירץ וירא" ).שעושים) (שעשה(

 שראה משום ,"ארצה וישתחו האהל מפתח
 כן על" שכתוב זהו .עמם הכבוד שכינת
  ).האבות הן אלו( "אהבוך עלמות

àúòù àéääá éàëæ ïá ïðçåé ïáø øîà67 ìéæà 
àåä êéøá àùãå÷68 àúäáà ïéòîùã ïéâáå 

äéáâì ìéæà àåä êéøá àùãå÷ã ÷çöéå íäøáà69 
æéîì á÷òé ïî ïéòáú äéì àîã÷àìå ïåäîò ì

íìù70 äéåìò ïéîéé÷ ïåðéàå ]î[ áéúëã éàî
)á çé úéùàøá ( äùìù äðäå àøéå åéðéò àùéå

 íéùðà äùìù åéìò íéáöð íéùðà)]ð"à [
ïéîéé÷ã ( á÷òéå ÷çöé íäøáà àúäáà ïéìà

ïéáè ïéãáåò åîçå éäåìò ïéîéé÷ã ãáòãé àøéå 
 äöøà åçúùéå ìäàä çúôî íúàø÷ì õøéå

 éîçã íåùîää ïåäîò àø÷é úðéëù" ã)â à øéù (
 êåáäà úåîìò ïë ìò)]ð"à [úåáàä ïä åìà(  

 ,"ממרא באלוני 'ה אליו וירא" ,אחר דבר
 פטירתו בשעת הזה בפסוק פתחו רבותינו

 בשעת ,יהודה רבי אמר ,ששנינו ,אדם של
 ,הגדול הדין יום הוא אדם של פטירתו

 נפטר ולא .הגוף מן מתפרדת שהנשמה
 .השכינה את שרואה עד לםהעו מן אדם
 ".וחי האדם יראני לא כי" שכתוב זהו

 השרת מלאכי שלשה השכינה עם ובאים
 וירא" שכתוב זהו .צדיק של נשמתו לקבל
  ."' וגו'ה אליו

øçà øáã71åäé åéìà àøéå " àøîî éðåìàá ä
)à çé úéùàøá ( úòùá àø÷ éàäá éçúô ïðáø

 úòùá äãåäé éáø øîà àéðúã íãà ìù åúøéèô
èô äîùðäù ìåãâä ïéãä íåé àåä íãà ìù åúøé

 ãò íìåòä ïî íãà øèôð àìå óåâä ïî úãøôúî
ää äðéëùä úà äàåøù" ã)ë âì úåîù ( àì éë

 äùìù äðéëùä íò ïéàáå éçå íãàä éðàøé
ää ÷éãö ìù åúîùð ìá÷ì úøùä éëàìî" ã

åäé åéìà àøéå"åâå ä'  
ãéøôäì øåðúë øòåáä ïéãä íåé äæ íåéä íåçë  כתנור הבוער הדין יום זה ,"היוםכחום "

                                                           

 ).יהל אור(ב "א ע"ב וי"בראשית ז ע' ש בפ”יראה היא הפתח כמ 65
 ,שמשא יקירא' וכורפאל נקרא ' וכו, ם שבדעת" ברקיע הזה יש בחינת ארבע חיות הקדש שהם חגת66

והם שני כנפי השמש , ל"ומרפא מרפא, ל שהוא דין וצדק יהפך לצדקה"ואז בוא' וכו, מפני שמאיר במזרח
 ).ז"רמ (הזאת
 ).ז"רמ ( שהנשמה מתעלה67
 . ה"ס אלקות קרי ליה קב"ומפני שכל אור אצילות ה, ' וכוס אור מלכות אצילות המאיר בעשיה" ה68
 והוא סוד חוט , ממנו נמשך עמודא חדא,ד הדעתבזה הרקיע שהוא סו: ח שער מג פרק ג"ע' עי 69

 ומשם , ונמשך עד קרקע הגן היא מלכות,יסוד שבו שהוא פתחא אמצעיתא' השדרה היורד מן הדעת מבחי
 וכפי ,גוונין אילין'  ג,ת" הכלול מחג, כי היסוד קשת איקרי,גווני קשת'  ובו ג.עולין ויורדין הנשמות תדיר

ת "נהורין מחג'  אז מתגלין ג, ובעת הזווג שהוא בריש ירחא ובשבת.הגווניןמאותן ' שורש הנשמה עולה בא
נ אל זה הרקיע " ואז עולין בו הנשמות בסוד מ.גוונין דבההוא קשת שהוא העמוד'  ונגלין להאיר בג,שבדעת

ת "ולזה ירמוז הליכת האבות שהם חג. כ"ע, ד ומאירין ומתענגים שם" ומשם מקבלים טפת מ,דעת דנוקבא
ג שהם אברהם "כלומר שנכללים ח, ס יעקב לכן שואלים ממנו שיבא עמהם"ולפי שכללות הדעת ה, עתשבד

 . )ז"רמ (ת שהוא יעקב"בת, ויצחק
 ). ז"רמ(וכל שלום הוא בקו האמצעי , ס הארתם המתגלה שם להאיר את הנשמה" ה70
מר צרח שם ' דול כוהג' יום ה) צפניה א יד(ש ”ל באלוני תוקפא הו איום הדין החזק מאד כמ"ור 71
  ).יהל אור(שהוא פתח הגוף שנקרא אהל ' ל והוא ישוב פתח האהל בבית הבליעה וכו"ור, גבור



úéùàøá 

9 

 עיניו וישא. "הגוף מן הנשמה את להפריד
 המבקרים ,"אנשים שלשה והנה וירא

 .בפיו עליהם מודה והוא ,שעשה מה מעשיו
 הגוף מן יוצאת ,כך רואה שהנשמה וכיון

 עד שם ועומדת ,הבליעה בית פתח עד
 בעולם עמה הגוף שעשה מה כל שמתודה

 שמחה היא הצדיק נשמת ואז .הזה
 אמר ,ששנינו .פקדונה על ושמחה במעשיה

 אימתי מתאוה צדיק של נשמתו ,יצחק רבי
 כדי הבל שהוא הזה העולם מן תצא

  .הבא בעולם להתענג

 äùìù äðäå àøéå åéðéò àùéå óåâä ïî äîùðä
 äãåî àåäå äùòù äî åéùòî íéø÷áîä íéùðà
 ïî úàöåé êë äàåø äîùðäù ïåéëå åéôá íäéìò

ò óåâä ãò íù úãîåòå äòéìáä úéá çúô ã
 äæä íìåòá äîò óåâä äùòù äî ìë äãåúîù

÷éãöä úîùð æàå72 äçîùå äéùòîá äçîù àéä 
úîùð ÷çöé éáø øîà àðàúã äðåã÷ô ìòà ìù 

 íìåòä ïî àöú éúîéà äåàúî ÷éãö]äæä[ àåäù 
àáä íìåòá âðòúäì éãë ìáä  

 אליעזר רבי כשחלה ,רבותינו שנו
 והושיב ,היה שבת ערב יום אותו ,הגדול
 לו מגלה והיה ,בנו הורקנוס את לימינו

 דבר מקבל היה לא והוא ,ונסתרותעמוקות 
 כיון .היה בדעתו רףומטכש שחשב ,בדעתו
 בליק ,עליו שבתימתי אביו שדעת שראה
. עליונים סודות ותשע שמונים מאה ממנו

 במים שמתערבים שיש לאבני כשהגיע
 .לומר פסקו אליעזר רבי בכה ,העליונים

 .למה ,אבא ,לו אמר .בני שם דועמ ,אמר
 מן עבורל ממהר שאני רואה אני ,לו אמר

 שתעלה לאמך רוואמ לך ,לו אמר .העולם
 ואחר ,עליון למקום שליתפילין ה את

 כדי לכאן ואבא ,העולם מן שאסתלק
 קרובים שהם ,תבכו לא .אותם לראות

 לא אדם בני ודעת ,תחתונים ולא עליונים
  משיגה

 àåää ìåãâä øæòéìà éáø äìçùë ïðáø åðú
äåä úáù áøò àîåé73 ñåð÷øåä äéðéîéì áéúåàå 

 àåäå àúøúñîå àú÷éîò äéì éìâî äåäå äéøá
ìî äéúòãá ìá÷î äåä àìàéé áéùçã ë óøåèî

 éåáàã àúòãã àîçã ïåéë äåä äéúòãá
 äòùúå ïéðîúå äàî äéðî ìéá÷ éåìò àáùéúî

ã ùéù éðáàì àèî ãë ïéàìò ïéæø àéîá éáøòúî
 íå÷ øîà øîéîì ÷ñôå øæòéìà éáø äëá äàìò

à éøá íúä"ì] éáø[ øîà äîì àáà ]äéì[ àðéæç 
àîìò ïî óìç úéçåàã74 àîéàå ìéæ äéì øîà 

 ÷ìúñúã êîàì]éàìôú) [éâìôú(ò øúàá é àì
 àîìò ïî ÷ìúñàã øúáå]éúéàå) [éúàå( àëä 

 àìå ïéàìò ïéáéø÷ ïåðéàã éëáú àì ïåäì éîçîì
ïéàúúòãé àì ùð øáã àúòãå   

  çö/á  
  øäæ  
 נמולטרם ש ,אבא רבי אמר ".אליו וירא"

 הכל ,שנמול כיון .אטום היה ,אברהם
 שכינה עליו ושרתה, )אליו( התגלה

 øæâúà àì ãò àáà éáø øîà åéìà àøéå
íéèà äåä íäøáà75àìë éìâúà øæâúàã ïåéë 76 

åîéìùá àúðéëù äéìò àøùå77åàé à÷ãë ú78  

                                                                                                                                                                                     

י אם נא "ויאמר אדנ, ארץ החיים ארצה לארץ, וישתחו ארצה לקראת השכינה', ל זהו וירא וירץ כו"ר 72
ש צדק לפניו "כמ, קומועד שמוליכתו למ, אז אין שכינה מסתלקת מאצלו, ש אם הוא זוכה"כמ, מצאתי

ג שמוכרח לראות השכינה בין "אע, ו רשע הוא"ואם ח. 'מה יפו פעמיך בנעלים כו, יהלך וישם לדרך פעמיו
ויוציאה כפיטורי בפי , ואז מצער אותו המלאך המות מאד, מ השכינה מסתלקת תיכף"מ, צדיק בין רשע

, ש הצדיק אל נא תעבור מעל עבדך"וז, יקהאבל בצדיק כשהשכינה לפניו יוציאה בנש, )א"ברכות ח ע(ושט 
  ).יהל אור(ולכן נאמר כאן שם אדני שהוא השכינה כידוע 

הרי הוא , של שיעור קומת האדם) י"מתוך נרנח(והוא בחינת יחידה , יום המיתה הוא תכלית האדם 73
מים (ל ימי חייו ולכן השגתו ביום זה גדולה יותר ממה שיכול היה להשיג בכ.  מלכות של העולם העליון'בחי

 ).אדירים ג
 ).א"ד(ב למדרגה העליונה "שתמהר להיות עבר וחלף מן העולם ותעלה בעוה 74
 חסדים היו סתומים כנודע מענין הערלה' שהרי כל שערי בינה שהם הה,  נבואתו היתה סתומה75

 .א"ב לו ע"לקמן ח' עי. )ז"רמ(
 . )ז"רמ (דאברהם' והוא ה, חסדים'  נתגלו כל הה76
, שאברהם זכה לשריית שכינה עליו בגילוי גמור, דהא בהא תליא, וירא אליו אל אברהם'  פי הוא77

 ).ז"רמ(דהיינו בשלימו 
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   .כראוי בשלמות
 ,"האהל פתח ישב והוא" ,בא וראה

 על ששורה העליון העולם זהו "והוא"
 ,"היוםכחום " ,אימתי .הזה התחתון עולם
. בו שישרה אחד צדיק של שתשוקתו בזמן
 אנשים שלשה והנה וירא עיניו וישא" ,מיד

 ,אלו אנשים שלשה הם מי ,"עליו נצבים
 הדרגה על שעומדים ,ויעקב יצחק אברהם

  ומהם ,הזו

ìäàä çúô áùåé àåäå éæç àú79 ) úéùàøá
à çé ( àîìò éàä ìò éøùã äàìò àîìò àã àåäå

 àúáåàéúã àðîæá íåéä íåçë éúîéà äàúú
 ÷éãö ãçã]éøùéîì) [éøùã( ãéî äéá ) úéùàøá

á çé ( íéùðà äùìù äðäå àøéå åéðéò àùéå
åéìò íéáöð80 ïéìà íéùðà äùìù ïåðéà ïàî 

á÷òéå ÷çöé íäøáà81ò éîéé÷ã  àâøã éàäã äéì
åäééðîå82  

  àúôñåú  
 למה ".ממרא באלוני 'ה אליו וירא"

 אלא ,אחר במקום ולא "ממראבאלוני "
 .שלו המילה ברית על עצה לו שנתן משום
 הלך ,להמול לאברהם ה"הקב שאמר בשעה

 ,ענר לו אמר .חבריו עם להמלך אברהם
. לעצמך מעיק ואתה ,שנה תשעים בן אתה
 שזרקו היום את הזכרת ,ממרא לו אמר
 ואותו ,האש כבשן לתוך הכשדים אותך
 רעב ויהי" שכתוב ,העולם על שעבר רעב

 מלכים ואותם ,"מצרימה אברם וירד בארץ
 ה"והקב ,אותם והכית אחריהם שרדפו

 לך לעשות איש יכל ולא מהכל אותך הציל
 לו אמר .רבונך מצות את ועשה קום .רע

 ,להמול עצה לו נתת אתה ,ממרא ,ה"הקב

åäé åéìà àøéå" àøîî éðåìàá ä) çé úéùàøá
à ( àìà àøçà øúàá àìå àøîî éðåìàá éàîà

äéìéã àîéé÷ã åøéæâ ìò àèéò äéì áéäéã ïéâá83 
á÷ øîàã àúòùá" ìæà øæâîì íäøáàì ä

øðò äéì øîà éåøáç íò êìîéì íäøáà84 úðà 
áà êîøâ ÷éòî úàå ïéðù ïéòùú ï" àøîî ì

 àøåðã ïåúàá éàãùë êì åîøã àîåé úøëã
 áéúëã àîìò ìò øáòã àðôë àåääå) úéùàøá

é áé ( ïåðéàå äîéøöî íøáà ãøéå õøàá áòø éäéå
á÷å ïåäúé úéçîå ïåäéøúá úôãøã ïéëìî" ä

 ùéá êì ãáòîì ùð øá ìéëé àìå àìëî êðéáæù
à êøîã àãå÷ô ãéáò íå÷" ìá÷" úðà àøîî ä

                                                                                                                                                                                     

לא ' דהיינו שה, וזה במה שהחמיר על עצמו במה שלא נצטווה,  שגרם גילוי החסדים בשלימות גדול78
ג קסג "ח' עי, )ז"רמ ('ש התוס"כמ, והוא קיים גם הפריעה, )ב"עעא (צווהו אלא על המילה כדאיתא ביבמות 

 . ב"ע
ואז ,  מתעלה לדעת בפריעהמאכי יסוד אי,  עיקר גילוי זה וכוחו הוא בקו האמצעי מן הדעת עד היסוד79

הוא דעת שהוא הפתח , יושב פתח האהל. עלמא עילאה, מא יסוד אי"והוא"וזהו , כל החסדים יורדים ליסוד
 .)ז"רמ (ת שבדעת"הם חג', לשה אנשים וגוש' מיד וישא עיניו וגו. 'ק דזעיר וכו"לו

 ).ז"רמ (ל כשנגלה אליו תיאובתא דצדיק הוא נשא עיניו אל מקור התיאובתא וראה שלשה אנשים" ר80
 ).ז"רמ (ת שבדעת הם נקראים אברהם יצחק ויעקב" חג81
הוא ואז כתר רחל , 'וכוס כתר מלכות המתעלה עד הדעת כשמתגלה יסוד אמא בגילוי כל החסדים " ה82

שכתר רחל שסתמה אהל , כשהוא בערך מדרגה זו שהיא מעלה גדולה' פי, ש עליה דהאי דרגא"וז, עולה שם
 ).ז"רמ (ועולה ללאה ופתוח לדעת זעיר שהוא הפתח למוחין שלו ושם יסוד אמא שהוא פתח שלה

שהם , ה"ר ע"שעולה כמנין פ, היה ממרא שהוא סוד הגבורות,  מי שנתן עצה לאברהם לימול83
כי החסד עילאה , ובהיות אברהם ערל אי אפשר להזדווג. אשר מבקשים הזווג והמיתוק, הגבורות

, רעים היו לאברהם' כי ג, והוא. לזה נתן לו עצה שימול, כשמגיע לערלה מסתלק, כשמתגלה בפום אמה
, י"קרא שדל הוא יסוד שנ"אשכו. ר"ך כמנין ענ"והם ש, ר הם הגבורות של זעיר"ענ. והם ענר אשכול וממרא

ם עולה "י וד"כ שד"א, ם כמו שידעת"ה עולה ד"שריבוע אהי, ה של אימא"ומוריד החסדים שהם בתוך אהי
כי , לזה לא נתנו עצה לימול. י הזווג"אינם מתמתקים ע, ואלו השנים שהם ענר ואשכול. 'וכו. ל"אשכו' בגי

היה , כי כל עוד שהיה ערל. עצה נתן לו ,ז הזווג"אבל ממרא שעיקר המתקתו עי, אין להם בזה תועלת
שעתה שנתגלה , לומר. 'ש וירא אליו ה"וז. ולכן נתן לו עצה לימול, ולא היה מתמתק. מסתלק ממנו החסד
ופירוש . באלוני, ובמה נתגלה. נתגלה לו השכינה לקבל החסדים, בסיבת המילה שמל, החסד בפומא דאמא

הם , גבורות הנקבה[ר "א שעולים פ"שהם ממר, תוזהו שנתגלה אליו בתוקף הגבורו, אילון הוא תוקף
 ).ח"יפספר הליקוטים וירא  (י הזווג"לימתק ע', כמו שפי] ר"פ' שהם בגי, ך"אותיות מנצפ

הערת (ק ולא חשב הפרט "ש בתוה"ט כמ"שנה ואולם גם יותר שהם צ' ל כבר עברו עליך צ"אולי ר 84
 ).זוהר
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 .שלך בפלטרין אלא עליו מתגלה איני חייך
  ".ממראבאלוני " שכתוב וזהו

 éìâúî àðà úéì êééç øæâîì àèéò äéì úáäé
ää êìéã ïéøèìôá àìà äéìò" ã)à çé íù (

àøîî éðåìàá  
  íìòðä ùøãî  

 חכמי נכנסו ,יושבים שהיו בעוד. אותם
 באו שלא על אותם וקלל ,ולבקר הדור

 יותר שמושה גדולה ,ששנינו ,אותו לשמש
 ,לו אמר ,עקיבא רבי שבא עד .מודהימל
 אותי לשמש באת לא למה ,עקיבא ,קיבאע
  ).להצרף העת באה שהרי(

 ø÷áîì àøã éîéëç åìàò éáúé ååäã ãò åäá
 åäì èéìåà äéì]ìò[äéì àùîùì åúà àìã 85 

 àúàã ãò äãåîéìî øúåé äùåîù äìåãâ ïðéðúã
 àì äîì àáé÷ò àáé÷ò äéì øîà àáé÷ò éáø

 éì àùîùì úéúà)]ð"à [ àúò àúà àäã
àôøöàì (  

 רתח .פנאי לי היה לא ,רבי ,לו אמר
 מיתת תמות אם עליך האתמה ,ואמר
. מכולם קשה תהיה שמיתתו קללו .עצמך
 אותי תלמד ,רבי ,לו ואמר עקיבא רבי בכה

 במעשה פיו פתח אליעזר רבי .תורה
 .שניהם את והקיפה אש באה .מרכבה

 ראויים אנו שאין מזה נשמע ,חכמים אמרו
 וישבו וןהחיצ לפתח יצאו .לכך וכדאים

 מדיול. הלכה והאש שהיה מה היה .שם
 ,פסוקות הלכות מאות שלש עזה בבהרת

 טעמים עשר וששה מאתים אותו מדיול
 רבי עיני והיו ,השירים שיר פסוקי של

 האש וחזרה ,דמעות זולגות עקיבא
   .כבתחלה

 øîà çúøà éàðô éì äåä àì éáø äéì øîà
 äééèì êîöò úúéî úåîú éà êìò ääîúà

>àäéã <)àäã(äéúúéî ïåäìëî äù÷ 86 ]äëá [
)éëá( àáé÷ò éáø ]å[ éì óéìåà éáø äéì øîà

 äùòîá øæòéìà éáø äéîåô çúôà àúééøåà
ïåäéåøúì øçñàå àùà àúà äáëøî87 åøîà 

ïééæç ïðà úéìã äðéî òîù àéîéëç88 êëì ïéàãëå 
 äåäã äî äåä ïîú åáéúéå àøáã àçúôì å÷ôð

 úìú äæò úøäáá óéìåàå àùà ìæàå äàî
úå÷åñô úåëìä89 äéì óéìåà ]éø"å90[ íéîòè 

 àáé÷ò éáøã éåðéò ååäå íéøéùä øéùã é÷åñôã
ë àùà øæçúàå àéî ïéúçðãàúéîã÷  

 באשישות סמכוני "זה לפסוק כשהגיע
 רבי ,"אני אהבה חולת כי בתפוחים רפדוני
 בבכיה קולו והרים ,לסבול יכל לא עקיבא

 השכינה מיראת מדבר היה ולא, הוגע
 וסודות עמוקות כל לו הורה. שם תהשהי

 והשביעו ,השירים בשיר שהיו עליונים
 ,ממנו פסוק בשום ישתמש שלא שבועה

 ,ה לא יחריב את העולם בגללו"שהקב כדי

 à÷åñô éàäì àèî ãë)ä á øéù ( éðåëîñ
 éðà äáäà úìåç éë íéçåôúá éðåãôø úåùéùàá

ìáñîì ìéëé àì äéì÷ íéøàå àáé÷ò éáø 
éòâå àúééëáá91 åìéçãî ììîî äåä àìå 

 ïéæøå àú÷éîò ìë äéì éøåà ïîú úåäã àúðéëùã
 äéì éîåàå íéøéùä øéùá äéá äåäã ïéàìò
 éë äéðî ÷åñô ãç íåùá ùîúùéì àìã äàîåà

                                                           

 .א היה בנידוי"שר, אמות' א שישבו בריחוק ד"סנהדרין סח ע' עי 85
פשוטה ' כפופה וך' הוא עושה שני זווגים אלו שהם כ' המוסר עצמו על קידוש ה: ג"כ מח ע"שעה' עי 86

ע נכנס בשלום "ס שאמרו על ר"כך עלה במחשבה וז' ע שנהרג על קידוש ה"ה על ר"ולפיכך נאמר למרע
 .ויצא בשלום תרי שלומות לעילא ותתא

והיו מוסרים אותו זה , האירו בתורתינו שמשו בו בזה השם הגדול וכל החכמים אנשי השם אשר 87
ומסרו לשת ושת עשה עליו ספרים לאין , ימים רבים לדעת חכמה ושכל, הראשון שמש בו אדם. 'וכו, לזה

והלל ושמאי מסרוהו ליונתן בן ' וכו. וסידר כל סידורי המרכבה על תכונת השם הזה, חקר לרוב חכמתו
ורבי אליעזר , ואלו מסרוהו לרבי אליעזר הגדול, ואלו ירדו לעומקו כפי השגתם,  בן זכאיעוזיאל ולרבי יוחנן

 ).הקדמת עמק המלך(' וכו, הגדול מסרו לרבי עקיבא
 , ואסחר אשא בביתא נפקו כולהו,ש וחמא מה דחמא"עד דהוו יתבי פתח עינוי ר: ב"ז רפז ע"אד' עי 88

 .ייא יתבו אבראיו רבי אלעזר בריה ורבי אבא ושאר חבררואשתא
 .ב"א וע"ז נ ע"תיקו' עי 89
 @.הגבורות' א שזה בחי"ז סג ע"תיקו' עי 90
 ).י תהלים מב ב"רש(צעקת שור  91
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 ÷àîìò áéøçéì àìã éëéä92 àåä êéøá àùãå  בו ישתמשו שהבריות לפניו וןצראין ו
äéá ïåùîúùéã äéî÷ éòá àìå äéðéâá  

  äøåú éøúñ  
 פתח ,צדק של השער סוד ,"האהל
 באותו אברהם בו נכנס שאז ,האמונה

 ,צדיק זהו ,"היוםכחום " .הקדוש שםוהר
 בו נכנס שנמול שמי אחד בוריח של הדרגה
 מן נתבטל שהרי ,הקדוש שםוהר בו ונרשם
 הדרגות שתי של בקיום ונכנס הערלה

  .האמונה סוד שהן ,הללו

 àæø ìäàä]ã[÷ãöã àòøú93 àçúô 
îéäîãàúåð94íäøáà äéá ìàò ïéãëã 95 àåääá 

éãö àã íåéä íåçë àùéã÷ àîéùø" àâøã ÷
 íéùøúàå øæâúàã ïàî äéá ìàòã àãç àøåáçã

àùéã÷ àîéùø äéá96 äìøòî øáòúà àäã 
 àæø ïåðéàã ïéìà ïéâøã ïéøúã àîåé÷á ìàòå

àúåðîéäîã  
 שלשה אלו ,"' וגואנשים שלשה והנה"

 ,באויר שמתלבשים שלוחים יםמלאכ
 במראה של )יםונרא( הזה לעולם יורדיםו

 ,שלמעלה גמאוד והשלשה הם כ.בן אדם
 בשלשה אלא נראית לא שהקשת משום
. בודאי הוא וכך ,ירוקו םואד ,לבן ,צבעים

 ,לבן צבע , צבעיםשלשה האנשים ושלשת
 ,מיכאל זה הלבן צבע . צבע ירוק,אדםצבע 

 זה םוהאד צבע ,הימין צד שהואמשום 
  זהירוק ה צבע .השמאל של הצד ,גבריאל

åâå íéùðà äùìù äðäå ')á çé úéùàøá ( ïéìà
 éúçðå àøéåàá ïùáìúîã ïçéìù ïéëàìî úìú

 àîìò éàäì)>ð"à <ïåæçúàå(97 ùð øáã åæéçá 
 éæçúà àì úù÷ã ïéâá àìéòìã àðååâë ååä úìúå
 àåä éëäå ÷åøéå ÷îåñå øååç àúìú ïéðååâá àìà

àúìú íéùðà äùìù ïåðéà ïéìàå éàãå ïååâ ïéðååâ 
 ïéâá ìàëéî àã øååç ïååâ ÷åøé ïååâ ÷îåñ ïååâ øååç

 åäéàã)àðîî] (àøèñ[ àã ÷îåñ ïååâ àðéîéã 
àã ÷åøé ïååâ àìàîùã àøèñ ìàéøáâ  

  èö/à  
  øäæ  

 וירא" ,ואז ,ונזונית )העולם יסוד(יונקת 
 הדרגה שתשוקת ,"לקראתם וירץ

 השמחתו בהם להתחבר הזו התחתונה

 ÷éðé)]ð"à [àîìòã àãåñé (ïæúàå98 àøéå ïéãë 
íúàø÷ì õøéå99 )á çé úéùàøá ( àúáåàéúã

åäá àøáçúàì äàúú àâøã éàäã100 àúååãçå 

                                                                                                                                                                                     

קודש חד רישא דלא , ושיר השירים קודש קדשים, דהיינו אבא, שהוא חכמה,  כל השירים קודש92
 " באשישות רפדוני בתפוחיםסמכוני"' וכו. ן עם אריך הנדבקים יחדִיַא, קדשים תרין, אתידע סתימא

ובקרוב הרחוקים הנדחים , ישראל סבא ותבונה, אבא ואימא, עם פרצופים כפולים, בשלימות איבריהם
עמק (ועל זה השביע רבי אליעזר הגדול את תלמידו רבי עקיבא בעת פטירתו . שהם שכינה וישראל, בגלות

 ).ב"י פ"המלך ש
  ).ד"ב עג ע"כללים ח(' יקרו לנוקעיקר גילוי הדעת עלאה הוא בפום אמה וע 93
  ).א"נ(' ש דכדין עאל וכו"כחום היום יסוד וצודק והוא יושב וז' פירוש שיושב בפתח האהל מ 94
  ).ו"לש(א "לעיל ד ע' א ועי"בא לו ע' פ 95
ש קדישא דעד "וז. ד"ויחי דף רי' ד דמילה כנזכר ריש פ"אשתלים ביו' פירוש שדי הרשום באדם חסר י 96

י המילה האדם "נ שע"א. י"אז השם קדישא דהיינו שד' ד היה שד אבל כשנרשם בו י"ביה יולא אתרשים 
  ).א"נ(ח "ז. קדוש ואינו הולך אחר ביאות אסורות ושמא קדישא הוא קדוש גורם קדושה לאדם

  ).הערת הזוהר(א "לד ע 97
 ).ז"רמ ( בין החסדים ובין גבורות98
וזה , עלה למטה והוא נגדל וירץ לקראתם ממטה למעלה היו יורדים ונמשכים מלמ]ת שבדעת"חג [ הם99

 ).ז"רמ (ת דזעיר ששם פתח האהל" שהוא מן ת' וכו,היה מפתח האהל
ולפי שהם שם , ת דזעיר המושפעים מן הדעת" תשוקת זו הדרגא להתחבר אל החסדים שבחג100

 ליהנות מהםולכן היא משתוקקת להתחבר עמהם ו, ת דזעיר שביניהם מקור ראשה בחזה"סתומים בחג
 . )ז"רמ(
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 להתקין ,"ארצה וישתחו" ,אחריהם להמשך
  .כסא להם

åäééøúáà àëùîúàì äìéã101 äöøà åçúùéå 
)íù (]àð÷úúàì) [àð÷úàì(åäééáâì àééñøë 102  

 המלך דוד את עשה ה"הקב ,בא וראה
 .האבות כמו העליון מהכסא אחד ודעמ
 בזמן אבל ,אליהם כסא שהוא גב על ואף

 להתקן אחד עמוד הוא בהם שמתחבר
 את לקח המלך דוד ולכך ,העליון בכסא

 ,בהם להתחבר שנים שבע בחברון המלכות
  .נאמר והרי

á÷ ãáò éæç àú" àëîñ ãç àëìî ãåãì ä
äàìò àééñøëî103ïäáàë 104 åäéàã áâ ìò óàå 

âì àééñøë åäéà åäá øáçúàã àðîæá ìáà åäééá
 êë ïéâáå äàìò àééñøëá àð÷úúàì àëîñ ãç

àúåëìî ìèð105ïéðù òáù àëìî ãåã ïåøáçá 106 
øîúà àäå åäá àøáçúàì  

 'ה בהר יעלה מי" ,ואמר פתח אבא רבי
 בני כל , בא וראה".קדשו במקום יקום ומי

 ,בעולם עומדים מה על רואים לא העולם
 לפני ועומדים םועולי הולכים והימים

 עומדים אדם שבני ימים אותם כל, ה"הקב
 וכולם נבראו כולם שהרי ,הזה בעולם בהם

 שכתוב ,שנבראו לנו ומנין .למעלה עומדים
 להעלות הימים וכשמגיעים". צרווי ימים"

 המלך לפני קרבים כולם ,הזה העולם מן
  .העליון

 øîàå çúô àáà éáø)â ãë íéìäú ( äìòé éî
åäé øäá"îå ä éðá ìë éæç àú åùã÷ íå÷îá íå÷é é

àì àîìò107 éîéé÷ äî ìò ïàîç ]á[àîìò108 
á÷ éî÷ éîéé÷å ïé÷ìñå ïéìæà ïéîåéå" ïåðéà ìë ä

 éîéé÷ àùð éðáã ïéîåé]åäá[ àäã àîìò éàäá 
åàéøáúà åäìë109àìéòì éîéé÷ åäìëå 110 ïìðîå 

 áéúëã åàéøáúàã)æè èì÷ íù ( ãëå åøöåé íéîé
àäî à÷ìúñàì ïéîåé ïàèî ïéáéø÷ åäìë àîìò é

äàìò àëìî éî÷  
, "למות דוד ימי ויקרבו" שכתוב זהו

 שכאשר משום ".למות ישראל ימי ויקרבו"
 ולא משגיח אינו ,הזה בעולם הוא אדם

 יום כל אלא ,עומד הוא מה על מתבונן
 שהרי ,בריקנות הולך הוא כאלו חשוב ויום

 לא ,הזה העולם מן יוצאת כשהנשמה
 שהרי ,אותה מעלים דרך לאיזו יודעת

ää" ã)á à íéëìîà  ( úåîì ãåã éîé åáø÷éå
)èë æî úéùàøá ( ïéâá úåîì ìàøùé éîé åáø÷éå

 àìå çâùà àì àîìò éàäá åäéà ùð øá ãëã
 áéùç àîåéå àîåé ìë àìà íéà÷ äî ìò ìëúñà

àäã àééð÷øá ìéæà àåä åìéàë àúîùð ãë 
 ïé÷ìñ àçøåà ïàì úòãé àì àîìò éàäî ú÷ôð

                                                                                                                                                                                     

כי בזה היא תתמשך , ששמחתה יתירא שלה שאלו יתגלו ויגדלו וגם שיתעלו למעלה בהגדלתם'  פי101
  ).ז"רמ (ממש אחריהם

נעלה שליש ,  בזמן שמתעלים החסדים למעלה אז משליש התחתון שבתפארת שנכפל לשני שלישים102
שהמשיך אור משליש הנעלה אל , חו ארצהוזהו וישת, אחד לכתר זעיר ומשליש האחר נעשה כתר מלכות

ולכן מיד אמר , כי אז נגמר תיקון המלכות, וזהו לאתקנא כרסייא לגבייהו, כתר להאיר לכתרה של רחל
 ).ז"רמ (כי כיון שנשלמה המלכות בכתרה אז היא מלכות שלימה, אדני אם נא מצאתי חן בעיניך, אברהם

  ).א"ד(עמוד אחד לכסא הכבוד  103
 לדעת זעיר שאז גם מאוזה בהתעלות יסוד אי, דהיינו בזמנא דאתחבר בהו, אליהם שהיא שווה 104

ואז יעקב ורחל מתעלים עד הדעת והיא , ת שהיו בתחילה החסדים מכוסים בהם חזרו להיות מגולים"בחג
 ואז היא רגל רביעית לכרסייא עלאה יסוד אמא שבדעת, ת בהיותם כולם מאירים בשוה"מתחברת לחג

 ).ז"רמ(
 ).הערת הזוהר(ב ”ט עע 105
 ).ז"רמ ( בסוד התעלותה עד הדעת106
  ).א"ד(ב ”וארא כג ע 107
 .א"ורכב ע, ב"לקמן ריז ע' עי 108
  ).א"ד(א "לך לך פא ע 109
ב למעלה רוחני שאין "כנגדו יש לו לעוה, ז"ומה שעוסק אדם בעוה, ויש יום להבא, ז" יש יום בעוה110

כי ששת ימים ) ז"ט ע"שם ל(שנאמר , בבריאת העולםה את העולם "ימים שברא הקב' וזהו הו. להם סוף
 וכל התורה והמצות 'וכו, ע של מעלה"והם הג, ל שהם נבראים רוחניים"ר, ולא אמר בששת ימים, עשה

ומעיד , הולך עמה אותו היום, בלילה כשהולכת הנשמה לתת חשבון למעלה', ז יום א"שעוסק האדם בעוה
, ויקרבו ימי ישראל למות) ט"ז כ"בראשית מ(ובזה יובן ' וכו, ה מה שעשה פלוני באותו יום"לפני הקב

 ).ספר הליקוטים בשלח (לתת לאותו צדיק גמולו, שבשעת מיתתם מתקרבים הימים בלי בושה
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 שאור למקום למעלה לעלות הדרך
  לא ,מאירות העליונות הנשמות

 åøéäðã øúàì àìéòì à÷ìñì àçøåà àäã äì
ïéøäð ïéàìò ïéúîùðã111àì   

  íìòðä ùøãî  
 רבי יצא אחר .בו שיש שהוהקד בומר

 אומר והיה ,מים עיניו ונבעו ,ובכה עקיבא
 יתום נשאר שהעולם ,רבי ויא ,רבי ויא

 ושאלו מיםהחכ שאר כל אליו נכנסו .ממך
  .להם והשיב ,אותו

 øúáì äéá úéàã àúùåã÷ úåàéâñî éúééøá
 øîà äåäå àéî éåðéò ïéòáðå éòâå àáé÷ò éáø ÷éôð

 éåå éáø éåå]éáø[ åìàò êðî íåúé àîìò øàúùàã 
ïåäì áéúàå äéì åìàùå äéáâ àéîéëç øàù ìë  

 .אליעזר לרבי )השעה( לו דחוקה היתה
 .לבו על אותם ושם זרועותיו שתי הוציא

 העליון העולם ,העולם אוי ,ואמר פתח
 אור כל התחתון מן ולהגנז להתכנס חוזר

 שתי לכם אוי ,זרועות שתי לכם אוי .רנו
 מן הזה היום נשכחים שיהיו תורות
 רבי ימי כל ,יצחק רבי שאמר .העולם
 כיום מפיו מאירה השמועה היתה אליעזר
  .סיני בהר שנתנה

]äåä[ äéì ÷éçã )àúòù (éáøì ÷éôà øæòéìà 
 éà øîàå çúô äéáì ìò ïåðéåùå éåòåøã éøú
 ïî àæðâàìå àìòàì úøæç äàìò àîìò àîìò

àúúäàðéöåáå åøéäð ìë 112éøú ïåëì éåå 113 éòøã 
 ïî ïéã àîåé ïåçëúùéã úåøåú éøú ïåëì éåå
 øæòéìà éáøã éåîåé ìë ÷çöé éáø øîàã àîìò
 úáéäéúàã àîåéë äéîåôî àúòîù àøéäð äåä

ã àøåèáéðéñ  
 למדתי )וגמרא למדתי( תורה אמר
 יהיו שאלו ,עשיתי מושיוש הבנתי וחכמה

 יוכלו לא ,סופרים העולם של אנוש בני כל
 ולא חסרו תלמידי מחכמתי אלא ,בולכת

 כמי אלא ,מרבותי ואני ,בעין כחולכ
 טובה להחזיק אלא היה ולא ,בים ששותה
 ממנו שואלים והיו. ממנו יותר לרבותיו

 נשמתו שיצאה עד ,יבום של לסנד באותו
 .שם היה לא עקיבא ורבי .טהור ואמר

 אותו מצא עקיבא רבי ,השבת כשיצאה
 ירד ודם ,בשרו כל ושרט ויבגד קרע ,שמת

 יצא .ובוכה עקצו היה .זקנו על ונמשך
 לשמש אמרו ,שמים שמים ,ואמר החוצה
 ,מהם יותר מאיר שהיה שהאור ,וללבנה

  .נחשך הרי

 àúééøåà øîà)øáñàøîâ úé ( úéøîâ
 ìë ïåäé åìéàã úéãáò àùåîùå úéøáñ àúîëçå
 áúëîì ïéìëé àì íéøôåñ àîìòã àùðéà éðá
 àìçåëë àìà éúîëçî éãéîìú éøñç àìå

àðéòá114 àîéá éúùã ïàîë àìà éúåáøî àðàå 
 äéðî øéúé éäåáøì àúåáéè ïúéîì àìà äåä àìå
 ÷ôðã ãò íåáéã àìãðñ àåääá äéðî ïéìàù ååäå

 äéúîùð àáé÷ò éáø ïîú äåä àìå øåäè øîàå
 òæá úéîã àáé÷ò éáø äéçëùà àúáù ÷ôð ãë
 ìò ãéâðå úéçð àîãå äéøùá ìë øéøâå äéðàî

éãå àéîù øîàå àøáì ÷ôð éëáå çåö äåä äéð÷
 úåäã àúåøéäðã àøäéñìå àùîùì åøîà àéîù

êùçúà àä ïåäðî øéúé øéäð  
  äøåú éøúñ  

 ,הקשת יצבע שלשת הם ואלו ,ל"רפא
לכן ו .עמהם אלא נראית הקשת שאין

צבעים ה בשלשת שכינה גלוי ,"אליו וירא"
 את לרפא אחד ,הצטרכו כולם ואת. הללו

úù÷ã ïéðååâ úìú ïåðéà éðäå ìàôø115 úù÷ã 
 éåìâ åéìà àøéå êë ïéâáå ïåäîò àìà éæçúà àì

ðéëù ãç åëéøèöà åäìëå ïéìà ïéðååâ úìúá ä
àôø àãå äìéîä ïî àéñàì" ì> äéøàî

                                                                                                                                                                                     

ה "משמע מכאן שיש דרך לעלות לנשמה שלא בדרך גיהנם ולא משמע הכי בכל הספרים דגם דהע 111
ל שהביא "ומדברי רז. מ"א. מ מוכרח ללכת דרך שם" מדמשמע דידע' אמר גם כי אלך בגיא צלמות וגו

  ).א"נ(ן "מאי. אם נגזר שיעבור' ה היא אפי"ש דהע"ע ומ"י נראה פשוט שיש דרך ישר לג"ו בכ"מהרח
 @.ב שבוצינא היא כלי לאור שהוא הנהירו"ע קז ע"ב' עי 112
 שתי זרועותיי שהן נטל שתי זרועותיו והניחן על לבו אמר אוי לכם: א"סנהדרין סח ע' ל הגמ"ז 113

 כשגוללין ספר תורה והכתב מכוסה כך תתעלם ותתכסה -שנגללין : י"רש' פי. כשתי ספרי תורה שנגללין
 .לפי שלא שמשוני ולמדו ממני, תורה שבלבי כשאמות

 .כמכחול בשפופרת: 'לשון הגמ 114
 .מ שם"ב ומ"לעיל יח ריש ע' ועי). א"ד(ב "ריש פנחס דף רטו ולעיל נח דף עא ע 115
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 ואחד .הרפואות בעל רפאל וזהו ,המילה
 משום מיכאל וזהו ,הבן על שרה את לבשר
 והברכות הטובות וכל ,לימין התמנה שהוא
 את להפך ואחד .הימין מצד נמסרו שבידו
 והוא ,לשמאל שהוא גבריאל הווז ,סדום

 מצד העולם של הדינים כל על נהוממ
 מלאך ידי על ולעשות לדון השמאל )הדין(

. המלך בית של ההרג בעל שהוא ,המות
 ואחד אחד וכל ,שליחותם עשו לםווכ

  .לו כראוי

ïååñàã<116 àãå àøá ìò äøùì àøùáì ãçå 
 àðéîéì àðîúà åäéàã ïéâá ìàëéî åäéà] ìëå

ïéáè[ àøèñî ïøñîúà äéãéá ïàëøáå 
àðéîéã117 ìàéøáâ åäéà àãå íåãñì àëôäì ãçå 

 ïéðéã ìë ìò àðîî åäéàå àìàîùì åäéàã
àîìòã àøèñî )àðéãã (]àìàîùã[ ïãéîì 

 éøàî åäéàã úåîä êàìîã àãé ìò ãáòîìå
 ìëå ïåäúçéìù åãáò åäìëå àëìî éáã àìåè÷ã

 äéì éæç à÷ãë ãçå ãç  
 לנשמה בשליחות ל"גבריא והמלאך

 לנפש בשליחותו המות ומלאך ,הקדושה
 הקדושה הנשמה זה כל ועם .הרע היצר של
 כשראה. שכינה שרואה עד יוצאת לא

  שכינה ראה אז ,כאחד חבריםתמ אותם

àéøáâ êàìî" àùéã÷ àúîùðì àúåçéìùá ì
òøä øöéã àùôðì äéúåçéìùá úåîä êàìîå118 

 éæçã ãò ÷éôð àì àùéã÷ àúîùð àã ìë íòå
 àîç ïéãë àãçë ïøáçúî ïåì àîç ãë àúðéëù

àúðéëù  

  èö/á  
  øäæ  
 שהוא דוגמאכ שהרי ,הנשמות לכל ןתינ

 לאחר נמשך כך ,ההז בעולם עליו ממשיך
  .ממנו שיוצא

 åäéàã àðååâë àäã ïéúîùð ïåäìëì áéäéúà
 øúáì úëùîúà éëä àîìò éàäá äéìò êéùîà

äéðî ÷éôðã  
 ה"הקב אחר נמשך אדם אם ,בא וראה

 זה אחרי ,הזה בעולם אחריו ותשוקתו
 ונותנים ,אחריו נמשך הוא ,ממנו כשיוצא

 משיכה אותה יאחר למעלה לעלות דרך לו
 אמר. הזה בעולם יום כל ברצון שנמשך

 אחת בעיר נפגשתי אחד יום ,אבא רבי
 לי ואמרו ,קדם בני מן שהיו מאותם
 מימים יודעים שהיו חכמה מאותה

 החכמה של ספרים מוצאים והיו ,ראשונים
  .שלהם

á÷ øúá êéùîúà ùð øá éà éæç àú"ä119 
äéøúáà äéìéã àúáåàéúå120 øúáì àîìò éàäá 
úà åäéà äéðî ÷éôð ãë ïéáäéå äéøúáà êéùî

 åëéùî àåää øúá àìéòì à÷ìúñàì çøåà äéì
à àîìò éàäá àîåé ìë àúåòøá êéùîúàã" ø

 ååäã ïåðéàî àúî ãçá àðòøòà ãç àîåé àáà
íã÷ éðá ïî121 ååäã àúîëç àéääî éì åøîàå 

 àúîëçã ïéøôñ ïçëùà ååäå éàîã÷ éîåéî ïéòãé
ïåäìã  

 ,בו כתוב והיה ,אחד ספר לי וקרבו
 בו ןומתכו שהאדם שהרצון גמאדושכ

 מלמעלה רוח עליו ממשיך כך ,הזה בעולם

 àäã äéá áéúë äåäå àøôñ ãç éì åáéø÷å
]ã àðååâë[ ïååëéà ùð øáã àúåòø]äéá[) äéì( 

                                                                                                                                                                                     

פ כדי לקרב קיצם של "מ שרפאל מסבב כל העולם ג"ל וכדאיתא בר"כצ' דאיהו מארי דאסוון וכו 116
  ).א"נ(ה "ז. חולים כדי לרפאותם

ג למטה כך מיכאל השר הגדול הוא כהן למעלה והוא מקדים ומברך "כשם שכ: א"ח כה ע"זו' עי 117
 .ה"כ מברך להקב"לנשמה קודם ואח

לעיל צח ' ועי, )ב"מ עה ע"מ(י גבריאל "מלאך המות הטמא אלא עי "המיתה בארץ ישראל אינה ע 118
 .א בשם היהל אור"ע

 אלהיכם תלכו ואתו תיראו ואת מצותיו תשמרו ובקלו תשמעו ואתו 'האחרי ) דברים יג ה(פ "כלה 119
אמר להם משה לישראל לא אמרתי ' וכומי יוכל ללכת בדרכיו : תנחומא וישלח י' עי. תעבדו ובו תדבקון

ג כ "עוד ח' ועי. ח"חסד ואמת וג' כך אלא דרכיו חסד ואמת וגמילות חסדים דכתיב כל ארחות הלכם 
 .א"סע

 .ב ובו תדבק"לקמן ק ע' ועי. @ש בשם האור יקר"ועיי, ב ועלי תשוקתו"לעיל פח ע' עי 120
שיצאו מן אלו , כופה את הקליפות, ם"העולה עם הכולל קד, ן"ה דאלפי"אהי: פ משלי"שעה' עי 121

 . )ג"י מא ע"עוד שער מאמרי רשב' עי (וגם אלו הקליפות נקראים חכמת כל בני קדם. כים והניצוציןהמל
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 רצונו אם .בו שנדבק הרצון אותו דוגמתכ
 ממשיך הוא ,קדוש עליון רובילד וןוהתכ
 ואם. אליו למטה מלמעלה רוביהד אותו
 ,בו וןוומתכ האחר בצד להתדבק רצונו
 מלמעלה רוביהד אותו את ממשיך הוא

 הדבר קרישע יםאומר והיו .אליו למטה
 ,להתדבק וברצון ובמעשה בדבורים תלוי
 הצד אותו למטה מלמעלה נמשך ובזה

 מעשים אותם כל בו ומצאנו. בו שנדבק
 ודברים והמזלות הכוכבים ועבודות

 בהם וןולהתכ הרצון ואיך ,להם שהצטרכו
  כדי

 àìéòìî çåø äéìò êéùîà éëä àîìò éàäá
 äéúåòø éà äéá ÷áãúàã àúåòø àåääã àðååâë

àùéã÷ äàìò äìîá ïéåëéà122 êéùîà åäéà 
 éàå äéáâì àúúì àìéòìî äìî àéääì äéìò
 äéá ïéåëéàå àøçà àøèñá à÷áãúàì äéúåòø
 äéáâì àúúì àìéòìî äìî àéääì êéùîà åäéà

øîà ååäå)é( àúìîã àø÷òã  ïéìîá àééìú
àãáåòáå123 êùîúà àãáå à÷áãúàì àúåòøáå 

 äá ÷áãúàã àøèñ àåää àúúì àìéòìî
 ïéðçìåôå ïéãáåò ïåðéà ìë äéá àðçëùàå

éìæîå àéáëëã124 êàéäå ïåì åëéøèöàã ïéìîå 
ïéâá åäá àðååëúàì àúåòø  

  íìòðä ùøãî  
 הצדיק שנשמת בשעה ,יהודה רבי אמר

 חבטו והצדיק ,הָחֵמְש ,לצאת רוצה
 וירא" שכתוב זהו .שכרו לקבל כדי במיתתו

 .פניהם לקבל בשמחה ,"לקראתם וירץ
 ,שאמרנו כמו ,"האהל מפתח" מקום איזהמ
  .השכינה אל ,"ארצה וישתחו"

 äöåø ÷éãöä úîùðù äòùá äãåäé éáø øîà
 ìá÷ì éãë åúúéîá çåèá ÷éãöäå äçîù úàöì

ää åøëù" ã)á çé úéùàøá ( íúàø÷ì õøéå àøéå
ì äçîùáéàî íäéðô ìá÷ äæ2 çúôî íå÷î 

 äöøà åçúùéå ïøîà à÷ãë ìäàä]äðéëù éáâì[  
 היום שיפוח עד" ,ואמר פתח יוחנן רבי

 או לצבי דודי לך דמה בוס הצללים ונסו
 זו ,"' וגוהיום שיפוח עד" ,"האילים פרולע

 שהוא הזה בעולם בעודו לאדם אזהרה
 חיה ואלו" ,כתוב מה בא וראה .עין כהרף
 כל ,המיתה ביום ,"' וגופעמים םשני אלף
 רבי אמר. אצלו אחד כיום נחשב ,יההש מה

 ואומרת בו מתרה אדם של נשמתו ,שמעון
 וידמה )הצללים ונסו( "היום שיפוח עד"

 ונסו" .הזה בעולם בעודך ,עין כהרף בעיניך
 עלי ימינו צל כי" שכתוב זהו ,"הצללים

 דודי לךֹסב ְּדֵמה  " ,ממך בבקשה ".ארץ
  ."' וגולצבי

 øîàå çúô ïðçåé éáø)æé á øéù ( çåôéù ãò
 åà éáöì éãåã êì äîã áåñ íéììöä åñðå íåéä

åâå íåéä çåôéù ãò íéìéàä øôåòì'125 äøäæà åæ 
 éæç àú ïéò óøäë àåäù äæä íìåòá åãåòá íãàì

 áéúë äî)å å úìä÷ ( íéîòô íéðù óìà äéç åìàå
åâå 'ù äî ìë äúéîä íåéáääé3ãçà íåéë áùçð  

åìöà126 äøúî íãà ìù åúîùð ïåòîù éáø øîà 
 íåéä çåôéù ãò úøîåàå åá)íéììöä åñðå ( äîãéå

 åñðå äæä íìåòá êãåòá ïéò óøäë êéðéòá
ää íéììöä" ã)è ç áåéà ( éìò åðéîé ìö éë

õøà127  éáöì éãåã êì äîã áåñ êîî äù÷áá
åâå'128  

 אמר ,"' וגוהיום שיפוח עד" ,אחר דבר
 בעודו לאדם אזהרה וז ,פזי בן שמעון רבי

 קל הצבי מה .עין כהרף שהוא הזה בעולם

åâå íåéä çåôéù ãò øçà øáã ' éáø øîà
 åãåòá íãàì äøäæà åæ éæô ïá ïåòîù äæä íìåòá

                                                                                                                                                                                     

 @.א"או' הוא בחי" עילאה קדישא"א ש"ז ויקרא צה ע"רמ' עי 122
מלין דלעילא מנהון תליין בעובדא ומנהון במלולא ומנהון : א" עקסאלקמן ' ועי, ב"לעיל עה ע' עי 123

מאי חשיבו דלהון דצדיקייא דידעי עקרא דמלה ועובדא וידעי לכוונא : א"קפד עג "ח' ועי. ברעותא דלבא
 .לבא ורעותא יתיר מאלין אחרנין דלא דעי כל כך

 ).א"נ(היינו טלמסאות וקטורתם והשבעתם ועבודות שעובדים להם  124
 .כתנורכי הנה היום בא בוער ) מלאכי ג(עד שיפוח היום זה יום הדין שנאמר : תניומא וירא ג' עי 125
 .ה אלף שנים דכתיב כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול"יומו של הקב: ב' ח סי"ר פ"ב' עי 126
 .ב"לקמן ריז ע' עי 127
סוב דמה לך דודי לצבי סוף שאני נהפך לכם ממדת הדין למדת רחמים : מז' ב סי"ש רבה פ"שיה' עי 128

 .וממהר בגאולתכם כדם הצבי
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 פרוכע או כצבי קל היה אתה אף ,ברגליו
 שתנחל כדי בוראך רצון לעשות האילים
 הנקרא ,"בשמים הרי" שהוא ,הבא העולם

  .הטוב ההר ,התענוג הר ,'ה הר

 äúà óà åéìâøá ì÷ éáöä äî ïéò óøäë àåäù
 ïåöø úåùòì íéìéàä øôòë åà éáöë ì÷ äéä

êàøåá129 éøä àåäù àáä íìåòä ìçðúù éãë 
íéîùá130åäé øä àø÷ðä "ä131 øää âåðòúä øä 

áåèä132  
 היינו אם ,רב אמר חייא רבי אמר

 אם בחכמה נסתכל ,הזו בפרשה מסתכלים
 ואין ופהס ראשה אין היא הנשמה ענין

  ,ראשה סופה

 ïéìëúñî àðéåä éà áø øîà àééç éáø øîà
 àðééðò éà àúîëçá ìëúñð àã àúùøôá
àùéø àôåñ åàìå àôåñ àùéø åàì àéä àúîùðã  

  äøåú éøúñ  
 שכתוב ,והשתחוה יהצבעב )וז גמאודכ(

 שנאמר יעקב אצל כמו ".ארצה וישתחו"
 .לשכינה ,"המטה ראש על ישראל וישתחו"

 ולגבי ,י"אדנ בשם אמר ינההשכ ולגבי
 כל אדון נקרא אז שהרי ,ן"אדו הצדיק
 ,יהצבעב ומוארת מצדיק כשמוארת ,הארץ
 זה )אז זה הוא כדוגמא זו( משום שהרי
  .למעלה נשלם

 àã àðååâë]ð" ààäðååâá[ áéúëã ãéâñå 
) âì úéùàøáâ ( äöøà åçúùéå]á÷òéã àðååâë[ 

 øîàðù)àì æî íù ( ùàø ìò ìàøùé åçúùéå
ä àîùá øîà àúðéëù éáâìå äðéëùì äèî

ðãà"åãà ÷éãö éáâìå é" ïåãà éø÷à ïéãë àäã ï
 õøàä ìë]ð" à àøäðúàå ÷éãöî àøäðúà ãë

ïéâá àäã àäðååâáàã [) ãë àã àðååâë åäéà 
ïéãë (àìéòì íéìúùà  

 המשכה מושך שלמטה שמראה מכאן
 מושכים הללוצבעים ה שהרי ,מלמעלה
 .עליונים תמקורו מאותם מלמעלה המשכה

צבעים ה בשלשת מלמעלה מושך י"אדנ
 מה כל נוטלת ובהם ,בהם שמתלבש הללו

 בוריח שהם ומשום ,מלמעלה שנוטלת
 שם נאמר םבכל ,שלה עמודיםו שלה
 כלול לו התגלה זה שם שהרי ,י"אדנ

 שלא מה בגלוי לו התגלה ,עליונים בסודות
 ועד .מהול היה כשלא לכן .דםומק היה

זרע  ממנו להוציא ה"קבה רצה לא ,שנמול
 הזרע ממנו יצא מיד ,שנמול כיון .קדוש

 באותן שכינה עליו התגלתה ולכן. דשוק
  דרגות

 àìéòìî åëéùî êéùî àúúìã åæéçã àëäî
 ïåðéàî àìéòìî àëéùî ïéëùî ïéìà ïéðååâ àäã

ðãà ïéàìò ïéøå÷î" úìú ïéìàá àìéòìî àëùî é
ìèðã äî ìë àìèð åäáå åäá ùáìúàã ïéðååâà 

 äìéã ïéëîñå äìéã àøåáç ïåðéàã ïéâáå àìéòìî
ðãà àîù øîúà àìëá" éìâúà àã àîù àäã é

 äî àéìâúàá äéì éìâúà ïéàìò ïéæøá ìéìë äéì
ä àìãåøéæâ äåä àìã àðã úîã÷î úå133 ãòå 

 à÷ôàì àåä êéøá àùãå÷ àòá àì øæâúàã
àùéã÷ àòøæ äéðî134 ÷ôð ãéî øæâúàã ïåéë 

 êë ïéâáå àùéã÷ àòøæ äéðî äéìò éìâúà
ïéâøã ïåðéàá àúðéëù  

  ÷/à  

                                                                                                                                                                                     

גבורי  ) &תהלים קג( שנאמר בהם ,תבחו במדה הטובה הזאתהמלאכים נש: מסילת ישרים פרק ו' עי 129
ה נעשה ונשמע והוו במתקלא "כל אשר דבר יהו: א"ב ג ע"לקמן ח' ועי. כח עושי דברו לשמוע בקול דברו

ה מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול "ברכו יהו) תהלים קג כ(חדא כמלאכין עלאין דהכי כתיב בהו 
 @.'יזות הוא המציאות של נעשה ונשמע כאאם כן רואים שזר. דברו

 ).ספר הליקוטים ישעיה נג(אימא  130
 ).א"ז פ ע"רמ(א "ז). א"אור יקר לעיל פ ע(ת שבמלכות "ת 131
 ).עמוד קוספר הקנה (יסוד  132
בקישוטיה בעודו ' ק לצאת ממנו ואין ראוי שתגלה מ"פירוש כי קודם שנימול לא היה מזומן ז 133

י כי לא נתקשטה בקישוטיה שלא נעשה יחוד אבל אחר שנימול מיד נפק "דנבערלה ואז אינה נקראת א
. י כדפירשתי'אדנ' כ אתגלי עליה שכינתא באינון דרגין קדישין ונק"ק ובג"מיניה פירוש הוא מזומן לצאת ז

  ).א"נ(ח "ז
 .א"לעיל צה ע' עי 134
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  øäæ  
  åäééáâì ïåì àëùîàì  .אליהם אותם ךולמש

 למעלה להדבק שרוצה מי וז דוגמאכ
 בוריםיובד במעשה שהרי ,רוח הקודשב

 תלוי רוביהד באותו לכוון הלב וברצון
 למטה מלמעלה אליו אותו ךולמש הדבר

 כמו ,אומרים והיו. רוביהד באותו ולהדבק
 מושכים גם כך ,הזה בעולם נמשך שאדם
 ובמה ,הזה העולם מן כשיוצא אותו

 נדבק כך ,אחריו ונמשך הזה בעולם שנדבק
 ואם , בקודש בקודשאם ,העולם באותו

  .בטומאה בטומאה

 çåøá àìéòì à÷áãúàì éòáã ïàî àã àðååâë
àáìã àúåòøáå ïéìîáå àãáåòá àäã àùãå÷135 

àëùîàì àúìî àééìú äìî àéääá àðååëì äéì 
 äìî àéääá à÷áãúàìå àúúì àìéòî äéáâì

 êùîúà ùð øáã äîë éøîà ååäå]éàäá) [éàäî( 
 àîìò éàäî ÷éôð ãë äéì ïéëùî éîð éëä àîìò
 äéøúáà êùîúàå àîìò éàäá ÷áãúàã äîáå
 àùãå÷á àùãå÷á éà àîìò àåääá ÷áãúà éëä

àáàñîá àáàñîá éàå  
 הצד לאותו אותו מושכים , בקודשאם
 שַמַש ממנה ונעשה ,למעלה בו ונדבק

 שאר אותם בין ה"הקב לפני שֵמַשְל
 בין ועומד למעלה נדבק שכך כמו ,מלאכים

 מהלכים לך ונתתי" שכתוב ,קדושים אותם
 אם ,וז גמאודכ גם כך. האלה מדיםוהע בין

 ,הצד לאותו אותו מושכים ,בטומאה
 והם .עמם להדבק מהם כאחד ונעשה

 שעה ובאותה .אדם בני נזקי נקראים
 אותו לוקחים ,הזה העולם מן שיוצא

 מקום באותו לגיהנם אותו ושואבים
 עצמם שטמאו מאהוהט בני את שדנים
 מזיק והוא ,בהם נדבק כך ואחר .ורוחם
  .העולם מזיקי מאותם כאחד

î àùãå÷á éà øèñ àåää éáâì äéì ïéëù
á ÷áãúàå àùîù àðîî ãéáòúàå àìéòì ä

á÷ éî÷ àùîùì"î øàù ïåðéà ïéá ä äîë ïéëàì
 ïéùéã÷ ïåðéà ïéá íéà÷å àìéòì ÷áãúà éëäã

 áéúëã)æ â äéøëæ ( ïéá íéëìäî êì éúúðå
äìàä íéãîåòä136 éà àã àðååâë éîð éëä 

ëùî àáàñîáì ïé ãéáòúàå øèñ àåää éáâì ä
 é÷æð ïåø÷à ïåðéàå åäá à÷áãúàì åäééðî ãçë

 àúòù àéääáå àùð éðá]÷éôðã) [é÷ôðã( éàäî 
éì ïéìèð àîìòä137 àåääá íðäéâá äéì ïéáàùå 

 åäééîøâ åáéàñã àáàñî éðáì ïåì éðééãã øúà
à÷æð åäéàå åäá ÷áãúà øúáìå åäééçåøå138 

]ë[àîìòã é÷æð ïåðéàî ãç139  
 לדברי קרוב זה דבר ,בני ,להם אמרתי

 )מתוך( להתרחק לכם יש אבל ,תורה
  שלא כדי )הללו( הספרים מאותם

áéø÷ éðá ïåì àðéîà)à(ã ïéìîì àã  àúééøåà
 à÷çøúàì åëì úéà ìáà)åâî (>ïåðéàî< ïéøôñ 

)>ð"à <ïéìà (àìã ïéâá  
  íìòð ùøãî  

 העולם מן האדם לפטירת הענין ואם
 את נעמיד או הפרשה כל את רונסת ,היא

 מעט נא קחוי" זה מה .בזה או בזה הפרשה

 àéä àîìòî ùéðéà úøéèôì àðééðò éàå
 åà éàäá àúùøô íé÷åð åà àúùøô ìë øåúñð

 åäî éàäá)ã çé úéùàøá-ç ( íéî èòî àð ç÷åé

                                                           

דבור ומעשה , מחשבה, תמדרגו' וכלל כל מצוה הוא מתחלק לג, ל"א פתח כג וז" פרצוף זש"פת' עי 135
הוא , הוא מתקן המצוה בגדלותה ובשלמותה, בדחילו ורחימו] מקיים המצוה במחשבה שהוא[ואם ', וכו

 @.א שם" בענין דחילו ורחימו וגרב"ז כו ע"תיקו' ועי. בסוד מוחין בחינת נשמה שבו
שרפים עומדים ) וישעיה (עומדים שנאמר ] המלאכים[פעמים עושה אותן ): ב' ה סי"פכ(ר "שמ' עי 136

ספר ' ועי, ב שמשמע שזה בחוץ"קכט ע' ועי. ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה) זכריה ג(וכתיב 
ששרפים עומדים ממעל לו ' ו אות ד"א והגהות הרח"ג מז ע"ח' ועי, הליקוטים האזינו שהוא עולם היצירה

 @.הרע המקטרגשזה היצר , א"צ לא ע"א בספד"בהגר' ועי, אנשים מרגלים חרש' הם ב
הפך אם זכה הוה אשתאב בגופא דמלכא שנשמתו חלק אלוה וחוזרת הנפיחה לעצמות הנופח כנזכר  137

  ).א"נ(ח "ז. א והשתא דלא זכה אשתאב בגיהנם ונעשה חלק אבר טמא וגדל צערו"ו ורכ"בפרשה ויחי דף רי
 ).הערת הזוהר(א ”כט ע 138
א שנזקי עלמא הם "ג קכב ע"ח' ועי,  מקרי העולםב שנזקי דעלמא הם"לקמן רא ע' עי, ל עלמא"נדצ 139

 .מזיקים
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 לחם פת ואקחה ,'וגו רגליכם ורחצו מים
 ,'ווג שרה אל האהלה אברהם וימהר ,'וגו

 חמאה ויקח ,'וגו אברהם רץ הבקר ואל
 מצאה לא ,אמר ,דימי רב כשבא. "' וגווחלב

 שרמז מה אלמלא לגוף תועלת הנשמה
  .הקרבנות רמז ,בכאן

íëéìâø åöçøå140âå å'141åâå íçì úô äç÷àå ' 
åâå äøù ìà äìäàä íäøáà øäîéå' ø÷áä ìàå 

åâå íäøáà õø'åâå áìçå äàîç ç÷éå ' àúà ãë 
 óåâì úìòåú äîùðä äàöî àì øîà éîéã áø

úåðáø÷ä æîø ïàëá æîøù äî àìîìà142  
 לאאבל התורה  בטלוהקרבנות נת

 קושיעס בקרבנות סקוע שלא זה .בטלהנת
 ,יוחנן רבי שאמר .יותר לו ויועיל ,בתורה

 ,משה אמר ,הקרבנות ה"הקב כשפרש
 ישראל שיהיו בזמן תינח ,עולם של רבונו

 מה אדמתם מעל שיגלו כיון ,אדמתם על
 ואני ,בתורה יעסקו ,משה לו אמר .יעשו
 הקרבנות מכל יותר בשבילה להם מוחל

 להולע התורה זאת" שנאמר ,שבעולם
 בשביל התורה זאת ,כלומר ."' וגולמנחה

 בשביל ,חטאת בשביל ,מנחה בשביל ,ולהע
  .אשם

 àìã éàä äøåúä äìèá àì úåðáø÷ä åìèá
 øéúé äéì éðäúéå äøåúá ÷ñòéì úåðáø÷á ÷ñòà
 àåä êåøá ùåã÷ä ùøéôùë ïðçåé éáø øîàã
 ïîæá çðéú íìåò ìù åðåáø äùî øîà úåðáø÷ä
 ìòî åìâéù ïåéë íúîãà ìò ìàøùé åéäéù

òé äùî åì øîà åùòé äî íúîãà äøåúá å÷ñ
 úåðáø÷ä ìëî øúåé äìéáùá íäì ìçåî éðàå

 øîàðù íìåòáù)æì æ àø÷éå ( äìåòì äøåúä úàæ
åâå äçðîì ' äìåò ìéáùá äøåúä úàæ øîåìë

íùà ìéáùá úàèç ìéáùá äçðî ìéáùá143  

 בפיו שמזכיר מי ,כרוספדאי רבי אמר
 ענין מדרשות ובבתי כנסיות בבתי

 תברי ,בהם וןוויכ קרבתםהו הקרבנות
 המזכירים המלאכים שאותם היא כרותה
 לו לעשות יכולים לא ,לו להרע כדי חטאו
 .תוכיח זו פרשה ,יוכיח ומי. טוב רק אלא

 נצבים אנשים שלשה והנה" שאמר שכיון
  כיון .בדינו ןילעי ,"עליו" זה מה ,"עליו

 øëãîã ïàî éàä éàãôñåøë éáø øîà
äéîåôá144 àðééðò úåùøãî éúááå úåéñðë éúáá 

÷ã äúåøë úéøá åäá ïååëéå àúáåø÷úå àéðáø
äéáåç ïéøëãîã àéëàìî ïåðéàã àåä)å( 

 àìîìà äéì ãáòîì ïéìëé àìã äéì àùàáàì
åáéè145 ïåéëã çëåé àúùøô éàä çëåé ïàîå 

øîàã) á çé úéùàøá( íéùðà äùìù äðäå 
ïåéë äéðéãá ïééòì åéìò åäî åéìò íéáöð  

  äøåú éøúñ  
  ÷ïéùéã  .קדושות

                                                                                                                                                                                     

' ימי בראישת נבראו שנא' השיתין מו) א"סוכה מט ע(ל "ואמר רז, שהן יורדין לשיתין, רחצו רגליכם 140
ג "ח פג ע"ש בתז"וידעו ששם השיתין שוקיו עמודי שש והן אפיקי מים כמ' חמוקי ירכיך כמו חלאים וכו

  ).ל אוריה(מ שהן נחלי מים "ובכ
ב אברהם "ח צ ע"ש בתז"אבות כמ' הוא עץ החיים למחזיקים ועליהן סומכין ג, והשענו תחת העץ 141

מלאכים ' ל שהן תחת השכינה וכן אלו הג"אנשים הם האבות כנ' ואלו ג' רחימא תמיך על דא יצחק כו
ת שעליהן נאמר וירא גווני הקש' אבהן כידוע והן ג' המבקרים מעשיו הכל בדרגא דג' ואלו הג' שאמרו בגמ

י המחזיקין "והן דרגין דתמכין ע. ש"ב ובפרשת וארא ע"בראשית דף יח ע' בפ' גוונין דמתחזיין ועי' והנה כו
 ). יהל אור(התורה כידוע 

, ואמר פת לחם שאף הבשר נקרא לחם. לחם אלו המנחות, ל מים הנאמר כאן הוא ניסוך המים"וצ 142
מים כל צמא לכו למים וכן , ה בתורה במקום הקרבנות"ז ה"וכ' ם וכווכאן פתות אותה פתי' לחם אשה וכו

ל לבבכם אין כתציב כאן בלא יצר הרע שהתורה "ל וסעדו לבכם אמרו רז"לחם לכו לחמו בלחמי וכן עץ כנ
  ).יהל אור(' אם פגם בך וכו, תבלין ליצר הרע

חה ולחטאת ולאשם כל אמר ריש לקיש מאי דכתיב זאת התורה לעולה למנ: א"מנחות קי ע' עי 143
העוסק בתורה כאילו הקריב עולה מנחה חטאת ואשם אמר רבא האי לעולה למנחה עולה ומנחה מיבעי 

 .ולא מנחה ולא אשם) ולא חטאת( בתורה אינו צריך לא עולה קליה אלא אמר רבא כל העוס
עוסק בפרשת ל כל ה"ד מה שאמרו רז"ע, וכן בדיבור, במעשה, ג מצות" האדם צריך לקיים כל תרי144
עד שיקיים כל , יתגלגל, אלו' אם לא קיים כלם בשלשה בחי, וכן במחשבה. 'כאלו הקריב עולה וכו, עולה
 ). יא' ג הק"שעה (אלו' ג מצות בשלשה בחי"התרי

 .צ"א בספד"ו והגר"מה שהבאנו לעיל בעמוד בזהר בשם הרח' עי 145
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 ר"זה ,"הרקיע כזהר רוייזה םוהמשכלי"
 שמאיר ר"זה ,זהרה דלקתהב שזוהרים זוהר

 עולה ר"זה. צדדים לכמה ונוצץ שמדליק
 שופע ר"זה , לכל עברנוצץ ר"זה ,ויורד
 ר"זה ,לעולמים פוסק שלא ר"זה ,ויוצא

 וגנוז וןטמ ר"זה ,תולדות שעושה
 הדרגות וכל הניצוצים כל של התנוצצות

 ולא נראה ,וגלוי סתום ,וןוטמ יוצא ,בו
  .נראה

òé÷øä øäæë åøéäæé íéìéëùîäå146)  áé ìàéðã
â(4äæ "å÷éìãá ïéøäæã àøäæ ø1475äæ àøäæ "ø148 

øéäðàã149õéöðå ÷éìãàã 6 ïéøèñ äîëì7äæ " ø
úéçðå ÷éìñ150äæ "õéöð ø151äæ øáéò ìëì " ãéâð ø

÷éôðå152äæ "ïéîìòì ÷éñô àìã ø153äæ " ãéáòã ø
ïéãìåú154äæ "øéîè ø8æéðâå 155ã åöéöð  ìë
ïéöéöð156ïéâøùå 1579 íéúñ øéîèå ÷éôð äéá àìë 

éìâåà158éæç àìå éæç 159   
 ,ביום יוצא ,הבאר ןַיְעַמ זה ספר )ר"זה(

 הלילה בחצות משתעשע ,בלילה טמון
 ,לכל ומאיר שזוהר ר"זה. שהוציא בתולדות

 וכל ,שנראה או הוזה ,התורה של הכלל
 של בשם ונקרא ,בו יםומסתצבעים ה

 מאלו למטה נראים  צבעיםשלשה .י"אדנ
 מאלוהכל נמשך  ,שלמעלהצבעים ה שלשת

 ,העליונים אותםא " נזהר לגבי( העליונים
 ונוצץ בשנים עשר , שלא נראה)הרז

>äæ"ø<àã àøôñ 16010 ÷éôð àøéáã àòåáî 
àéìéìá øéîè àîîéá161 úåâìôá òùòúùà 

àéìéì162÷éôàã ïéãìåúá äæ "øéäæã ø163 øéäðàå 
 ìëå éæçúàã åäéà àãå àúééøåàã àììë àìëì

ðãàã àîùá éø÷úàå äéá ïéîéúñ ïéðååâ" úìú é
àúúì éæçúà ïéðååâ164 ïéðååâ úìú éàäî 

àìéòì165àìë êùîúà ïéàìò ïéìàî 11  ïåðéà
éæçúà àìã øäæ ïéàìò166 øñéøúá õéöðå 

                                                           

  ).א"נ(מ " א.פ שמות"ל ר"ס מלמעלה למטה וע"פ מזכיר זהר דחשיב ע"י 146
 ).ד"ח יז ע"א בתז"בהגר(כתר  147
 ).ח"א תז”בהגר(חכמה  148
 ). מ"מ(מלכות  149
 ).ח"א בתז”בהגר(בינה  150
 ).ח"א בתז”בהגר(חסד  151
 ).ח"א תז”בהגר(גבורה  152
 ).ח"א בתז”בהגר(ת "ת 153
 ).מ"מ(שבהם מתבשל הזרע ויורד ליסוד , )ח"א בתז"בהגר, מ"מ(ה "נו 154
א "ז ז ע"תיקו' אמנם עי). מ"מ(לפי שעולה בסוד הדעת ונעלם שם , )ח"א בתז"בהגר, מ"מ(יסוד  155

 .נ"דו' א שזה בחי"ז מה ע"א בתיקו"בהגר' ועי, שטמיר וגניז מתייחס לכתר
 ).מ"מ(הגבורות  156
 ).מ"מ(ג "החסדים שהיסוד יש בו חו 157
 ).ח"א בתז"בהגר (הו סתים וגליאזו ' שנכנס ויוצא בנוק158
 . צדיק בעלמא תתאה עייל ונפיק:א" קנה עויצאזהר ' עיו, ל שזה רצוא ושוב"נ 159
קום לחברא לון בהאי חבורא דהא כד אית בישראל משכילים מאלין דאתמר בהון : ב"ז ד ע"תיקו' עי 160

דא דאתקרי ספר הזהר דידעין למפלח למאריהון ולאפקא ) ג דניאל יב( והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע
שכינתיה בכוונה ולחברא לון בקול דקריאת שמע ובדבור דצלותא אזכרות דשמהן דקודשא בריך הוא ו

 .י דבהון כלילן כל הוויין וכנויין"דאינון תרין שמהן יאקדונק
מתגלה ' ע לחצות לילה והח"ת עם היסוד מתגלה בג"היינו סוד והמלך שב אל גנת הביתן דהיינו ת 161

ת "תיהם ונהנים כל הצדיקים מזיו התת ומתנוצצים מאורו"כ מתגלה אור הת"וקרקע הגן מנגן ואח' קו
ה באותו התנוצצות המאיר בתולדותיו "ע בכל לילה שמשתעשע הקב"וזהו השעשוע בג' והיסוד והשכי

 ).א"נ(ע שהם הצדיקים "שבג
 ).ח"א בתז"בהגר (ן שלה"ע שהן מ"ע שהיא מלכות וזהו השעשוע בנשמות הצדיקים בג" בג162
 ).ח"א בתז"בהגר(מלכות  163
 ).מ"מ(ת " גבריאל אוריאל שהם ענפי חגמיכאל' פי 164
 ).מ"מ(ת "חג 165
 ).מ"מ(ת נמשכת הארה למלכות "מחג 166
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 שלשה ,ממנו שנוצצים וזהרים וציםנצ
  השם בסוד הם עשר

ïéöéöð167ïéøéäæå 168øñéìú äéðî ïéöéöðã 169 ïåðéà 
îùã àæøáà  

  ÷/á  
  øäæ  

 אותם ולכל הללו לעבודות לבכם יסטה
 )לא( ושלום חס שמא ,כאן שאמר הצדדים

 כל שהרי ,ה"הקב עבודת מאחר תסטו
 ,האדם בני את מטעים הללו הספרים

 שתוויר ,חכמים היו קדם שבני משום
 לבני שנתן מאברהם ירשו הזו החכמה

 אשר הפילגשים ולבני" שכתוב ,הפילגשים
 מעל וישלחם תומתנ אברהם נתן לאברהם

 ".קדם ארץ אל קדמה חי בעודנו בנו יצחק
 לכמה חכמה באותה נמשכו כך ואחר

  .צדדים

 ïéøèñ ïåðéà ìëìå ïéðçìåô ïéìàì åëééáì éèñé
ç àîìéã àëä øîà÷ã" å)àì ( øúáî ïåèñú

á÷ã àðçìåô" ïéìà íéøôñ ìë àäã ä]à[ ïééòè
éå ååä ïéîéëç íã÷ éðáã ïéâá àùð éðáì ïåì àúåø

 íéùâìô éðáì áäéã íäøáàî åúøé àã àúîëçã
 áéúëã)å äë úéùàøá ( øùà íéùâìôä éðáìå

úåðúî íäøáà ïúð íäøáàì170 ìòî íçìùéå 
 íã÷ õøà ìà äîã÷ éç åðãåòá åðá ÷çöé øúáìå

ïéøèñ äîëì äîëç àéääá åëùîúà  

 ,כך לא ,יעקב של חלקו ,יצחק זרע אבל
 לו אשר כל את אברהם ויתן" שכתוב

 שבה האמונה של הקדוש חלק זהו ,"צחקלי
 ומאותו גורל מאותו ויצא אברהם נדבק
 ,"עליו נצב 'ה והנה" ,ביעקב כתוב מה .הצד

 צריך לכן ."' וגועבדי יעקב ואתה" וכתוב
 בו ולהדבק ה"הקב אחר להמשך האדם
  ".תדבק ובו" שכתוב ,תמיד

 éëä åàì á÷òéã à÷ìåç ÷çöéã àòøæ ìáà
 áéúëã)ä íù (áà ïúéå åì øùà ìë úà íäø

 ÷áãúàã àúåðîéäîã àùéã÷ à÷ìåç àã ÷çöéì
 àøèñ àåääîå àáãò àåääî ÷ôðå íäøáà äéá

 äéá áéúë äî á÷òé)é çë íùâ (åäé äðäå" áöð ä
åéìò171 áéúëå )à ãî äéòùé172 ,ç àî173 ( äúàå

åâå éãáò á÷òé ' ùð øáì äéì éòá êë éðéâá
á÷ øúá àëùîúàì" øéãú äéá à÷áãúàìå ä

 áéúëã)ãë é íéøá (÷áãú åáå  
 אחר ."' וגו'ה בהר יעלה מי" ,בא וראה

 עושה שלא ,"כפים נקי" ,רשיופ חזר כך
 שלא במה עמהם מחזיק ולא ,צלם בידיו
 מטמא ולא בהם נטמא שלא ,ועוד .צריך
 את שמטמאים אותם כמו הגוף את בהם

 ".כפים נקי" הוא וזה ,להטמא בידים עצמם
 את שךמו שלא וז גמאודכ ,"לבב ובר"

 éæç àú)â ãë íéìäú (åäé øäá äìòé éî"åâå ä '
 éåãéá ãéáò àìã íéôë é÷ð ùøéôå øãäà øúáìå

àñôåè174 àìã äîá åäá ó÷úúà àìå 
êéøèöà175éàñ àìå åäá áàúñà àìã åúå  åäá á

 ïéãéá åäééîøâ ïéáàñîã ïåðéàë àôåâì
íéôë é÷ð àåä àãå àáàúñàì176 ááì øáå 

                                                                                                                                                                                     

  ).א"נ(וכדאיתא בספר יצירה ' ב גבולים שבמ"היינו י 167
 ).מ"מ(ב גבולי אלכסון שבמלכות "י 168
בשלח ' ב גבולין כנזכר בפ"ת שבו י"א שהוא הת"א לז"ג אינון מכילין דרחמי הנמשכים מא"פירוש י 169

 ).א"נ(ח "ז. 'ש ברזא דשמא קדישא כו"וז' ה והכו"ב צרופי הוי"ה שהם י"ד
 .ב שזה שמות הטומאה"לקמן קלג ע' עי 170
עליה דיעקב למהוי כלא רתיכא קדישא ימינא ) ויאמר(ה נצב עליו "והנה יהו: א"קנ עלקמן ' עי 171

 .ושמאלא ויעקב בגוייהו כנסת ישראל לאתקשרא בינייהו
 .די וישראל בחרתי בו ועתה שמע יעקב עב172
 . ואתה ישראל עבדי יעקב אשר בחרתיך זרע אברהם אהבי173
 ).א"נ(ב "הרש. א ולא עשה בידיו דבר המטמאו"פירוש דפוס צורות חיצונים מס 174
 שאר 'וכואין לאדם ללמוד : ד"רמו ס' א סי"רמ' עי. ומשמע שבגבול מותר, היינו בחכמת בני קדם 175

א "מז שמביא מקור לדברי הרמ' ב סי"ש ח"קוב' עי .אי בשאר חכמותמ מותר ללמוד באקר"החכמות ומ
אין לו חלק לעולם  [רבי עקיבה אומר אף הקורא בספרים החיצונים: א" עירושלמי סנהדרין דף נמדברי ה

 .  להגיון ניתנו ליגיעה לא ניתנו'וכו ]הבא
 . נקי כפים מזרע לבטלה): שער קריאת ספר תורה פרק ה(פרי עץ חיים ' עי 176
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 אחר להמשך אלא ,האחר לצד ולבו רצונו
 ,נפשו לשוא נשא לא אשר. ה"הקב עבודת
  ,פרשוה והרי ,נפשי ונקרא נפשו כתוב

 àøèñì äéáìå äéúåòø êéùîà àìã àã àðååâë
á÷ã àðçìåô øúá àëùîúàì àìà àøçà" ä

ùôð àåùì àùð àì øùàå éø÷ éùôð áéúë åùôð 
äåî÷åà àäå  

  íìòð ùøãî  
 ,כתוב מה ,כך הצדיק נשמת שרואה

 זה מה ,"' וגואהלהה אברהם וימהר"
 מהרי" ,אומר ומהו .המדרש בית ,"האהלה"

 והנשמה ,הקרבנות ענין ,"סאים שלש
 רץ הבקר ואל" שכתוב זהו .בהם ונתומתכ

 להרע יכולים ולא להם נוח ואז ".אברהם
  .לו

 áéúë äî êë àé÷éãöã àúîùð àîçã
)å çé úéùàøá (åâå äìäàä íäøáà øäîéå' åäî 

ùøãîä úéá äìäàä177 åäîå  ùìù éøäî øîåà
íéàñ178 åäá úðååëúî àúîùðå úåðáø÷ä ïéðò 

ää" ã)æ íù ( àçééð ïéãëå íäøáà õø ø÷áä ìàå
 àùàáàì ïéìëé àìå åäì]äéì) [åäì(  

 והנה" שכתוב פסוק פתח פנחס רבי
 אל משה ויאמר" וכתוב ,"בעם הנגף החל
 ותעצר" וכתוב ,"' וגוהמחתה את קח אהרן

 מהרי שם בוכתו ,מהר כאן כתוב ".המגפה
 כאן אף ,להנצל קרבן להלן מה ,סאים שלש
  .להנצל קרבן

 áéúëã àø÷ çúô ñçðô éáø)àé æé øáãîá (
 áéúëå íòá óâðä ìçä äðäå)íù ( äùî øîàéå

åâå äúçîä úà ç÷ ïøäà ìà ' áéúëå)âé íù (
 íúä áéúëå øäî àëä áéúë äôâîä øöòúå
 óà àáæúùàì ïáø÷ ïìäì äî íéàñ ùìù éøäî

 ïáø÷ ïàëàáæúùàì  
 מהלך הייתי אחת פעם ,פנחס רבי אמר

 יאמר ,לו אמרתי .אליהו את ופגשתי בדרך
 ברית ,לו אמר .לבריות שמועיל דבר מר לי

 המלאכים כל לפניו ונכנסו ,ה"הקב גזר
 שבזמן ,האדם חטאי להזכיר ניםושממ

 ,משה שצוה הקרבנות אדם בני שיזכירו
 ואות יזכירו כולם ,בהם ורצונו לבו ןוומכו
 ,אדם בבני גפהמ שיארע בזמן ועוד. לטוב

 ילותיח כל על עובר והכרוז ,נגזרה הברית
 בבתי בארץ בניו יעלו דאם ,השמים
 נפש ברצון ויאמרו מדרשות ובבתי כנסיות

 להם שהיו בשמים רתוקט של ענינים ולב
  .מהם המות שיתבטל ,לישראל

 éìæà àðéåä àãç àðîæ ñçðô éáø øîà
á äéá úéòøòå àçøàá àîéì äéì àðéîà åäéìà

 øæâ íéé÷ éì øîà àúééøáì éìòîã äìî øî éì
 àéëàìî ïéìà ìë äéî÷ åìàòå àåä êéøá àùãå÷
 àðãòá éã ùð øáã éáåç àøëãàì ïðîîã

 äùî éðîã àéðáø÷ àùðà éðá ïåøëãéã] éåùå
áèì äéì ïåøëãé åäìëã åäá äéúåòøå äéáì179 

àîéé÷ àùðà éðáá àðúåî òøòéã àðãòá ãåòå[ 
úà éàã àéîùã àìéç ìë ìò øáòà àæåøëå øæâ

 éúááå úåéñðë éúáá àòøàá éäåðá ïåìòéé
 àðééðò àáìå àùôð úåòøá ïåøîééå úåùøãî

ïéîñåá úøè÷ã180 ìèáúéã ìàøùéì åäì ååäã 
åäééðî àðúåî  

                                                           

 ).יהל אור(נפשי אויתיך , שהנשמה מעוררת הגוף, אל הגוף, אל שרה 177
סאים קמח ומזה תקח ותסלת סלת לושי ועשי ' וזהו ג, זהו המנחות שהיא באה סולת מנופה מאיפה 178

ט "מ) ב"מנחות עו ע(' ואמרו בגמ' בא כו' סאים שאמרו העומר הי' וענין ג, עגות שכל המנחות באות מצה
', לחם הפנים עשרים דמחטין אתו ומישן כו' ג דמחדש כו"אע' עשרונות כו' הלחם ב' ב' תי כוכיון דמחדש א

ה נמי שהן "ה, ה למנחות שהן באין מחטין ומישן כמו שתי הלחם שאין מביאין קודם לשתי הלחם"כ ה"וא
 ).יהל אור(עשרונות ' סאין ומנחת נסכים של בקר ג' עשרונין מג' באין ג
 .צ"א בספד"ו והגר"הר בשם הרחא בז"לעיל ע' עי 179
. ' וכו קטרת דיליה שכינתא תתאה דאיהי סלקא בכמה ריחין ובוסמין טביןמאי: ב"ז סב ע"תיקו' עי 180

כדי להמשיך מוחין דאימא ,  להקטיר קטורת'וכו, מוחין דאימא נקראים קטורת: רשת שמיניפ פ"שעה' ועי
' עי. לשון התקשרות הנוקבא בבעלה, זהו לשון קטרתו. פ להזדווג עם זעיר"ועל ידי כן תחזור פב, בנוקבא

א סממני הקטרת שהעשרה הם עשר ניצוצות הקדושה שירדו למטה בתוך "י: תפלת השחר גכ "שעה
הנוסף עליהם הוא אור מקיף לעשר הנזכר ולכן התיקון הוא שיכוין לסלקם מתוכם ' הקליפה להכניעם והא

 ). עוד שער המלכים פרק י'עי ( מתים בלתי חיותותכ ישארו הקליפ"ועי
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 ,כתוב מה בא וראה ,יצחק רבי אמר
 ותן המחתה את קח אהרן אל משה ויאמר"

 אמר ".תרוקט ושים המזבח מעל אש עליה
 'ה מלפני הקצף יצא כי" ,למה ,אהרן לו
  אל וירץ" ,כתוב מה ."'וגו

 øîàéå áéúë äî äàøå àá ÷çöé éáø øîà
 ùà äéìò ïúå äúçîä úà ç÷ ïøäà ìà äùî
 äîì ïøäà åì øîà úøè÷ íéùå çáæîä ìòî

åäé éðôìî óö÷ä àöé éë øîà"åâå ä ' áéúë äî
)áé íù (ìà õøéå  

  äøåú éøúñ  
 נקרא סוף אין של הסוד ,'וגו הקדוש

י " אדנתחתון זהר מתחבר כאשר. ה"יהו
 שבו וםסת נעשה שם ,ה"בזהר עליון יהו

 לתוך ומסתכלים האמת נביאי יודעים
 תאֹוְרַמ ,י"יאהדונה וזה ,העליון הזהר

 כעין" שכתוב ,)טמירות חיות( טמירים
  ".האש מתוך החשמל

÷àùéã181åâå '12åäé óåñ ïéàã àæø "éø÷à ä182 
çúà ãëðãà äàúú øäæ øá"åäé äàìò øäæá é" ä

 àîù ãéáòúà]íéúñ183äéáã ) [éëã íéúù( éòãé 
äàìò àøäæ åâì ïàìëúñîå èåù÷ éàéáð184 àãå 

äðåãäàé"é185 åæéç ]ð"ïååéç à186 [ïéøéîè187 
 áéúëã)ã à ìà÷æçé (ùàä êåúî ìîùçä ïéòë  

 של טובים גבוהים עליונים .משנה
 יוצאות התורה של נקודות תשע ,הימין

 נוסעות והאותיות ,באותיות חלקיםונ
 דקיקים מסעותיו ,בהם )מטלטלים(

 תשעת אלו ,חולקים )היכל( בסודות
 התפשטו האותיות .האותיות על השליטים

 לא .להם להכניסם נקודים נשארו .מהם
 של בסוד הם. יוצאים כשאלה רק נוסעים

 מסעות )נוסעות( האותיות כל .סוף אין
 נושאים שהם כמו .סוף אין של בסוד

 ïéàìò ïéúéðúî]ïéàîø[àðéîéã ïéáè 188òùú  
àúééøåàã ïéãå÷ð189ïéâìôúîå ïé÷ôð 190 ïååúàá 

]ïååúàå) [ïååúàáå( åäá ìèð ï)ïìèìèî (>éåðìèî< 
 éæøá ïé÷é÷ã)ïéèìô(191 >ïéâéìô< òùú ïéìà 

ïååúà ìò ïéèéìù192åäééðî ïååúà 193 åèùôúà 
 ãë øá ïéìèð àì ïåì äàìòàì ïéãå÷ð åøàúùà

óåñ ïéàã àæøá ïåðéà ïéìà ïé÷ôð ïåðéà194 åäìë 
 ïååúà)ìèîèïì (>ïììèî <]ïéðìèî[ ïéàã àæøá 

                                                           

 ).מ"מ(א הם תליסר "ה המאיר בהם שהוא ז"גבולי אלכסון שבמלכות עם שם הוי' וב 181
 ).מ"מ(ס "א' א הנק"א לפעמים עולה לא"הז 182
קום לחברא : א"שם ד ע' אמנם עי. י"ו ה"י וא"ד ה"ג יו"ב ששמא סתים זה שם ס"ז כח ע"תיקו' עי 183

 אל משכילים מאלין דאתמר בהון והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיעלון בהאי חבורא דהא כד אית בישר
דא דאתקרי ספר הזהר דידעין למפלח למאריהון ולאפקא אזכרות דשמהן דקודשא בריך הוא ) ג דניאל יב(

י דבהון "ושכינתיה בכוונה ולחברא לון בקול דקריאת שמע ובדבור דצלותא דאינון תרין שמהן יאקדונק
 .ע"היינו שהשמא סתים היא השמות שמגלים הפנימיות וצ@ .וייןכלילן כל הוויין וכנ

 ). מ"מ(א "ז 184
 .י"חוזים נביאים מסטרא דנצח והוד דבהון כלילן תרין שמהן דאינון יאקדונק: ב"ז ב ע"תיקו' עי 185
אותיות ' טמירים בתוך ד' ד' חיות עליונות כנזכר בתקונים ד' ה שהם ד"אותיות הוי' ג והיינו ד"ה 186

 ). א"נ(ח " ז.י'אדנ
ד מתוך האש "שהיא ידו). א"ד(א ברעיא מהימנא "ב ופנחס רכח ע"דף כא סוף ע' תקונים תקון י 187

והיה משיג נבואתו ' קלי' מד' א' י עצמו מתוך האש היינו אש מתלקחת קלי"נ החשמל הם יאהדונה"י א'אדנ
  ).א"נ(ח "וחשמל מתוך בקיעת האש ז

 .)מ"מ(הצדיקים שהם מצד הימין ' פי 188
נטלן מטלטלן מתנועעים ' ופי). א"ד(ב "לעיל טו ע). מ"מ(א "ה שהם רוח דז"עשר אותיות דשם מ' פי 189

 ).א"נ(ב "הרש. האותיות כי אורם קטן מהנקודות שהם חשובים יותר ברזי פלטין שהיא לשון חשיבות
בכלל א ו"א והתגין הם מאימא והם נפש דז"א שמהם נבנה גוף הז"שהאותיות הם כלים דז' פי 190

נקודות והרוח הוא מאבא ' ה שהם ט"א הוא שם מ"האותיות הם כי התגין הם בכלל הכלים ורוח של ז
 ).מ"מ(

פירוש בסודות מחלקים ורומז לשערים מרומזים לכתר והם מחלקים הפסק באתנח וכיוצא הנקודות  191
 ).א"נ(והאותיות בבינה ' בח

 ).'נקודות א(ח "בעכנזכר , תיותשמהם סוד האו, ב" נראה שרומז לקמץ ופתח העולים כ192
 ).ז"רמ ( מקצתם או שהם עיקר הכל193
 ).א"ד(א ”מ שרשם באין סוף להיות להם קיום עיין בהאזינו רפט ע"ג דנקודי מחכמה מ"אע' פי 194
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 ,יםומהסת אלו ,נוסעים הם כך ,אותם
 על יםונטמ אלו ,גלויות ולא גלויות אותיות

ות שמ תשעה. האותיות ששורות מה
ד " יו, והראשון אהיה.חקוקות עם עשרה

  ה"אהיא "ה

éîð éëä ïåì éìèð ïåðéàã äîë óåñ ïéìà éìèð 
 äî ìò ïéøéîè éðä ïééìâ àìå ïééìâ ïååúà ïéîéúñ

ïééøùã195 ïåðéàå øùòá ïôéìâ ïäîù òùú ïååúà 
 äàîã÷]äéäà196[åé "ä ã"à197]) ð"à [àå"ä å"à( 

éäà"ä  
  à÷/à  
  øäæ  
 "נפשו" .האמונה צד ,דוד נפש זו "נפשי"

 מן יצא שכאשר משום .ממש האדם נפש זו
 שיםבמע תתעלה ונפשו הזה העולם
 כל בין ללכת בהם ם שיתקיימה על ,כשרים
 לפני אתהלך" שנאמר כמו ,הקדושים אותם

 נשא שלא" ומשום ".החיים בארצות 'ה
  ."' וגו'ה מאת ברכה ישא" ,"נפשי לשוא

ãåã ùôð àã éùôð198 àúåðîéäîã àøèñ 
 ÷åôé ãëã ïéâá ùîî ùð øáã ùôð àã åùôð
 ìò ïéøùëã ïéãáåòá ÷ìúñé äéùôðå àîìò éàäî

 ïåðéà ìë ïéá êäéîì åäá íéé÷úéã äî>ïéùéã÷< 
 øîà úàã äîë)è æè÷ íéìäú ( éðôì êìäúà

åäé"íééçä úåöøàá ä199 àåùì àùð àìã ïéâáå 
åäé úàî äëøá àùé éùôð"åâå ä'  

 היה ,אברהם שנמול אחר ,בא וראה
 שלשה אליו שלח ה"והקב ,וכואב יושב

 ואם .שלום לו להקדים בגלוי מלאכים
 לראות יכול מי וכי ,]ממש [הבנגל ש,תאמר

 רוחות מלאכיו שהוע" כתוב והרי ,מלאכים
 לארץ שירדו אותם שראה ודאי אלא ."'וגו
 שהרי ,זה לך יקשה ולא .אדם בני דוגמתכ

 שיורדים ובשעה ,קדושות רוחות ודאי הם
 וביסודות באוירים מתלבשים ,לעולם
 כמראה ממש אדם לבני ונראים ,החומר

  . תםדמּו
  

 éæç àú áéúé äåä íäøáà øæâúàã øúá
á÷å áéàëå" ïéëàìî úìú äéáâì øãù ä

 àäã àîéú éàå íìù äéì àîã÷àì àéìâúàá
 àäå ïéëàìî éîçîì ìéëé ïàî éëå àéìâúàá

 áéúë)ã ã÷ íù (åâå úåçåø åéëàìî äùåò ' àìà
 éðáã àðååâë àòøàì éúçðã ïåì àîç éàãå

àùð200 ïéçåø ïåðéà éàãå àäã éàä êì äù÷é àìå 
ã÷ ïéùéåïéùáìúî àîìòì éúçðã àúòùá201 

ïéîìåâã éãåñéáå éøéåàá202 àùð éðáì åæçúàå 
 ïåäìã àð÷åéã åæéçë ùîî  

 כמראה אותם ראה אברהם ,וראה ובא
 מן כואב שהיה גב על ואף ,אדם בני

 עולגר לא כדי אחריהם ורץ יצא ,המילה
  . לכן דםומק עושה שהיה )מה(

ð éðá åæéçë ïåì àîç íäøáà éæç àúå àù
òàå" åäééøúáà èäøå ÷ôð äìéîî áéàë äåäã â

 àðã úîã÷î ãéáò äåäã äî òøâîì àìã ïéâá  

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(א ”ויצא קנט ע' תקונים תקון כד ותקון ע דף כח ובהקדמת תקונים דף ה בתקון יט ולקמן פ 195
 ).מ"מ(כתר  196
  ). א"נ(ח "ז. היינו כתר). מ"מ(חכמה  197
 ).ב"י ז ע"שער מאמרי רשב(מלכות  198
 .המלכות' ב שזה בחי"ז כ ע"תיקו' עי 199
  ).א"ד(א "לעיל נח ע 200
  ).הערת הזוהר(א ”קמד ע 201
כ בזוהר רות יד "אמנם הוא רק בהמלאכים שנקראו אישים וכן בהמלאכים שנקראו בני אלהים כ 202

' נשא פ' ש במדרש פ"כאל גבריאל רפאל והם גדולים מכל המלאכים כמג והגם שאותן המלאכים הם מי"רע
כ כל החיות "מ והמלאכים שנקראו אישים הם קטנים מכל המלאכים אך גם באישים ישנם ג"ובכ' ג' יא סי

ב שזה "ש כב ע"ועי, א"ב כט ע"ה ח"דע' עי). ו"לש(ש בסופו "ח וע"רפ' ח שער נ"ו בע"ש הרח"ן וכמ"והארגמ
  .מיצירהמלאכים שהם 
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 אותם שראה ודאי ,שמעון רבי אמר
 ויאמר" שכתוב ממה ,מלאכים של כמראה

 ,באה היתה השכינה ת"דל ף"באל ,"י"אדנ
 משום ,אליה וכסא שלה עמודים היו ואלו
 כעת וראה .שתחתיהצבעים ה שלשת שהם

 עד לזה מקדם ראה שלא מה שנמול משום
  שלא

à"ïåì àîç ïéëàìîã åæéçë éàãå ïåòîù ø203 
 áéúëã äîî)â çé úéùàøá (ìàá éðãà øîàéå" ó

ìã" ïéëéîñ ååä ïéìàå àéúà äåä àúðéëù ú
äìéã204ïéðååâ ïåðéàã ïéâá äáâì àééñøëå 205 úìú 

 àìã äî øæâúàã ïéâá àúùä àîçå äúåçúã
àðã úîã÷î éîç äåä206àì ãò   

  íìòð ùøãî  
 וכתוב ,"בעם הנגף החל והנה הקהל תוך

 ותעצר החיים ובין המתים בין דוויעמ"
 לשלוט חבלה מלאך יכל ולא ".המגפה

  .גפההמ ונתבטל

ä êåúìä÷ áéúëå íòá óâðä ìçä äðäå 
)âé æé øáãîá ( íééçä ïéáå íéúîä ïéá ãåîòéå

àìáçîã àëàìî ìéëé àìå äôâîä øöòúå207 
úåî äìèáúðå äàèìùìàð  

 אצל בא ,טרשא לכפר הלך אחא רבי
 .העיר בני כל עליו לחשו .שלו המארח

 באו .אליו נלך ,לכאן בא גדול אדם ,אמרו
 .אבדתינו על חושש לא ,לו אמרו .אצלו
 ימים שבעה שיש ,לו אמרו .מהו ,להם אמר
 ולא מתחזק יום וכל ,בעיר גפהמ שיש

 הכנסת לבית נלך ,להם אמר. מתבטל
 עד .הוא ברוך הקדוש פנימל רחמים ונבקש
 ופלוני פלוני ,ואמרו באו ,הולכים שהיו
  .למות נוטים ופלוני ופלוני ,מתו

 éáâì àúà àùøè øôëì ìæà àçà éáø
 àøáâ åøîà àúî éðá ìë äéìò åùéçì äéæéôùåà
 åøîà äéáâì åúà äéáâì ìéæéð àëä àúà àáø

 äéì>ñç àì<ìò  àðãáåà208åäî åäì øîà 209 
äòáù úéàã äéì åøîà àðúåî éøàùã ïéîåé 

 øîà ìèáúà àìå ó÷úúà àîåé ìëå àúàîá
 íã÷ ïî éîçø òáúðå àúùéðë éáì ìéæéð åäì
 åøîàå åúà éìæà ååäã ãò àåä êéøá àùãå÷

 úåîì åèð éðåìôå éðåìôå åúéî éðåìôå éðåìô  
 ,כך לעמוד עת אין ,אחא רבי להם אמר
 מכם תפרישו אבל, דחוקה שהשעה
 ,זכאים היותר מאלו אדם בני ארבעים

 ,עמכם ואני ,חלקים לארבעה עשרה עשרה
 וכן ,העיר לקצה ועשרה העיר לקצה עשרה

 חפצה בנפש ,ואמרו .העיר קצוות לארבע
 הוא ברוך שהקדוש הסמים רתוקט של ענין
 עשו. תויא הקרבנות של וענין ,למשה נתן

äì øîà éëä àîéé÷ì àúò úéì àçà éáø å
à÷éçã àúòùã210 ïéòáøà ïåëðî åùéøôà ìáà 

 äøùò äøùò øéúé ïéàëæã ïåðéàî àùð éðá
 àúééååæì äøùò ïåëîò àðàå ïé÷ìåç äòáøàì
 òáøàì ïëå àúàîã àúééååæì äøùòå àúîã

ïåëùôð úåòøá åøîàå àúàîã àúééååæ211 àðééðò 
 áäé àåä êéøá àùãå÷ã ïéîñåá úøè÷ã

                                                           

אבא שאמר שראה אותם כבני נשא ' הפך מר, ל שתחלת ראייתו כמלאכים ראה אותם"י ס"רשב 203
 ).מ"מ(

 .מ"ב דרגא תתאה בשם המ"לעיל צז ע' עי 204
 ).הערת הזוהר(א ”צא ע 205
שקודם המילה לא ראה רק המלכות לבד ולא ראה המרכבה שלה שהם ארגמן וכן דרגין עילאין ' פי 206

 ).מ"מ(אלעזר דלעיל דף צא ' ילה נזדכך וראה המלכות במרכבה וכדברי רק ואחר המ"שהם הו
 .א שזה הפיך של מלאכי דקדושה"ח כא ע"זו' עי 207
אודות האבידה והמגפה שביניהם כדת ). ז"רמ(ֶדֶבר . כ בענין הקטורת"ב במדרש הנעלם מש"ק ע' עי 208

ב "הרש. ליהם שאובדים במגפהולא חס על אובדנא למה לא תחוס ע). א"ד(מה לעשות כמבואר בסמוך 
  ).א"נ(

 ).ז"רמ (כלומר איזה מין אבדון אמרו, וכששאלם מהו.  אבדון כולל כל דבר רע209
השכינה שהיא , וזהו שעתא דחיקא,  היה כח הפסולת מרובה ושלא היה כביכול כח בשכינה להגין210

 ).ז"רמ (דחוקה מתגבורת הבירורים, )קכד] כנודע[נקראת שעה 
 ).א"ד(ה ורצון לבבכם בכוונה גדול 211
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 לארבע העיר בכל ועברו ,פעמים שלש כך
  .כן אומרים והיו ,קצוות

äùîì212äéîò àðáø÷ã àðééðòå 213 ïë åãáò 
 àúééååæ òáøàì àúàî ìëá åøáòàå ïéðîæ úìú

ïë ïéøîà ååäå  
 שנוטים לאלו נלך ,להם אמר לבסוף

 ,כך ותאמרו לבתיהם מכם ותפרישו ,למות
 ,הפסוקים אלו תאמרו ,מויתסי וכאשר

 ותן המחתה את קח אהרן אל משה ויאמר"
  ,'וגו אש עליה

àì ìéæéð åäì øîà øúáì úîéîì åèéùåàã ïåðé
 åîééñú ãëå ïéãë åøîàå ïåäéúáì åëééðî åùéøôà

ààéé÷åñô ïéìà ïåøî) àé æé øáãîá( äùî øîàéå 
åâå ùà äéìò ïúå äúçîä úà ç÷ ïøäà ìà'  

  äøåú éøúñ  
 ,ם"אלהי ,ל"א ,ה"יהו ,ה"אהי אשר

   .י"שד ,ן"אדו ,צבאות ,ה"יהו
éäà øùà" ä)åäé"ä( )ä(à" ì]åäé"ä [éäìà" í

éåä"ä214åàáö "ú215åãà "ï216ãù "é217   
 א"ה ו"וא א"ה ד"יו הזה ומהשם(

 ך"מנצפ השם וסוד .אותיות ב"כ מתפשט
 ה"יהו סוד או הוזה ,אותיות ז"כ הרי

 ,ה"יהו ו"אלהינ ה"יהו .אחד ה"יהו ו"אלהינ
 ,אותיות ג"י סוד אחד ,אותיות ד"י הרי

 ב"מ בן שם. אברים ח"רמ יתפשטו ומהם
 וממנו ,גבורות משהח ך"מנצפ ,ב"ע בן ושם

 ,בינה שערי חמשים של הסוד יתפשט
 עם אברים ח"רמ הרי .ב"ע יתפשטו ומהם

  ).אמת אלהיכם 'יי

)]ð"à [åé àîù àã ïîå"ä ã"àå à"ä å" à
ë èùôúî"ôöðî àîùã àæøå úåéúåà á"ê218 

ë éøä"åäé àæø àåä àãå úåéúåà æ"ðéäìà ä" å
åäé"åäé ãçà ä"ðéäìà ä"åäé å"é éøä ä"åéúåà ã ú
çà"é àæø ã"îø åèùôúé ïåäðîå ïååúà â" ç

íéøáéà219 î ïá íù"ò ïá íùå á"ôöðî á" ê
 éøòù ïéùîçã àæø èùôúé äéðîå úåøåáâ äùîç

 ïåäðîå äðéáéò ïåèùôú"îø éøä á" íò íéøáà ç
åäé"úîà íëéäìà ä(  

 ,בצדיהם חקוקים שמות עשרה הם אלה
 ארבעים מאתיםב נחקקו הללו השמות וכל

>ïéìà<ïäîù øùò ïåðéà 220 ïåäéøèñá ïôéìâ 
åôéìâúà ïäîù éðä ìëå221 ]îø"íéøáéà ç[ 

                                                                                                                                                                                     

בבריאת ' וכוונראה לי ליישב . שמלאך המות מסרו למשה) א"עפט ( קשה לי שאמר במסכת שבת 212
נעשה אדם כל העולמות הקדושים נתנו חלק מאורם להתכלל באדם חוץ ' ר ואמר ה"העולם כשנברא אדה

ה בגודל זכויותיו "ה רבינו עאך כשגבר מש, כי אין חפצו לעשות חסד, מ שקטרג ולא רצה ליתן לו כלום"מס
שבפעולת הקטורת או ] וחיותו) [ורשותו(מ ומסר לו סוד הקטורת שבו תלוי ביטול כחו "אז נכנע ס

ולכן כשמסר למשה כל כחו אז . 'וכו, א אורות"ס סימני הקטורת נגד י"באמירתו בכוונה מסתלק חיותו שה
א "כו לשתי עטרות כנגד שתי בחינות של יז' ומאותו האור שהיה בתוך הקלי. היה חירות ממלאך המות

' מפני שהאורות חזרו לתוך הקלי' כ ריבוא וכו"אבל כשחטאו ירדו ק, 'וכון "א ומזו"שהם מאחורי או, אורות
רד מגדולתך כלום נתתי לך , לך רד) שמות לב ז(והנה מצינו שבמעשה העגל נאמר למשה . שבהן הפירוד

נראה שאם ישראל יחזרו ויחטאו שלא היתה עליהם עוד אותה ואם כן היה , גדולה אלא בשביל ישראל
ה "ש בכאן דקב"ולפי זה יצדק מ. אבל לא כן היה שהרי משה זכה ונטלן, הסגולה שגם משה לא יזכה בה

 ).ז"רמ (שמאתו יתברך היתה לו, יהיב למשה
  סוד הקרבן להעלות העולמות ממדרגה למדרגה עד שמלכות דעשיה יעלה פנימיותה ונעשה213

ונעשה חיצוניות למלכות הנזכרת ' י דעשיה ואז מתעלה האור של חיות הקלי"חיצוניות לחיצוניות נה
ענין הקטרת לקרבן ] להדביק) [לצרף(ואם כן בהכרח צריך , שהחיצוניות שלה נעשה פנימיות לאותו האור

 ).ז"רמ (י הקטרת"להכין מקום שבו יחול האור העולה ע
 .ת" חג-ה "אל אלהים הוי 214
 . ה" נו–צבאות  215
  ).א"נ(ח "ז. י"ל אדנ"צ). מ"מ( מלכות –י "אדנ 216
  ).א"נ(ה מבחוץ "נ שהוא הגה"י וכ"מכאן עד אמת ליתיה בס). מ"מ(יסוד  217
  ).א"ד(שלח לך ' ריש פ 218
 ).הערת הזוהר(ק "ו מהרמ"ב אתוון דיחודא שמע ובשכמל"במדרש רות איתא י 219
  ).א"נ(א המחיה אותם ה שקיו דאילנ"ושם מ' שמות הנז' פירוש ט 220
 ).ג' ג סי"אור יקר ש(מציאותם שבה  221
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 הברית בארון ונכנסים .אברים ושמונה
 וזה .י"אדנ שנקרא השם ,אהו ומי ,האחד

 ה"יהו א"נ( .לאברהם עכשיו התגלה )סוד(
  ).י"אדנ ל"א א"ונ ,ת"צבאו

ïéìàòå222 åäéà ïàîå úéøáä ïåøà ãçá )åãà"ï (
 àãå éðãà éø÷úàã àîù]àæø[ àúùä éìâúà 

íäøáàì223 ]ð"åäé à"ðå úåàáö ä"ðãà ìà à"é[  

 את ומשמש שאוחז הימין םֵש מיכאל
 בכל ,האחרים מאותם יותר הזה השם
  ,םַׁש מיכאל ,םַׁש הזה םהֵש שסוד מקום

àðéîéã àîù ìàëéî224 àùîùîå ãéçà à÷ã 
àã àîùì225 øúà ìëá ïéðøçà ïåðéàî øéúé 

ïîú ìàëéî ïîú àîù éàäã àæøã226  
  à÷/á  
  øäæ  

 שהם אלא ,יודע היה לא בתחלה .נמול
 מלאכים םהש ידע כך אחר ,אדם בני

 בשעה .ו אליו בשליחותובא ,קדושים
 לו ובשרו "אשתך שרה האי"שאמרו לו 

 נקודות האותיות "אליו", יצחק בשורת
 רמז ,שלמעלה למה רמז איו וסימן ,ו"אי

 כאן כתוב ".באהל הנה ויאמר" .ה"לקב

òãé äåä àì àúéîã÷á øæâúà227 ïåðéàã àìà 
 ïéùéã÷ ïéëàìî ïåðéàã òãé øúáìå àùð éðá
 äéì åøîàã àúòùá äéáâì àúåçéìùá åúàå

éà"êúùà äøù ä228) è çé úéùàøá ( äéì åøùáå
éà úåãå÷ð ïååúà åéìà ÷çöé úøåùá"å229 ïîéñå 

àìéòìã äîì æîø åéà230á÷ì æîø "àéå ä äðä øî

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(הספירות ממש באים אליה  222
י יורה על כללות "אמנם שם אדנ, ה יורה על מציאות עצמותה הפנימי"המלכות כאשר נקרא יהו 223

יו ה הנראה אל"ומטעם זה כשאמר לעיל ליהו, הספירה בה בבחינתה המתגלת ודא אתגלי השתא לאברהם
י אל נא תעבור הורה על המלכות בכללות כל הספירות בתורה "ועתה שאמר אדנ, היה עצמות המלכות

 ).אור יקר(
 .ל"ב שהוא שם א"ב קנט ע"ח' עי 224
י לגדול שבהם אמר דהיינו מיכאל ששכינה עמו בדווקא מטעם שהיא רודפת אחר "כשאמר אדנ 225

י "ק גימטריא אדנ"י וכן מיכאל במ"היינו שם אדנ. )אור יקר(הימין כנודע ושם זה הוא מימין שר החסד 
 ).א"נ(ח "ז. ש שבכל מקום שיש מיכאל יש גילוי שכינה"ומיכאל במילוי גימטריא שכינה וז

 כלא אתקשר דא , תמן איהי שכינתא,בכל אתר דישתכח מיכאל דאיהו רישא לאלין: א"ח ב ע"זו' עי 226
 .בדא

וכאן אומר שאחר כך , ואם כן מיד ראה אותם כמלאכים, 'וגו,  אמר לעיל כחיזו דמלאכים חמא לון227
מה שיורד למטה בירידת מלאך לעולם הזה הוא בבחינת נפש שלו או '  וכוידע שהם מלאכים אחר האכילה

 רגלי וריאל רפאל גבריאל מיכאל וכל שכן א,ניצוץ ממנו ולמעלה לא חסר עיקר עצמותו בעילוי מדרגתו
, ממש אנשים' פי, וזהו וירא והנה שלשה אנשים, חילה לשלשה צדיקים ואברהם החשיבם ת'וכו. המרכבה

 הרי זו סברא .)ז"רמ ( והיא התנוצצם באור שלשה המלאכים שתחת השכינה,אבל חזר וירא ראיה אחרת
י סבר כמלאכים "ורשב. מתחלה ועד סוף, אבא סבר כחיזו בני נשא חמא לון' דר, שלישית מדברי הזהר

האמנם ' שקודם הבשורה כבני אדם ואחר הבשורה ידע שהם מלאכים וכו', סברא גוזו . מתחילה ועד סוף
 ).מ"מ(אבא ' שהוא סיום דברי ר' אפשר לפ

, א"ען וכמו שנזכר לעיל צח "והודיעוהו שאותו יום נזדווגו זו, 'ון וכ" רמזו לו רמז מופלא בייחוד זו228
ושאז הוכנה נשמת יצחק לבוא , אבשעתא דאתקרב דרגא לדרגא בתיאובתא דדא לקבל ד, כחום היום

 . לעולם
בכל : טו' ח סי"ר פמ"ב' ועי ).ג"ו מ"מסכת סופרים פ ( איה שרה אשתך ויאמר הנה באהלֹולֹי ויאמרו ֹא229

 נקודה רבה על הכתב אתה דורש את ,מקום שאתה מוצא כתב רבה על הנקודה אתה דורש את הכתב
ר עזריה כשם שאמרו איה " א. איו אברהם, הנקודה אתה דורש את, כאן שהנקודה רבה על הכתב.הנקודה

ו ורמזו אל הנסתר הוא " אמרו אל אברהם אי.כ"ע,  ויאמר הנה באהל, כך אמרו לשרה איו אברהם,שרה
 ).ז"רמ (ש"היושב בסתר ית

ת איה מקום כבודו והוא השיב שהיה במלכות שהיא נקראת אהל והטעם "הם שאלו אליו על הת 230
האמנם ייחודה למעלה אינם , המהשגת הנשמות ולכך אינם משיגים רק המלכותשהמלאכים השגתם למט 

  ).ב' ג סי"אור יקר ש(ת "ש בת"משיגים כלל וכ
אצל ואדוני ' ק ב"דלא עבדי פירי כנזכר בזוהר צמח שלח לך ד' כי שרה עד עתה היתה קשורה בקליפ' פי

ו "ונתקשרה באי' ה ממקום הקלינעקרה שר' זקן ועתה באו המלאכים לבשר ואמרו איו שרה אשתך פי
ד והשיב אברהם ויאמר "ר חב"ש רמז למה דלעילא ג"דעת כליל תרווייהו וז' בינה ו' חכמה א' ר י"דהיינו ג
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 יצען בל אהל" שם וכתוב ,"באהל הנה"
  ."'וגו

 íúä áéúëå ìäàá äðä àëä áéúë ìäàá
)ë âì äéòùé (åâå ïòöé ìá ìäà'231  

 כתוב למה ,ו"אי שנקוד כיון ,בא וראה
 זכר של בורישח משום אלא .איה כך אחר

 ויאמר" אמר אז .האמונה סוד כאחד ונקבה
 ושם ,הכל של הקשר הוא שם ".באהל הנה

 וכי ."' וגואיה" )באהל הנה ויאמר( .נמצא
 הנה ששרה העליונים המלאכים ידעו לא

 יודעים שלא אלא ".איה" כתוב למה ,באהל
  .לדעת להם שנמסר מה אלא הזה בעולם

 éæç àú]ã ïåéë[éà ãå÷ð" øúáì áéúë éàîà å
 ïéâá àìà äéà>ã< àøåáç]ã[ àãçë àá÷åðå øëã

àúåðîéäîã àæø232 ìäàá äðä øîàéå øîà ïéãë 
 àøåù÷ àåä ïîú]àìëã233çëúùà ïîúå 234[ 

å äéà ìäàá äðä øîàé>åâå'< éòãé ååä àì éëå 
 äéà áéúë éàîà ìäàá äðä äøùã éàìò éëàìî

]àìà) [ìáà(àì ) ååä(àîìò éàäá éòãé 235 àìà 
òãðîì åäì øñîúàã äî  

 אני מצרים בארץ ועברתי" ,בא וראה
 ,ה"לקב יש ומלאכים חיםושל כמה וכי ,"'ה

 טפה בין יודעים היו לא שהם משום אלא
 פרט ,בכור של שלא אותהל בכור של

 על תו והתוית" ,וז כדוגמא. לבדו ה"לקב
 אלא ,צריכים ולמה ".האנשים מצחות
 מה רק אלא יודעים לא שהם משום

 כל כמו ,)יודעים( לדעת להם שנמסר
 על להביא ה"הקב שעתיד הללו הדברים
 כרוז מעביר ה"שהקב משום ,מהלו .העולם

 להביא שעתיד דבר באותו הרקיעים בכל
  .העולם לע

 éæç àú)áé áé úåîù ( íéøöî õøàá éúøáòå
åäé éðà" äéì úéà ïéëàìîå ïéçéìù äîë éëå ä

á÷ì" äôè ïéá éòãé àì ïåðéàã ïéâá àìà ä
á÷ øá àøëåá àìã àåääì àøëåáã" éåãåçìá ä

 àã àðååâë)ã è ìà÷æçé ( úåçöî ìò åú úéåúäå
 éòãé àì ïåðéàã ïéâá àìà ïéëéøö éàîàå íéùðàä

î àìà òãðîì ïåì øñîúàã ä)òãéé ( ìë ïåâë
á÷ ïéîæã ïéìî ïéìà" àîìò ìò äàúééàì ä

]å[á÷ã ïéâá àîòè éàî" åäìëá àæåøë øáòà ä
àîìò ìò äàúéàì ïéîæã äìî àéääá ïéòé÷ø236   

  çëúùà àìáçîã àúòùá àã àðååâë  נמצא שהמשחית בשעה ,וז כדוגמא
  íìòð ùøãî  

 ."'גו והמתים בין דוויעמ 'וגו אהרן ויקח
 קול אותו שמעו. מהם והתבטל עשו וכן

åâå ïøäà ç÷éå 'åâå íéúîä ïéá ãîòéå ' ïëå
 øîàã àì÷ àåää åòîù åäééðî ìèáúàå åãáò

                                                                                                                                                                                     

אבות ' אהל שנתגלתה שכינה אליו מיוחדת עם ג' הנק' ת הוא מיוחד במ"ה ת"הנה באהל כלומר זה קב
  ).א"נ(ח "ז. ת"כנזכר בס

אבל . זמנין כך וזמנין כך,  הנה ברחל יש מיעוט והגדלה.תם ואהל מועדב אהל ס"לעיל נב ע' עי 231
 ).גלספר הליקוטים ישעיה  (כי תמיד היא נשארת בקומתה, בלאה הנקראת אהל בל יצען

ן בבחינת גדולתם בשני יסודותיהם העיקריים "זו ן ולא דיעקב ורחל וכיוצא אלא"זווג שלם של זו'  פי232
נ נקראין בכל " ולכן זו,ס"מהימנותא כמו אמונת ישראל שבה משיגין את אענין ). ז"רמ (שהם סוד רזא

 ).ד"צ יז ע"א בספד"בהגר (מקום מהימנותא
 .)ז"רמ (ן"וזו'  המאהילה על בניה ששם נקשרים אבא ואימא הוא סוד אי233
 ).ז"רמ ( שם נמצא אז הזווג המופלא להוציא נשמת יצחק234
ז שנמשך אחריהם לא שם "והרמ' ז דלא כהתוס"בעוהש שאינם יודעים מחשבות בני אדם ש"ומכ 235

כ הרב זרע "וכ' א הלוי שהזוהר חולק על התוס"כ הרשב"כ(ב "הרש. ל כאמור"לבו גם לזאת שהזוהר לא ס
והביאם ' ב הנז"שבת י' אך דברי התוס. ז"ג והמעיין יראה דאין ראיה דהזוהר איירי ברדתם בעוה"ברך ח

א "מ פז ע"ב' גמ' עי). א"נ) (ן"ש במקומו מאי"דכמה כתובים להפך כמהיה קורא קשים ' ש בפסקיו פ"הרא
ש אין "דהם מכירים בכל לשון רק דלשון זה מגונה בעיניהם וז: א"ל הגר"ז) ו"לש(ב "ח קא סקי"א א"גר' ועי

מנין להם שמכירין ' ותמהו על תוס' ה שאין כו"ד' ב ב"דשבת י' נזקקים לו ובזה מתורץ קושיית התוס
א קא "שם אבל בזוהר ח' תוס' יועיון תפלה וע' דברים מזכירין כו' ש ג"בלב ונראה שלמדו מממחשבות ש

מ אמת הוא אף "מ' א אמרו יודעין היו כו"עמ פז "ב' ג דבגמ"ואע' ב לא ידעו בהאי עלמא אלא מה כו"ע
  .ש אין נזקקין"אין מבינין ולכן לא אתמסר להון וז' וכן לשון אין מכירין מ' להגמ

 ).א"ד(ב "ג ענח ס 236
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 הנחילוה הראשונים ,הסודות סודי ,שאומר
 ,כאן שורה לא השמים דין שהרי ,למעלה

  .לבטלו יודעים שהרי

àøúñ àúééî÷ àøúñ237 àäã àìéòì åìéçåà 
ì àéîùã àðéã àìèáì éòãé àäã àëä éøùà à

äéì  
 שמע .נתנמנםו אחא רבי של לבו חלש

 תעשה ,זה את שעשית כמו ,לו שאומרים
 ,בתשובה שיחזרו להם רואמ לך .זה את

 בתשובה והחזירם קם .יַנַפְל הם שרשעים
 יתבטלו שלא עליהם וקבלו ,מהישל

 ,העיר שם את והחליפו ,לעולם מהתורה
  .מחסיא מתא לא וקראו

 ùìç éøîàã òîù êåîãà àçà éáøã äéáì
 ïåì àîéàå ìéæ àã ãéáò àã úãáò ãë äéì
 øæçàå í÷ éàî÷ ïåðéà ïéáééçã äáåùúá ïåøæçéã
 àìã åäééìò åìéá÷å àúîéìù äáåùúá åäì

íìòì àúééøåàî ïåìèáúé238 àîù åôéìçàå 
àéñçî àúàî äì ïåøà÷å àúø÷ã239  

 לצדיקים להם די לא ,יהודה רבי אמר
 כן לאחר אלא ,זרההג את שמבטלים
 דכיון ,הוא שכן לך תדע .להם שמברכים
 סאים שלש מהרי לגוף אומרת שהנשמה

 מה ,הדין את ומבטל ,הענין אותו וכל ,'וגו
 ,"חיה כעת אליך אשוב שוב ויאמר" ,כתוב

  . ברכה הרי

 íé÷éãöì íäì éã àì äãåäé éáø øîà
 ïéëøáîù ïë øçàì àìà äøæâä úà ïéìèáîù

 ïëù êì òãú íäì úøîåà äîùðäù ïåéëã àåä
åâå íéàñ ùìù éøäî óåâì ')å çé úéùàøá ( ìëå

 áéúë äî ïéãä úà ìèáîå ïéðòä åúåà) úéùàøá
é çé ( éøä äéç úòë êéìà áåùà áåù øîàéå

 äëøá  
 לקח שזה המלאכים אותה שרואים כיון

 אצל הולכים ,עושים מה ,לנפשו עצה
 .משפט בהם ולעשות בדינם ןילעי הרשעים

 פויוישק האנשים משם מווויק" שכתוב זהו
 לעשות ,הרשעים למקום ," סדוםפני על

  .משפט בהם

 äöò ç÷ì äæù íéëàìîä äúåà íéàåøù ïåéë
 ïééòì íéòùøä ìöà íéëìåä íéùåò äî åùôðì

ää èôùî íäá úåùòìå íðéãá" ã)æè íù (
 íåãñ éðô ìò åôé÷ùéå íéùðàä íùî åîå÷éå

èôùî íäá úåùòì íéòùøä íå÷îì  
 של דרכו כך ,יהודה רבי שאמר הוא הז

 אינו ,בדינו ניםישמעי שרואה כיון ,צדיק
 )על( ולהקריב ולהתפלל לשוב מתאחר

 בעלי שמסתלקים עד ,צורו לפני ודמו חלבו
  עיניו וישא" שאמר שכיון. ממנו הדין

 ìù åëøã êë äãåäé éáø øîàã àåä àãä
 øçàúî åðéà åðéãá ïéðééòîù äàåøù ïåéë ÷éãö

 áåùì áéø÷äìå ììôúäìå)ìò ( éðôì åîãå åáìç
 ïåéëã åðîî ïéãä éìòá ïé÷ìúñîù ãò åøåö

åéðéò àùéå øîàù  
  äøåú éøúñ  

 עם אלהים מסתלק ,הזה מיכאל הסתלק
  .שדי

 ÷éìúñà)÷éìúñà ìàëéî éàä( ]éäìà"í[ 
 éãäá]ãù"é[  

 בציור והתגלמו ,אנשים שלשה בהתחלה
 ,ודאי אוכלים ,אוכלים והיו ,אויר של

 ועושים ,הכל ומכלה אוכלת שלהם שהאש
 ואותה ,ודאי אש הם .לאברהם רוח נחת
 .נראית ולא אויר של בציור מתכסה האש

 ,אותו ואוכלת לוהטת אש מאכל ואותו
  .מזה רוח נחת מקבל ואברהם

 àøåéöá åîéìâàå íéùðà äùìù àúéîã÷á
 ìëà åäìã àùàã éàãå éìëà éìëà ååäå àøéåàã

 úçð ãéáòàå àìë éöùå àùà ïåðéà íäøáàì çåø
 éñëúà àùà àåääå éàãå àìå àøéåàã àøåéöá

 àåääå éæçúà]îàìë [>àìëéî< àèäìî àùà 
 éàäî çåø úçð ìá÷î íäøáàå äéì àìëàå  

                                                                                                                                                                                     

אינו שורה ' חולה חולה ראשונה המתינו למעלה ולא תרדו למטה בין בני העיר שהרי הדין מלמעל 237
' אלו טרפות שפי' בפ' מסתורית' ומלת סתרא הוא מל. כאן מאחר שהם יודעים לבטל חולי הדבר בר מינן

כ הרמז "וכ. מחלה'  כתב לוהרואה יראה שם דף ס דלא מוכח הכי ואיברא דהערוך(א "ד' עי). א"ד(חולה 
פירוש שלוחי ). ן"מאי(ה באורך ועיין במוסף הערוך דהנוסחא שם מעזלא "עד' י דאינו מובן ופי"בכ”ע

  ).א"נ(ב "הרש. ש אוחילו המתינו "המגפה שהם עדיין נסתרים למעלה המתינו שם ולא תבואו וז
  ).הערת הזוהר(א ”צד ע 238
 .א שזה עירו של רבינא ורב אשי בבלל"א ויומא פו ע"י עירובין סג ע"רש' עי 239
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 ,כתוב מה השכינה שהסתלקה כיון
 מסתלק מיד ,"אברהם מעל אלהים ויעל"

 המלאכים שני ויבאו" שכתוב ,מיכאל עמו
עכשיו ו שלשה הבהתחל כתוב ."' וגומהוסד

 עם הסתלק ,ימין שהוא מיכאל אלא ,שנים
  . השכינה

 áéúë äî àúðéëù ÷ìúñàã ïåéë) æé úéùàøá
áë (éäìà ìòéå"íäøáà ìòî í13 ÷ìúñî ãéî 

 áéúëã ìàëéî äéãäá)à èé íù ( éðù åàáéå
åâå äîåãñ íéëàìîä ' àúéîã÷á áéúë äùìù

 àðéîé åäéàã ìàëéî àìà ïéøú àúùäå
÷éìúñà240ù éãäá  àúðéë  

 )לו( והתגלם ירד למנוח שנראה המלאך
 מה .אוריאל או הוזה ,לו ונראה באויר
 לבדו כאן ירד ,לאברהם אלו עם ירד שלא

  .מדן שבא למנוח לבשר

çåðîì éæçúàã êàìî241 íéìâàå úçð )äéì (
 àìã äî ìàéøåà åäéà àãå äéì éæçúàå àøéåàá
 àøùáì éåãåçìá àëä úçð íäøáàã ïéìàá úçð

ã çåðîìïãî éúà242  
  á÷/à  
  øäæ  

 ולא בביתו תכסותלה צריךאדם  ,בעולם
 כמו .ישחת שלא כדי ,בשוק נראה יהיה

 ביתו מפתח איש תצאו לא ואתם" שנאמר
 אבל ,כן להסתתר שיכול מאלו ,"קרוב עד

 מה .להסתתר צריך )יכול( לא ה"הקב מלפני
 לא ואני במסתרים איש יסתר אם" ,כתוב

  ".'ה נאם אראנו

á àîìòá àìå äéúéáá àéñëúàì ùð øá éò
 øîà úàã äîë ìáçúé àìã ïéâá à÷åùá éæçúé

)áá ëé úåîù ( åúéá çúôî ùéà åàöú àì íúàå
ø÷á ãò243åäééðî ïéà  ]àøúúñàì ìéëéã[ ìáà 

á÷ éî÷î"àøúúñàì éòá àì ä14 áéúë äî 
)ãë âë äéîøé ( àì éðàå íéøúñîá ùéà øúñé íà

åäé íàð åðàøà"ä244  
 לומר רצו שלא ".אשתך שרה איה"

 ,מיד ,"באהל הנה" שאמר כיון .לפניה
 בן והנה חיה כעת אליך אשוב שוב ויאמר"

 ,ארץ דרך בא וראה ."' וגואשתך לשרה
 לא ,לולאכ לפניהם אברהם הזמיןטרם שש

 שמשום יראה שלא כדי ,דבר לו אמרו
 אחר .לולאכ אותם הזמין בשורה אותה

 אותה לו אמרו אז ,"ויאכלו" שכתוב
 דעתך על תעלה וכי ".ויאכלו ".בשורה

 בשביל אלא ,אוכלים עליונים שמלאכים

 êúùà äøù äéà)è çé úéùàøá(  åòá àìã
 øîåìî ãéî ìäàá äðä øîàã ïåéë äî÷

)é çé úéùàøá ( úòë êéìà áåùà áåù øîàéå
åâå êúùà äøùì ïá äðäå äéç ' çøåà éæç àú

 àòøà]ã[ àìã ãò]à[ ïéîæ>íäøáà <]á÷"ä[ 
éãî äéì åøîà àì ìëéîì åäééî÷245 àìã ïéâá 

 ìëéîì åäì ïéîæà à÷ äøåùá àéää ïéâáã éæçúé
 áéúëã øúá)ç íù (å äéì åøîà ïéãë åìëàé

 åìëàéå äøåùá àéää] éëàìî éëå êúòã à÷ìñ

                                                           

 ).הערת הזוהר(ב ”קו ע 240
וכאן הוא התחתון , מלאכי המרכבה בכל עולם ועולם' אלא שיש ד, זה איננו המלאך שבמרכבה 241

 ).ב"ב כט ע"ה ח"דע(
 ).אור יקר(מחנה דן במלכות וכן שם אוריאל  242
 המחבל משנתן לו רשות לחבל אינו ולכך, מפני שרושם העבירות בפנים דכתיב הכרת פניה עתה בם 243

ולכך העיקר תלוי , אחר שעוונותיו מצויירים בפניו, צדיק בדינו לרשע בדינו' פי, מחבין בין צדיק לרשע
' ש לא תצאו איש מפתח ביתו כו"צריכים להיות מכוסים מן החיצונים וכמ). א"אור יקר לעיל סג ע(בפנים 

צ "ה דאיהו יודע הכל א"מר כיון שניתן להם רשות אבל הקבפירוש מהמחבלים צריך להש). א"ע רלג ע"ב(
להשמר ובמצרים דכתיב ועברתי אני ולא מלאך וכתיב ואתם לא תצאו הטעם דאחר שהוכו בחצות נשארו 

 ).א"נ(מ "א. מחבלים על נשמות המוכים
המות ואם היו יוצאים מפתח ביתם שמא מלאך , ומלאך המות עייל ומחי, ה אזיל ומסיים בוכרי"קב 244

 ).ב' ג סי"אור יקר ש(פוגע בהם 
 היו מצפים שתחול קדושה נפלאה באותה סעודה כפי הראוי להם ולא יהיה ]נוסח הדרך אמת[ לפי 245

וזה במה שיקטרגו על אברהם בראותם גודל , בה שום צד חומריות וגסות שתהיה אחיזה בו אל החיצונים
 מופלא בודאי משונה מכל שאר הפעמים] ריצותוח) [וחריפות(שעשה בזאת הסעודה ] ההנהגה) [ההנאה(
 ).ז"רמ(
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 רבי אמר .כך נראה אברהם של כבודו
 אש שהם משום ,ודאי ויאכלו ,אלעזר
 להם שנתן מה וכל .נראים ולא אש אוכלת
 אברהם שמצד משום ,אכלו אברהם
 צד מאותו שאוכלים( למעלה אוכלים

  ).שלמעלה

éìëà éàìò246[ éæçúà íäøáàã àø÷é ïéâá àìà 
éëä247éàãå åìëàéå øæòìà éáø øîà 248 ïéâá 

àùà ìéëàã àùà ïåðéàã249éæçúà àìå 250 ìëå 
éìëà íäøáà ïåì áäéã äî251 ïéâá ] àøèñîã

àìéòì éìëà íäøáàã[)  àøèñ àåääî éìëàã
àìéòìã( 252  

 הוא אברהם שאכל מה כל ,בא וראה
 .ואכלו לפניהם הקריב ולכן ,בטהרה אכל

 ,וטהרה מאהוט בביתו שמר אברהם
 להתקרב יכל לא( טמא שהוא אדםאפילו ש

 ,הוא טמא שזה אברהם ידע אז .לביתו
 )שעשה עד ,בביתו משמש היה לא( )ועשה

 ימים שבעה רולשמ לו עשה או ,טבילה לו
  . בודאי הז וכך ,בביתו לו כראוי
  

 åäéà äøäèá íäøáà ìéëàã äî ìë éæç àú
ìéëà à÷253 øéèðå éìëàå åäééî÷ áéø÷à êë ïéâáå 

 øá åìéôàã àúåáàñîå àéëã äéúéáá íäøáà
 áàñî åäéàã ùð) ïéãë äéúéáì àáø÷ì ìéëé àì

ãéáòå åäéà áàñî àäã íäøáà òãé (]ð" à àì
ãéáòã ãò äéúéáá ùîùî äåä[ äìéáè äéì254 

 äéì ãéáò åà äéì éæç à÷ãë ïéîåé äòáù àøèðì
 äéúéáá>å< éàãå àåä éëä  

 יהיה לא אשר איש" כתוב ,בא וראה
 והיה" .תקנתו מה ."' וגולילה מקרה טהור

  מאהוט בו ארעה ".במים ירחץ ערב לפנות

 áéúë éæç àú)àé âë íéøáã ( àì øùà ùéà
åâå äìéì äø÷î øåäè äéäé 'äéúð÷ú éàî) áéúë( 

é áøò úåðôì äéäåäàîåè äéá òøòà íéîá õçø  
  íìòð ùøãî  

                                                                                                                                                                                     

וכי מלאכי עלאי אכלי אין כגוונא דלהון אכלו ישראל במדברא וההוא מזונא רזא : ב"ב קנו ע"ח' עי 246
מה מלאכי : ב"ח פו ע"זו' ועי). כ ג"כ יוה"שעה' עי (איהו דטלא דנגיד ואתמשך מעילא מרזא דעלמא דאתי

, דכתיב. אף ישראל כן צריכין לאכול בקדושה ובטהרה,  ובנקיותהשרת אוכלים בקדושה ובטהרה
 .אלו מים אחרונים, והייתם קדושים. אלו מים ראשונים, ובתקדשתם

 ).ז"רמ ( שלא יתחשבו כקצים בסעודתו ולא מייקרים אותה247
,  אינו לפי הנראה אלא אדרבה עשו בירור מופלא כי ניזונו מן הרוחניות שחל על אותן המאכלים248

אשר ) ויקרא ו ג(ומלת ויאכלו הוא מלשון . ולא נהנו החיצונים משם כלל, מותרות שרפו וכלו לגמריוה
 .)ז"רמ (תאכל האש

 ).הערת הזוהר(א ”קד ע. יש אש דוחה אש דגבריאל ויש אש אוכלת אש דשכינה: ב"יומא כא ע' עי 249
  ).ז"רמ ( לא נשארה שום שארית כמו שהוא האפר הנותר מן השריפה250
 אלא אכלו כל מה שניתן לפניהם, א עוד אלא שלא נהגו כדרך הארץ לשייר שיורין מן האלפס ול251

 .)ז"רמ(
א "ס או"שה,  אכלו רעים לעילא)א"עד (ואמרינן בפרשת ויקרא , אכלו רעים) ש ה א"שיה( כדכתיב 252

ן חסד  שהמזון מושפע מ)כ ג"כ יוה"שעה(ש "הוא מ', א דמסטרא דאברהם וכו" והנ.שמשם סוד האכילה
פירוש כי מצד החסד מדת אברהם יורד מזון ממנו ולמטה . )ז"רמ (ל"ד א"ן שעולה חס"ס מזו"וה, שבחכמה

 ).א"נ(ח "ז. ש לעולם המלאכים"ואם למדות הוא משפיע כ
,  בא להודיע שאותו הרוחניות המופלא שהושפע על אותו המזון היה בהכנה גדולה מצד אברהם253

והם מיד אכלו ממנו ולא נסתפקו בטהרתם של , שנאמר ויתן לפניהםכמו , ומפני זה אקריב קמייהו
י אכילתם "י שאנו מבררין אותם ע" אעפ'וכוהותר אכילת הבשר : שער המצות עקב' עי ).ז"רמ (האוכלים

י אכילתנו בהמות "אפילו זה הבירור הגרוע שאנו מבררין ע' וכווחוזרין להיות חלק אבר האדם ממש 
ספר הליקוטים ' ועי. ח ירא שמים המכוין באכילתו"ברר אלא על ידי אכילת התהטהורות בלבד אינו מת

ל המשהה נקביו עובר "ש רז"כמ, וכן בענין האכילה צריך לנקות עצמו קודם האכילה: בראשית פרק א
שכשהאדם , והטעם. דבחינת נפש היא במלכות, ת"ת אותיות מו"ס, ם"ת נפשותיב"ו א"משום אל תשקצ

אף כשיאכל וירצה להעלות האכילה מעולם , כיון שעדיין קליפות עשיה דבוקה בו,  עצמואוכל קודם שיטהר
ומה שמתברר יותר נבלע , כיון שהקליפה בתוכו תדבק בו הקליפה, לעולם ולברר אותם מהפסולת לא יועיל

 .כנגד יצירה, בשאר האיברים
, לא הוה משמש,  בינו לבינו,לא מבעיא נקבה שעלולה לנידות אלא אפילו בן אדם דאיהו מסאב'  פי254

שלא היה יכול להתקרב , וגרסת הספרים יותר מפליאה. לא ערב לו לבו לשמש בביתו עד שהיה טובל לפניו
 ). ז"רמ (אל יראיו' עין ה) יח, תהלים לג(כי , לביתו כי מלאכי השמירה היו מעכבים עליו ודוחים אותו
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 ,"עליו נצבים אנשים שלשה והנה וירא
 האהלה אברהם וימהר" ,בנשמה כתוב מה
 שום בלא ובמהירות בחפזון ,"שרה אל

 הגוף אצל הנשמה ממהרת מיד .העכבה
 ,לו שיתכפר במה ולבקש ,למוטב להחזירו

  .הדין בעלי ממנו שמסתלקים עד

ð íéùðà äùìù äðäå àøéå åéìò íéáö
)á çé úéùàøá ( äîùðá áéúë äî) çé úéùàøá
å ( ïåæôçá äøù ìà äìäàä íäøáà øäîéå

äáëòä íåù àìá úåøéäîáå255 úøäîî ãéî 
 äîá ù÷áìå áèåîì åøéæçäì óåâä ìöà äîùðä

ïéãä éìòá åðîî ïé÷ìúñîù ãò åì øôëúéù  
 ואברהם" שאמר מהו ,אומר אליעזר רבי
 היותל חדל בימים באים זקנים ושרה
 שהנשמה כיון אלא ".כנשים רחוא לשרה

 כמה בארץ נשאר והגוף ,במעלתה עומדת
 ,הרבה וימים שנים בימים באים ,שנים
 כל כשאר רחוא רוולעב ולבא לצאת וחדל
 אומר מהו. הגוף להחיות נתבשר .אדם

 בלותי אחרי ,"עדנה לי היתה בלותי אחרי"
 עדנה לי היתה ,שנים כמה מהיום בעפר

 שנים כמה שהיום ,"זקן יאדִנו" .וחדוש
 ברוך והקדוש .הפקידני ולא ממנו צאתושי

 מהו ,"למועד ,דבר 'מה היפלא" ,אמר הוא
 .מתים להחיות אצלי הידוע אותו ,"למועד"
 שלש כבן שיתחדש מלמד "בן ולשרה"

  .שנים

 áéúëã éàî øîåà øæòéìà éáø)àé íù (
 úåéäì ìãç íéîéá íéàá íéð÷æ äøùå íäøáàå

øà äøùìãîåò äîùðäù ïåéë àìà íéùðë ç>ú< 
 íéàá íéðù äîëî õøàá øàùð óåâäå äúìòîá
 àáìå úàöì ìãçå äáøä íéîéå íéðù íéîéá
 úåéçäì øùáúà íãà ìë øàùë çøà øåáòìå
 äðãò éì äúéä éúåìá éøçà øîåà åäî óåâä

)áé çé úéùàøá ( äîë íåéäî øôòá éúåìá éøçà
ï÷æ éðåãàå ùåãçå äðãò éì äúéä íéðù )íù (

àöéù íéðù äîë íåéäùú éðãé÷ôä àìå éðîî 
åäéî àìôéä øîà àåä êéøá àùãå÷å" øáã ä

 ãòåîì)ãé íù ( éìöà òåãéä åúåà ãòåîì åäî
 ïáë ùãçúéù ãîìî ïá äøùìå íéúîä úåéçäì

íéðù ùìù  
 כיון ,סימון ברבי יהודה רבי אמר

 הקדוש ,מעלה של מזיוה נזונית שהנשמה
מלאך הנקרא  הוא אומר לאותו הברוך
 עתיד שאני פלוני לגוף ובשר לך ,הדומ

 הצדיקים את אחיה שאני למועד להחיותו
 בלותי אחרי ,משיב והוא .לבא לעתיד
 ושכנתי בעפר בלותי אחרי ,עדנה לי היתה

 תהיה עפר וגוש רמה בשרי ואכל ,באדמה
 ,לנשמה אומר הוא ברוך הקדוש. חדוש לי

 ,'וגו אברהם אל 'ה ויאמר" שכתוב זהו
 אצלי הידוע למועד ,"דבר 'מה היפלא

 אותו אליך אשוב ,המתים את להחיות
  שהוא הגוף

 äîùðäù ïåéë ïåîéñ éáøá äãåäé éáø øîà
 øîåà àåä êéøá àùãå÷ äìòî ìù äåéæî úðåæéð

îåã àø÷ðä êàìîä åúåàì"ä256 óåâì øùáå êì 
 äéçà éðàù ãòåîì åúåéçäì ãéúò éðàù éðåìô

åäå àáì ãéúòì íé÷éãöä úà éøçà áéùî à
 øôòá éúåìá éøçà äðãò éì äúéä éúåìá
 øôò ùåâå äîø éøùá ìëàå äîãàá éúðëùå
 äîùðì øîåà àåä êéøá àùãå÷ ùåãç éì äéäú

ää" ã) âé çé úéùàøá-ãé  (åäé øîàéå" ìà ä
åâå íäøáà 'åäéî àìôéä" òåãéä ãòåîì øáã ä

 åúåà êéìà áåùà íéúîä úà úåéçäì éìöà
àåäù óåâä  

  ú éøúñäøå  
 לא ,אברהם כמו חשוב שלא ומשום

 לא תעצרני אם" כתוב שהרי ,שאכל כתוב
 הלהב בעלות ויהי" וכתוב ".בלחמך כלוא

 "המזבח בלהב 'ה מלאך ויעל המזבח מעל
 ,"אברהם מעל אלהים ויעל" וכאן ',וגו

 ìëàã áéúë àì íäøáàë áéùç àìã ïéâáå
 áéúë àäã)æè âé íéèôåù ( ìëåà àì éðøöòú íà

êîçìá257 áéúëå )ë íù ( ìòî áäìä úåìòá éäéå
äé êàìî ìòéå çáæîäå"åâå çáæîä áäìá ä '

                                                           

 .ב רץ כצבי ומה שהבאנו שם"לעיל צט ע' עי 255
 .ונתמנה לשרו של גהנם, א שדומה היה שר מצרים"ב יח ע"ח' עי 256
כי החכם יש לו כוונה גדולה מכל זה ולכן אמר לו המלאך אם תעצרני לא אוכל מנוח עם הארץ היה  257

 ).שער המצות עקב (כ גדולה אבל באברהם נאמר ויאכלו אוכלין ממש"בלחמך לפי שאין כוונתך זו כ
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 רפאל ונשארו ,מיכאל הסתלק שבו משום
 המלאכים שני" כתוב ועליהם. וגבריאל

 על תלוי שהדין בשעה ,"בערב" ".מהוסד
 ונמצא ,אחד הסתלק כך אחר ,העולם
גם ו ,לוט נצל אברהם בזכות .לבדו גבריאל

  .אליו באו זה ועל ,בהם זכה הוא

éäìà ìòéå àëäå" íäøáà ìòî í) æé úéùàøá
áë ( ìàôø åøàúùàå ìàëéî ÷éìúñà äéáã ïéâá

 áéúë åäééìòå ìàéøáâå)à èé íù ( íéëàìîä éðù
 àîìò ìò àéìú àðéãã àúòùá áøòá äîåãñ
 äéãåçìá ìàéøáâ çëúùàå ãç ÷ìúñà øúáì
 éëä óåà åäéàå èåì áéæúùà íäøáàã äéúåëæá

äëæäéáâì åúà àã ìòå åäá   
  á÷/á  
  øäæ  

 )נדה אונגע (או  זיבה כמו ,אחרת
 לא ,מאותוט שתי שהיו נדה טומאת
 בין )משום( ,טבילה באותה לו מספיק
 אחרת מאהוט בלישק דםוק קרי לו שארע

  .כך אחר לו שארע בין )משום(

åà äáéæ ïåâë àøçà15 éøú ååäã äãð úøéâñ 
éáè àéääá äéì àéâñ àì åáàñîäì258) ïéâá (

>ïéá< íãå÷ éø÷ äéá òøòàã ]ìéá÷ã) [ìéá÷àã( 
 àøçà äàîåè)ïéâá(> ïéá<øúáì äéá òøòàã   

 טבילה מתקנים היו ושרה ואברהם
 מהול .לנשים והיא לגברים הוא ,לםולכ

 שהוא משום ,אדם בני לטהר עסקאברהם 
 טהור יתן מי" שכתוב ,טהור ונקרא טהור

 שיצא אברהם זה "טהור" ,"אחד לא מטמא
 את לתקן כדי ,אמר שמעון רבי. מתרח

 לכן .ם ומהי מי,ה הדרגה של אברהםאות
 ובשעה .במים העולם בני לטהר התקין

 מה דבריו תתחילב ,המלאכים את שהזמין
 להתחזק כדי ,"מים מעט נא קחוי" ,כתוב

 היהלכן ו ,בה שרויים שהמים דרגה באותה
 מטהר .מהכל האדם בני כל את מטהר
 אותם ומטהר ,זרה עבודה לש מצד אותם
 את מטהר שהוא וכמו .מאהוהט מצד

 .הנשים את מטהרת שרה גם כך ,האנשים

 ååä äøùå íäøáàå]éð÷úî) [éð÷úúî( äìéáè 
 àîòè éàî éùðì éäéàå éøáâì åäéà åäìåëì
 åäéàã ïéâá àùð éðáì äàëãì íäøáà ÷ñòà

øåäè éø÷àå øåäè259ã  áéúë)ã ãé áåéà ( ïúé éî
ãçà àì àîèî øåäè260íäøáà àã øåäè 261 

 àåää àð÷úì ïéâá øîà ïåòîù éáø çøúî ÷ôðã
àâøã262éî åäéà ïàîå íäøáàã " êë ïéâá í

ïé÷úà263 äàëãì ]éðá[ àúòùáå àéîá àîìò 
 áéúë äî éåìîã àúåøéù ïéëàìîì ïéîæàã

)ã çé úéùàøá ( ïéâá íéî èòî àð ç÷åé
)àåääá àô÷úúàì (]àåää àô÷úàì[  àâøã

äá ïàøù ïééîã264 éðá ìëì éëãî äåä êë éðéâáå 
 àùð]àìëî[äøæ äãåáòã àøèñî ïåì éëãî 265 

                                                           

סגי בההוא טבילה שטבל לקריו לעסוק בתורה וליטהר לטהרות עד לא , קרי ונדה או קרי וזיבה 258
 ).ד' ג סי"אור יקר ש(שיטבול שנית 

). אור יקר(להורות היות דבר נוגע אל מדתו " ואיקרי טהור", שהטהרה מצד הכהן וקדושה מצד הלוי 259
 שתרח והיא, עוד היתה עליו טומאה פרטית, מלבד כח טומאת הקליפה בכללות שהיתה נשמתו בתוכה

 )ז"רמ] (פ איוב"שעה[ה והוליד את אברהם בעצם טומאת נדת אשתו "ארתח לקב
  ).א"ד(ב ”קרח קעו ע 260
 ).ז"רמ(מסטרא דמסאבא ] כד נפיק[לית טהור אלא , )ב"מח ע(ש בפרשת תזריע " הוא מ261
] אורות[בסוד התחלפות ' ס המים שהם מצד גבורות אבא שנעשו חסדים באי" לתת כח במדרגתו שה262

 ).ז"רמ(א זה בזה "או
ן "מאי. ז"ש בתנחומא אתה אמרת יוקח נא אני נותן לבניך פסח והוא מבואר דפסח להפריש מע" וז263

  ).א"נ(
י "לגבי המלאכים לא שייך לתקנא שהם אינם פגומים אלא להחזיק יותר וחזוקה ותקונה הוא ע 264

תר אל המדות היותם שזה חוזק יו, שמכניסים הכל תחת ממשלתה ומושך אותה אל עולם התחתון
רצה להמשיך השפע בכל קו ש). אור יקר(משפיעות שאז הן מושפעות בסוד שכינ הבתחתונים צורך גבוה 

כי מעט המה לגבי החכמה , ולזה אמר מעט מים, הימין עד הנצח וממנו ימשיך המים לרחוץ רגליהם
גלים ששם עיקר אחיזת כי לא חשש שנאחזה הטומאה בהם כי אם בר, ולא אמר שירחצו ידיהם, והחסד

 . )ז"רמ (החיצונים
 ).ז"רמ ( צד העבודה זרה היה מכח הטוב שבתוך הקליפה והטומאה מצד הרע שלהם265
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 טהורים אליהם שבא מי שכל ונמצא
  .מהכל

 àáàñîã àøèñî ïåì éëãîå>å< åäéàã äîë
 ïéùðì úàëãî äøù éîð éëä ïéøáåâì éëãî

àìëî ïééëã åäééáâì ïééúàã åäìë åçëúùàå  
 מקום בכל אילן נטע אברהם ,בא וראה

 מקום בכל עולה היה ולא ,שם שדיורו
 ,כנען בארץ היה שדיורו לשעה פרט ,כראוי

 ה"בקב שנאחז מי יודע היה אילן ובאותו
 שנאחז מי. זרה בעבודה שנאחז ומי

 על ומכסה ענפיו פורש האילן היה ,ה"בקב
 שנאחז ומי ,נאה צל עליו ועושה ראשו

 היה האילן אותו ,זרה עבודה של דבצ
 היה אז ,מעלהל עולים היו וענפיו ,מתעלה

 עד משם זז ולא ,אותו ומזהיר אברהם יודע
 מי וכך .הוא ברוך הקדוש באמונת שנאחז
 ומי ,ומקבל האילן אותו )כך( טהור שהוא
 ידע אז .אותו מקבל אינו טמא שהוא

 ןַיְעוַמ. במים אותם מטהר והיה אברהם
 שצריך ומי ,אילן אותו תחת היה מים

 ענפי יםועול ,אליו עולים המים מיד טבילה
 וצריך טמא שהוא אברהם ידע אז ,האילן

 ידע ואז ,המים יבשו ,לא ואם .טבילה מיד
  .ימים שבעה ולהשמר להטמא שרוצה

àðìéà éæç àú266 øúà ìëá íäøáà òèð 
 à÷ãë øúà ìëá ÷éìñ äåä àìå ïîú äéøåéãã

ïòðëã àòøàá äéøåéãã àúòùá øá úåàé267 
 äéá ãéçàúàã ïàî òãé äåä àðìéà àåääáå

á÷á" ä]òá ãéçàúàã ïàîå" ãéçàúàã ïàî æ
á÷á"ä[ôçå éåôðò ùéøô äåä àðìéà å äéùéø ìò 

 àìö äéìò ãéáòå>äàé< àøèñá ãéçàúàã ïàîå 
òã" éåôðòå ÷ìúñà äåä àðìéà àåää æ>ååä< 

 äéì øéäæàå íäøáà òãé äåä ïéãë àìéòì ïé÷éìñ
 àúåðîéäîá ãéçàúàã ãò ïîúî éãòà àìå

]éëäå àåä êéøá àùãå÷ã[  àéëã åäéàã ïàî
)éëä ( àì áàñî åäéàã ïàî àðìéà äéì ìá÷î

 àééîá ïåì éëãîå íäøáà òãé ïéãë äéì ìá÷î
 ïàîå àðìéà àåää úåçú äåä àééîã àðééòîå
 àðìéàå äéáâì ïé÷ìñ ïééî ãéî äìéáè êéøöã

]÷ìúñàå16) [å ÷éìúñà( íäøáà òãé ïéãë éåôðò
 àééî åàì íàå ãéî äìéáè éòáå àáàñî åäéàã

âð àáàúñàì éòáã òãé ïéãë ïáé>àøîúñàìå< 
ïéîåé äòáù  

 את שהזמין בשעהאפילו ש ,וראה ובא
 "העץ תחת והשענו" להם אמר ,המלאכים

 אילן ובאותו ,אותם קוולבד לראות כדי
זה  סוד ו.היה בודק את כל בני העולם

 אמר )עשה( הוא ברוך הקדוש משום )כנגד(
 תחת והשענו" ולכן ,לכל החיים עץ שהוא
  .זרה עבודה תחת ולא "העץ

 ïéëàìîì ïåì ïéîæàã àúòùá åìéôàã éæç àú
 ÷ãáîìå éîçîì ïéâá õòä úçú åðòùäå ïåì øîà
 àîìò éðá ìëì ÷éãá äåä àðìéà àåääáå åäá

 àæøå)ìá÷ì (]ïéâá[á÷ " à÷ ä)ãáò (]øîà[ åäéàã 
àìëì ééçã àðìéà  õòä úçú åðòùäå êë ïéâáå

äøæ äãåáò úçú àìå  
 בעץ חטא הוא ,אדם כשחטא ,וראה ובא
 ."' וגוהדעת ומעץ" שכתוב ,ורע טוב הדעת
 ,כתוב מה .לעולם מות וגרם בו חטא והוא

 החיים מעץ גם ולקח ידו ישלח פן ועתה"
 וכשבא ).העולם בני לכל מות וגרם( ,"'וגו

 ,העולם את קןיתעם אילן אחר  ,אברהם
 לכל האמונה את והודיע ,החיים עץ שהוא

 òøå áåè úòãä õòá íãà áç ãë éæç àúå
áç268 ] áéúëã)æé á úéùàøá (åâå úòãä õòîå '

 áéúë äî àîìòì àúåî íøâå áç äéá åäéàå) íù
áë â ( íééçä õòî íâ ç÷ìå åãé çìùé ïô äúòå

åâå'[ >àúåî íøâå àîìò éðá ìëì< ) éðá ìëì
àîìò ( ïé÷úà àøçà àðìéàá íäøáà àúà ãëå

                                                           

והיה עושה מעשים מופלאים ] ספר יצירה[ה היה עוסק בספר שנמסר לו "ד שאברהם אבינו ע" נלע266
 ם היה אור השפע חזק ונכוןוהטעם כי רק ש,  אבל לא הצליח מעשהו אלא בארץ ישראל'וכו', לכבוד ה

 ).ז"רמ(
 ).אור יקר(ת במלכות "י ת"כי עץ החיים אינו גדל אלא בא 267
 ל"ן ורע דא סמא" הדעת טוב ורע איהו לתתא עץ הדעת טוב דא מטטרוועץ: א"ז ק ע"בתיקו' כדפי 268

 ).אור יקר(
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 àîìò269ééçã àðìéà àåäã  àúåðîéäî òãåàå  .העולם בני
àîìò éðá ìëì  

 ".חיה כעת אליך אשוב שוב ויאמר"
 צריך היה ,"אשוב שוב" יצחק רבי אמר
 הזה המפתח שהרי ,ישוב שוב בולכת
 הוא ברוך הקדוש ביד הוא העקרות דולפק
 שלש ,ששנינו כמו ,אחר שליח ביד ולא

 של ,שליח ביד נמסרו שלא הם מפתחות
 ולא והואיל ,וגשמים ,תחיית המתיםו ,חיה

". אשוב שוב" כתוב למה ,שליח ביד נמסרו
 עומד שהיה הוא ברוך הקדוש ודאי אלא

 כתוב לכן ,הדבר )ואותל( אמר עליהם
  ".אליך אשוב שוב ויאמר"

 äéç úòë êéìà áåùà áåù øîàéå)é çé íù (
à" àäã äéì éòáî áåùé áåù áåùà áåù ÷çöé ø

á÷ã àãéá úåø÷ò ã÷ôîì àã àçúôî"ä270 
ìå åäéà ïðéðúã äîë àøçà àçéìùã àãéá à

 àãéá åøñîúà àìã ïåðéà úåçúôî úìú
íéîùâå íéúîä úééçúå äéçã àçéìùã271 

 éàîà àçéìùã àãéá åøñîúà àìã ìéàåäå
áåùà áåù áéúë á÷ éàãå àìà" íéà÷ äåäã ä

 øîà åäééìò)äéì( øîàéå áéúë êë ïéâá äìî 
êéìà áåùà áåù272  

 ויאמר שכתוב מקום בכל ,וראה ובא
 הברית מלאך הוא ,סתם ויקרא או סתם
 אם ויאמר" שכתוב ,"ויאמר" .אחר ולא
 מי ר ולא אמ, ויאמר,"' וגותשמע עושמ
 ,"משה אל ויקרא" שכתוב ,"ויקרא" .אהו

 ואל" שכתוב ,"אמר" .היה מי אמר ולא
 כך אף( .היה מי אמר ולא ,"' וגואמר משה

 ,סתם ויאמר ,"אשוב שובויאמר " שכתוב
  מי אמר ולא

 åà íúñ øîàéå áéúëã øúà ìëá éæç àúå
úéøáã àëàìî àåä íúñ àø÷éå273àøçà àìå 274 

 áéúëã øîàéå)àë åè úåîù ( òåîù íà øîàéå
åâå òîùú ' àø÷éå àåä ïàî øîà÷ àìå øîàéå

 áéúëã)à à àø÷éå ( øîà÷ àìå äùî ìà àø÷éå
 áéúëã øîà äåä ïàî)à ãë úåîù ( äùî ìàå

åâå øîà ' äåä ïàî øîà àìå)]ð"à [ àëä óåà
áåùà áåù øîàéå áéúëã275 àìå íúñ øîàéå 

ïàî øîà÷  
  íìòð ùøãî  

 להיותכם כבראשונה מחדש קדוש
 לפני עתיד היום ואותו ,קדושים מלאכים

 'ה כבוד יהי" שכתוב זהו .בהם חולשמ
  ".במעשיו' שמח הי לעולם

 íéëàìî íëúåéäì äðåùàøáë ùãåçî ùåã÷
îùì éðôì ãéúò íåéä åúåàå íéùåã÷ íäá çå

ää" ã)àì ã÷ íéìäú (åäé ãåáë éäé" íìåòì ä

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(יון א בגל”ועיין בקרח קסח ע). ר התגלגל באברהם"ל אדה"שר' נר(' המתגלגל בי' פי 269
דהיינו עת ההלידה אלא גם עת לידת ', כ מאי קשיא ליה שוב אשוב וגו"לא היינו שעת ההרון דא 270

 ).אור יקר(עקרות קאמר והיינו דחיה 
 ).אור יקר(חיי היינו תחיית המתים , ומזוני היינ וגשמים, בני היינו דחיה, והא ממש בני חיי ומזוני 271
  ).א"ד(א פנחס רכב ודף קטו ”א ותרומה קלח ע”ז עא וקנ”ב וקמג ע”א קמב ע”קלח ע 272
שנאמר כי   המלאך הזה הוא המלאך הגואל]: ֵאָליו ְּבַלַּבת ֵאׁש'ַוֵּיָרא ַמְלַא ה) [שמות ג ב(ן "רמב' עי@ 273

 כדכתיב ,  כלומר מלאך שהוא פניו,) ישעיה סג ט(ונאמר ומלאך פניו הושיעם ' וכו , )להלן כג א(שמי בקרבו 
 'ועי. שזה כינוי לשכינה) ו כה(רבינו במדבר ' עי, "המלאך הגואל"בענין . [) להלן לג יד( והניחותי לך פני ילכו

וכנודע בסוד המלאך , מלאך לאור העליון' כל אור תחתון הוא בבחי) ג"ב ע ע"ח(ספר הביאורים ו ב"הלש
תנן אמר רבי אבהו תא ) ג כאשמות כ(כי שמי בקרבו : ב"קכז עלקמן ' עי" שמי בקרבו" בענין .ל"עכ, הגואל

. דהיינו שכינה, כ"ע, חזי מאן דידע שמיה על בורייה ידע דהוא ושמיה חד הוא קודשא בריך הוא ושמיה חד
בחיי ' ר' ועי] .ט"מטהוא כינוי ל" שמי בקרבו"ב ש"ס בסנהדרין לח ע"ודלא כדברי הש. א"ח יז ע"וכן הוא בזו

 השליח מטטרון שבו אני נודע בעולם על המעשים הנוראים י פני ילכו הוא"השיב לו הש): שמות ג יג(
 והשליח הזה 'וכו אותי הבריות ויראוני ידעווהנפלאות הגדולות באותות ומופתים שיעשו על ידו שמתוכם 

כל מקום . הוא מלאך הברית והוא השכינה' וכו ולכך תרגם אונקלוס שכינתי תהך כינההוא הכבוד הנקרא ש
 ).ב"אור יקר קג ע(דלא אדכרת לצניעות ', נוק, מפרש מאן הויאדקאמר ויאמר סתם ואל 

אבל כאשר יאמר ויאמר סתם ישלול שהיתה , ת עם המלכות"ירצה ת" 'ויאמר ה"כאשר יאמר  274
ת ועטם היות ויאמר סתם בה מפני שהיא נקבה אינה נזכרת בשם אלא סתם אמר "המלכות בלי חברת הת

 ). אור יקר(האומר קרא הקורא 
  ).א"ד(א ”עקטו  275
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åäé çîùé"åéùòîá ä  
  â÷/à  
  øäæ  

 הברית של מלאך אלה בכל אלא ).היה
 ויאמר" כתוב ולכן .ה"בקב נאמר והכל ,היה
  ."' וגובן והנה ,'וגו אליך אשוב שוב

äåä ( àìëå äåä úéøáã àëàìî éðä ìëá àìà
á÷á" áéúë êë ïéâáå øîúà ä) úéùàøáé çé (

 êéìà áåùà áåù øîàéå]åâå'[åâå ïá äðäå '  
 כתוב לא מהל ".אשתך לשרה בן והנה"

 שהוא יחשב שלא כדי אלא .לך בן והנה
 פתח שמעון רבי .בראשונה כמו מהגר
 יכבד בן" ".אדניו ועבד אב יכבד בן" ,ואמר

 ,אותו בדיכ מתי ,אברהם את יצחק זה "אב
 ורצה המזבח גבי על אותו שעקד בשעה

 ושבע שלשים בן ויצחק ,לקרבן להקריבו
 היה לוישא ,זקן היה ואברהם היה שנים
 לעמוד יכול היה לא אחת ברגל )בו( בועט
 כמו אותו ועקד ,אביו את בדיכ והוא ,לפניו

ה   .אביו רצון לעשות כדי ֹשֶ

 êúùà äøùì ïá äðäå)é çé úéùàøá ( éàî
 àìã ïéâá àìà êì ïá äðäå áéúë àì àîòè

 àäã áåùçé éáø àúéîã÷áãë åäéà øâä ïî
 øîàå çúô ïåòîù)å à éëàìî ( áà ãáëé ïá

 íäøáàì ÷çöé àã áà ãáëé ïá åéðåãà ãáòå
 éáâ ìò äéì ã÷òã àúòùá äéì ãéáë éúîéà
 øá ÷çöéå àðáø÷ äéì áø÷îì àòáå àçáãî
 åìéàã àáñ äåä íäøáàå äåä ïéðù òáùå ïéúìú

èéòá äåä17 äéî÷ í÷éîì ìéëé àì ãç àìâøá 
àå àøîéà ãçë äéì ã÷òå éåáàì äéì øé÷åà åäé

éåáàã äéúåòø ãáòîì ïéâá276  
 ,לאברהם אליעזר זה "אדניו ועבד"

 של רצונו כל ועשה לחרן אותו כששלח
 את ברך 'וה" שכתוב כמו ,וכבדו אברהם

 אברהם עבד ויאמר" וכתוב ,"' וגוניואד
 אדם שהרי .אברהם את לכבד כדי ,"אנכי

 יקרות בניםוא וזהב כסף מביא שהיה
 אמר לא ,למראה נאה ,כראוי והוא ,וגמלים
 אלא ,שלו קרוב או אברהם אוהב שהוא
 את להעלות כדי ,"אנכי אברהם עבד" אמר
  .בעיניהם ולכבדו אברהם שבח

 øãù ãë íäøáàì øæòéìà àã åéðåãà ãáòå
 äéì øé÷åàå íäøáàã äéúåòø ìë ãáòå ïøçì äéì

 áéúëã äîë)à ãë úéùàøá (åäéå"êøá ä úà 
åâå éðåãà ' áéúëå)ãì íù ( íäøáà ãáò øîàéå

 ùð øá àäã íäøáàì äéì øé÷åàì ïéâá éëðà
 åäéàå ïéìîâå ø÷é éðáàå áäæå óñë éúééî äåäã
 àîéçø åäéàã øîà àì åæéçá øéôù úåàé à÷ãë
 ãáò øîà àìà äéìéã àáéø÷ åà íäøáàã
 íäøáàã àçáùá à÷ìñì ïéâá éëðà íäøáà

åäééðéòá äéì øé÷åàìå  
 ".ניוואד ועבד אב יכבד בן" כן ועל
 לומר בעיניכם קלון ,בני ישראל ואתם
 ואם" ,שלי עבדים שאתם או אביכם שאני

 זה ,"בן והנה" לכן ."' וגוכבודי איה אני אב
 שכבד בן זהו .ישמעאל ולא ,ודאי בן אוה

 ,"אשתך לשרה בן והנה. "כראוי אביו את
 כאבה שבגללו ,מתה שבגללו "לשרה בן"

 "לשרה בן והנה" .ממנה שיצאה עד נפשה
 ברוך שהקדוש בשעה ,בגללו להתעלות

 פקד 'וה" שאז ,העולם על בדין יושב הוא

áà ãáëé ïá àã ìòå ïåúàå åéðåãà ãáòå 
éðá ìàøùé)ï( ïåëåáà àðàã øîåì åëééðéòá àðì÷ 

åâå éãåáë äéà éðà áà íàå éì ïéãáò ïåúàã åà '
 ìàòîùé àìå éàãå ïá àåä àã ïá äðäå êë ïéâá

 éæç à÷ãë éåáàì øé÷åàã ïá àåä àã]ïá äðäå[ 
 äéðéâáã úúéî äéðéâáã äøùì ïá êúùà äøùì

å äðéî ú÷ôðã ãò äùôð úáéàëäøùì ïá äðä277 
á÷ã àúòùá äéðéâá à÷ìúñàì" àðéãá áéúé ä

                                                           

 ).הערת הזוהר(ב "קמו ע 276
ד אז זוכר שרה ומרחם וזהו "הוא וב' ל כל מקום שנאמר וה"פקד ר' א וה"פירוש להתעלות עבורה כד 277

' נוק' ה המ"ועד. נטלא לי כי בשביל הנקיבה שרה שנצטערה הרבה הוא מרחם על הבנים' דמסיים דין נוק
' ע(מ "ר. כ כתיב הנה בן לשרה"ת אז רחמים גוברים ע"י ת"ת כי כשמקבלת ע"מקבלת מפחד יצחק חוץ מת

האחרון ויש להשיב עליו ולי הדל אפשר בהקדמה ידוע דבעבור אשר צחקה נולד יצחק בנשמה ' ה בפי"למז
ז מתה שרה ואסתלקא "ונכנסה באיל ונשחט ועי' דנוקבא והוצרך העקידה שפרחה נשמת יצחק הנוקב

 ).א"נ) (ן"מאי. ק כי קצרתי" לבר מן דכורא שנשמתו היתה נוקבית ודונטלא' ש בן לשרה דהא נוק"בגיניה וז
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 שרה את מזכירים שהרי ,"' וגושרה את
 זה( "לשרה בן" הוא זה ועל ,יצחק משום
 ,)זה( "לשרה בן והנה" ).המלאכים אמרו
  .מהזכר הבן )את( לוקחת הנקבה שהרי

 àîìò ìò]ã[åäéå ïéãë"åâå äøù úà ã÷ô ä '] àäã
÷çöéã äéðéâá äøùì éøëãî278[ àã ìòå ] ïá åäéà

äøùìêúùà [) åøîà éëàìî åäðà ( ïá äðäå
 äøùì)ïéã (]àäã[øáì äéì àìèð àá÷åð >à< ïî 
àøåëã279  

 והוא האהל פתח מעתוש ושרה"
היה צריך  ,"אחריו והוא" זה מה ."אחריו

 ושרה ,סודהוא  אלא .אחריו והיאלכתוב 
 זה ,"האהל פתח(" .אומר שהיה מה מעתוש

 שהיה מי ,"אחריו והוא" .הוא ברוך הקדוש
 ,התחתונה הדרגה זו ,"האהל פתח" )אומר
 שהודה )זה( ,"אחריו והוא" .האמונה פתח

 והוא האהל פתח(" .העליונה הדרגה לו
 פתח" .הוא ברוך הקדוש זה ,"אחריו
 והוא" .התחתונה הדרגה זו ,"האהל
 שהיתה מיום ).העליונה הדרגה זו ,"אחריו
 ברוך הקדוש דבר שמעה לא בעולם שרה
 שהיתה ,אחר דבר. שעה לאותה פרט הוא

 עולשמ כדי האהל פתח שרה יושבת
 שהתבשר הזה הדבר שמעה והיא ,הדברים

 ,"אחריו והוא" )אחר דבר( .אברהם בו
  .השכינה מאחורי יושב שהיה אברהם

 åéøçà àåäå ìäàä çúô úòîåù äøùå
)é çé úéùàøá ( åéøçà àéäå åéøçà àåäå éàî

 äî úòîåù äøùå åäéà àæø àìà äéì éòáî
 øîà äåäã)á÷ àã ìäàä çúô" åéøçà àåäå ä

øîà äåäã ïàî (ìäàä çúô280 äàúú àâøã àã 
>àúåðîéäîã àçúô< åéøçà àåäå )àã (> éãåàã

éìä< äàìò àâøã ]ð" åéøçà àåäå ìäàä çúô à
á÷ àã" åéøçà àåäå äàúú àâøã ìäàä çúô ä

äàìò àâøã àã[ àì àîìòá äøù úåäã àîåé ïî 
á÷ã äìî úòîù" àúòù àéää øá ä> øçà øáã

àáúé úåäã <)àáúéã( ïéâá ìäàä çúô äøù 
 øùáúàã äìî éàä úòîù àéäå ïéìî òîùîì

 íäøáà äá>ã"à<äøáà åéøçà àåäå  äåäã í
àúðéëùã éåøåçà áéúé  

 ".בימים באים זקנים ושרה ואברהם"
 של עוריםיהש ,"בימים באים" זה מה

 והאחד מאה האחד ,להם נראו שאז הימים
 הימים של עוריהש בימים נכנסו ,תשעים
 בא כי" שנאמר כמו ,"בימים באים" .כראוי
  .להכנס היום שהעריב ,"היום

 íéîéá íéàá íéð÷æ äøùå íäøáàå) úéùàøá
àé çé ( éæçúàã ïéîåéã ïéøåòù íéîéá íéàá éàî

íéòùú ãçå äàî ãç åäì ïéãë281 ïéîåéá åìàò 
íéàá úåàé à÷ãë ïéîåéã àøåòù282 äîë íéîéá 

 ìòéîì àîåé áøòàã íåéä àá éë øîà úàã  
 ,"כנשים רחוא לשרה להיות חדל"

 ולכן ,אחר בעדון עצמה ראתה שעה ואותה
 ראוי לא ואה שהרי ,"זקן ניוואד" אמרה

  .זקן הוא כי ,להוליד

 àúòù àéääå íéùðë çøà äøùì úåéäì ìãç
 äøîà êë ïéâáå àøçà àðåãòá äîøâ úàîç
 ïéâá àãìåàì éàãë åàì åäéà àäã ï÷æ éðåãàå

àáñ åäéàã  
                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(אברהם בשביל עצמו נזכר וכן שאר אמהות אינם נזכרות אלא שרה בשביל יצחק  278
א דעאיל בפה הנקבה " אחד רוחא דז:ונמצא שיש כאן תרין רוחין: ן פרק ט"ד ומ"ח שער מ"ע' עי 279

 ויש חד רוחא דנוקבא דעאל בפי זכר אשר שרשו נקבה ונהפך ,תוך פיהאשר שרשו זכר ונהפך לנוקבא ב
 והנה בן לשרה )בראשית יח י (יצחק שנאמר בו לשרה'  ואלו הם בחי,נקבה'  ואמנם בשניהם יש בחי.לזכר

ב "זהר ח (את חובקת בן כנזכר) ד טז' מלכים ב(חבקוק שנאמר בו '  ובחי,)א"א קג ע"ח (אשתך כנזכר בזוהר
ש "אלו התרין רוחין דנשיקין קדמאין כמ'  היו מבחי, יצחק וחבקוק)השנים] (הבנים[ והנה אלו ).ב"מד ע

 מכולם נעשין אז נשמות תחתונים או מלאכים ,כ משם ולהלאה"אמנם משאר הנשיקין שהיה אח, במקומו
 .ש עוד"ע, ש"כמ

 משותף אליה והיא ופתח האהל יסוד,ז אהל עצמו שכינה "עכ, לעיל יסוד' ועם היות שפי, שכינה 280
ואמר אחריו להורות היות זו למטה ' ת היה אחריו של השכינה שהיא פתח האהל כדפי"והוא שהוא ת, עיקר

 ).אור יקר(וזו למעלה 
כלולה מעשר הם מאה דהיינו ימי אברהם ושרה עלתה עד ' היינו שהימים העליונים הם עשר וכל א 281

א שיש בו שם "אברהם שהוא דכורא נגד ז). אור יקר(אים ספירות דהיינו תשעים וענין ב' שהם ט, החכמה
אותיות ' ן שבו ט"אבל שרה נגד המלכות שיש בה שם ב' הם ק' אותיות כל אות כלולה מי' ה שבמילואו י"מ

 ).מ"מ(כללותם תשעים 
 ).אור יקר(נכנסו וכללו כל אותם הימים בעצם ובשלימות  282
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 בעלה בשערים נודע" ,פתח יהודה רבי
 הקדוש ,בא וראה". ארץ זקני עם בשבתו

 הוא מתעלה בכבודו שהוא גנוז ברוך
 היה ולא בעולם היה לא .רב בעלוי וםסתו

 על לעמוד שיכול העולם שנברא מהיום
 הוא כי משום, בו לעמוד יכול ולא חכמתו

 וכל ,למעלה למעלה והתעלה וםוסת גנוז
 להתדבק יכולים לא והתחתונים העליונים

 'ה כבוד ברוך" אומרים שכולם עד בו
 שהוא אומרים התחתונים ".ממקומו
 ".כבודו השמים על" שכתוב ,למעלה

 שכתוב ,למטה שהוא אומרים העליונים
 עליונים שכולם עד". כבודך הארץ כל על"

 'ה כבוד ברוך" אומרים ותחתונים
 שיכול מי היה ולא נודע לא כי ,"ממקומו
 בשערים נודע" אומר ואתה ,עמולעמוד 

  ."בעלה

 çúô äãåäé éáø)âë àì éìùî ( íéøòùá òãåð
ú õøà éð÷æ íò åúáùá äìòáá÷ éæç à"ä283 

÷ìúñà284äéø÷éá 285íéúñå æéðâ åäéàã 286 
àéâñ àéåìòá287 ïî äåä àìå àîìòá éúéà åàì 

àîìò éøáúàã àîåé288 ìò àîéé÷ì ìéëéã 
äéá àîéé÷ì ìéëé àìå äéìéã àúîëç289 ïéâá 

 åäìëå àìéòì àìéòì ÷ìúñàå íéúñå æéðâ åäéàã
 åäìëã ãò à÷áãúàì ïéìëé àì éàúúå éàìò

 ïéøîà)áé â ìà÷æçé (áåäé ãåáë êåø" åîå÷îî ä
 áéúëã àìéòì åäéàã éøîà éàúú)ã âé÷ íéìäú (

 àúúì åäéàã éøîà éàìò åãåáë íéîùä ìò
 áéúëã)áé æð íù (êãåáë õøàä ìë ìò  ãò

åäé ãåáë êåøá éøîà éàúúå éàìò åäìëã" ä
òãééúà àìã ïéâá åîå÷îî290 ïàî äåä àìå 

 íéøòùá òãåð úøîà úàå äéá àîéé÷ì ìéëéã
äìòá  

  â÷/á  
 זה ,"בעלה בשערים נודע" ודאי אלא
 לפי ונדבק נודע שהוא ,הוא ברוך הקדוש

 שיכול כמה אחד כל בלבו שמשער מה
 שמשער מה ולפי ,החכמה של ברוח להדבק

 ,"בשערים נודע" ולכן ,בלבו נודע כך ,בלבו
 אין ,כראוי שנודע אבל .השערים באותם

  . אותו ולדעת להדבק שיכול מי

ãåð éàãå àìàá÷ àã äìòá íéøòùá ò" ä
 äéáìá øòùîã äî íåôì ÷áãúàå òãéúà åäéàã

 ìéëéã äîë ãç ìë]à÷áãàì) [à÷áãúàì( 
àúîëçã àçåøá291 äéáìá øòùîã äî íåôìå 

éâáå äéáìá òãéúà éëäéð íéøòùá òãåð êë 
 àì úåàé à÷ãë òãéúàã ìáà íéøòù ïåðéàá

                                                           

 ).ה' ג סי"אור יקר ש(כתר  283
 ).אור יקר(טות עצמות ההתפש 284
ולכך מקשה היכי אמר קרא נודע , שהוא נעלם ואין מי שישיגהו, ה"ס ב"הוא א' פי). אור יקר(חכמה  285

בשערים הם ' ש תירץ פי"בשערים בעלה ותירץ מאי בשערים בשיעורים לפום מאי דמשעיר כל חד בלבה ור
' ש טמיר וגניז מכולא אבל וכו"י ספירותיו וז"ס אין לו שם ולא שום השגה אלא ע"שהא' ספירותיות ית

 ).מ"מ(
' והיינו יחס ב', וסתימא יקרא הדבר שסך וסכך בעדו פרוכת וכו'  הגניזה יקרא הדבר הנתון בבית כו286

סתים ). אור יקר(וכוונתינו אל מציאות המדות בעצם שהם כלים לו ' ס וכו"מדות הכתר הוא היכל וכסא לא
מצד הבינה וסתים מצד . א"ת ק ע"לעיל ס' ועי, )@ב"ע לז ע"ב(החסדים ' וגניז בבחי, הגבורות' בבחי

 ).א"נ(ח "ז. ואסתלק לעילא בכתר כדפירשתי. החכמה
ס שוה אל הכתר כדמיון עילה ועלול כדרך שמשתוה חכמה אל הכתר בדרך עילה ועלול "שאין הא 287

 ).אור יקר(
קיימא על חכמתא היינו מעת שנתפשטה הבינה שהתחילה החכמה להתעלם ולהסתתר דיכול ל 288
   ).אור יקר(דיליה 
אמנם , בשלמא בחכמתו ממש למעלה ניחא ודאי שאין ראוי להשכיל מפני מציאות העלוי הנזכר' פי 289

, עצמותו המתפשט בספירות למטה שהם הפעולות מחסד ולמטה למה לא יושג העצם המתפשט' בחי
 ).אור יקר(' ותירץ בגין שאיהו גניז וסתים כו

כלומר שמלאכי השרת לא יזכו לראות מראות אלקים דאצילות המתפשטות . ב" עחגיגה יג' עי 290
  ).ג"א עט ע"ה ח"דע(' הרי הוא אור שכינתו ית, ע"בבי

אמנם היא השגה אחרת שהם לשיעורים ועל דרך . לא ההשגה הנזכרת כי אותה ההשגה לא תושג 291
אור (' ההשגה אל הוה מאן וכוההשגה הזאת שאינה השגה באמתות אמר בשערים בשיעורים אמנם אותה 

 ).יקר
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  äéì òãðîìå à÷áãàì ìéëéã ïàî äåä  
 ,"בעלה בשערים ודענ" ,אמר שמעון רבי
 שערים שאו" שנאמר כמו ,שערים איזה

 ומשום ".עולם פתחי והנשאו ראשיכם
 ,עליונות דרגות שהם ,הללו השערים

 לא ,לא ואם ,הוא ברוך הקדוש נודע בגללם
  .בו להתדבק יכולים

øîà ïåòîù éáø292 ïàî äìòá íéøòùá òãåð 
øîà úàã äîë íéøòù293) æ ãë íéìäú ( åàù

 íëéùàø íéøòùìà ïéâáå íìåò éçúô åàùðäåå 
ïåðéàã íéøòù294ïéàìò ïéâøã 295  òãéúà åäééðéâá

á÷"äéá à÷áãúàì ïéìëé àì àì éàå ä  
 הוא אין האדם נשמת הרי ,בא וראה

 משום אלא ,אותה לדעת שיכול מי )אין(
 אומנות שעושות הדרגות והם ,הגוף אברי

 הקדוש כך .נודע ולא נודע לכן ,הנשמה
 שהוא משום ,נודע אול נודע הוא ברוך

 מן וןוטמ גנוז ,לרוח רוח ,לנשמה נשמה
 פתחים שהם ,השערים באותם אבל .הכל

  .הוא ברוך הקדוש נודע ,לנשמה

 åäéà åàì ùð øáã àúîùð àäã éæç àú)ð" à
úéà àì ( ïéìà ïéâá àìà äì òãðîì ìéëéã ïàî

àôåâã ïéôééù296 àúåðîåà ïéãáòã ïéâøã ïåðéàå 
òãéúà êë ïéâá àúîùðãòãéúà àìå 297 êë 

á÷" àúîùð åäéàã ïéâá òãéúà àìå òãéúà ä
àìëî øéîèå æéðâ àçåøì àçåø àúîùðì298 ìáà 

 òãéúà àúîùðì ïéçúô ïåðéàã íéøòù ïåðéàá
á÷" ä  

 ,לדרגה ודרגה לפתח פתח יש ,בא וראה
 .הוא ברוך הקדוש של כבודו ידוע ומהם

 כמו ,צדק של פתח זהו ,"האהל פתח"

àâøãì àâøãå àçúôì àçúô úéà éæç àú299 
á÷ã àø÷é òéãé åäééðîå" àåä àã ìäàä çúô ä

÷ãöã àçúô300øîà úàã äîë  )èé çé÷ íù (

                                                           

אלא דלא בעי לאוקומי קרא בהכי אלא ' יהודה בענין ההשגה שפי' שמעון לא פליג עליה דר' ר 292
ועוד שערים דקרא כמשמעו והם . ק והמושג מהמצאיל בהנהגתו בהם"בהשגה המושגת על פי ההנהגה בו

 נצח והוד ראשים ודאי ליסוד ומלכות והם ק והכריח כן מאומרו שאו שערים שהם מלכות ויסוד ראשנים"ו
ת שהם פתחים לבינה ודאי ולכך נקראים פתחי עולם ובהם יתגלה "ראשי חדשים והנשאו חסד וגבורה ת
 ).אור יקר(' ויבוא מלך הכבוד דהינו סוד הכתר וכו

  ).א"נ(ת "י וראשיהם חג"ג פירש שהם נה"בפרשת פנחס דף רכ 293
 ).א"נ(ח "ז. קרי עלאין' ך פתח האהל מג דהתם קרי להו תתאין בער"אע 294
. ב"הרש. א"שהוא ז' שערי צדק זה השער לה' נק' ק נקראים שערים ומ"ו). א"ד(שית סטרין ' פי 295

 ).א"נ(ה "ה איתידע בהתגלותו בנו"ה כך קב"ת מתגלית לנביאים בנו"ב ת”ס ע"ככתוב להלן ק
שוטה קודם התלבשה בגוף שאין בה בחינות הבחינה הראשונה היא הנשמה פ' נמצאו אל הנשמה ב 296

ש אלא בגין "הוא גוף לבוש הנשמה שהם אמצעים להכיר הנשמה וז' הב". 'דהא נשמא וכו"ש "וז, ידיעה כלל
ש בגין כך אתידע ולא "הנשמה אחר התפשטה בגוף שיש בה ידיעה קצת וז' הג. 'אלין שייפי דגופא וכו

אין בה לעולם ידיעה החלטית אלא ידיעה , ותאלו בנמשל כי התפשטות הנשמה בספיר' אתידע ובחי
' א וכל שייפין הם ה"דרגין הם החסדים והגבורות שיורדים ומתקבצים ביסוד ז' פי). אור יקר(קצתית 

 ).א"מ לעיל יח ע"מ(קצוות שהשפעמם מתקבצת בו 
 ת שהוא עילה"י הם נשמה למלכות הנקרא גוף כנזכר בזוהר והת"ת נשמתא לנשמתא פירוש הנה"ת 297

  ). א"נ(ח "ז. י הוא נשמתא לנשמתא"לנה
מיני אורות מתפשטים בספירות אל ההנהגה וזה מתלבש בתוך זה וזה בתוך זה האור הראשון ' הם ג 298

' האור הב. ס המתפשט מרום המעלה עד נקודה האחרונה"הפנימי מהכל הוא אור וחיות הא, המקיים הכל
הוא אור ' האור הג. ת בהתלבש אורו זה בתוך זהס מתבלש בו ומאיר בספירו"הוא אור הכתר שאור הא

אורו וקדושתו שבהם הוא בהעלם ). אור יקר(מיני אורות אלו הם באים דרך בה ומתלבשים בה ' חכמה שב
כ "והוא הגילוי של שם אלקים כמאה, )ג"ש יז ע"הקדו ( ואינו ניכר כלל אלא מצד מקריהם,גדול מאד

והוא , )א"א פא ע"ה ח"דע(ה הוא רק באצילות "ה ב"ל שם הויהגילוי העיקרי ש". בראשית ברא אלקים"
עושה את "' והוא בחי, )א"ב מט ע"ה ח"דע(ב "בהר קט ע' ועי. הנושא אותו במלואו" מקומו של עולם"' בחי

נשמה לנשמה ורוח "כ כאן "כוונת מש, )ד"ב לד ע"כללים ח) (שבסידור" אני מאמין"הנזכר ב"(כל המעשים
אבל , הוא נשמה לנשמה, היא לפי ערכו להנשמה' וא' השוכנת בעולמות בכל א' ו יתששכינת, היא" לרוח
אלא , ואחרי הארה זו לא נעשים העולמות חד עמו). ג"ב מד ע"כללים ח( רוחא לרוחא 'הוא רק בחי, לרוח

 ).ד"א כו ע"ביאורים ח(שהם נבראים נוצרים ונעשים , עומדים לעולם בתכונתם המיוחדת להם
 ).אור יקר(ק "ובה מראות כל ו, המלכות 299
 @.א שצדק היא כינוי למדת המלכות"ז יט ע"תיקו' עי 300



úéùàøá 

40 

 זהו ."' וגוקרי צדו לי שעפתח" שנאמר
 נראים הזה ובפתח ,בו כנסילה ראשון פתח

 שזוכה מי .העליונים הפתחים שאר כל
 ,הפתחים שאר ובכל אותו לדעת זוכה ,לזה

 שפתחעכשיו ו. עליו שורים שכולם משום
 וכל בגלות שישראל משום ,נודע לא זה

 לדעת יכולים לאו ממנו הסתלקו הפתחים
 ,הגלות מן יצאו שישראל בזמן אבל .ולדבק

 עליו לשרות העליונות הדרגות כל עתידות
  .כראוי

çúô"ì å"øòù é"÷ãö é301åâå  ' äàîã÷ àçúô àã
 øàù ìë ïåæçúà àçúô éàäáå äéá àìòàì

 ïàî ïéàìò ïéçúô äéá òãðîì éëæ éàäì éëæã
äéìò ïàøù åäìëã ïéâá ïéçúô øàù åäìëáå302 

 ìàøùéã ïéâá òãéúà àì àã àçúôã àúùäå
 äéðî å÷ìúñà ïéçúô åäìëå àúåìâáå ïéìëé àì

 ìàøùé ïå÷ôéã àðîæá ìáà à÷áãúàìå òãðîì
 äéìò éøùîì ïéàìò ïéâøã åäìë ïéðéîæ àúåìâ ïî

úåàé à÷ãë  
 עליונה חכמה העולם בני ידעו ואז
 ,לזה דםומק יודעים היו שלא מה נכבדה
 חכמה רוח 'ה רוח עליו ונחה" שכתוב
 ויראת דעת רוח וגבורה עצה רוח ובינה

 הפתח על לשרות עתידים כולם ".'ה
 וכולם ,האהל פתח שהוא ,הזה התחתון
 לדון כדי המשיח מלך על לשרות עתידים
. "' וגודלים בצדק ושפט" שכתוב ,העולם

 היתה הזו הדרגה ,אברהם רכשהתבשלכן 
 שובויאמר " שכתוב ,שנתבאר כמו אומרת
 כתוב לא "ויאמר" ,"חיה כעת אליך אשוב

 ושרה" זה ועל ".האהל פתח" וזהו ,היה מי
 מה עמו מדברת שהיתה זו דרגה "מעתוש

 שכתוב ,לזה דםומק שומעת היתה שלא
 שהיתה ,"האהל פתח מעתוש ושרה"

 כעת אליך אשוב שוב" ואומרת מבשרת
  ".אשתך לשרה בן והנה חיה

 àøé÷é äàìò àúîëç àîìò éðá ïåòãðé ïéãëå
 áéúëã àðã úîã÷î ïéòãé ååä àìã äî) äéòùé

á àé (åäé çåø åéìò äçðå" çåø äðéáå äîëç çåø ä
åäé úàøéå úòã çåø äøåáâå äöò" ïéðéîæ åäìë ä

 çúô åäéàã äàúú àçúô éàä ìò äàøùàì
ìäàä303ò äàøùàì ïéðéîæ åäìëå  àëìî ì

>àçéùî <)àúúì( áéúëã àîìò ïãéîì ïéâá 
)íùã  (åâå íéìã ÷ãöá èôùå ' ãë êë éðéâá

 äîë øîà äåä àâøã éàä íäøáà øùáúà
 áéúëã øîúàã)é çé úéùàøá ( áåù øîàéå

 ïàî áéúë àì øîàéå äéç úòë êéìà áåùà
äåä304 äøùå àã ìòå ìäàä çúô àåä àãå 

äéîò ìéìî äåäã àâøã éàä úòîåù305ïàî  àìã 
 úòîåù äøùå áéúëã àðã úîã÷î úòîù äåä

ìäàä çúô306 áåùà áåù øîàå øùáî äåäã 
êúùà äøùì ïá äðäå äéç úòë êéìà  

 ברוך הקדוש חביבות כמהבא וראה 
 יצחק ממנו יצא לא שהרי ,לאברהם הוא
 על התבשר מולישנ אחר .מולישנ עד

 וטרם ,קדוש זרע הוא שאז משום ,יצחק
 כמו הוא ואז ,קדוש זרע אינו שנמול
  ". למינהו בו זרעו אשר" שכתוב

  

á÷ã àúåáéáç àåä äîë éæç àú" äéáâì ä
 øæâúàã ãò ÷çöé äéðî ÷ôð àì àäã íäøáàã
 åäéàã ïéâá ÷çöéá äéá øùáúà øæâúàã øúáì
 åäéà åàì øæâúà àì ãòå àùéã÷ àòøæ ïéãë

 áéúëã äîë åäéà ïéãëå àùéã÷ àòøæ)íùáé à  (
 åäðéîì åá åòøæ øùà  

 זרעו ,אברהם שנמול טרם ,וראה ובא
 ערלה תוךב שיצא משום ,קדוש היה לא

 יצא שנמול אחר .למטה בערלה דבקנו
 השו בקדונדבק ,שהוהקד תוךמ הזרע אותו

 àòøæ àåää íäøáà øæâúà àì ãò éæç àúå
 ÷ôðã ïéâá àùéã÷ äåä àì äéìéãá äìøò åâ

 ÷ôð øæâúàã øúáì àúúì äìøòá ÷áãúàå

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(ק "ק מילוי שדי ודו"ת פתחו לי שערי צדק גימטריא ת"ר). א"ד(י "קכו אחורים דאדנ' ת בגי"ס 301
 ).אור יקר(ק "ו 302
 ).אור יקר(מתגלים במלכות ומשם על המשיח  303
 ).אור יקר(דלא אדכרת לצניעות ', הויא נוק, לא מפרש מאןמ דקאמר ויאמר ויקרא סתם ו"כ 304
שכל הנקבות ודאי למטה , אם נפרש שהיה מדרגה עליונה היאך אפשר שתשמע שרה שהיא נקבה 305

 ). אור יקר(במלכות 
  ).א"נ(מ "א. ל השכינה שאמרה לאברהם"פירוש ששמעה פתח האה 306
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 אברהם ונדבק ,למעלה והוליד ,שלמעלה
 אברהם כשהוליד , בא וראה.כראוי בדרגתו

 )ודאי( ואלו .כראוי קדוש יצא ,יצחק את
  .שךוח דווהולי שהרו המים

 àòøæ àåääá äùåã÷á ÷áãúàå àùéã÷ åâ
 íäøáà ÷áãúàå àìéòì ãéìåàå àìéòìã

äéâøãá307 ãéìåà ãë éæç àú úåàé à÷ãë 
 éàäå úåàé à÷ãë àùéã÷ ÷ôð ÷çöéì íäøáà

]ð"éàãå à[àëåùç ãéìåàå åãòà àéî 308  
 רבי את אחד יום שאל אלעזר רבי
 הקדוש לו שקרא זה ,לו אמר .אביו שמעון

 שמו את וקראת" שכתוב ,יצחק הוא ברוך
 יצאטרם שש נראה שהרי ,למה ,"יצחק

 נאמר הרי ,לו אמר .יצחק לו קרא לעולם
 מצד באים המים שהרי ,מים לוקחת שאש

 )מהלוים תשאל אוב( ועוד ,הגבורה של
 לאותו משמחים שהם הלוים )אותו שאל(

 ,הזה הצד כנגד ותשבחות זמר בכלי הצד
 בא שהוא משום ,שמחה הוא יצחקלכן 

 צחוק יצחק ,בא וראה. בו ונדבק צד מאותו
 ,במים ואש באש מים שמחליפה ,שמחה

 הוא ברוך הקדוש ולכן .כך נקרא זה ועל
  לו קרא

éáøì ãç àîåé ìéàù øæòìà éáø éåáà ïåòîù 
à"á÷ äéì àø÷ã éàä ì" áéúëã ÷çöé ä) æé íù

èé ( éæçúà àäã éàîà ÷çöé åîù úà úàø÷å
àîìòì ÷ôð àì ãòã309à ÷çöé äéì àø÷ " àä ì

ìèð àùàã øîúà)å(àéî 310 àøèñî àéî àäã 
 ïééúà à÷ äøåáâã]éàåéìì åäì ìéàù àúå[)  åúå

äéì ìéàù éàåì ( àøèñ àåääì ïéçéãá ïåðéàã
 øîæ éðàîáàøèñ éàä ìéá÷ì ïçáùúå311 ïéâá 

 àøèñ àåääî éúàã ïéâá äåãç åäéà ÷çöé êë
 äåãç àúåçéãá ÷çöé éæç àú äéá ÷áãúàå

àùàá àéî óìçàã312 àã ìòå àéîá àùàå 
äéì éø÷ àåä êéøá àùãå÷ êë ïéâáå éëä éø÷à  

  ã÷/à  
 והודיע ,זה בשם לעולם יצאש בטרם כך

 השאיר האחרים בכל ,וראה ובא. לאברהם
 ,שמות להם לקרא הוא ברוך הקדוש םלה

 .שמות לבניהן קוראות היו נשיםאפילו ו
 לאמו הוא ברוך הקדוש נתן לא כאן אבל

 שכתוב ,לאברהם אלא ,שם לו לקרא
 .אחר ולא אתה ,"יצחק שמו את וקראת"

 להכלילו במים ואש באש מים להחליף כדי
  .בצדו

 äéì òãåàå àã àîù àîìòì ÷åôé àì ãò éëä
úå íäøáàìá÷ ïåì ÷áù ïéðøçà åäìëá éæç à" ä

 åäééðáì ïàø÷ ååä éùð åìéôàå ïäîù ïåì éø÷îì
á÷ ÷áù àì àëä ìáà ïäîù" éø÷îì äéîàì ä

 áéúëã íäøáàì àìà àîù äéì)èé æé úéùàøá (
 ïéâá àøçà àìå úðà ÷çöé åîù úà úàø÷å
 äéì àììëàì àéîá àùàå àùàá àéî àôìçàì

äéøèñá  
 מה ,ביצחק אברהם שהתבשר כיון
 על פויוישק האנשים משם מווויק" ,כתוב

 כמה בא וראה ,אמר אלעזר רבי ". סדוםפני
 כל עם טובה נוהג הוא ברוך הקדוש
 .בדרכיו שהולכים לאותם שכן וכל ,הבריות

 הוא ,העולם את לדון שרוצה בזמןאפילו ש

à øùáúàã ïåéë áéúë äî ÷çöéá íäøá) íù
æè çé ( éðô ìò åôé÷ùéå íéùðàä íùî åîå÷éå
íåãñ313 âäðà äîë éæç àú øîà øæòìà éáø 

á÷" éìæàã ïåðéàì ïëù ìëå ïééøá ìë íò åáéè ä
 åäéà àîìò ïãéîì éòáã àðîæá åìéôàã éåçøåàá

                                                                                                                                                                                     

  ).א"נ(ח "ז. באצילות ממשדנעשה מרכבה לחסד ממש באצילות אמנם קודם לא היה  307
שהם , כלומר שמים). ו"לש(ב "כ לעיל לב ע"וכן הוא ג, טו סימן כב' ר פ"ש בשמו"וכמ. וילדו אפלה 308

 ).א"ב צא ע"ה ח"דע(הולידו חיצונים , מסטרא דגבורות
קרי ליה יצחק , שהרי עד שלא נולד' ש צחוק עשה לי וכו"שלא תאמר טעם קריאתו יצחק ע' פי 309

 ).מ"מ(
ל כלי הגבורה לקח אור "ר, ש דאשא נטל מייא"ור החסד בכלי הגבורה ואור הגבורה בכלי החסד וזא 310

ש לקמן דאליף מייא באשא שהוא אור החסד בכלי הגבורה ואשא במיא אור הגבורה בכלי ”החסד כמ
 ).מ"מ(החסד 
 ).א"נ(מ "א. היינו גבורה 311
  ).א"ד(ב ”בעקידה אתכליל מיא באשא קיט ע 312
ל "ור, ש ויקומו משם האנשים”וז, דין וכיון שנתגלה דין בעולם עשה דין בסדום'  בחייצחק הוא 313

  ). זהר הרקיע('  כתיב וישקיפו וכויצחקמאותו הבשורה שנתגלה 
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טרם  בדבר לזכות אותו שאוהב למי גורם
  .לעולם הדין אותו איֹבש

 íéøâ>ïàîì <)äîì( ãò äìîá éëæîì äéì íéçøã 
àîìòì àðéã àåää éúéé àì  

 הוא ברוך שהקדוש בשעה ,וששנינ
 ,ומיהו ,דורון לו שולח ,האדם את אוהב

 הוא ,בו שזוכה וכיון .בו לזכות כדי ,עני
 מצד שנמשך חסד של אחד חוט עליו מושך
 כדי ,אותו ורושם ראשו על ופורס ,הימין

 יזהר המשחית אותו ,לעולם הדין שכשיבא
 ואז ,שםוהר אותו ורואה עיניו ומרים ,בו

 מקדים לכן .עליו ונזהר ממנו מסתלק
  .שיזכה במה הוא ברוך הקדוש

á÷ã àúòùá ïðéðúã" ùð øáì äéì íéçø ä
àðëñî åäéà ïàîå àðåøåã äéì øãùî314 ïéâá 

 ãç äéìò êéùîà åäéà äéá éëæã ïåéëå äéá éëæéã
àðéîé øèñî êùîúàã ãñçã àèåç315 ùéøôå 

 àðéã éúéé ãëã ïéâá äéì íéùøå äéùéøà
àîìòì316æé àìáçî àåää  óé÷æå äéá øäã

éåðéò317 äéðî ÷ìúñà ïéãë åîéùø àåääì àîçå 
á÷ äéì íéã÷à êë éðéâá äéá øäãæàå" äîá ä

éëæéã  
 הוא ברוך הקדוש כשרצה ,וראה ובא
 את דםוק כהיז , סדוםעל דין להביא

 כדי עמהם לזכות דורון לו ושלח אברהם
 שכתוב זהו ,משם אחיו בן לוט את להציל

 לוט את וישלח אברהם את יםויזכור אלה"
 ים ויזכור אלהכתוב ולא ,"ההפכה מתוך

 ומה .צלינ אברהם בזכות שהרי ,לוט את
 עם קדם שזכה מה אותו שזכר ,"רוויזכ" זה

  .המלאכים שלשת אותם

á÷ àòá ãë éæç àúå" ìò àðéã äàúéàì ä
 àðåøåã äéì øãùå íäøáàì íãå÷ éëæà íåãñ

ïåäîò éëæîì318 äåçà øá èåìì àáæùì ïéâá 
 ïîúîää" ã)èë èé íù( éäìà øåëæéå" úà í

 áéúë àìå äëôää êåúî èåì úà çìùéå íäøáà
éäìà øåëæéå" íäøáàã äéúåëæá àäã èåì úà í

 øåëæéå éàîå áæúùà]äéì øéëãã[ éëæàã éàî 
ïéëàìî úìú ïåðéà íò íãå÷  

 בני עם בצדקה שזוכה אדם ,דוגמא זוכ
 הקדוש ,בעולם שרוי שדין בשעה ,אדם
 הצדקה אותה את לו רכימז הוא ברוך

 ,אדםה שזוכה שעה שבכל משום ,שעשה
 שדין בשעהאפילו ו .למעלה עליו נכתב כך

 את זוכר הוא ברוך הקדוש ,עליו שורה

ð øá àã àðååâë àùð éðá íò ä÷ãöá éëæéã ù
á÷ àîìòá àéøù àðéãã àúòùá" äéì øëãà ä

ãáòã ä÷ãö àéääì319 éëæã àúòù ìëáã ïéâá 
 àúòùá åìéôàå àìéòì äéìò áéúëà éëä ùð øá

á÷ éåìò àéøù àðéãã" åáéè àåääì äéì øëãà ä

                                                           

' עי ['ויהיו מוכשלים לפניך וגו) ירמיה יח כג(שאם אינו כך אדרבא עליו נאמר ,  היינו עני חשוב והגון314
 עשה בהם אמר ירמיה לפני הקדוש ברוך הוא רבונו אפך  מוכשלים לפניך בעתמאי דכתיב יהיו: ב"ק טז ע"ב

, ]של עולם אפילו בשעה שעושין צדקה הכשילם בבני אדם שאינן מהוגנים כדי שלא יקבלו עליהן שכר
והנה אם העני אינו הגון במעשיו בחינתו . 'וכו] ב"לעיל יג ע' עי [וטעם הדבר כי כל עני הוא מצד הגבורה

אבל כשהוא עני צנוע וטוב הוא מגבורות , א"ואם יחזיק ידו נמצא מחזיק ידי הס, ת החיצוניותמגבורו
  ).ז"רמ (ס חסדים בצדק שהוא דין וממתיקו"שה' והנותן לו צדקה משפיע ה, הקדושות שבמלכות

, הוא החוט של חסד שמאיר במלכות,  אור זה שאמרנו שמתגלה ביסוד מחסד עליון בסוד לויתן315
והיא , ס"וה' שזכתה לקבל הד, ה"כ הדס"ונקראת אח. 'א בסוד ד"שהיתה למעלה נסתרת באו, תרשהיא אס

ספר הליקוטים  (וזה החוט הוא בחינה בתוך החסד, כ נמשך לה חוט של חסד"אחרונה שבשם ואח' ה' בחי
 ). אמור כג

 . )ז"רמ ( אינו בא לעולם אלא מפני חסרון מיתוק הגבורות שאז הדינין גוברים316
אבל באותו השליש , ראשית יניקת החיצונים הוא מן החזה ולמטה ששם בחינת עץ הדעת טוב ורע 317

 ).ז"רמ (העליון אין להם שום אחיזה ולכן זוקף עיניו למעלה ורואה אותו רשימו
  ).א"נ(משמע כי בזכות שאכלו המלאכים אצל אברהם ניצול לוט  318
וזהו , כח הדין בבחינת הצדיק הפרטית שלו כח החסד שעשה בצדקתו הוא מתעורר ומתחזק למתק 319

ומכאן מוכח שדוקא מצות הצדקה , אור חסד' שמתעורר כח הזכירה שהוא ביסוד ומשפיע בנוק, אדכר ליה
ב "הם נרשמים באות אחד של כ, כל המצות שאדם עושה[' וכווהטעם , יש לה סגולה זו ולא מצוה אחרת

ותכף מסתלק , וזה הוא בזמן שעושה המצוה, מאיר במצחווהנה אותו האות . אתוון המיוחד לאותה המצוה
וזהו . הנה האות שלה מאיר במצחו כל אותו השבוע, אבל אם עשה מצוה של הצדקה, ונבלע בפנים

דבכל שעתא דזכי בר , ואפשר שלזה רומז בכאן באומרו. ]ספר הליקוטים תהלים קיב - וצדקתו עומדת לעד
 ).ז"רמ (ולא אמר דזכי בצדקה, נש
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 כמו ,אדם בני עם וזכה שעשה הטוב אותו
 הקדים לכן ".ממות תציל וצדקה" שנאמר
 שיזכה כדי ,לאברהם הוא ברוך הקדוש

  .לוט את ויציל

 øîà úàã äîë àùð éðá íò äëæå ãáòã) éìùî
ã àé ( íéã÷à êë éðéâá úåîî ìéöú ä÷ãöå äéì

á÷"èåìì áéæùéå éëæéã ïéâá íäøáàì ä  

 , בא וראה". סדוםפני על פויוישק"
 סעודה מאותה ,"האנשים משם מווויק"

 גב על אף ,בהם וזכה אברהם לו קןישת
 מאכל אותו וכל .בהם זכה ,מלאכים שהיו

 ,אברהם משום ,כלום ממנו נשאר לא
 שלהם באש ,"ויאכלו" כתוב שהרי ,ולזכותו

 ,היו מלאכים שלשה הרי ,מרתא ואם. נאכל
 אחד כל אלא ,רוח וזה מים וזה אש זה

 דוגמאכ ".ויאכלו"לכן ו ,רויבחב כלול ואחד
 ,"וישתו ויאכלו האלהים את ויחזו" ,וז

  .מהשכינה שנזונו ,אכלו הם ודאית אכילה

 íåãñ éðô ìò åôé÷ùéå)æè çé úéùàøá ( àú
äãåòñ àéääî íéùðàä íùî åîå÷éå éæç320 

à åì ïé÷úàã åäá äëæå íäøáã óàò" â ïéëàìîã
 äéðî øàúùà àì àìëéî àåää ìëå åäá äëæ ååä

íåìë321éðéâá ä áéúë àäã äéá éëæîìå íäøáàã 
ïåäìã àùàá åìëàéå322 àä àîéú éàå ìéëàúà 

ùà éàä ååä ïéëàìî úìú"éî éàäå à" éàäå à
çåø" êë éðéâáå äéøáçá ìéìë ãçå ãç ìë àìà à

 àã àðååâë åìëàéå) ãë úåîùàé ( úà åæçéå
éäìàä" åìëà úéàãå äìéëà åúùéå åìëàéå í

]åðæúàã) [åðæã(àúðéëù ïî 323  
 לזון )רמז נרמז( גרמו ,"ויאכלו" כאן וכן

לכן ו ,בו נדבק שאברהם הצד מאותו )ממנו(
. אברהם להם שנתן ממה כלום השאירו לא

 כוס מאותה לשתות האדם צריך כדוגמא זו
 ברכה לאותה שיזכה כדי ,ברכה של

 ממה שתקן להם אכלו הם אף .שלמעלה
 ,אברהם של מהצד זוןאברהם כדי שיזכו ל

 המלאכים לכל מזון יוצא צד מאותו שהרי
 של התעוררות ,"פויוישק" .העליונים

 כאן כתוב .לוט את להציל רחמים
 ממעון השקיפה" שם וכתוב ,"פויוישק"

 כאן אף ,לרחמים להלן מה ,"קדשך
  .לרחמים

øâ åìëàéå àëä óåà åî]]ð" àâîøåæîø [ 
 àðæúàì)äéðî (]àåääî[ )î( íäøáàã àøèñ

>÷áãúà <]äéá ïæúà[ àì êë ïéâáå ]åøàùà [
)åøàúùà[( àðååâë íåìë íäøáà ïåì áéäéã äîî 

 àñë àåääî éúùîì ùð øáì äéì éòá àã
äëøáã324 óåà àìéòìã äëøá àéääì éëæéã ïéâá 

 ïåëæéã ïéâá íäøáà ïåì ïé÷úàã äîî åìëà ïåðéà
ìàðæúà325 àåääî àäã íäøáàã àøèñî 

éëàìî åäìëì àðåæî ÷éôð àøèñ326 éàìò 
 áéúë èåìì àáæéùì éîçøã àúåøòúà åôé÷ùéå

 íúä áéúëå åôé÷ùéå àëä)åè åë íéøáã (
 óåà éîçøì ïìäì äî êùã÷ ïåòîî äôé÷ùä

                                                           

  מזה הטוב נהנים שאר הבריות כמו שהיה ללוט בזכות אברהם'וכואל אוהביו  עושה' טוב שהה 320
ירצה , וליישב הכל אמר מההיא סעודה. וגם מה ענין השקפה זו, כי מלת משם יתירה, ויקומו משם האנשים

אל שהרי שני המלאכים האלה היו גברי, שמאותה סעודה נמשך להם כח להשקפה שרומזת רחמים כדלקמן
י שהיו "שאעפ, ועכשיו היתה קימה וכח במיתוק בזכות אברהם בסעודתו, ורפאל דינא קשיא ורפיא

ולכן גבריאל הסכים בהצלת , מלאכים זכה בהו ממש שהשפיע בהם אור החסד שהוא ממש סגולת הצדקה
מן ורפאל נתעסק בהצלתו שמדתו במלכות שהיא הנהנית בעצם , לוט והעירהו עם רפאל לצאת מן המקום

 ).ז"רמ(הצדקה 
 גדול כח המיתוק יותר משל הקרבן שלא נשאר שום שיור לחיצונים בזכות אברהם ולהוסיף זכותו 321

 . )ז"רמ (להציל את לוט
 ).הערת הזוהר(א "קכ ע 322
 ).ז"רמ ( אותה האכילה היתה רוחנית שנהנו מן השכינה323
 ).א"נ(משמע דכוס של ברכה אם שותה יותר מרבה ברכה לעצמו  324
  ).ז"רמ (כי זכות גדול היה להם', וכו, נאה גדולה היתה למלאכים באכילה זו ה325
שרשו ' אבל עכשיו זכו לאותו השפע בבחי,  משם יורד למטה למלאכים לפי מעלת כל אחד ואחד326
כי מזון מלאכי השרת שהוא המן שהיה במדבר בא ממוח ) כ ג"כ יוה"שעה(ש הרב "יובן במ. )ז"רמ (למעלה

ב ומשם משתלשל וניזונים ממנו "ן ויורד ומתלבש בחסד דאבא שהוא ע"ה דיודי"יא אהיבינה דאיאמ שה
שאברהם שרשו , ס והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו"וז' וכו. מלאכי השרת וישראל כשהיו במדבר

 ).מ"מ(ן כמנין עץ עם הכולל "ה דיודי"והוא תחת בינה דאמא שהיא אהי, מחסד דאבא
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éîçøì àëä  
 לעשות ,"לשלחם עמם הלך ואברהם"
 תאמר אם ,ייסא רבי אמר .לויה להם

 עשה למה ,מלאכים שהם דעי שאברהם
 אף על גב ,לא אמר רבי אלעזרא .לויה להם

 האדם בני לכל לעשות היה רגיל( ,שידע
 מהא "נ .מנים עמו לעשות להם לויהושמז

 ,בהם עשה אדם בני עם לעשות רגיל שהיה
 לויה לעשות לאדם צריך לכן ).אותם והיול

 ובעוד .בזה תלוי הכל שהרי ,לאורחים
 ברוך הקדוש התגלה ,םעמ הולך היה שהוא

 המכסה אמר 'וה" שכתוב ,אברהם אל הוא
 הוא ,"'וה" ".שהוע אני אשר מאברהם אני

 היה הוא ברוך שהקדוש משום ,דינו ובית
  הולך

 íçìùì íîò êìåä íäøáàå)æè çé úéùàøá (
 àîéú éà àñéé éáø øîà äéåì ïåì ãáòîì
 ïåì ãéáòà éàîà ïåðéà ïéëàìîã òãé íäøáàã

à àìà äéåì äåäã áâ ìò óà øæòìà éáø øî
òãé327 ) ïðéîæã àùð éðá åäìëì ãáòîì äåä ìéâø

äéåì ïåì ãáòîì äéîò( ]ð" à ìéâø äåäã äî
ïåì éåìàå åäá ãáò àùð éðá íò ãáòîì[ ïéâá 

>ã< äéåì ãáòîì ùð øáì äéì êéøèöà êë
 åäéàã ãåòáå àéìú éàäá àìë àäã ïéæéôùåàì

á÷ éìâúà ïåäîò ìéæà äåä"ã äéìò ä íäøáà
 áéúëã)æé çé úéùàøá (åäéå" éðà äñëîä øîà ä

åäéå äùåò éðà øùà íäøáàî" ä] úéáå àåä
äéðéã[á÷ã ïéâá "ìéæà äåä ä  

  ã÷/á  
  øäæ  

 לויה עושה אדם כשבן ,בא וראה. עמם
 השכינה את מושך הוא ,לחברו )לאדם(

 ,להצילו בדרך עמו וללכת עמו להתחבר
 דיכ האורח את ללוות אדם צריך ולכן

 עליו ומושך ,שכינהאת ה עמו לחבר
 אני המכסה אמר 'וה"לכן . עמו להתחבר
  ".שהוע אני אשר מאברהם

 äéåì ãéáò ùð øá ãë éæç àú ïåäîò)ùð øáì (
]äéøáçì[ àøáçúàì àúðéëùì êéùîà åäéà 

 ïéâáå äéì àáæùì àçøåàá äéîò êäîìå äéãäá
 ïéâá àæéôùåàì ééååìì ùð øáì äéì éòá êë

øáçã äéì àúðéëùì328 äéìò êéùîàå 
äéãäá àøáçúàì329 ]êë ïéâá[åäéå " øîà ä

äùåò éðà øùà íäøáàî éðà äñëîä330 
)æé çé úéùàøá(  

 אלהים 'ה יעשה לא כי" ,פתח חייא רבי
 ".הנביאים עבדיו אל סודו להיג אם כי דבר

 הוא ברוך שהקדוש העולם צדיקי אשריהם
 ברקיע עושה שהוא מה כלו ,בהם צהור

 ידי על אותו עושה ,בעולם תלעשו ועתיד
 ,לעולמים כלום מהם מכסה ולא ,הצדיקים

 את( עמו לשתף רוצה הוא ברוך הקדוש כי
 לרשעים פה פתחון יהיה שלא ,הצדיקים

 מגלה הכל ,בא וראה. עושה שהוא מה בכל
 שהם משום ,לצדיקים )הוא ברוך הקדוש

 לשוב האדם בני את ומזהירים באים

 çúô àééç éáø)æ â ñåîò (åäé äùòé àì éë" ä
éäìà" åéãáò ìà åãåñ äìâ íà éë øáã í

íéàéáðä331á÷ã àîìò éàëæ ïåðéà ïéàëæ " ä
 åäá éòøúàå ïéîæå àòé÷øá ãéáò åäéàã äî ìë

 àìå äéì ãéáò ïéàëæã éãé ìò àîìòá ãáòîì
á÷ã ïéâá íåìë ïéîìòì åäééðî éñë" àòá ä

 äéãäá àôúùì)]ð"à [ àäú àìã àéé÷éãöì
 àú ãéáò åäéàã äî ìëá àééòéùøì äô ïåçúô

á÷ éìâ àìë éæç"ä ( ïééúà ïåðéàã ïéâá àéé÷éãöì

                                                           

 ).א"נ(מ "א. ה יש מצוה אם רגילצ לוי"פירוש אף מי שא 327
י "ל הטעם דווקא בהיותם עוסקים בדברי תורה כדרך לויה ודרך שכינה להמצא במקום תורה וע"נ 328

 ).אור יקר(כך מתחברת אליו 
 שיעור הלויה הוא מיל וסוד הדבר הוא כי יום השבת הוא יסוד ושיעור תחומו אלפים אמה שהוא 329

 שיעורם מיל גם בינה לבין היסוד הוא מיל ולפי שהאדם בלכתו לדרך מיל ונמצא כי השכינה שהוא מלכות
צריך שתלוהו השכינה בסוד צדק לפניו יהלך לכן האדם המלוה אותו צריך שימשיך עליו את השכינה שתלך 

 ).שער המצות שופטים (י הלויה ששיעורה הוא מיל שהוא שיעור השכינה כנזכר"עמו וזה ע
 ).אור יקר( אחת שהכל היה מראה" וירא"ולא  330
 .ב"ב ו ע"וח, ב"לקמן קפג ע' עי 331
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 ,העליון הדין מתוך יענשו ולא ,מחטאיהם
 הקדוש לכן .אליו פה פתחון להם יהיה ולא

 עושה שהוא הסוד להם מודיע הוא ברוך
 בלי שהרי יאמרו שלא כדי ,ועוד .הדין בהם

  .דין בהם שהוע דין

ì àùð éðáì ïéøäæîå àìå åäééáåçî àáúà
 àçúô ïåì àäé àìå äàìò àðéã åâî ïåùðòúé

á÷ êë éðéâá äéáâì àîåôã" àæø ïåì òãåà ä
 ãéáò åäéàã>àðéã åäá< ïåøîéé àìã ïéâá åú 

àðéã åäá ãéáò àðéã àìá àäã  
 שלא לרשעים אוי ,אלעזר רבי אמר
 להשמר יודעים ולא משגיחים ולא יודעים

 שכל ואה ברוך הקדוש ומה .מחטאיהם
 מה כל עושה אינו ,דין ודרכיו ,אמת מעשיו

 כדי ,לצדיקים שמגלה עד בעולם שעושה
 אצל ,אדם לבני פה פתחון להם יהיה שלא

 לעשות להם שיש שכן כל לא אדם בני
 הרע לשון אדם בני ידברו שלא דבריהם

 'מה נקיים והייתם" כתוב וכן .הםעלי
 יהיה שלא לעשות להם ויש ".ומישראל

 אם בהם ויתרו ,אדם לבני פה וןפתח להם
 שלא ,שמרילה משגיחים ולא חוטאים הם

 הוא ברוך הקדוש של הדין למדת תהיה
 ומעשים בתשובה ,ובמה .אליהם פה פתחון
  .כשרים

 éåå øæòìà éáø øîà]ïåì[ ïéòãé àìã àéáééçì 
 åäééáåçî àøîúñàì ïéòãé àìå ïéçéâùî àìå

á÷ äîå"äéúçøåàå èåù÷ éäåãáåò ìë éã ä ïéã 
 åäì éìâã ãò àîìòá ãéáòã äî ìë ãéáò àì
 éðáì àîåôã àçúô ïåì àäé àìã ïéâá àéé÷éãöì

àùð332ùð éðá éáâ  ïåì úéàã ïëù ìë àì à
]éìî ãáòéîìåäï[ àéèñ àùð éðá ïåììîé àìã 

 áéúë ïëå ïåäéìò)áë áì øáãîá ( íéé÷ð íúééäå
åäéî" ïåì àäé àìã ãáòéîì ïåì úéàå ìàøùéîå ä

 äô ïåçúô ïàèç ïåðéà éà ïåäá ïåøúéå àùð éðáì
 úãîì äéì àäé àìã àøîúñàì éçâùî àìå

á÷ã àðéã" äîáå åäééáâì àîåôã àçúô ä
ïøùëã ïéãáåòå äáåùúá  

 אני המכסה אמר 'וה" ,בא וראה
 ברוך הקדוש ,יהודה רבי אמר ".מאברהם

  לאברהם הארץ כל את נתן הוא

åäéå éæç àú" íäøáàî éðà äñëîä øîà ä
)ùàøáæé çé úé( à"á÷ äãåäé ø" àòøà ìë áäé ä

íäøáàì  
  íìòðä ùøãî  
 ."' וגומאברהם אני המכסה אמר 'וה"
 האנשים משםויקומו " ,למעלה כתוב מה

 דין לעשות ," סדוםפני עלוישקיפו 
 אני המכסה" ,אחריו כתוב מה .ברשעים
 הקדוש אין ,חסדא רב אמר ".מאברהם

 שנמלך עד ברשעים דין עושה הוא ברוך
 מנשמת" שכתוב זהו .צדיקים של בנשמתם

 אני המכסה" וכתוב ,"יאבדו אלוה
   ".מאברהם

  

åäéå"åâå íäøáàî éðà äñëîä øîà ä '
)æé çé úéùàøá ( äìòîì áéúë äî) çé úéùàøá

æè ( íåãñ éðô ìò åôé÷ùéå íéùðàä íùî åîå÷éå
 äñëîä åéøçà áéúë äî íéòùøá ïéã úåùòì

à íäøáàî éðà"ã÷ä ïéà àãñç ø àåä êåøá ùå
 ìù ïúîùðá êìîðù ãò íéòùøá ïéã äùåò

ää íé÷éãö" ã)è ã áåéà (åìà úîùðî" åãáàé ä
 íäøáàî éðà äñëîä áéúëå  

 לי יש כלום ,הוא ברוך הקדוש אמר
 תולעשות דין ברשעים עד שאמלך בנשמ

 חטאו הרשעים ,להם ואומר ,הצדיקים
 'ה ויאמר" שכתוב ,דין בהם אעשה ,לפני

. "' וגווחטאתם רבה כיעמורה  סדום וזעקת
 ,במקומה עומדת הנשמה ,אבהו רבי אמר
 לפניו ולומר אליו להתקרב יראה והיא
 לפניו שיגישנה ן"למטטרו שיאמר עד ,כלום

 ויגש" שכתוב זהו .שרצתה מה ותאמר

 úåùòì éì ùé íåìë àåä êåøá ùåã÷ä øîà
 íé÷éãöä úîùðá êìîàù ãò íéòùøá ïéã

äì øîåàå)í( íäá äùòà éðôì åàèç íéòùøä 
 áéúëã ïéã)ë çé úéùàøá (åäé øîàéå" ú÷òæ ä

åâå íúàèçå äáø éë äøåîòå íåãñ ' éáø øîà
 äàøé àéäå äîå÷îá úãîåò äîùðä åäáà

àù ãò íåìë åéðôì øîåìå åéìà áø÷úäìå øî
åøèèîì"ù äî øîàúå åéðôì äðùâéù ïøöú ä

                                                           

 ).הערת הזוהר(י "כאן שייך מה שבסוף הספר סימן ח 332
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 רשע עם צדיק תספה האף ויאמר אברהם
  ."' וגולך חלילה ,'וגו

ää" ã)âë íù (ùâéå333 óàä øîàéå íäøáà 
åâå êì äìéìç òùø íò ÷éãö äôñú'  

 הנשמה ."' וגוםיצדיק שיםיחמ יש אולי"
 שמא ,עולם של רבונו ,ואומרת פותחת

 ואף .תורה של פרשיות בחמשים נתעסקו
 להם יש שכר ,לשמה נתעסקו שלא פי על

 כתוב מה .לגיהנם יכנסו ולא הבא לעולם
 םובסד אמצא אם 'ה מרויא" ,אחריו

  . "' וגוצדיקים חמשים

åâå íé÷éãö íéùîç ùé éìåà ')ãë íù ( äîùðä
 å÷ñòúð àîù íìåò ìù åðåáø úøîåàå úçúåô

ðá ' å÷ñòúð àìù éô ìò óàå äøåú ìù úåéùøô
 åñðëé àìå àáä íìåòì íäì ùé øëù äîùì

 äéøúá áéúë äî íðäéâì)åë íù (åäé øîàéå" ä
 íéùîç íåãñá àöîà íàåâå íé÷éãö '  

 יתרות פרשיות אותן ,)שנינו( והרי
 ,אבהו רבי אמר אלא. היו ושלש חמשים
 ואחד אחד ובכל ,בתורה הם ספרים חמשה
 מאמרות עשרה ,הדברות עשרת נכללים
 אחד בכל עשרה חשב .העולם נברא שבהם
  .חמשים הוא ,מהם

 àäå)ïðéðú (]øéúé[ úåéùøô ïåðéà >ð" âååä<334 
åäáà éáø øîà àìà äøåúá íä íéøôñ äùîç 

 äøùò úåøáãä úøùò íéììëð ãçàå ãçà ìëáå
 ìëá äøùò áåùç íìåòä àøáð íäáù úåøîàî

ä ïåäðî ãçàåíéùîç 335   
 של רבונו ,ואומרת הנשמה פותחת עוד
 ,בתורה נתעסקו שלא פי על אף ,עולם
 בבית שחטאו מה על נשםוע קבלו שמא

 לא יכנו ארבעים" שנאמר ,להם ונתכפר דין
 יםיד לפניהם שוישנתבי וממה ".סיףוי

 יכנסו שלא להם )לפניהם( להתכפר
 אעשה לא" ,אחריו כתוב מה .לגיהנם
  ".הארבעים בעבור

 íìåò ìù åðåáø úøîåàå äîùðä úçúåô ãåò
 å÷ñòúð àìù éô ìò óà]äøåúá[ åìá÷ àîù 

 íäì øôëúðå ïéã úéáá åàèçù äî ìò íùðåò
 øîàðù)â äë íéøáã ( àì åðëé íéòáøà óéñåé

 øôëúäì íééã íäéðôì åùééáúðù äîîå
)íäéðôì (]íäì[ áéúë äî íðäéâì åñðëé àìù 

 åéøçà)çë çé úéùàøá ( øåáòá äùòà àì
íéòáøàä336  

 שם יש אולי ,ואומרת פותחת עוד
 שהשיגו צדיקים ביניהם יש אולי ,שלשים
 ויהי" בפסוק ותהרמוז מעלות שלשים

 ,נתיבות ב"בל כלולים והם ,"שנה בשלשים
 הם לפעמים .ספירות 'וי אותיות ב"כ שהם

  .לשמנה כלולים

 éìåà úøîåàå úçúåô ãåò> íéùìù íù ùé
 úåìòî íéùìù åâéùäù íé÷éãö íäéðéá ùé éìåà

 ÷åñôá íéæåîøä)à à ìà÷æçé ( íéùìùá éäéå
ìá íéìåìë íäå äðù"úåáéúð á337ë íäù " á

 íéìåìë íä íéîòôì úåøéôñ øùòå úåéúåà
äðåîùì  

 שם ימצאון אולי ,ואומרת תפותח עוד
 תורה לתלמוד בנים יגדלו שמא ,עשרים

 פעמים שתי הדברות עשרת שכר להם ויש
  "כל" ,יצחק רבי שאמר ,יום בכל

éìåà úøîåàå úçúåô ãåò< íù ïåàöîé 
]íéøùò) [äøùò( ãåîìúì íéðá åìãâé àîù 

 éúù úåøáãä úøùòì øëù íäì ùéå äøåú
ìë ÷çöé éáø øîàã íåé ìëá íéîòô  

  ä÷/à  
  øäæ  

 ,לעולמים ירושה נחלתל לו להיות
 אהור אתה אשר הארץ כל את כי" שכתוב

 áéúëã ïéîìòì àúåøé úðñçà äéì éåäîì
)åè âé úéùàøá(  äúà øùà õøàä ìë úà éë

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(ן "ש עם הכולל מטטרו"ו שמושית ומילת יג"הוא 333
, ל"א וז"ח ע"ז ל"בתיקו'  וע.)ג"ו ע"ז ל"א בתיקו"בגר('  נצבים וילך הם א,ד"ג שיש באמת נ"אע 334

 .ל"עכ, ן כלילא מתלת וחמשין סדרין דאורייתא"גשכינתא תתאה דאתקריאת 
ויש זכות שמא קיימא בצדקה נפש . ה"חסר מ). הערת הזוהר(בסוף הספר ' מה שחסר כאן עי 335

 ).א"נ(מ "א. ה"מישראל שנקרא אדם שהוא מ
 ).הערת הזוהר(ז "בסוף הספר סימן ט' מה שחסר כאן עי 336
 .א"א מ"י פ"ס' עי 337
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 עיניך נא שא" וכתוב ,"' וגואתננה לך
 ברוך הקדוש הצטרך מכן ולאחר ".וראה
 אמר .הללו המקומות את רולעק הוא

 הארץ את נתתי כבר ,הוא ברוך הקדוש
 אב כי" שכתוב ,לכל אב והוא ,לאברהם

 למחות לי נאה ולא ,"נתתיך גוים המון
 לו שקראתי לאביהם להודיע בלי בנים

 לכן .להודיעו צריךלכן ו ,הביוא אברהם
 מאברהם אני המכסה אמר 'וה" )אמר(

  ".שהוע אני אשר

åâå äððúà êì äàåø ' áéúëå)ãé íù ( àð àù
éðéòá÷ øúáìå äàøå ê" àø÷òàì êéøèöà ä

á÷ øîà ïéìà ïéøúà" àòøà úé úéáäé øáë ä
íäøáàì338àìëì àáà àåäå 339 áéúëã ) æé íù

ä ( éçîîì éì úåàé àìå êéúúð íéåâ ïåîä áà éë
 íäøáà äéì úéø÷ã ïåäåáàì òãåà àìå ïéðá

 éáäåà)ç àî äéòùé(  òãåàì êéøèöà êë ïéâáå
 êë ïéâá äéì)øîà (åäéå"øîà ä éðà äñëîä 

 äùåò éðà øùà íäøáàî)æé çé íù(  
 של ותנותווענ בא וראה ,אבא רבי אמר
 ברוך הקדוש לו שאמר גב על שאף ,אברהם

 כל ועם ,"רבה כי רהוועמ סדום זעקת" הוא
 לעשות שרוצה לו והודיע עמו שהאריך זה
 לוט את להציל ממנו קשיב לא ,םובסד דין

 שלא בשביל ,מהול .דין בו יעשה ולא
 הקדוש שלח זה ועל. ממעשיו שכרלתבוע 

 ,אברהם בגלל והצילו לוטל הוא ברוך
 וישלח אברהם את יםויזכור אלה" שכתוב

  ."' וגוההפכה מתוך לוט את

éæç àú àáà éáø øîà340 íäøáàã àúåðúåðò 
òàã"á÷ äéì øîàã â" éë äøåîòå íåãñ ú÷òæ ä

 äáø)ë íù(  äéì òãåàå äéîò êéøåàã àã ìë íòå
òîì éòáã äéî÷ àòá àì íåãñá àðéã ãá

 éàî àðéã äéá ãéáòé àìå èåìì äéì àáæùì
 ìòå éåãáåò ïî àøâà òáúîì àìã ïéâá àîòè

á÷ çìù àã" íäøáàã äéðéâá äéì áéæùå èåìì ä
 áéúëã)èë èé íù (éäìà øåëæéå" íäøáà úà í

åâå äëôää êåúî èåì úà çìùéå'  
 הרי ,"לוט בהן ישב אשר" זה מה

 ולא רשעים שכולם וםמש לאא ,ארתבנ
 זכות דבר לו שיש מכולם )ביניהם( נמצא
 מקום שבכל ,למדנו מכאן .ללוט פרט

 ישב אשר. "חרב הוא רשעים בו שדרים
 בגללו אלא ,לוט ישב בכולם וכי ,"לוט בהן
 תאמר ואם .חרבו ולא שביםומי היו

 רבי אמר .אברהם בזכות אלא ,לא ,בזכותו
 העוש שאדם ששמוש בא וראה ,שמעון
 ולא ,בעולם עליו מגן שמוש אותו ,לצדיק

 לומד ,רשע שהוא גב על שאף אלא ,עוד
  .אותם ועושה מדרכיו

 èåì ïäá áùé øùà éàî)íù ( ìáà øîúà àä
 çëúùà àìå ïéáééç åäìåëã ïéâá)åäééðéá (

 éãéî äéì úéàã åäìëî>ã< ïàëî èåì øá åëæ
 áéøç ïéáééç äéá ïéøééãã øúà ìëá àðôéìåà

 øùà åäéàèåì ïäá áùé341 áéúé äåä åäìëá éëå 
 éàå åáøçúà àìã éáúé ååä äéðéâá àìà èåì

àì äéúåëæá àîéú342 íäøáàã äéúåëæá àìà 
à" ùð øá ãéáòã àùåîùã éæç àú ïåòîù ø

 àìå àîìòá äéìò ïéâà àùåîù àåää äàëæì
òàã àìà ãåò" éåçøåàî óéìåà àáééç åäéàã â

ïåì ãéáòå  
 לוט שהתחבר משום שהרי ,בא וראה

 כל למד שלא גב על אף ,אברהם עם
 כמו הבריות עם חסד לעשות למד ,מעשיו
 את מישב שהיה ווזה ,אברהם עושה שהיה

 שהיו זמן אותו כל הערים אותן כל
 אמר. ביניהם לוט שנכנס אחר שביםוימ

 זזה לא ששכינה בא וראה ,שמעון רבי

 äéãäá èåì øáçúàã ïéâá àäã éæç àú
 éåãáåò ìë óéìåà àìã áâ ìò óà íäøáàã

åáéè ãáòîì óéìåà343 ãéáò äåäã äîë ïééøá íò 
 ìë éúø÷ ïåðéà ìëì áéúåàã àåä àãå íäøáà

à åäééðéá èåì ìàòã øúá åáúéã àðîæ àåää" ø

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(אוי להפכם אלא בהודעתו כ בערך המקומות אין ר"א 338
 ).אור יקר(כ צריך להודיעו "כ בערך היושבים ג"וא 339
 ).הערת הזוהר(א ”קיא ע 340
 ).הערת הזוהר(א ”קח ע 341
כ איך "א' אי אפשר שהרי לעצמו אינו מציל כדכתיב ויזכור אלהים אל אברהם וישלח את לוט וכו 342

 ).אור יקר(יציל לאחרים 
 ).אור יקר(כניסם לביתו וראיה מהמלאכים שה 343
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 הוא ברוך שהקדוש שעה באותה מאברהם
 הוא ברוך קדוששה זמן באותו( לו אמר
   ).עמו

  

 äéðî éãòà àì àúðéëùã éæç àú ïåòîù
ääá íäøáàã àé>àúòù <)àðîæ(á÷ã " ä> øîà

á÷ã àðîæ àåääá äéì"ä<18äéîò 344   
  

 היתה שכינה והרי ,אלעזר רבי לו אמר
 אליו התגלה זו )דרגהב( שהרי ,עמו מדברת
 אל וארא" שכתוב ,הוא ברוך הקדוש
 ".שדי באל יעקב ואל יצחק אל אברהם

 ,כתוב מה וראה ובא. ודאי זה כך ,לו אמר
 ".רבה כי רהומוע סדום זעקת 'ה ויאמר"

 'ה ויאמר" ולבסוף ,"אמר 'וה" בהתחלה
 הדרגה זוהי ."' וגורהוועמ סדום זעקת

 הדרגה על לו שהתגלתה העליונה
  .התחתונה

à" äéîò ìéìî äåä àúðéëù àäå øæòìà éáø ì
 àäã)àâøãá (á÷ äéìò éìâúà àã"ä345 áéúëã 

)â å úåîù ( á÷òé ìàå ÷çöé ìà íäøáà ìà àøàå
à éãù ìàá" éëä ì áéúë äî éæç àúå éàãå àåä

)ë çé úéùàøá (åäé øîàéå" äøåîòå íåãñ ú÷òæ ä
åäéå àúéîã÷á äáø éë" øîàéå óåñáìå øîà ä

åäé"åâå äøåîòå íåãñ ú÷òæ ä ']åäéà àã) [åäéàã( 
äàúú àâøã ìò äéì éìâúàã äàìò àâøã346  

  íìòðä ùøãî  
 לבית ומוליכו תורה לתלמוד בנו המגדל

 כאלו הכתוב עליו להמע ,ובערב בבוקר רבו
  .יום בכל פעמים שתי התורה )עליו(קיים 

 åáø úéáì åëéìåîå äøåú ãåîìúì åðá ìãâîä
 íéé÷ åìàë áåúëä åéìò äìòî áøòáå ø÷áá

)åéìò (á äøåúä 'íåé ìëá íéîòô  
 בעבור אשחית לא ויאמר" ,כתוב מה

 אולי ,ואומרת פותחת עוד". העשרים
 לש רבונו ,אומרת .עשרה שם ימצאון

 העשרה מאותם היו שמא ,עולם
 שכר שנוטל הכנסת בית של הראשונים

 ,)בו( כתוב מה .אחריהם שבאים כולם כנגד
 זה כל". העשרה בעבור אשחית לא ויאמר"

 כיון .הרשעים על לומר הצדיק לנשמת יש
 'ה וילך" ,כתוב מה ,כלום בידם נמצא שלא

 שב ואברהם אברהם אל לדבר כלה כאשר
 מעלתו למקום ,"מוומקל" מהו ".מוולמק

  .הידועה

 áéúë äî)àì çé úéùàøá ( àì øîàéå
 úøîåàå úçúåô ãåò íéøùòä øåáòá úéçùà
 íìåò ìù åðåáø úøîåà äøùò íù ïåàöîé éìåà
 úéá ìù íéðåùàøä äøùòä íúåàî åéä àîù
 íäéøçà íéàáù íìë ãâðë øëù ìèåðù úñðëä

 áéúë äî)äéá() áì íù( úéçùà àì øîàéå 
ùòä øåáòá øîåì ÷éãöä úîùðì ùé äæ ìë äø

 äî íåìë íãéá àöîð àìù ïåéë íéòùøä ìò
 áéúë)âì íù( åäé êìéå" ìà øáãì äìë øùàë ä

 åîå÷îì åäî åîå÷îì áù íäøáàå íäøáà
äòåãéä åúìòî íå÷îì347  

 על להתפלל לאדם לו מצוה ,רבי אמר
 יכנסו ולא למוטב שיחזרו כדי הרשעים
 שק בושיל בחלותם ואני" שכתוב ,לגיהנם

 להתפלל לאדם לו אסור ,רבי ואמר ."'וגו

à ìò ììôúäì íãàì åì äåöî éáø øî
 íðäéâì åñðëé àìå áèåîì åøæçéù éãë íéòùøä

 áéúëã)âé äì íéìäú ( ÷ù éùåáì íúåìçá éðàå
åâå ' øîàå ìò ììôúäì íãàì åì øåñà éáø

                                                                                                                                                                                     

א "שהשכינה לא זזה מעל אברהם כשהיה הז' פי). אור יקר(עד שעה שאמרה המכסה אני מאברהם  344
 ). מ"מ(מדבר עמו 

ז הדבור והמראה "נראה שהגלוי היה שכינה עם היות שהיו נראות בתוכה המדרגות העליונות עכ 345
ה "דה אחרונה לא אעדי מיניה בההוא זמנא דקבואם כן איך אמרת דשכניתא שהיא מ, היה על ידי אל שדי

 ).אור יקר(ת "דהיינו ת
בכל ). אור יקר(' ת אינו לאברהם ממש אלא לשכינה שעם אברהם או למלאכים וכו"דיבור הת 346

' א היה מדבר עמו דכתיב ויאמר ה"אבל השתא הפסוק מוכיח שהז, הזמנים לא היה מדבר עמו רק המלכות
ה זכה עם המלאכים ועשה "ואפ, וטעם הדבר שהיה בצער המילה,  מדבר עמוא היה"שהוא הכרח שז' וכו

 ).מ"מ(א "בזכות זה דיבר עמו ז, להם לוייה
ונכדי הביא ראיה מבריוני דהוי בשבבותיה (מ "א. משמע שתפלה מועלת להחזיר בתשובה את הרשע 347

מ וכיוצא דכשהוא "ד ר" דל.האי דיחוי חוזר ונראה) (מ אבל הכא קאי אכל אדם"ודחה דשאני ר' מ כו"דר
  ).א"נ) (ן"מאי. 'ירא שמים ודאי מצי להתפלל דהא הורשה להתפלל וליחד כו
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 ,העולם מן שיסתלקו הרשעים על
 מן לתרח הוא ברוך הקדוש סלקו שאלמלא

 בא לא ,זרה עבודה עובד כשהיה העולם
 לא ישראל ושבטי ,לעולם אבינו אברהם

 לא והתורה ,המשיח ומלך דוד והמלך ,היו
 והחסידים הצדיקים אותם וכל ,נתנה

 ,יהודה רבי אמר .בעולם היו לא והנביאים
 נמצא שלא הוא ברוך הקדוש שרואה כיון

 מה ,הענינים אותם מכל כלום ברשעים
  ."' וגומהוסד המלאכים שני ויבאו" ,כתוב

 å÷ìñ àìîìàù íìåòä ïî å÷ìúñéù íéòùøä
 ãáåò äéäùë íìåòä ïî çøúì àåä êéøá àùãå÷
 éèáùå íìåòì åðéáà íäøáà àá àì äøæ äãåáò
 äøåúäå çéùîä êìîå ãåã êìîäå åéä àì ìàøùé
 íéãéñçäå íé÷éãöä íúåà ìëå äðúð àì

éë äãåäé éáø øîà íìåòá åéä àì íéàéáðäå ïå
 íéòùøá àöîð àìù àåä êåøá ùåã÷ä äàåøù

 áéúë äî íéðééðòä íúåà ìëî íåìë) úéùàøá
à èé( åâå äîåãñ íéëàìîä éðù åàáéå'  

  ä÷/á  
  øäæ  
 אלי הבאה הכצעקתה ואראה נא ארדה"
 לאותם תאמר אם ,אמר למי ".כלה עשו

 את ומצוה זה עם מדבר ראה מי ,המלאכים
 עומדים שברשותו ,אמר לאברהם אלא ,זה

  .הללו המקומות

 åùò éìà äàáä äú÷òöëä äàøàå àð äãøà
 äìë)àë çé úéùàøá (øîà÷ ïàîì348 àîéú éà 

ïéëàìî ïåðéàì349 ãé÷ôå àã íò ìéìî àîç ïàî 
 ïéîéé÷ äéúåùøáã øîà÷ íäøáàì àìà àãì

 éøúà ïåðéà  
 שנאמר מה ,מלאכים לאותם ,אחר דבר

 צריך היה ,"עשו"כתוב  מהל ,לאברהם
 אברהם זה )אלא( .עשו זה מה ,שהע בולכת

   .ממנו זזה שלא ושכינה

 øîúàã äî ïéëàìî ïåðéàì øçà øáã
 éàî äéì éòáî äùò åùò àîòè éàî íäøáàì

 åùò)àìà ( éãòà àìã àúðéëùå íäøáà àã
äéðî  

 ,למלאכים שנאמר מה "עשו" )אחר דבר(
 נמצאים והיו ,םלַש מניםומז שהיו משום

  ".עשו" זה ועל ,דין לעשות

>øçà øáãú<ïéëàìîì øîúàã äî åùò 350 
áòîì ïéçëúùî ååäå ïîú ïéðéîæ ååäã ïéâá ã

åùò àã ìòå àðéã  
 .עבדו כתרגומו לעשות "עשו" ,אחר דבר

 שהוא יודע היה לא הוא ברוך הקדוש וכי
 גלוי הכל והרי ,"ואראה נא ארדה" אמר
 הרחמים מדרגת "נא ארדה" אלא .לפניו

 ,"ואראה" .רידהי )זו( והיינו ,הדין לדרגת
 ידון דין באיזה עליהם להשגיח זו ראיה
  .אותם

 åùò øçà øáããáòîì19 éëå åãáò åîåâøúë 
á÷ òãé äåä àì" øîà åäéàã ä)àë çé úéùàøá (

äéî÷ éìâúà àìë àäå äàøàå àð äãøà351 àìà 
 åðééäå àðéãã àâøãì éîçøã àâøãî àð äãøà

)éàä (ãéøé]ä[ äééàø äàøàå ]àã[ àçâùàì àéä 
éìòïåì ïéãé àðéã ïàîá ïåä  

 .לרע ראיה ומצאנו לטוב ראיה מצאנו
 בני את אלהים וירא" שכתוב ,לטוב ראיה

 ùéáì äééàø ïçëùàå áèì äééàø ïçëùà

                                                           

 ).א"נ(ש "ח הביא שנשתבשו הרבה במאמר זה והוא ביאר באורך ע"בז 348
י כן "ז הקשה למי צוה הש"א ע"הזוהר מפרש עשו כלה כאלו היה כתוב עשו בשו. 'לאינון מלאכים כו 349

אלא לאברהם ] ותירץ[ופקד למלאכים ] אברהם[ למלאכים מי חמא שדבר עם זה דהיינו ת"לעשותו כלה וכ
] מתורץ[כ מפרש והולך מה שקשה על כל אחד מהנך תירוצים ואיך "אח. א לאינון מלאכים"ד. אמר כן
' עשה מיבעי ליה ותירץ אלא דא אברהם כו] קשה[ז התירוץ "לאברהם לפ] דאיתמר[ואמר מה . הקושיא

דאיתמר למלאכים ] מה[ותירץ עשו ] 'כו[מאן חמא ] מלאכים[הקושיא שהקשה לעיל לאינון ] קשהמ[כ "ואח
הוא בניקוד קמץ כפשוטו לראות מעשי אנשי סדום ומה ] עשו[ל "א עשו דיעבד ר"אמר ד] כ"אח[' כו

 ).ה"של(ל "נפשא וק] באנפי[הוא מילתא ] ה"קב[שמקשה וכי לא הוה ידע 
 ).מ"מ( אמר השני שלמלאכים' לפי פי 350
סוד . כ"ע, ש בן יוחאי זו אחת מעשר ירידות האמורות בתורה"ארדה נא תני ר: ו' ט סי"ר פמ"ב' עי 351

יוצא ממקומו יוצא ובא לו ממדת ' י ארדה נא ואראה כענין כי הנה יי"נשגב ידוע לחכמים במדרשו של רשב
" ה"- הכצעקת,  הכצעקתהרחמים אל מדת הדין ואראה במדת רחמים אל מדת הדין הוא סוד הייחוד

 ).ו"ג פל"ק ח"עבה (אחרונה הצועקת
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 נא ארדה" שכתוב לרע ראיה ".וידע ישראל
 ירידה ומצאנו לטוב ירידה מצאנו( ".ואראה

 ,"סיני הר על 'ה וירד" שכתוב ,לטוב .לרע
 ,לרע ירידה ".שם עמך ודברתי וירדתי"
 ,בדין עליהם להשגיח )בילבש ,"נא ארדה"

 אני המכסה" הוא ברוך הקדוש אמר זה ועל
  ".מאברהם

 áéúëã áèì äééàø)äë á úåîù (éäìà àøéå" í
 äãøà áéúëã ùéáì äééàø òãéå ìàøùé éðá úà

äàøàå àð352 ]ð" ïçëùàå áèì äãéøé ïçëùà à
 áéúëã áèì ùéáì äãéøé)ë èé íù (øéåä ã ' ìò

 éðéñ øä)æé àé øáãîá ( êîò éúøáãå éúãøéå
íù[20 )ïéâá( àã ìòå àðéãá åäééìò àçâùàì 

á÷ øîà" íäøáàî éðà äñëîä ä) çé úéùàøá
æé(  

 ".ועצום גדול לגוי יהיה היו ואברהם"
 להודיע כדי אלא .כאן הזו הברכה מהל
 יושב הוא ברוך שהקדוש בשעהאפילו ש

 יושב שהרי ,משתנה לא ,העולם על בדין
 והכל ,זה על וברחמים )ויושב( זה על בדין

 ,יהודה רבי אמר. אחת ובשעה אחד ברגע
 ,"רצון עת 'ה לך תפלתי ואני" כתוב והרי

 שאינו ולפעמים ,רצון עת שהוא לפעמים
 שלא ולפעמים ,ששומע לפעמים .רצון עת

 שלא ולפעמים ,שנמצא לפעמים .שומע
 הווקרא בהמצאו 'ה דרשו" שכתוב .נמצא

  . קרוב בהיותו
  

 íåöòå ìåãâ éåâì äéäé åéä íäøáàå) úéùàøá
çé çé ( ïéâá àìà àëä àã äëøá àîòè éàî

á÷ã àúòùá åìéôàã àòãåàì" àðéãá áéúé ä
éðúùà àì àîìò ìò353 àã ìò àðéãá áéúé àäã 

)áéúéå (]å[àãç àòâøá àìëå àã ìò éîçøá354 
à àãç àúòùáå" áéúë àäå äãåäé ø) èñ íéìäú

ãé (àååäé êì éúìôú éð" åäéàã ïéðîæ ïåöø úò ä
 òîùã ïéðîæ ïåöø úò åäéà åàìã ïéðîæå ïåöø úò
 àìã ïéðîæå çëúùàã ïéðîæ òîù àìã ïéðîæå

 áéúëã çëúùà)å äð äéòùé (åäé åùøã" ä
áåø÷ åúåéäá åäåàø÷ åàöîäá  

 ,לצבור כאן ליחיד כאן ,אלעזר רבי אמר
 לכן .העולם לכל וכאן אחד למקום כאן

 ,העולם ככל שקול שהוא אברהם את רךיב
 והארץ השמים תולדות אלה" שכתוב

   .באברהם ושנינו )וכתוב( ,"בהבראם

à"øåáöì ïàë ãéçéì ïàë øæòìà ø355 ïàë 
àîìò éìåëì ïàëå ãç øúàì356 êéøá êë éðéâá 

 áéúëã àîìò ìëë ìé÷ù åäéàã íäøáàì äéì
)ã á úéùàøá ( õøàäå íéîùä úåãìåú äìà

 íàøáäá)éúëåá (]ïðéðúå[íäøáàá 357   

                                                                                                                                                                                     

וכן .  כי הראייה היא תלויה בבינה וסימן הלב רואה)ב"ב קטז ע"ח(ה בזהר "י ע" ראייה פירש הרשב352
וכל מקום שתמצא לשון ראיה עקרו תלוי . נראה מקצת המקומות כי הראייה עקרו תלוי בבינה וגבורה

י "הרשב' פי) א"הר קמא עתקוני ז(ובתקונים ) א" עפנחס דף רל( מהימנא ובמקומות אחרים ברעיא. בשמאל
ב רואה היינו "ואמרם הל. עיקר ויותר מוכרח' וזה הפי. 'וכו. ה כי ראיה היא פני אריה והוא בחסד"ע

, ויש ראיה לטוב. ז עקרה בחכמה וחסד וימצא בבינה על ידי החכמה"שבבינה יש גם כן כח הראייה עכ
 ).כ"ג פ"פרדס רמונים שכ. (והטעם כי לפעמים החסד נוטה לדין ולכן ראייה לדין' כוו. וראיה לרע

אבל הם פעולות לטוב אבל היות הגבורה פועלת הדין ולא השמחה הוא גרם , הדין והרחמים הם בו 353
 ). ז' ג סי"אור יקר ש(ולכך אין השינוי בו אלא מצד החוטא , לעצמו
ה והיה אומר כלם "עם לפי שהיה יכול לכוין הרגע שכועס הקבה בזמן בל"מכאן קשה שלא זעם הקב 354

מ דיכול היה לכוין בזמן הזעם והיה דין על "ולק. מ"א. ע"והא באותו הרגע גופא מצי לרחם וצ' התוס' כדפי
  ).א"נ(ן "מאי. ק כי קצרתי"ישראל אף שהיה ברגע ההוא רחמים על אחר ודו

היה השנוי מצד המשפיע אלא מצד המונעים המקטרגים ולא שי, היותו צדיק צריך עת ידוע לתפלתו 355
 ).אור יקר(כדכתיב פנה אל תפלת הערער , עליו

ואפילו צדיקים פנה אל , עשרה צדיקים או מדינה אחת שפעמים נקראים יחידים לערך העולם כנודע 356
 ).אור יקר(ואף זה לא מצדו אלא מצד המונעים אותו , תפלתם

שקבל תורתו ובריתו אשר שם . אלא באברהם, אל תקרי בהבראם,  אמרורב נחמן: א"ח יז ע"זו' עי 357
אם לא בריתי , שנאמר, לא נתקיימו שמים וארץ, ה"שקבל תורתו ובריתו של הקב, ואלמלא אברהם. בו

שקיים כל , אל תתמה להיות העולם נברא בשביל אברהם. 'וכו. יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי
ונשמות ישראל שהיו גנוזות קודם , ה להוציא זרע קדש"רצה הקב .כ"ע, ה" מהקבמה שנצטווה וכל, התורה

ויולד פלוני לפלוני וימת , והיה בונה עולמות ומחריבן, היו האלפים שנה של תהו, שנברא העולם ועד עתה
כל כי הגוים חרוב נחרבו ונתפרדו , וחזר ושתלן בנח עד זמן דור הפלגה, והחריבן במי המבול', ויולד וכו
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 ,שנינו כך .שלשים בגימטריא "יהיה"

לעולם שלשים  מזמין הוא ברוך הקדוש
 את שהזמין כמו ,ודור דור בכלצדיקים 

  .אברהם

íéùìù àéøèîéâá äéäé358 ïéúìú ïðéðú éëä 
á÷ ïéîæà íé÷éãö" ä>àøãå àøã ìëá< àîìòì 

íäøáàì ïéîæàã äîë359  

 ואל נכבד השלשים מן" ,ואמר פתח
 "נכבד השלשים מן" ."' וגובא לא השלשה

 הקדוש שמזמין צדיקים שלשים הם אלו
 .ממנו אותם יבטל ולא לעולם הוא ברוך

 השלשים מן" בו כתוב יהוידע בן ובניהו
 לא השלשה ואל. "מהם אחד הוא ,"נכבד

 האחרים לשלשת שקול שלא ,"בא
 לא השלשה ואל" .עליהם עומד שהעולם

 אותם עם .מהם כאחד במנין להיות ,"בא
 אבל ,בחשבון כנסילה זכה צדיקים שלשים

 להתחבר זכה שלא ,"בא לא השלשה ואל"
 "יהיה" .אחד בחלק עמהם ולהיות עמם
 הקדוש ולכן ,הוא שלשים ,ששנינו כמו

 שלשים אותם עם אותו ברך הוא ברוך
  .צדיקים

 øîàå çúô)ù"èé âë á (íéùìùä ïî360éëä  
åâå àá àì äùìùä ìàå ãáëð 'ä ïî íéùìùéëä 

á÷ ïéîæàã íé÷éãö ïéúìú ïåðéà ïéìà ãáëð" ä
 òãéåäé ïá åäéðáå äéðî ïåì ìèáé àìå àîìòì

 íéùìùä ïî äéá áéúëéëä ãç åäéà ãáëð 
 àúìúì ìé÷ù àìã àá àì äùìùä ìàå åäééðî

ïéðøçà361 àì äùìùä ìàå åäééìò íéà÷ àîìòã 
 ïéúìú ïåðéàá åäééðî ãçë àðééðîá éåäîì àá

 äëæ ïéàëæ äùìùä ìàå ìáà àðáùåçá ìòéîì
 ïåäîò éåäîìå åäá àøáçúàì äëæ àìã àá àì

àãç à÷ìåçá362åä ïéúìú ïðéðúã äîë äéäé å 
á÷ êë ïéâáå"íé÷éãö ïéúìú ïåðéàá äéëøá ä  

 הוא ברוך הקדוש לו אמר ,בא וראה
 ,"רבה כי סדום ועמורה זעקת" ,לאברהם

 לכל עושים שהם מה לפני עלתה שהרי
 שלא רגליהם מונעים עולםה שכל ,העולם

 נחל פרץ" שכתוב , ועמורהםולסד כנסילה
 מאנוש דלו רגל מני הנשכחים גר מעם
 פורץ היה פרצה ,"גר מעם נחל פרץ" ".נעו

 .לשם שנכנסו העולם בני לאותם הנחל
 לולאכ נותן שהיה מי את שראה מי שכל

עומק ל אותו זורקים ,אחר לאדם ולשתות
 אותו שלוקח ומי ,)הנקרות בנקבי( הנהר

 נשכחים היו העולם בני כל זה ועל. כן גם
 להיכנס שלא רגליהם שמונעים ,רגל מני

 שהיו ,נעו מאנוש דלו ,שנכנס ומי ,לשם
 נותנים היו ולא ,ברעב הגוף את מדלדלים

 משאר דיוקנו ומשתנה ,ולשתות לאכול לו
   ".נעו מאנוש דלו" שכתוב ,העולם בני

  

à éæç àú"á÷ ì"÷òæ íäøáàì ä íåãñ ú
 äáø éë äøåîòå)ë çé úéùàøá(  ú÷éìñ àäã

 àîìò ìëã àîìò ìëì ïéãáò ïåðéàã äî éîã÷
 áéúëã äøåîòå íåãñá ìòéîì àìã åäééìâø éòðî

)ã çë áåéà ( ìâø éðî íéçëùðä øâ íòî ìçð õøô
 äåä äöøô øâ íòî ìçð õøô åòð ùåðàî åìã
 åäìëã ïîúì åìàòã àîìò éðá ïåðéàì ìçð õéøô

ì ïàîçã ùð øáì éúùîìå ìëéîì éáäé ååäã ïàî
 äéì ïééãù àøçà)á÷åðáàéø÷ðã  ( à÷îåòá

)øäðãé (>àøäðã< ìòå éîð éëä äéì ìéèðã åäéàå 
 éòðîã ìâø éðî íéçëùð ååä àîìò éðá åäìë àã
 ùåðàî åìã ìàòã ïàîå ïîú ìòéîì àìã åäééìâø

 éáäé ååä àìã àðôëá àôåâ éìã ååäã åòð]äéì[ 
å éúùîìå ìëéîì éðá øàùî äéð÷åéã éðúùà

 áéúëã àîìò)ã çë áåéà ( åòð ùåðàî åìã  

                                                                                                                                                                                     

ש אלה תולדות השמים והארץ "ס מ"וז. עד שחזר ובנאו באברהם, ובזה נבלה עולם התהו, פועלי און
 ).ספר הליקוטים וירא יח (בהבראם

 ).ז"רמ ( אברהם שקול כשלשים358
לא יוכרח שיהיו שלשים ממש אלא אחד ). אור יקר(נמצא אברהם מעמיד דורו ככל צדיקים עולם  359

 את אברהם לעולם כך יזמין כמוהו' כמו שהזמין ה' פי, מה דאזמין לאברהםובזה דייק כ. שקול כשלשים
  ).הערת הזוהר(ז "בסוף הספר סימן י' מה שחסר כאן עי). ז"רמ(

 ).א"ד(ב ”בהקדמה ו ע 360
והשלשים אינם ממש כאברהם אלא , בכל דור שהם כאברהם יצחק ויעקב' ה וכו"שזימן הקב 361

 ). יקראור(מתנהגים קצת על פי מדות אברהם 
 ).אור יקר(' מהשלשים שאינו מתייחד עם הג' ומבניהו שבא אל השלשים נקיש לכל א 362
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 נעו" שם וכתוב ,"נעו" כאן כתוב
 מעגלים סוטים היו גם כך ".מעגלתיה

אפילו ו ,לשם להיכנס לא כדי ודרכים
  מנועים היו השמים עופות

 íúä áéúëå åòð àëä áéúë)å ä éìùî ( åòð
øåàå ïéìâòî ïàèñ ååä éîð éëä äéúåìâòî ïéç
éòðî ååä àéîù éôåò åìéôàå ïîú ìòéîì àìã  

  å÷/à  
  øäæ  
 ידעו לא נתיב" שכתוב ,לשםלהיכנס מ
 על יםעקצו היו העולם כל ולכן ."' וגועיט

 שכולם ,ריותהִק כל ועל רהועמ ועלסדום 
  .היו אחד צורהכ

 áéúëã ïîú ìòéîì)æ çë áåéà ( åòãé àì áéúð
åâå èéò ' ååä àîìò éìåë êë éðéâáå ìò ïéçååö

 àðååâë åäìëã éúø÷ åäìë ìòå äøåîò ìòå íåãñ
ååä àãç  

 לו אמר ".רבה כי סדום ועמורה זעקת"
 כבדה כי וחטאתם" ,לו אמר ,למה אברהם

 ".ואראה נא ארדה" לכן ,"מאד
 ,הכצעקתם בולכת צריך היה ,"הכצעקתה"

 ושתי ," סדום ועמורהזעקת" כתוב שהרי
 הרי לאא .הכצעקתה למה אז ,היו ִקריות
 הברד קול שמתחת בצד ,בא וראה. פרשוה
 בטפה מתכנסים ,בכתף עשניםה  כלעולים
 ,רבה תהום נקבי לתוך ונכנסים אחת

  .באחד חמשה ונעשים

 äáø éë äøåîòå íåãñ ú÷òæ)ë çé úéùàøá( 
 éë íúàèçå äéì øîà éàîà íäøáà äéì øîà
 äàøàå àð äãøà êë éðéâá ãàî äãáë

ì éòáî íú÷òöëä äú÷òöëä áéúë àäã äé
 éàîà ååä éúø÷ éøúå äøåîòå íåãñ ú÷òæ

éæç àú äåî÷åà àä àìà äú÷òöëä  àøèñá
àãøáã àì÷ éúåúã363éøèå÷ ïé÷ìñ 364 åäìë 

éùðëúî àôúëá365 éá÷åð åâá ïéìàòå óéè ãçá 
àáø àîåäúã366ãçá ùîç åãéáòúà 367  

                                                           

על המים ' ספירות והיינו קול ה' ק נמצא מציאותו בו"ת אמנם להיותו כלול בו"קול מציאותו בת 363
בחסד וכן שבעה קולות ומצד הימין אפשר שיקרא קלא דברדא ששם המים ושם אבנים מפולמות שמהם 

ואם כן נמצא  .ששם תביעת הדין, ואין ספק שעליית הצעקה היא מצד הגבורה. א מים והיינו ברדאיוצ
וכאשר ידוקדק עוד ענין . גבורה תחת המלכות, דהיינו תותי קלא דברדא, שמצד הגבורה היא עליית הצעקה

 הגבורה זה נמצא שביארו בזהר שהמים נקפים מצד הצפון ונעשים ברד והיינו חסד שמעכבת שפעה מצד
וכאשר יסכימו הימין והשמאל אן הדין יקרא קול הברד ולא קול אש דהיינו גבורה לבדה ולא קול מים 

בזהר פרשת בראשית ולכך הסכימו יחד ימין ' דהיינו חסד לבדה אלא קול ברד דהיינו דגלידין מיא כדפי
ובפרשת ויחי לא ' ל דף ו"הדינים הקשים כנ). אור יקר(ושמאל ולמטה מהם נקשרים קורטי ועולים להקשר 

הם הקליפות שהם ' ואומרו בסטרא דתותי וכו' תירא לביתה משלג דא דינא עילאה ושלג וברד הכל א
 ).מ"מ(עשן לפי שהם חשוכים ' מסיגי הגבורות והם תחתיהם ויונקים מהם סלקין קוטרי הם הקליפות שנק

ות באחורי הכתף ונאספים לינק עשן הקליפ). א"ד(באותו צד שלמטה מאבן הברד שם עולה עשן  364
וכולן צלול לתבוע דין וקלא של האדם דסליק מתתא עולה ' גבורות נעשו א' בחד טיפה של החסדים וה

 ).א"נ(ב "הרש. מ פירוש הכל"מק' וע. 'ו כדין אתגלי וכו"לתבוע דין ומתחבר עמהם וא
לעורר ' הם מתקבצים בטיפה או, הם יונקים מאחורי בכתפיים ולא מהפנים' בגליון הזהר שהקלי' פי 365

). מ"מ(נ מתכנשי בחד טיף מתאספים בכח החסדים שהם חד טיף שתאותם לינק מהחסדים כנודע "א, הדין
בטיפה אחת ' כלם שהם בסוד הדין ואחיזא בכתפיים שהוא אחור של פנים פני הרחמים כולם מתאספי

. א עד כתפוי"ר קכט ע"ואד, ד"צ יא ע" בספדא"בהגר' היינו בעורף עי). א"ד(שהוא חד טיף לעורר דין בעולם 
ג "ח וה"ג ונעשין בו ה"א שהם חו"כתפין דא' והנה הדעת התחתון נמשך מב: עץ חיים שער כה דרוש ב' ועי

 .כ כמו העליון"ר ג"הויות כמנין ס' ג והם י"עטרין דחו' המכריעין בין ב
 הוא הכוונ הבקדושה והיא אמנם עתה,  יש למטה תהומא רבא בחוץ שהוא מדור אל החיצונים366
ומטעם זה נקראת תהומא ', ספירות שהם בתוך הבינה בסוד ה' ונוקבי תהומא רבא הם סוד ה, הבינה

דתהומא ' נוק' שנק' שנכנסים לינק מבינה דבריאה דקלי' פי). אור יקר. (ספירות' תהומות ה' שהיא כלל ה
 ).מ"מ(רבא 

' שהוא בבחי, והיינו סוד כניסת הקול אל האזנייםאתעבידה חמש כחד , והנה בעלייתם פנימה לה 367
). אור יקר(הדעת ' מציאות המתחדש שם מהם בסו דבחי' ענף א' ושם נעשה חד איבא פי, פנימיות הבינה

נפילים גבורים ענקים רפאים עמלקים ) א"כה ע(לעיל ' מינים כנז' ג גבורות ויש בהם ה"שורש הקלי הם מה
 ).מ"מ(שים אחד וכשרוצים לעורר הדין נע' וכו
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 יש )צלולים הקולות( כאשר הוא אחד
 ,אחדקול  נעשים שכולם צלולים קולות

 ונמשכים ביניהם נכנס מלמטה להשעו
 דין ותובע ויורד עולה הקול ואותו .כאחד

 ,דין לתבוע עולה זה כשקול .למטה להמשך
  .בדין להשגיח מתגלה הוא ברוך הקדוש אז

 åäéà ãç> ãë)éì÷ ïìéìö368<21 ïéìéìö àëéà 
ì÷ìïé22ãç åãéáòúà åäìëã 369 ÷éìñã àì÷ 

àúúî370 àåääå ãçë àëùîúàå åäééðéá ìàò 
ìñ àì÷àðéã àòáú àúçðå à÷371 àëùîúàì 

 ïéãë àðéã òáúîì à÷ìñ àì÷ éàä ãë àúúì
á÷ àçâùàì éìâúà"àðéãá ä372  

 מי ,"הכצעקתה" ,שמעון רבי אמר
 כל דין שתובעת הדין רתיגז זו .הכצעקתה

 רתיגז עומדת שנים כמה ,שנינו שכך ,יום
 על הוא ברוך הקדוש מלפני ותובעת דין

 שגזרת םמשו ,יוסף את מכרו יוסף שאחי
 הכצעקתה" זה ועל ,הדין על עקתצו הדין

 סוד זהו ".אלי הבאה" זה מה". אלי הבאה
 היאבבוקר ו באה היא בערב" שנאמר כמו

 ,תמיד ,"אלי הבאה" או הוזה ".שבה
 והרי ,"לפני בא בשר כל קץ" וז כדוגמא
  .נתבאר הרי ,"כלה עשו" .נתבאר

 äú÷òöëä ïàî äú÷òöëä ïåòîù éáø øîà
ã úøæâ àãàðé373 éëäã àîåé ìë àðéã àòáúã 

 éî÷î àòáúå àðéã úøæâ àîéé÷ ïéðù äîë ïðéðú
á÷" úøæâã ïéâá óñåéì óñåéã éåçà åðéáæã ìò ä

 äàáä äú÷òöëä àã ìòå àðéã ìò úçååö àðéã
éàî éìà374 úàã äîë àæø àåä àã éìà äàáä 

 øîà)ãé á øúñà ( àéä ø÷ááå äàá àéä áøòá
ë øéãú éìà äàáä àåä àãå äáù àã àðååâ

)âé å úéùàøá (éðôì àá øùá ìë õ÷375 àäå 
äìë åùò øîúà) å(øîúà àä  

 צדיק תספה האף ויאמר אברהם ויגש"
 אב ראה מי ,יהודה רבי אמר ".רשע עם

 כתוב בנח , בא וראה,אברהם כמו הרחמים
 לפני בא בשר כל קץ לנח אלהים ויאמר"

 ולא ושתק ,"פרוג עצי בתית לך עשה ,'וגו
 אבל .רחמים קשיב ולא דבר לו אמר

 הוא ברוך הקדוש לו שאמר בשעה ,אברהם
 ארדה', וכו רבה כי סדום ועמורה זעקת"

 אברהם ויגש" כתוב מיד', וכו "ואראה נא
  ". רשע עם צדיק תספה האף ויאמר

  

 íò ÷éãö äôñú óàä øîàéå íäøáà ùâéå 
 òùø)âë çé úéùàøá(  àîç ïàî äãåäé éáø øîà

 íäøáàë àúåðîçøã àáà áéúë çðá éæç àú
)íùâé å  (éäìà øîàéå" àá øùá ìë õ÷ çðì í

åâå éðôì ' àìå ÷éúùàå øôâ éöò úáéú êì äùò
 íäøáà ìáà éîçø àòá àìå éãéî äéì øîà

á÷ äéì øîàã àúòùá" éë äøåîòå íåãñ ú÷òæ ä
åâå äáø ')ë çé íù( åâå äàøàå àð äãøà ') íù

àë ( äôñú óàä øîàéå íäøáà ùâéå áéúë ãéî
ãö òùø íò ÷é  

 עשה לא אברהם אף ,אלעזר רבי אמר
 לא ,דברשום  עשה לא נח ,כראוי בשלמות

 שלא כראוי דין בקש אברהם .זה ולא זה
 עד מחמשים והתחיל ,רשע עם צדיק ימות

 בקש שלא ,השלים ולא עשה ,עשרה

 óåà øæòìà éáø øîà åîéìù ãáò àì íäøáà
 éàä àìå éàä àì éãéî ãéáò àì çð úåàé à÷ãë
 äàëæ úåîé àìã úåàé à÷ãë àðéã òáú íäøáà
 àìå ãáò äøùò ãò íéùîçî éøàùå àáééç íò

                                                           

שמכחה , בהזדכך מציאות הספירות שהם קולות לעלות בפנימיות הבינה אל החכמה שהיא מוחא' פי 368
ת "והנה הקול הזה שהוא האיבא הנזכרת שהוא סוד הת, כ חוש השמע העליון בשיתוף חכמה עם בינה"ג

ר הקול שלהם צלול מחמת כאש' פי). אור יקר(דהיינו סוד הדעת הוא סוד עץ החיים מהלך חמש מאה שנין 
 ).מ"מ(תוקף הדינים 

 ).א"נ(דתהומא רבא ותובע דין ' מ שעולה מנוק"א בגימטריא ס"קל 369
הכצעקתה קול ' קול האדם הצועק בעולם הזה מתחבר עמהם וכולם מקטרגים ותבעי דינא ופי' פי 370

 ).מ"מ(' ושל אדם הצועק שנעשו קול א' של הקלי
ולכל הספירות להיותו יורד דרך המדרגות הידועות לפעולת הדין לאתמשכא לתתא מבינה לגבורה  371

 ).אור יקר(המתעורר משרשי הספירות העליונות דהיינו מציאותם הנדרש 
 ).אור יקר(הוא ובית דינו להשגיח הדין בכח הדין הנשפע  372
 ).א"נ(פירוש לילית נקראת כן ). מ"מ(ל הכצעקתה של המלכות "ש ס"ר 373
 ).רהערת הזוה(א ”קז ע 374
 ).מ"מ(בא לפני לתבוע הדין ' כמו שהמלכות תובעת הדין כן קץ כל בשר שהיא הקלי 375
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 שלא אברהם שאמר ,כך ובין כך בין רחמים
  . מעשיו שכר לתבוע רוצה

 øîàã êë ïéáå êë ïéá éîçø àòá àìã íéìùà
ãáåò øâà òáúîì àðéòá àì íäøáàåé376   

 ,משה זה ,כראוי בשלמות עשה מי אבל
 מהר סרו" הוא ברוך קדושה שאמר שכיון

 מסכה עגל להם עשו ,'וגו הדרך מן
 פני את משה ויחל" כתוב מיד ,"לו וישתחוו

 תשא אם ועתה" שאמר עד ,"' וגואלהיו 'ה
 אשר מספרך נא מחני אין ואם ,חטאתם

 זז לא ,חטאו שכולם גב על ואף ".כתבת
 אבל ".כדברך סלחתי" לו שאמר עד משם

 בהם צאנמ אם אלא השגיח לא אברהם
 בעולם היה לא זה על .לא ,לא ואם ,צדיק
 רועה שהוא ,משה כמו דורו על שיגן אדם
  .נאמן

 äùî àã úåàé à÷ãë åîéìù ãáò ïàî ìáà
á÷ øîàã ïåéëã" ä)ç áì úåîù ( ïî øäî åøñ

åâå êøãä ' ãéî åì ååçúùéå äëñî ìâò íäì åùò
 áéúë äî)àé íù (åäé éðô úà äùî ìçéå" ä

ìàäåâå åé 'àã ãò íúàèç àùú íà äúòå øî
òàå úáúë øùà êøôñî àð éðçî ïéà íàå" â

 éúçìñ äéì øîàã ãò ïîúî ææ àì åèç åäìëã
 çëúùà éà àìà çâùà àì íäøáà ìáà êøáãë
 àîìòá äåä àì àã ìòå àì åàì íàå éàëæ åäá
 àéòø åäéàã äùîë äéøã ìò ïéâéã ùð øá

àðîéäî  
 עצמו התקין ,"ויאמר אברהם ויגש"

 ,חמשים שם ימצאו אולי ,זה את לבקש
 עד ,לדעת ראשית שהוא מחמשים התחיל
 אמר. הדרגות כל סוף עשירי שהוא ,עשרה

 ימים עשרה אלו ,עשרה עד ,יצחק רבי
 לכן ,הכפורים ליום השנה ראש שבין

 שהגיע וכיון. עשרה עד מחמשים התחיל
 מקום אינו ולמטה מכאן אמר ,לעשרה
 מתחת ירד לא לכן ,בתשובה שעומד
  .לעשרה

 òáúîì äéîøâ ïé÷úà øîàéå íäøáà ùâéå
íéùîç íù ïåàöîé éìåà àã377  íéùîçî àøù

òãðîì àúåøéù åäéàã378 åäéàã äøùò ãò 
ïéâøã ìëã àôåñ äàøéùò379 ãò ÷çöé éáø øîà 

äøùò380 äðùä ùàø ïéáã ïéîåé äøùò ïéìà 
 ãò íéùîçî àøù êë ïéâá íéøåôëä íåéì

äøùò381ìå ïàëî øîà äøùòì àèîã ïåéëå  àúú
 åàì>àåä< àì êë éðéâá äáåùúá àîéé÷ã øúà 

äøùòî àúúì úçð  
 בערב מהוסד המלאכים שני ויבאו"
 כתוב מה בא וראה ,יוסי רבי אמר ."'וגו

  כאשר 'ה וילך" ,למעלה

åâå áøòá äîåãñ íéëàìîä éðù åàåáéå' 
)à èé úéùàøá( áéúë äî éæç àú éñåé éáø øîà 

 àìéòì)âì çé íù (åäé êìéå"ùàë äø  
  íìòðä ùøãî  

 אשר הגוים ואלה" ,זה בפסוק פתח רבי
 ,רבי אמר ".ישראל את בם לנסות 'ה הניח

 עומד )העולם ואין( ,עולם באותו ראיתי
  באותם אלא )מעלה ואין(

 àø÷ éàäá çúô éáø)à â íéèôåù ( äìàå
åäé çéðä øùà íéåâä" ìàøùé úà íá úåñðì ä

 àîìò àåääá úéåä éæç éáø øîà)îìò úéìåà 
àìà íéà÷( ]äìòî úéìå[ áïåðéà  

  å÷/á  
  øäæ  
 כיון שהרי ".אברהם אל לדבר להיכ

 שב ואברהם מאברהם שכינה שנפרדה
 ùøôúàã ïåéë àäã íäøáà ìà øáãì äìë
 ïéãë äéøúàì áú íäøáàå íäøáàî àúðéëù

                                                                                                                                                                                     

מחה זכויותי ומחול להם ' ל שזה סוד מחני נא פי"משמע אבל משה בקש בעד שכר צדקותיו ונ 376
 ).א"נ(

 כחדא אזלין והם הם' כ יסוד ומ"שערים או מחסד דרגא דיליה עד הוד ואח' פירוש מבינה שיש בה נ 377
  ). א"נ(מ "א. 'עד עשרה מ' הם נ' ת עד המ"או מת' כל אחד נחשב לי

 ).מ"מ(עשרה ' ל התחיל מבינה עד המלכות שנק"ור, שערי בינה' הם נ 378
 ).אור יקר(מלכות שהיא עשירית לשאר הספירות ובה כלול הכל  379
 ). אור יקר(ימי התשוב העצמה שהיא בינה  380
  ).הערת הזוהר(י "ח' בסוף הספר סי' מה שחסר כאן עי 381
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 מהוסד המלאכים שני ויבאו" אז ,למקומו
 ,השכינה עם הסתלק אחד שהרי ,"בערב

 אותם שראה כיון. שנים אותם ונשארו
 אותם כל וכי ,מהול ,אחריהם רץ ,לוט

 להם ונתן לביתו םהכניס הוא באים שהיו
 הרגו לא איך העיר ובני ,ולשתותלאכול 

 ,הוא ומה ,דין העש תולִב שהרי ,אותו
 ,אחד לעני לחם פת נתנה לוט ו שלתשִב

 והושיבוה בדבש אותה ומרחו ,בזה ידעו
 אלא .אותה אכלו שהצרעות עד ,הגג בראש
בני העיר ש חשב ,בלילה היה שזה משום

 שנכנסו כיון ,זה כל ועם. בו יסתכלו לא
  . הבית את והקיפו כולם התכנסו ,לבית
  

)à èé úéùàøá( äîåãñ íéëàìîä éðù åàáéå 
 åøàúùàå àúðéëùá ÷ìúñà ãç àäã áøòá
 éàî åäééøúá èäø ïåì èåì àîçã ïåéë ïéøú ïåðéà

ã ïåðéà ìë éëå àîòè ïåì ìéòà åäéà ïééúà ååä
éúùîìå ìëéîì ïåì áéäéå äéúéáì382 àúî éðáå 

 éàîå àðéã ãáò äéúøáì àäã äéì ïéìè÷ àì êéä
 ãçì àîäðã àúô úáäé èåìã äéúøáã àåä
 ùéøá äåáúåàå àùáåã äåôù äá åòãé àéðò
 àéìéìá äåäã ïéâá àìà éòøö äåìëàã ãò àøâéà

 ïåìëúñé àìã áéùçì ìë íòå àúî éðá äé àã
 åøçñàå åäìë åùðëúà àúéáì åìàòã ïåéë

 àúéáì  
 ,אחריהם לוט רץ למה ,יצחק רבי אמר

 וירץ לוט וירא" שכתוב )משום אלא(
 אחד .ייסא ורבי חזקיה רבי ".לקראתם

 ,אמר ואחד ,עמם ראה אברהם דמות ,אמר
 לוט וירא" כאן כתוב .עמהם באה שכינה

 לקראתם וירץ" שם וכתוב ,"לקראתם וירץ
 אף ,שכינה ראה להלן מה ".האהל מפתח

 וירץ לוט וירא. "שכינה ראה כאן
 ף"באל "י"אדנ נא הנה ויאמר" ,"לקראתם

 בולכת צריך היה ,"נא סורו" .ד"יו ן"נו ת"דל
 להחזירם אלא .נא סורו זה מה ,נא גשו

 אותם יראו לאבני העיר ש כדי הבית סביב
 סורו"לכן ו ,הביתה ישר בדרך יכנסו ולא
  ".נא

 øîà åäééøúáà èåì èäø éàîà ÷çöé éáø
)ïéâá àìà ( áéúëã)íù (õøéå èåì àøéå383 

 àð÷åéã øîà ãç àñéé éáøå äé÷æç éáø íúàø÷ì
 àéúà àúðéëù øîà ãçå ïåäîò àîç íäøáàã
 íúàø÷ì õøéå èåì àøéå àëä áéúë åäééìò

 áéúëå)á çé íù ( çúôî íúàø÷ì õøéå íúä
 àîç àëä óåà àúðéëù àîç ïìäì äî ìäàä
 àð äðä øîàéå íúàø÷ì õøéå èåì àøéå àúðéëù

ðãà"ìàá é"ìã ó"åð ú"åé ï" àð åùâ àð åøåñ ã
 ïåì àøãäàì àìà àð åøåñ éàî äéì éòáî

 àìã ïéâá àúéáã äéðøçñ>ïåîçé <)ïåçîé( ïåì 
 ïéâáå àúéáì øùéî çøåàá ïåìòé àìå àúî éðá

àð åøåñ êë  
 הארץ לקצות הוא כי" ,פתח חזקיה רבי

 להם יש כמה ".יראה השמים כל תחת יביט
 ברוך הקדוש במעשי להסתכל אדם לבני
 מי שכל ,ולילות ימים בתורה עסוקול הוא

 משתבח הוא ברוך הקדוש ,בתורה עוסקש
 משום ,למטה בו ומשתבח למעלה בו

 אותם לכל חיים עץ היא שהתורה
  הזה בעולם חיים להם לתת ,בה העוסקים

 çúô äé÷æç éáø)ãë çë áåéà (ä éë úåö÷ì àå
 ïåì úéà äîë äàøé íéîùä ìë úçú èéáé õøàä

 àìëúñàì àùð éðáìáá÷ã éåãáåò" ä
 ïàî ìëã éìéìå àîîé àúééøåàá àìãúùàìå

á÷ àúééøåàá ìãúùàã" äéá çáúùà ä
àìéòì384 àúééøåàã ïéâá àúúì äéá çáúùàå 

ééçã àðìéà385 äá ïé÷ñòã ïåðéà ìëì éäéà 
ïéã àîìòá ïééç ïåì áäéîì  

  ðä ùøãîíìò  

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(א "לעיל סב ע 382
ש שראה השכינה "ד נקט וירץ כי בספרינו כתיב ויקם אבל העיקר ללמוד וירא לקראתם לג"דל' נר 383

  ).א"ד(היינו כמו וירץ . כ שויקם"וממילא נלמד ג
כדכתיב אם יסתר , שמודיע טיבו בין בני אדם, ע ואשתבח ביה לתתא"בין במלאכים ונשמות שבג 384
 ).ח' סי' אור יקר שער ג(י כרוז שמכריז עליו "וזה ע', במסתרים ואני לא אראנו אל תקרי וכואיש 

ז וזאת התור האשר שם משה זכה נעשה לו סם חיים "איהי מעצמה ומטבעה חיותה חיים וטובה ועכ 385
 ).אור יקר(' וכו
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 עדות" שנאמר ,לבם רצון על ששולטים
 למה ,יהודה רב אמר ."' וגושמו ביהוסף

 בשביל ,והמלכות המעלה לאותה יוסף זכה
 את הכובש כל ,ששנינו .יצרואת  שכבש

. השמים מלכות את עליו מחיל ,יצרו
 הוא ברוך הקדוש ברא לא ,אחא ירב שאמר

 .אדם בני בו לנסות אלא הרע היצר את
 בני לנסותצריך  הוא ברוך הקדוש והאם
 ,לנו מנין ,אחא רב שאמר .כן ,אדם

 ובא 'וגו נביא בקרבך יקום כי" משכתוב
 אלהיכם 'ה מנסה כי ,'וגו והמופת האות

 בני מעשי כל שהרי ,נסיון צריך ולמה ."'וגו
 אלא שלא לתן פתחון .לפניו גלויים אדם

  .פה לבני אדם

 øîàðù ïåäáìã àúåòø ìò ïéèéìùã) íéìäú
å àô (åîù óñåäéá úåãò386åâå  ' äãåäé áø øîà

 ìéáùá úåëìîäå äìòîä äúåàì óñåé äëæ äîì
 åøöé úà ùáåëä ìë ïðéðúã åøöé ùáëù
 àì àçà éáø øîàã äéìò ìéçà àéîùã àúåëìî
 åá úåñðì àìà òøä øöéì àåä êåøá ùåã÷ä àøá

 éòá éîå íãà éðá]àåä êéøá àùãå÷[ àúåñðì 
 éáø øîàã ïéà àùð éðáá áéúëãî ïì àðî àçà

)á âé íéøáã (åâå àéáð êáø÷á íå÷é éë ' àáå
åâå úôåîäå úåàä 'åäé äñðî éë"åâå íëéäìà ä '

 ùð øáã éåãáåò ìë àäã àúåñð éòá äîìå
 äô ïåçúô úúì àìù àìà äéî÷ éìâúà]éðáì[ 

)ì(íãà  
 בשער שבוי ולוט" ,כתוב מה ראה

. הבריות את לנסות יושב שהיה ,"סדום
 והרשעים" שכתוב מהו ,יצחק רבי אמר
 רשע של דינו בשעת אפילו ,"' וגונגרש כים
 .ברשעתועומד  הוא ואזי ,פניו זימע הוא
  ."' וגוישכבו טרם" ,כתוב מה ראה

 áéúë äî äàø)à èé úéùàøá ( áùåé èåìå
 øîà àúééøáì àúåñðì áéúé äåäã íåãñ øòùá

 áéúëã éàî ÷çöé éáø)ë æð äéòùé ( íéòùøäå
 ùøâð íéëåâå ' àåä òùø ìù åðéã úòùá åìéôà

 áéúë äî äàø íéé÷ åúòùøá àåä éæàå åéðô æéòî
)ã èé úéùàøá (åâå åáëùé íøè'  

 הקדוש שברא כשם ,יצחק רבי אמר
 גיהנם ברא כך ,בארץ עדן גן הוא ברוך

 ברא כך ,למעלה עדן גן שברא וכשם .בארץ
 ויטע" שכתוב ,בארץ עדן גן. למעלה גיהנם

 ,בארץ גיהנם ."' וגובעדן גן אלהים 'ה
 עדן גן ."' וגופלוא כמו עיפתה ארץ" שכתוב
 צרורה ניואד נפש והיתה" שכתוב ,למעלה
 וכתוב ,"אלהיך 'ה את החיים בצרור

". נתנה אשר האלהים אל תשוב והרוח"
 אויביך נפש ואת" שכתוב ,למעלה גיהנם

 êéøá àùãå÷ àøáù íùë ÷çöé éáø øîà
 íùëå õøàá íðäéâ àøá êë õøàá ïãò ïâ àåä
 ïâ äìòîì íðäéâ àøá êë äìòîì ïãò ïâ àøáù

õøàá ïãò387 áéúëã )íùç á  (åäé òèéå" ä
éäìà"åâå ïãòá ïâ í ' áéúëã õøàá íðäéâ) é áåéà

áë (åâå ìôåà åîë äúôéò õøà 'äìòîì ïãò ïâ388 
 áéúëã)ù"èë äë à ( äøåøö éðåãà ùôð äúéäå

ä úà íééçä øåøöá ' áéúëå êéäìà)æ áé úìä÷ (
éäìàä ìà áåùú çåøäå" íðäéâ äðúð øùà í

                                                           

ל יהוסף שנתוסף ש' ואמנם ה. הנה אימא תתאה היא שלו,  יוסף שהוא היסוד הנקרא שביעי כנודע386
 איזהו גבור כנגד הבינה אמא עילאה דדינין מתערין מינה ). תהיליםפ"השע (רמז גם אל אימא עילאה, בו

). ס אבות"לקוטי הש (והם בחסדים אשר בהם נמתקים הגבורות ונמצא שהוא גבור כובש את יצרו ממש
לא דאיהו גבור הכובש את יצרו י עלמין איהו מסטרא דשמא" דא טוב צדיק חובגין: א"ז נו ע"תיקו' ועי

  .ל"דאיהו סמא
והוא מכוון כנגד כסא , ע למטה בארץ"ה ג"עשה הקב, ר"ת: ב"ח יג ע"זו' ועי, א"לקמן קכה ע' עי 387
, ממנו ניזון אותו הגן שלמטה הימנו, מאותו עדן שלמעלה, ר שמעון"וא. 'וכו. הקרח הנורא, ופרוכת, הכבוד

גן . ועדן למעלה, עדן למטה: א"ש יח ע"ועיי. וכל הצמחים שבגן, בוליםוכל הי, ומתדשנים משם כל האילנות
: ה"ח שער לב פ"ע' עי. כ"ע, ה נטע זה מתחת זה"והקב, ושניהם מכוונים זה כנגד זה. דן למטה, למעלה

 שהיא ,נקודת מחציתו פי הטבור אשר כנגדו גן עדן הארץ) כל( יהיה ,א"והנה כאשר נעריך כל אורך גופא דז
 ושם ,ל"חציו העליון שאין בו ישוב כנ' ישוב בין בבחי'  בין בבחי,טמירא אמצעיתא דכל סטריןנקודה 

 יש עדן עליון ועדן תחתון חכמה ).ב"ב קל ע"ח (בזוהר' באמצעיתו יש ההוא עמודא דנעיץ באמצעיתא כנז
ל למעלה "ר, למעלהס גן עדן ש"עילאה שה' נתעליתי לאי' פי,  גן עדן דלעילא).ב"ז לקמן קכד ע"רמ (ומלכות

ס "מדור הנשמות הוא בעולם הבריאה הנקרא כסא הכבוד וה). א"ג ג ע"ז ח"רמ (מגן עדן עליון שהוא תבונה
ן הארץ היא "ג שג"י לא ע"שער מאמרי רשב'  ועי.) דרושי הלילה דרוש ד-שער הכוונות (גן עדן העליון 

 .ירושלים
 ).ג קנז"ז ח"רמ ( גן עדן העליון הוא יסוד בינה דבריאה388
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 ,למטה עדן גן ".הקלע כף בתוך יקלענה
 של לנשמתן עלהלמ עדן גן ,שאמרנו כמו

 הגדול מאור נזונים להיות גמורים צדיקים
   .מעלה של

  

 áéúëã äìòîì)à ìàåîù 'èë äë ( ùôð úàå
 äèîì ïãò ïâ òì÷ä óë êåúá äðòì÷é êéáéåà

ãë÷ìòîì ïãò ïâ ïøîà íé÷éãö ìù ïúîùðì ä
 äìòî ìù ìåãâä øåàî ïéðåæð úåéäì íéøåîâ  

 של( הרשעים לאותם למטה גיהנם
 האמינו ולא מילה ברית קבלו שלא )ישראל

 הם ואלו ,שבת שמרו ולא ודתו ה"בקב
 ,באש שנדונים ומזלות כוכבים עובדי

 ,"' וגותאכלם והאש יצאו מהאש" שנאמר
. "' וגוהאנשים בפגרי וראו ויצאו" וכתוב
 ישראל פושעי לאותם למעלה גיהנם

 חזרו ולא התורה מצוות על שעברו
 שיקבלו עד לחוץ אותם שדוחים ,בתשובה

 ,העולם כל וסובבים והולכים ,נשםוע
 ושם ,"יתהלכון רשעים סביב" שנאמר
 מדורם כןמ לאחר .חדש עשר שנים נדונים

  ,במותם נשםוע שקבלו אותם עם

 íéòùøä íúåàì äèîì íðäéâ)ìàøùéã (
 ùåã÷äá åðéîàä àìå äìéî úéøá åìá÷ àìù

åëò íä åìàå úáù åøîù àìå åúãå àåä êåøá" í
 øîàðù ùàá íéðåãðù)æ åè ìà÷æçé ( ùàäî
åâå íìëàú ùàäå åàöé ' áéúëå)ãë åñ äéòùé (

åâå íéùðàä éøâôá åàøå åàöéå ' äìòîì íðäéâ
 äøåúä úåöî ìò åøáòù ìàøùé éòùåô íúåàì

åùúá åøæç àìå ãò õåçì íúåà íéçåãù äá
 íìåòä ìë íéááåñå íéëìåäå íùðåò åìá÷éù

 øîàðù)è áé íéìäú ( ïåëìäúé íéòùø áéáñ
 íò íøåãî ïë øçàì ùãç øùò íéðù íéðåãð íùå

íúåîá íùðò åìá÷ù íúåà  

  æ÷/à  
  øäæ  

  éúàã àîìòá ïééç ïåì áäéîìå   .הבא בעולם חיים להם ולתת
 ,"יביט ץהאר לקצות הוא כי" ,בא וראה

 מה מכל אותם ולספק מזון להם לתת
 ,תמיד בה משגיח שהוא משום ,שהצטרכו

 שיתאמר בה אלהיך 'ה עיני תמיד" שכתוב
 זו שארץ משום ,"שנה אחרית ועד השנה

 אחרו ,"לחמה תביא ממרחק" ,בה כתוב מה
 חיותאותם  לכל וטרף מזון נותנת היא כך

 ותתן לילה בעוד ותקם" שכתוב ,השדה
 כי" זה ועל". תיהולנער וחק יתהלב טרף
 השמים כל תחת יביט הארץ לקצות הוא

 מזון להם לתת העולם בני כל את ,"יראה
 ,ואחד אחד כל שצריך מה לכל פוקיוס

 חי לכל ומשביע ידך את פותח" שכתוב
 הארץ לקצות הוא כי" ,אחר דבר ".רצון
 ולהשגיח האדם בן במעשי להסתכל ,"יביט
 תחת" ,בעולם םאד בני שעושים מה בכל
 אחד כל ורואה מסתכל ,"יראה השמים כל

 éæç àú)ãë çë áåéà (õøàä úåö÷ì àåä éë389 
 äî ìëî ïåì à÷ôñìå àðåæî ïåì áäéîì èéáé

á çâùà åäéàã ïéâá åëéøèöàãé áéúëã øéãú ä
)áé àé íéøáã (åäé éðéò ãéîú"ìà ää äá êé

 àã õøàã ïéâá äðù úéøçà ãòå äðùä úéùøî
éúë äî á]äá) [äéá() åè àì éìùî (÷çøîî390 

 àôøèå àðåæî úáäé éäéà øúáìå äîçì àéáú
àøá ïååéç ïåðéà ìëì391 áéúëã )åè àì éìùî (

 ÷çå äúéáì óøè ïúúå äìéì ãåòá í÷úå
 èéáé õøàä úåö÷ì àåä éë àã ìòå äéúåøòðì

äàøé íéîùä ìë úçú392 àîìò éðá åäìëì 
 êéøèöàã äî ìëì à÷åôñå àðåæî ïåì áäéîì ìë

 áéúëã ãçå ãç)æè äî÷ íéìäú ( êãé úà çúåô
 úåö÷ì àåä éë øçà øáã ïåöø éç ìëì òéáùîå

ùð øáã éåãáåò àìëúñàì èéáé õøàä393 
                                                           

כ אפסי ארץ "מלכות נקראת ארץ והמשתלשלים ממנה למטה הם נקראים קצות הארץ וכענין זה ג 389
 ).אור יקר(

וזהו , ושם עליית המלכות לינק על ידו, תעמוד ברחוק' כאומרו למה ה, ת העולה עד החכמה"ת 390
 ).אור יקר(חכמה ובינה , אלהיך' שאמר עיני ה

ובלתי קדושים נקראים חיוואן ברא שהם חוץ מהאצילות , ם קדושיםהיינו כחות חיצוניים ופנימיי 391
 ).א"ד(לכל אותן חיות השדה ). אור יקר(

 ).אור יקר(היינו כפשוטו אל התחתונים יורת שהם הגשמיים , יראה 392
 ).אור יקר(היינו השגחה כללית  393
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àîìòá àùð éðá éãáòã äî ìëá àçâùàìå   .ואחד
 ìëúñî äàøé íéîùä ìë úçú>éîçå <)åîçå( 

ãçå ãç ìëì394  
 הוא ברוך הקדוש שראה כיון ,בא וראה

 אותם להם חשל , סדום ועמורהמעשי
 ,כתוב מה . סדוםאת להשחית המלאכים

 יכול מי וכי .השכינה את ראה ,"לוט וירא"
 שמאיר אחד הרוז ראה אלא ,שכינה לראות
 נא הנה ויאמר" ,ואז ,ראשיהם על ועולה
 ובגלל .שנתבאר כמו ת"דל ף"באל ,"אדני

 אמר הוא שהאיר האור אותו ,השכינה
 ורחצו ולינו עבדכם בית לא נא סורו"

 אלא ,כך עשה לא אברהם". רגליכם
 כך ואחר ,"רגליכם ורחצו" אמר להיבתח

   ."' וגולחם פת ואקחה"
  

á÷ àîçã ïåéë éæç àú" íåãñã ïéãáåò ä
 íåãñì àìáçì ïéëàìî ïåðéàì ïåì øãù äøåîòå

 áéúë äî)à èé úéùàøá ( àîç èåì àøéå
 àìà àúðéëù éîçîì ìéëé ïàî éëå àúðéëùì

 øéäðã ãç àøäæ àîç åäééùéø ìò à÷ìñ à÷ã
ðãà àð äðä øîàéå ïéãëå"ìàá é"ìã ó" äîë ú

 øîà÷ øéäðã åøéäð àåää àúðéëù ïéâáå øîúàã
 àì íëéìâø åöçøå åðéìå íëãáò úéá ìà àð åøåñ

íäøáà éëä ãáò395 åöçøå øîà àúéîã÷á àìà 
íëéìâø) ã çé íù( øúáìå )ä çé íù ( úô äç÷àå
åâå íçì '  

 עבדכם בית לא נא סורו" אמר לוט אבל
 "רגליכם ורחצו" כך ואחר ,"ולינו

 שלא כדי ,לדרככם והלכתם והשכמתם
 כי לא ויאמרו. "האדם בני בהם ידעו

 ,עושים היו שכך משום ".נלין ברחוב
 אדם היה לא ,לשם שנכנסים אורחים

 כי לא" ,אמרו זה ועל .לבית שיכניסם
 מאד בם ויפצר" ,כתוב מה ".נלין ברחוב

 עושה הוא ברוך כשהקדוש , בא וראה,"'וגו
 וכעת ,אותו עושה אחד שליח ,בעולם דין

 מספיק לא וכי ,למה ,שליחים שני ראינו
 שנים שאמר ומה ,היה אחד אלא .באחד

 היה אחד )שאחד משום ,ודאי זה כך(
 את ךולהפ ואחד ,ולהצילו לוט את להוציא

 נשאר ולכך ,הארץ את ולהשחית העיר
  .אחד

ìà àð åøåñ øîà èåì ìáà åðéìå íëãáò úéá 
 íúëìäå íúîëùäå íëéìâø åöçøå øúáìå

åäá ïåòãåîúùé àìã ïéâá íëëøãì396 àùð éðá 
 ïéìð áåçøá éë àì åøîàéå)á èé úéùàøá ( ïéâá

 øá äåä àì ïîú ïéìàòã ïéçøåà éãáò ååä êëã
 éë àì åøîà àã ìòå àúéáì ïåì ùåðëéã ùð

 áéúë äî ïéìð áåçøá)â èé íù ( ãàî íá øöôéå
âåå 'á÷ ãë éæç àú" àçéìù àîìòá àðéã ãéáò ä

 éàîà éçåìù éøú ïðéîç àúùäå äéì ãéáò àãç
 éâñ àì éëå]á[ éøú øîàã äîå äåä ãç àìà ãç

)ãçã ïéâá éàãå àåä éëä (]ãç[ äéì à÷ôàì äåä 
 àìáçìå àúø÷ì êôäéîì ãçå äéì àáæùìå èåìì

ãç øàúùà êë ïéâáå àòøà  

 ."' וגו עמורהועל סדום על המטיר 'וה"
 אכזרי בא 'ה יום הנה" ,פתח חייא רבי
 דין בית זה ,"בא 'ה יום הנה" ,"'וגו

 "אלי הבאה" שנאמר כמו ,"בא" .שלמטה
 שנכנס עד דין עושה שלא משום ,)עשו(

 בא בשר כל קץ" וז גמאודכ .רשות ונוטל

åäéå"åâå äøåîò ìòå íåãñ ìò øéèîä ä ')íù 
ãë(  çúô àééç éáø)è âé äéòùé (åäé íåé äðä" ä

åâå éøæëà àá 'åäé íåé äðä" àðéã éá àã àá ä
àúúì397 ]àá[øîúàã äîë 398 éìà äàáä )åùò (

åùø ìéèðå ìàòã ãò àðéã ãéáò àìã ïéâá399 

                                                                                                                                                                                     

 ).ר יקראו(בפני עצמו ' וא' כי העולם נזקון כולו יחד וכל א, היינו השגחה פרטית 394
מפני חשש ערבים שהיו ' ז אמר בתחלה ורחצו וכו"ז ומפני חשש ע"אברהם לא היה עובד ע 395

אמנם לוט אמר זה לכבוד , דהיינו החיצונים הדבקים בצפרני הרגלים העליונים כנודע' משתחוים לעפר וכו
 ).אור יקר(ז לכך אמר הרחיצה אחר לינה "לבד שלא היה חושש לע

 ).א"ד(שלא יכירו בהם ). אור יקר(יכיר איש אל רעהו ילכו בהשכמה בטרם  396
ת "ובא לפני הת, ולזה אמר שהיא המלכות שהיא מדת הדין' וכו, דהיינו רחמים' יום ה' ל קרא כו"וק 397

 ).אור יקר(על הרשות הניתן מלמעלה ' ולזה נקרא יום ה, ליטול רשות לפעול הדין
  ).הערת הזוהר(א ”קו ע 398
  ).א"נ(מ "א. ש הבאה הכצעקתה"ה הגומרים הדין היא תובעת דין וזפירוש לילית וכתותי 399
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 או הזה ,"בא 'ה יום הנה" ,אחר דבר". לפני
 לכן .הנשמה את כשנוטל שלמטה המשחית

 זו ,"לשמה הארץ לשום" ."ועברה אכזרי"
  וחטאיה" ,סדום ועמורה

 éðôì àá øùá ìë õ÷ àã àðååâë)âé å úéùàøá (
åäé íåé äðä øçà øáã"àá ä400 àìáçî àåä àã 

 äøáòå éøæëà êë éðéâá àúîùð ìéèð ãë àúúì
äéàèçå äøåîòå íåãñ àã äîùì õøàä íåùì  

  íìòðä ùøãî  
. לו הראוי המקום כפי ואחד אחד כל

 ומזלות כוכבים העובדי של והרשעים
 אינם ושוב ,מיםוב באש תמיד נדונים
 משפט ".תכבה לא ואשם" שנאמר ,עולים

 המטיר 'וה" שכתוב כמו בגיהנם הרשעים
 ,"' וגוואש גפרית רהועמ ועל סדום על

 ,הדין ליום יקומו ולא ,עולים אינם ושוב
 ,"ובחמתו באפו 'ה הפך אשר" שנאמר

 בעולם "ובחמתו" ,הזה בעולם "באפו"
  .הבא

ì éåàøä íå÷îä éôë ãçàå ãçà ìë å
 ìù íéòùøäå íìåòä úåîåà>òò"æ< ãéîú íéðåãð 

 àì íùàå øîàðù íéìåò íðéà áåùå íéîáå ùàá
äáëú401 )ãë åñ äéòùé ( íðäéâá íéòùøä èôùî

 áéúëã äîë)ãë èé úéùàøá (åäéå" ìò øéèîä ä
åâå ùàå úéøôâ äøåîò ìòå íåãñ ' íðéà áåùå

 øîàðù ïéãä íåéì åîå÷é àìå íéìåò)éøáã èë í
áë (ôä øùàåäé ê" åôàá åúîçáå åôàá ä

àáä íìåòá åúîçáå äæä íìåòá  
 עדן גן יש וז דוגמאכ ,יצחק רבי אמר
 למטה גיהנם יש .למטה עדן גן ויש למעלה

 ,יעקב רבי אמר .למעלה גיהנם ויש
 וחללו שבהם מילה ברית שקלקלו הרשעים

 המועדות את וחללו בפרהסיה שבת
תחיית המתים ב ושכפרו בתורה ושכפרו

 שלמטה לגיהנם יורדים להם ,מהוכדו
 יקומו אבל. עולים אינם ושוב ,שם ונדונים

 ועליהם .תחיית המתיםל ויקומו הדין ליום
 אלה יקיצו עפר אדמת מישני ורבים" נאמר
 דראון והיו" נאמר ועליהם ,"' וגועולם לחיי
 שהכל ,ראון די ,"דראון" מהו ".בשר לכל

 הצדיקים ועל .בראיתם די יאמרו
  ."' וגוצדיקים כולם ועמך" נאמר שבישראל

 ÷çöé éáø øîàì ïãò ïâ úéà àðååâ éàä
 äèîì íðäéâ úéà äèîì ïãò ïâ úéàå äìòîì
 íéòùøä á÷òé éáø øîà äìòîì íðäéâ úéàå
 úáù åììçå íäáù äìéî úéøá åì÷ì÷ù
 äøåúá åøôëùå úåãòåîä úà åììçå àéñäøôá
 íéãøåé íäì äîåãëå íéúîä úééçúá åøôëùå

 íðäéâì>ù< íéìåò íðéà áåùå íù íéðåãðå äèîì
 íéúîä úééçúì åîå÷éå ïéãä íåéì åîå÷é ìáà

 øîàð íäéìòå)á áé ìàéðã ( úîãà éðùéî íéáøå
åâå íìåò ééçì äìà åöé÷é øôò ' øîàð íäéìòå

)ãë åñ äéòùé ( ïåàøã éàî øùá ìëì ïåàøã åéäå
éãé íé÷éãöä ìòå íúééàøá éã åøîàé ìëäù ïåàø 

øîàð ìàøùéáù) àë ñ íù ( íé÷éãö íìë êîòå
åâå'  

  æ÷/á  
  øäæ  

 מה .הארץ יושבי אלו ,"ממנה ישמיד
 וכסיליהם השמים כוכבי כי" ,אחריו כתוב

 אש עליהם המטיר מהשמים שהרי ,"'וגו
 ,כתוב מה כך אחר .מהעולם והעבירם

 ,אברהם זה ,"' וגומפז אנוש אוקיר"
 בני כל על אותו העלה הוא ברוך שהקדוש

 áéúë äî àòøà éáúé ïéìà äðîî ãéîùé
 äéøúá)é âé äéòùé ( íäéìéñëå íéîùä éáëåë éë

åâå ' øáòàå àùà ïåäéìò øèîà àéîù ïî àäã
 áéúë äî øúáì àîìò ïî ïåì)íù ( ùåðà øé÷åà

åâå æôî 'á÷ã íäøáà àã" éðá ìë ìò äéì ÷éìñ ä

                                                                                                                                                                                     

ולד לבד אכזריתו , כי ראשונה בא השטן ברשות עליון לקיים הדין, הדרך הוא כמו שהיה בסדום 400
לשום הארץ , וזהו אכזרי ועברה על בני אדם, אלא גם להפוך הארץ, ודינו על בני אדם ליטול נשמתם

כ "ואח,  ולא ישארו גופי מתים אלא וחטאיה ישמיד שכלו גופם ונשמדושממה על הפיכת הערים עצמם
 ).אור יקר(כ סדר סדום "מתמלא רחמים על הצדק וזהו אוקיר וזה ג

 על הזוהמת גוף הבהמית רע שבגולם ארבע יסודות נאמר וראו בפגרי האנשים כי תולעתם לא 401
ח שער קיצור "ע(שם לא תכבה בגהינם ועל הצורה שהוא הרע שבנפש הבהמית נאמר וא' תמות בקבר וגו

 ).ע ז"אבי
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  àîìò  .העולם
 הללו הפסוקים את עמידה יהודה רבי

 היום שבאותו ,קדשהמ בית שנחרב ביום
 שמים וחשכו ותחתונים עליונים חשכו

 הפסוקים את מבאר אלעזר רבי .וכוכבים
 את הוא ברוך הקדוש שיקים ביום הללו
 נודע יום ואותו ,מהעפר ישראל כנסת

 אחד יום והיה" שכתוב ,ולמטה למעלה
 ,נקמה יום היום ואותו ".'לה יודע הוא

 משאר םולנק הוא ברוך הקדוש שעתיד
  .ומזלות כוכבים עבודת עובדי יםהעמ

 àîåéá éàø÷ éðäì ïåì íé÷åà äãåäé éáø
àùã÷î éá áøçúàã402 åëùçúà àîåé àåääáã 

éàúúå éàìò403 éáø àéáëëå àéîù ïëùçúàå 
á÷ íé÷åéã àîåéá éàø÷ éðäì íé÷åî øæòìà" ä

 òãéúé àîåé àåääå àøôòî ìàøùé úñðëì
àúúå àìéòì404 áéúëã )æ ãé äéøëæ ( íåé äéäå

ãçàåäéì òãåé àåä " àî÷åðã àîåé àîåé àåääå ä
á÷ ïéîæã åäéà"åëòò ïéîò øàùî àî÷ðì ä" í  

 נקמות יעשה הוא ברוך וכשהקדוש
 כוכביםעבודת  עובדי העמים בשאר

 מלך זה ,"מפז אנוש אוקיר" אז ,ומזלות
 בני כל על ויתכבד שיתעלה המשיח
 וישתחוו יעבדו העולם בני וכל ,העולם
 מלכי 'וגו ציים יכרעו פניול" שכתוב ,לפניו

 שנבואה גב על אף , בא וראה."' וגותרשיש
 שהרי ,בכל נאמר זה ,בבל על נאמרה זו

 את 'ה ירחם כי" שכתוב זו בפרשה ראינו
 אל והביאום עמים ולקחום" וכתוב ,"יעקב

  ".מקומם

á÷ ãëå"åëòò ïéîò øàùá ïéî÷åð ãéáòé ä" í
 àçéùî àëìî àã æôî ùåðà øé÷åà ïéãë

ñéã éðá ìëå àîìò éðá ìë ìò ø÷ééúéå ÷ìú
äéî÷ ïåãâñéå ïåçìôé àîìò405 áéúëã ) íéìäú

ç áò (åâå íééö åòøëé åéðôì 'åâå ùéùøú éëìî '
òà éæç àú"â406 ìáá ìò øîúà àã äàåáðã 

 áéúëã àúùøô éàäá ïðéîç àäã øîúà àìëá
)à ãé äéòùé(407åäé íçøé éë " áéúëå á÷òé úà ä
)á íù (àéáäå íéîò íåç÷ìåíîå÷î ìà íå  

 של הדרגה זו ," סדוםעל המטיר 'וה"
 .מלמעלה רשות שנוטל שלמטה דין בית
 ,ברחמים הדין שעושה ,אמר יצחק רבי

 להמצא כדי ,"השמים מן 'ה מאת" שכתוב
 רחמים האיז ,תאמר ואם .רחמים עם דין

 את אלהים בשחת ויהי" שכתוב ,כאןיש 
 ,"' וגואברהם את ים ויזכור אלההככר ערי
 ,שלמות מותוא שתי ממנו יצאו כך חרוא

  .המלך ושלמה דוד ממנו שיצא וזכה

åäéå" íåãñ ìò øéèîä ä)ãë èé úéùàøá(  àã
àúúì àðéã éáã àâøã408 éáø àìéòî åùø ìéèðã 

 áéúëã éîçøá àðéã ãáòã øîà ÷çöé)íù (
åäé úàî"íéîùä ïî ä409 àðéã àçëúùàì ïéâá 

 áéúëã àëä éîçø éàî àîéú éàå éîçøá) íù
ëè (éäìà úçùá éäéå" øåëæéå øëëä éøò úà í

éäìà"åâå íäøáà úà í ' ïéøú äéðî å÷ôð øúáìå
ïéîìù ïéîåà410 äîìùå ãåã äéðî ÷éôðã äëæå 

àëìî  

                                                           

  ). מ"מ(ה שצוה עליו נבוכדנצר לשומרו "אוקיר אינוש מפז לפז הוא ירמיה ע' ופי 402
 ).אור יקר(עלאי המלאיכם ותתאי בני אדם בנבואה וחכמה ונשמתם  403
א במלכא ולא יצדק כך באברהם אל, גם מעלת אוקיר אנוש יהיה נודעת לכל, כמו שהיום נודע לכל 404

יהודה מוקים האי ' ולהכי קאמר ר, אלעזר דריש תרי קראי' יהודה לא דריש אלא קרא קמא ור' ור, משיחא
 ).אור יקר(כ פסוק אוקיר "דהיינו ג, אלעזר אוקים להני קראי' ור, כי פסוק אוקיר אנוש אינו מתיישב, קרא

 ).א"ב נח ע"ה ח"דע(אחרי מלחמת גוג ומגוג  405
 ).אור יקר(לכא משיחא עסיק קשיא דקרא לא במ 406
 ).הערת הזוהר(היא ' ק חד פר"ואולי לדעת הזוה' בה אוקיר אנוש וגו' שלמעלה שכ' ל סמוך לפ"ר 407
ת ומלכות היינו דנטיל רשו "היינו הוא ובית דינו דהיינו ת' ועם היות שכל מקום דכתיב וה, מלכות 408

 ).יקראור (יצחק פליג דממש תרוייהו נשתתפו בפעולה ' ור' וכו
 @.ת"ב איך אפשר דינים לבא מת"ג קלז ע"ח' עי 409
שהדין הוא , ת מרובים מדיני המלכות ואינו"הוצרך לזה דקשיא ליה שהיה צריך שיהיה רחמי הת 410

 ).אור יקר(צדיקים ' אומות ועוד ב' ולזה אמר שהם ב, בנות' והרחמים איש וב, הפיכת כמה מקומות
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 תםוא כהוציאם ויהי" ,כתוב מה ראה
 בשעה ,בא וראה', וכו "ויאמר החוצה
 םנשיאש למדנו הרי ,בעולם שורה שהדין

 כיוןשמ בגלל ,בשוק להמצאצריכים שלא 
 ולא ,יבילח זכאי בין מבחין לא ,דין ששורה

 למדנו והרי .שם להמצא) להסתכל( צריך
 נמצא ולא בתיבה נח נסתם זה שבסבת
 ואתם" וכתוב .נעשה שהדין בשעה בעולם

 עד ,"קרוב עד ביתו מפתח איש תצאו לא
 על המלט ויאמר" ,כך ומפני .הדין שיעשה

  ."' וגואחריך תביט אל נפשך

áéúë äî éîç) æé íù ( íúåà íàéöåäë éäéå
åâå øîàéå äöåçä 'éæç àú411 àðéãã àúòùá 

éøùàéòáéì àìã øîúà àä àîìòá äéì  øáì 
 àðéã àéøùã ïåéëã ïéâá à÷åùá àçëúùàì ùð
 éòá àìå àáééçå äàëæ ïéá çâùà àì

)àìëúñàì (]àçëúùàì[ ïéâáã øîúà àäå ïîú 
 àîìòá çâùé àìå äáéúá çð íéúñà êë

 àðéãã àúòùá áéúëå ãéáòúé)áë áé úåîù (
 ãò ø÷á ãò åúéá çúôî ùéà åàöú àì íúàå

 êë ïéâáå àðéã ãéáòúéã)æé èé úéùàøá ( øîàéå
åâå êéøçà èéáú ìà êùôð ìò èìîä'  

 .בדרך הולכים היו יהודה ורבי יצחק רבי
 שעשה הדין ,יצחק לרבי יהודה רבי אמר

 , סדוםשל והדין במבול הוא ברוך הקדוש
 הגיהנם רשעי כי ,היו הגיהנם ידינ שניהם
 סדום ,יצחק רבי אמר. ובמים באש נדונים
 על המטיר 'וה" שכתוב ,הגיהנם בדין נדונה

 מן 'ה מאת ואש גפרית עמורה ועלסדום 
 של מצד וזה מים של מצד זה ,"השמים

 ורשעי ,הגיהנם דין הוא וזה זה .אש
 ,לו אמר. הללו הדינים בשני נדונים הגיהנם

 ,חדשים עשר שנים הגיהנם עירש של הדין
 ,מגיהנם אותם מעלה הוא ברוך והקדוש

 ,הגיהנם לשער ויושבים מתלבנים ושם
 אותם ודנים שנכנסו רשעים אותם ורואים

 ואחר ,רחמים עליהם מבקשים והם ,שם
 ומכניס עליהם חס הוא ברוך הקדוש כך

 יום מאותו .להם שצריך במקום אותם
  יורשת והנשמה בעפר קטשו הגוף והלאה

 øîà àçøàá éìæà ååä äãåäé éáøå ÷çöé éáø
á÷ ãáòã àðéã ÷çöé éáøì äãåäé éáø" ìåáîá ä

 ïéâá ååä íðäéâã ïéðéã åäééååøú íåãñã àðéãå
 éáø øîà àùàáå àéîá åðãúà íðäéâ éáééçã

ïãúà íðäéâã àðéãá íåãñ ÷çöé412 áéúëã 
åäéå" ùàå úéøôâ äøåîò ìòå íåãñ ìò øéèîä ä

åäé úàî" ïî ä àãå àééîã àøèñî àã íéîùä
 íðäéâã àðéã àåä àãå àã àùàã àøèñî

à åðãúà ïéìà ïéðéã ïéøúá íðäéâã ïéáééçå" ì
éçøé øñéøú íðäéâã éáééçã àðéã413á÷å " ÷éìñ ä

 àòøúì ïéáúéå ïéðáìúî ïîúå íðäéâî ïåì
 ïîú ïåì ïéðãå ïéìàòã ïéáééç ïåðéà ïàîçå íðäéâã

øúáìå åäééìò éîçø éòáú ïåðéàåá÷ " ñééç ä
 àåääî ïåì êéøèöàã àúëåãì ïåì ìéòàå åäééìò
 àúîùðå àøôòá êëúùà àôåâ äàìäìå àîåé

àúøé  
  äøåú éøúñ  

 המפזרים שרים ,רמים קשרים תוספתא
 חכמים ,)המנפצים א"ונ ,המבררים א"נ(

 הלבן שהראש בשעה ,לדעת יסתכלו ,בשכל

éøåè÷ àúôñåú414éàîø 415éðîøåä 416 éøåãáã 
]ð"ðå éøéøåáã à"éðééøåáã à[ ïéîéëç 
]åðúìëñá417ñé ïåìëú) [åðúìëñå( òãðîì 

                                                           

  ).הערת הזוהר(א "סג ע 411
 ).מ"מ( לא היה שם אלא מים ואל אש אבל מבול 412
 ).אור יקר(ששה חדשים באש וששה חדשים בשלג  413
 ).אור יקר(צורות  414
 ).אור יקר(היינו בני אדם שהם דמות העליונים , עליונים 415
הערת (' ב' סוף הספר סי' עי). א"נ(מ "מק' וע. פירוש קשרים רמים שלטונים הברורים חכמים בהשכל 416
  ).הזוהר
 ).אור יקר(סרים להם אלא ראשי פרקים והם מתחכמים בבינתם לדעת יותר שאין מו 417
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 של אבנים על העמודים גבי על כסא קןית
 יש האבנים אותם בין ,ותטוב מרגליות
נעים  ארוובת יפה במראה אחת מרגלית

 בשבעים שלוהט )העשן של( הכלי כסוי
 לכל לוהטים צבעים שבעים אותם .צבעים

 שלשה מתוך נפרדים השבעים אלה. עבר
 שנוצצות ברוחות רוחות אלה .צבעים

 חזקה רוח יש כאן .העולם צדדי לארבעת
 אותם .בשמים שנאחז שמאל צד של

 והספרים יושב הדין צבעים יםשבע
 וחרבות חצים יוצאים מכאן .נפתחים
 חזקה אש ונאחזת ,היכלה של ואש ורמחים
 האש וכשנאחזת .בו מהשמים שיוצאת
 שיכול מי אין ,שלמטה באלו העליונה

   הרוגזאת רולשב

àøååç àùéøã àúòùá418àééñøë ïé÷úà 419 ìò 
ïéëîñ éáâ420ïéðáàã 421éìâøîã ïè ]áèéï[422 ïéá 

éìâøî ãç úéà ïéðáà ïåðéàèàøéôù à423 åæéçá 
 àøèð÷ã àøèîå÷ àåéøá äàé]ð" ààøèé÷ã[ 

òá àèäìîã 'ïéðååâ424ò ïåðéà  'åâå ïéð)ã( ïèäìî
ò ïéìà øèñ ìëì 'â åâî ïàùøôúî 'éðååâ ïéìà ï

ãì ïéöéöðã ïé÷éæá ïé÷éæ 'àîìò éøèñ425 àëä 
à÷éæ àúéà426 ãéçàúàã àìàîù øèñã àôé÷ú 

éîùáàïéòáù ïéðååâ ïåðéà 427 àðéã ]áéúé) [åáúé( 
 àëäî åçéúô ïéøôñå]é÷ôðï[ ïéôééñå ïéøéâ 

 àôé÷ú àùà ãéçàúàå àøèñå÷ã àùàå ïéçîåøå
íéîùî à÷ôðã428 äàìò àùà ãçàúà ãë äéá 
àúúìã ïéìàá429ì àæâåø àáúàì ìéëéã ïàî úé  

  ç÷/à  
  øäæ  

 שהרי ,בא וראה. לה כראוי מקומה
 נדונו לא המבול בני אותםאפילו ש נאמר
 ירדו קרירים מים ,ומים באש אלא

 ,כאש מלמטה עלו רותחים ומים ,מלמעלה
 מעלה של שדין משום ,דינים בשני ונדונו

  . ואש גפרית םובסד ולכן ,הוא כך

äì éæçãë äøúà430àú  øîúà àäã éæç 
 àùàá àìà åðãúà àì àðôåè éðá ïåðéà åìéôàã

îåééî àé ïøéø÷ à]éúçð) [úéçð(îå àìéòìî é àé
 ïéðéã éøúá åðãúàå àùàë àúúî é÷ìñ ïçéúø

åä éëä àìéòìã àðéãã ïéâáé íåãñá êë ïéâá 

                                                                                                                                                                                     

א הוא סודף ,רישא מפני שז' ונק' ונקרא חוורא מפני הרחמים שבו סוד הלובן וכו, כתר עליון 418
' עי[א אינו מתפשט אלא בצורת הראש עד הצואר לבד "הפרצוף פנים וראש עם הגוף עד הרגלים אמנם א

 ).מ"מ(א "א' פי). יקראור ] (א"ז רפח ע"אד
ק "היכל ק, הוא כסא הכבוד). אור יקר(הוא סוד התפשטות החכמה והבינה שם כסא אל הכתר  419

ואותו ' נ אריך וכו"א שהוא כסא לבינה א"ז' בחי). זהר הרקיע(כסא לכבוד שהו אמלכות דאצילות , דבריאה
הי אהמלכות נמאצ שכללות ב בקר ובין אותם האבנים יש אבן אחת ש"הכסא הוא מן האבנים שהם י

 ).מ"מ(ב בקר "הכסא מקובץ מהמלכות וי
 ).אור יקר(עמודים ' ספירות ז' ז 420
' הספירות הם מיוחסות בשם אבני יקר בבחינתם במלכות בענין שהמלכות היא האבן שעליו ז 421

 ).הרקיעזהר (חיות והשרפים אשר שם נכללים ההיכלין בין אינון אבנין ). אור יקר(עמודים שבהם הכסא 
  ).מ"מ(ב בקר שתחת הכסא "י'  פי422
י היסוד העושה אותה "ת המפאר אותה ע"שפירא בחיזו מצד הת, מלכות). זהר הרקיע(היכל זכות  423

' ושאר לשון של הסתופתא עי, א רוכב עליה"והז' ב הנז"מלכות שרוכב על י). אור יקר(מצדו יאה בריוא 
יפת תואר ויפת מראה שהיא קשר קטורת ' היא המ). מ"מ(ז "בזוהרי חמה שפירשו על נכון מכח דברי התיקו

ם "רוחות שבהם רומזים חגת' ת ונוצצים לד"גוונים שהם חג' סנהדרין היונקים מגו ג' הבשמים מאירה בע
ח פירוש זאת "בספר ז' דיינים וע' שמים שם גוונים ע' א הנק"ורוח תקיפא זיקא של צד שמאל הנאחז בז

  ).א"נ(ב "הרש. התוספתא
זהר (סנהדרין אשר שם ' ו ומשם נמשכים ע"גוונים הם אותיות יה' מתפרשים מגו ג' אותן הע 424
 ).הרקיע
 ).זהר הרקיע(י עם גבריאל "וח, י עם מיכאל"ח, י לכל סטר"ח, סטרי עלמא' נחלקים לד 425
זהר (א דאצילות בגבורות רוח שלו "ל ההוא רוחא של היכל הזכות הוא נאחז בשמים שהוא ז"ר 426

 ).קיעהר
 .נוגה' פתח כד שהוא בקלי' ש נתיב הקלי"פת' עי 427
 ). זהר הרקיע(א דאצילות נאחז בו בסוד יצחק ורבקה "גבורה דז 428
 ).זהר הרקיע(יצחק ורבקה  429
 ).הערת הזוהר(א ”נח סט ע 430
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   ùàå úéøôâ  
 ,לו אמר .הדין ליום יקומו האם ,לו אמר

ורה  סדום ועמשל אלו אבל ,נתבאר הרי
 גפרית" שכתוב ,מוכיח והכתוב ,יקומו לא

 ולא תזרע לא ארצה כל שרפה ומלח
 ".ובחמתו באפו 'ה הפך אשר ,'וגו חיתצמ

 בעולם "באפו" ,הזה בעולם "'ה הפך אשר"
 ברוך הקדוש שעתיד בזמן "ובחמתו" ,הבא
 כמו , בא וראה,לו אמר .מתים להחיות הוא

 גם ,עולמים ולעולמי לעולם אבדה שארצם
  .עולמים ולעולמי לעולם אבדו םה

à"àðéã íåéì ïåîå÷é éà ì) ò"ë( àä äéì øîà 
 ïéìà ìáà øîúà]ã[ ïåîå÷é àì äøåîòå íåãñ

]çëåà àø÷å) [åçéëåà éàø÷å( áéúëã ) èë íéøáã
áë ( òøæú àì äöøà ìë äôéøù çìîå úéøôâ

åâå çéîöú àìå 'åäé êôä øùà" åúîçáå åôàá ä
åäé êôä øùà"àá ïéã àîìòá ä éúàã àîìòá åô

á÷ ïéîæã àðîæá åúîçáå"àééúî àééçàì ä à" ì
 íìòì ãéáàúà ïåäìã àòøàã äîë éæç àú
 íìòì ïåðéà åãéáàúà éîð éëä àéîìò éîìòìå

àéîìò éîìòìå431  
 דין הוא ברוך הקדוש דין ,בא וראהו
 נפש את היו משיבים לא הם ,דין כנגד
 ברוך הקדושכמו כן  ,ומשקה במאכל העני
בא ו .הבא לעולם נפשם שיבה לא הוא

 ,חיים שנקראת מצדקה נמנעו הם ,וראה
 חיים מהם מנע הוא ברוך הקדוש אף

 מנעו שהם וכמו .הבא ובעולם הזה בעולם
 גם כך ,העולם מבני ושבילים דרכים
 דרכים מהם מנע הוא ברוך הקדוש

 בעולם עליהם לרחם רחמים של ושבילים
 בני כל ,אמר אבא רבי. הבא ובעולם הזה

 כתוב ועליהם ,לדין ויקומו יעמדו העולם
 והקדוש ".עולם לדראוןו לחרפות ואלה"

 שדן כיון ,הרחמים בעל הוא הוא ברוך
 נדונו לא ,דין בלויוק הזה בעולם אותם

  .הדינים בכל

á÷ã àðéã éæç àúå" ïåðéà àðéã ìá÷ì àðéã ä
 àìëéîá àðëñîã àùôð ïéáééú ååä àì

á÷ éëä óåà àéúùîáå" áéúà àì ä åäééùôð ïåì
 ä÷ãöî åòðîúà ïåðéà éæç àúå éúàã àîìòì

á÷ óåà íééç éø÷àã" àîìòá íééç åäééðî òðî ä
 ïéçøåà åòðî ïåðéàã äîëå éúàã àîìòáå ïéã

á÷ éîð éëä àîìò éðáî ïéìéáùå" åäééðî òðî ä
 àîìòá åäééìò àîçøì éîçøã ïéìéáùå ïéçøåà
 éðá åäìë øîà àáà éáø éúàã àîìòáå ïéã

àîìò432 áéúë åäééìòå àðéãì ïåîå÷éå ïåîå÷é 
)á áé ìàéðã (àøãìå úåôøçì äìàå íìåò ïå

á÷å" åäéà ïéîçøã éøàî ä éàäá åäì ïãã ïåéë
ïéðéã åäìëá åðãúà àì àðéã åìéá÷å àîìò  

 לוט את וישלח" כתוב ,חייא רבי אמר
 הערים את ךובהפ" מהו ,"' וגוההפכה מתוך
וט ל עשה םבכל אלא ,"לוט בהן ישב אשר
 ויאהל הככר בערי ישב ולוט" שכתוב ,דיורו

 ,"לוט בהן ישב אשר" וכתוב( ". סדוםעד
 ולא )דיורו את עשה לםושבכ ודאי אלא
  אותו שקבל סדום ממלך חוץ אותו קבלו

à" áéúë àééç ø)èë èé úéùàøá ( úà çìùéå
åâå äëôää êåúî èåì'433 ] íéøòä úà êåôäá åäî

àìà èåì ïäá áùé øùà[ãáò åäìåëá äéøåéã 434 
 áéúëã èåì)áé íù ( øëëä éøòá áùé èåìå

 íåãñ ãò ìäàéå)]ð"à [ èåì ïäá áùé øùà áéúëå
äéøåéã ãáò åäìëá éàãå àìà (äéì åìéá÷ àìå435 

äéì ìéá÷ íåãñ êìîã øá  
  äøåú éøúñ  

                                                           

ל שסדום "אי נמי י. 'וכו, יחדשנה כמו שהיתה בזמן הבריאה' לא תבנה עוד כמו שהיתה אלא שה 431
ונמצא שהוא גבול סדום ואינה , עלה למטה וצד התחתון הוא עכשיו למעלה וכך עתידה לחזורנהפכה ממ
 ).ז"רמ (סדום ממש

 ).מ"מ(אבא דהתם דסבר שאינם קמים בדין עם דבריו דהכא ' א לתרץ דברי ר"נח דף סט ע' בפ' עי 432
  ).הערת הזוהר(א ”קה ע 433
 )י' ג סי"אור יקר ש(קום למה היה נע ונד ממקום למ' כיון שמצא מרעה במקום א 434
שלא היו מכניסים ביניהם אורחים כל שכן תושב ולא קבילו ליה שלא היו מוכרים לו מזון ואל היה  435

 ).אור יקר(לו אפשר להתגורר ביניהם 
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 של שלהבות כמו לוהטות עינים. והדין
 שפוגש למי אוי .לעולם בהם יורד אש

ב וחר ,הוא )חרבות( מתנים חגור .אותו
 ,רע על לא מרחם על טוב ו.שנונה בידו

 ברשות ,שבעים שהם הפתק )הפסק( שהרי
 ביד יורד ,השמים של צד אותו שנאחז
 , צבעיםבכמה מתהפך ,דינים בכמה שמאל
 ,תּולּוז םוכר נקרא הוא ,יום בכל הופך
 כלי שלצבעים ה כל ,אדם לבני קןושמת
 והם ,בו נראים הוא ברוך הקדוש של הזעם

 בסכלותם אדם ובני ,העולם ברום יושבים
 של סיגים ואש גפרית .בהם משגיחים לא

 בזה זה נאחזו מהשמים הותכוש ,ואש מים
 שאינם לרשעים אוי , סדוםעל וירדו

  .רבונם כבוד על משגיחים

 ïéðééò àðéãåå åäá úéçð àøåðã ïéñéèë ïéèäì
àîìòì436äéá òøòàã ïàî éåå 437øéâç 23 ïéáøç 

ððù àáøç åäéàà438 ìòå áè ìò ñééç àì äéãéá 
à÷úô àäã ùéá24ïéòáù ïåðéàã 439 åùøá 

éîùã àøèñ àåää ãéçàúàãà àãéá úéçð 
 ïéðååâ äîëá êôäúà ïéðéã äîëá àìàîù

êåôä440 ]á[éø÷à åäéà àîåé ìë) è áé íéìäú( 
 ïéðååâ ìë íãà éðá éáâì àð÷úîã úåìæ íåøë
 ïééæçúà äéá àåä êéøá àùãå÷ã åîòæ éìëã

úé ïåðéàåîåøá ïéáå àúåìëñá àùð éðáå àîìòã 
àëåúä ùàå úéøôâ ïåäá éçâùî àì ïåäìã441 

 àã åãçàúà àéîù ïî éëúäúîã àùàå àéîã
 àãá]å[ ïéçéâùî àìã àéáééçì éåå íåãñ ìò úçð

ïåäéøàîã àø÷é ìò  
 à 'ïäîù äøùò442 àúåðîøåäá ïôéìâ  .המלך ברצון חקוקים שמות עשרה', א

àëìîã443  
  á 'éâñ ïáùåçì ïé÷ìñå ïåðéà øùò444  .גדול לחשבון ועולים הם עשרה', ב
 , לכל עברלוהטים צבעים שבעים', ג

 של סוד שחקוקים שמות מתוך יוצאים
â 'ïéòáù445ðååâ éï446 é÷ôð øèñ ìëì éèäìî 

 àæø óéìâàã ïäîù åâî]òã' àééëàìîã ïäîù 
                                                           

 ). זהר הרקיע(אז מלאך המות אשר עיניו מלהטין כטיסין דנורא נחית מכאן לעולם הזה  436
 ).זהר הרקיע ( לך עמי בא בחדריך)ישעיה כו כ(לכן בעי לאסתמרא מיניה שנאמר  437
מות והיא חרב ' נק' מלאה דם כי הנוק' דיליה מתחברת עמיה שהוא דוגמת חרב לה' איהי לילית נוק 438

 ).זהר הרקיע(פקודי ' הממית ולא כן הזכר כנזכר פ
א דאצילות "כ מגבורות דז"סנהדירן דהיכל זכות מרשות שנטלו ג' ל וביה פתקא חתומה מאינון ע"ר 439

 ).זהר הרקיע(להט החרב המתהפכת וכרום זולות לכמה גוונין ' דאתאחד עמהם ומלאך המות נק
אור (הוא מהפך לאחרים כחות הדין שהם למעלה ממנה משפיעים בה ובאותה שהם למטה לפועל  440

 ).יקר
, הימיןשהם מיני הגבורה והגדולה כי כמו שיש עשו מן השמאל יש ישמעאל מן ' כחות הקלי' פי 441

כחות אלו אתאחדו זה ' לכך ב, ת הכולל אש ומים"ומשם דמתהפכי מן שמים שהיא ת, והיינ ושור וחמור
 ).אור יקר(מן השמים ' ש גפרית ואש מאת ה"בזה וז
 ).אור יקר(ספירות ' שמות שאינם נמחקים בי' הם י 442
, וא יכונה חקיקת השםלכך הרוחניות הה, כי השמות סודם וכן אותיותם ברוחניות הספירה בעצמה 443

אין לתמוה כי מעשר שמות מסתעפים , כדמפרש ואזיל' והוצרך להקדים זה כי עם היות הענפים שהם ע
  ).אור יקר(ענפים רבים כדמסיק עשרה אינון וסלקי לחושבן סגי 

 )הערת הזוהר(א "ו ה"א וי"ד ה"פירוש השם במלואו עשר אותיות יו
ה עולה "ו יהו"ה יה"י' ב י"ו עולה מ"א וי"ה) ו"ה ו"ל ה"נ(ד "ו יו"כא עולה "ד ה"יו' ד עולה כ"יו' פי 444

 )הערת הזוהר(ב "ע
י הובא "א על ס"בהגר' ועי, )הערת הזוהר(מחנות שכינה והם למטה ממלכות ' ב ונקראים ד"הם ע 445
 . לקמן

ענפים שהם למהט ממלכות ' ב שמות ומהם למטה מסתעפים ע"ענפים שהם ע' ת הם ע"הענין שבת 446
ט מסתעפים "א וי"ע ויב"ב שמות שבשם ויס,ואולם כמו שע, מלאכים אלו דמפרש ואזיל' כחות שהם ע' ע

', רפאל ו', גבריאל ה', מחנות שכינה שםה מיכאל י' ב אלו הם תחת ממשלת ד"כן ע' ה וכו"אותיות יהו' מד
אלו ראש ' והיינו היות ד, אלאורי' י, רפאל' נ, גבריאל' ד, מכיאל' י שהם א"אותיות אדנ' וכן ד. 'אוריאל ה

מלאכים אלו הם ראשנה ראשי ' וסימן לע, י על כולהו כדמפרש ואזיל"ב כדלקמן ולכך אמר אדנ"לע
, ם"א חול"ק שב"ל חר"י סגו"ח צר"ץ פת"כ סימנם קמ"ואח, מיכאל גבראיה אוריאל רפאל' המרכבה ד

אלו ' מעתיק ע] ב"סח ע[ש "זהר שיהמביא כל הנקודות וב] א"קנא ע[ז "ובתיקו, והשאר לא ידענו סדרם
 ). אור יקר(פעם אחר והרוצה להעמיק בהם יעיין בכל המקומות 
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, השמים בסוד שהם מלאכים שמות שבעים
 קמץ .נוריאל ,רפאל ,גבריאל ,מיכאל והם

 פדאל פתח .צדקיאל מלכיאל קדומיאל
 רזיאל יאלורצ צרי .חשדיאל תומיאל
 ותריאל גזריאל סטוטריה ולסג .יופיאל

 רהטיאל חזקיאל חרק .למואל )ורדיאל(
 א"נ( ברכיאל שמעאל שבא .קדשיאל
 חניאל חלם .אהיאל )ברקיאל א"ונ שכניאל
 לעדיאל חניאלא "נ( מחניאל להדיאל
 רחמיאל אהניאל ענאל עניאל ,)מלכיאל
 ,קדומיאל רומיאל שבנאל א"נ( עזריאל

 )חרק ,קרשיאל רמיאל חכמיאל ,שרק
 סניה דומיאל רסיסיאל ודרגזיה סנניה

 רמיאל סמכיאל נריה עזריאל טהריאל
 קנוניה רביאל שבניאל תסוריה ברקיאל

  פסיסתה צוריה

àæøá ïåðéàã[éîùã à ìàéøáâ ìàëéî ïåðéàå 
 ìàéøåð ìàôø]õî÷[ìàéîåã÷ 447  ìàéëìî

 ìàé÷ãö]úôç[ç ìàéîåú ìàãô ñ ìàéã]éøö[ 
 ìàéôåé ìàéæø ìàéøåö]ìåâñ[ ìàéøæâ äéøèåèñ 

 ìàéøúå>ð"ìàéãøå à< )ìàîì (>÷øç ìàåîì< 
 ìàéùã÷ ìàéèäø ìàé÷æç]àáù[ ìàòîù 

 ìàéëøá>ð"ðå ìàéðëù à"ìàé÷øá à< ìàéäà 
]íìç[ ìàéðçî ìàéãäì ìàéðç >ð" ìàéðç à

ìàéëìî ìàéãòì<ò ìàéðò  ìàéîçø ìàéðäà ìàð
 ìàéøæò>ð"åã÷ ìàéîåø ìàðáù àî ÷øù ìàé

îø ìàéîëçéäéððñ ÷øç ìàéùø÷ ìà <)äéðñåñ( 
 ìàéøæò ìàéøäè äéðñ ìàéîåã ìàéñéñø äéæâøãå

 ìàé÷øá ìàéîø ìàéëîñ äéøð>äéøåñú  ìàéðáù
ìàéáø <) äéøåñèìàéðáù ìàéáø(äéðåð÷ 448 

äúñéñô äéøåö  
  ç÷/á  
  øäæ  

  íäøáàã äéðéâá íåãñá449  .הםאבר בשביל םובסד
 צריך היה ,"ריוומאח אשתו ותבט"
 רבי .השכינה מאחר אלא ,מאחריה בולכת
 שהמשחית ,לוט של מאחוריו ,אמר יוסי
 שלח הוא הרי, אחריו הלך וכי .אחריו הלך

 התעכב ,לוט שהלך מקום כל אלא .אותו
 כבר שהלך מקום וכל ,להשחית המשחית
 ותוא הופך היה ,לאחוריו והשאיר

 ,"אחריך תבט אל" לו אמר ולכן. המשחית
 כתוב זה ועל .אחריך מחבל אני שהרי

 את וראתה ,"מאחריו אשתו ותבט"
 כל שהרי ,"מלח נציב ותהי" אז ,המשחית

 האיש פני את רואה אינו שהמשחית זמן
 משחית אינו הוא ,)לאיש פניו מראה(

 להסתכל פניה החזירה שאשתו כיון .אותו

 åéøçàî åúùà èáúå)åë èé úéùàøá (
àúðéëù øúáî àìà äéì éòáî äéøçàî450 éáø 

 äéøúáà ìéæà àìáçîã èåìã äéøúáî øîà éñåé
äéì øãù àåä àäå ìéæà äéøúáà éëå451 àìà 

øúà ìëá452 àìáçî áëòúà èåì ìéæà äåäã 
 äéøåçàì ÷éáùå øáë ìéæàã øúà ìëå àìáçì

ïéâáå àìáçî äéì êôäî äåääéì øîà êë )  íù
æé( ìòå êøúá ìáçà àðà àäã êéøçà èéáú ìà 

 àìáçî úîçå åéøçàî åúùà èáúå áéúë àã
 ïéãë)åë íù ( àðîæ ìëá àäã çìî áéöð éäúå

 àì àìáçîã)à( ùð øáã éåôðà éîç>ð" éîçà à
ùð øáì éôðà<äéì ìéáçî àì 453 äéúúàã ïåéë 

                                                                                                                                                                                     

 ).ו"לש(ד "א קנא ע"ז להגר"ד ובתיקו"לקמן קמט ע' עי 447
 ).הערת הזוהר(סוף הספר סימן מט '  עיק"ת סוד תשר" ר448
 ).אור יקר(שהיה גומל חסד לכל וגם לאנשי סדום  449
שהוא אחרי השכינה או ירצה שהסתכל באחורי השכינה היא על המלאכים כלומר הסתכל במחבל  450

 ).אור יקר(
וכמו השחר עלה ויאיצו המלאכים בלוט לאמר קום קח את אשתך ואת שתי בנתיך הנמצאת [דכתיב  451

 ).אור יקר(ואחד מהן היה גבריאל השורף באשו על ידי כחות החיצונים ] פן תספה בעון העיר
שהיה רודף אחריו אלא הכוונה שהיה מחבל אחריו לבד ' ו אבתריה אזיל כדפיאין הכוונה באומר 452

והיה מתעכב אחריו מלחבל והיינו לא חמי אפי דבר נש הרשומה בעוונותיו כדכתיב ומצח אשה זונה היה 
 ).אור יקר(' לך וכו
העוונות הרואים , ויש להם רשות למזיקים, בכל אדם רשומים העוונות על מצחו. א"ב קצז ע"ח' עי 453

שיש להם , ]ז"ט י"בראשית י[' אל תביט אחריך'לכן צוה המלאך ללוט ולאשתו ולבנותיו , על מצחו של אדם
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éäúå ãéî äéøúáà àìëúñàì àäôðà úøãäà   ".מלח נציב יותה" מיד ,אחריו
çìî áéöð  

 יום עומדים היו יוסי ורבי אלעזר רבי
 רבי אמר .הזה בפסוק ועוסקים אחד

 תובמסכנ לא אשר ארץ" כתוב ,אלעזר
 למה ".בה כל תחסר לא לחם בה תאכל

 נאמר הרי אלא ,םיפעמי" בה"כתוב 
 העמים כל את חלק הוא ברוך שהקדוש
 ישראל ובארץ , ממוניםלשלוחים והארצות

 הוא אלא ,אחר נהוממ ולא מלאך שולט לא
 בהם שולט שלא העם את הכניס לכן .לבדו
  .אחר בה שולט שלא לארץ ,אחר

 ãç àîåé éîéé÷ ååä éñåé éáøå øæòìà éáø
 áéúë øæòìà éáø øîà àø÷ éàäá é÷ñòå) íéøáã

è ç ( àì íçì äá ìëàú úåðëñîá àì øùà õøà
äá ìë øñçú454 äá éàä  äá éàîà éðîæ éøú

ô àåä êéøá àùãå÷ã øîúà àä àìà ìë âéì
ïðîîì ïàòøàå ïéîò455 ìàøùéã àòøàå ïçéìù 

 àìà àøçà àðîî àìå àëàìî äá èéìù àì
 èéìù àìã àîòì ìéòà êë ïéâá éåãåçìá åäéà

àøçà äá èéìù àìã àòøàì àøçà åäá456  
 מזון נותן הוא ברוך הקדוש ,בא וראה

 כל .העולם לכל כך ואחר ,להיבתח שם
 ,ניובע ומזלות כוכבים עובדי העמים שאר
 ישראל ארץ אלא ,כך לא ישראל וארץ

 ולכן. העולם כל כך ואחר בתחלה נזונית
 ,"לחם בה תאכל תובמסכנ לא אשר ארץ"

 ,בה תאכל הכל של פוקיבס ,ריבעש אלא
 בה ,הארץ תשו בקדבה .אחר במקום ולא

 הברכה שורה בה ,העליונה האמונה שורה
  .אחר במקום ולא ,שלמעלה

áéäé àåä êéøá àùãå÷ éæç àú ïîú àðåæî 
àúéîã÷á457 ïéîò øàù ìë àîìò ìëì øúáìå 

åëò" àìà éëä åàì ìàøùéã àòøàå úåðëñîá í
 àîìò ìë øúáìå àúéîã÷á ïæúà ìàøùé õøà
 äá ìëàú úåðëñîá àì øùà õøà êë ïéâáå

åøéúòá àìà íçì458à÷åôñá 459 ìëàú àìëã 
 äá àòøàã åùéã÷á äá àøçà øúàá àìå äá

 àéøù äá äàìò àúåðîéäî àéøù àúëøá
àìéòìã460àøçà øúàá àìå   

 ,"מצרים כארץ 'ה כגן" כתוב ,בא וראה
 מצרים ארץ הוא אם 'ה גן נודע לא כאן עד

   סדוםארץ הוא ואם

 áéúë éæç àú)é âé úéùàøá (åäé ïâë" õøàë ä
òãéúà àì àëä ãò íéøöî461åäé ïâ " àåä éà ä

íåãñ õøà åäéà éàå íéøöî õøà  
                                                                                                                                                                                     

עמק  (והעניש אותה, וראה העוונות על מצחה, וכן אירע לאשתו של לוט שהביטה מאחוריה, רשות להזיק
 .א בשם האור יקר"לעיל קב ע' ועי). ד"ז פמ"המלך שט

 ).ב" יקר לעיל צה עאור(יסוד במלכות  454
היינו שממונה שלהם משגיח עליהם ברשות קונו והוא בשמים נגד חלקו בארץ התחתונה ולכך כי  455

לבני לוט נתתי את ער ירושה וכיוצא מפני שאותה מדינה תחת ממשלת שר בני לוט וכמו הארץ מתעגלת 
אור (רץ חלק נגד חלק ונחלקת חלקים חלקים לאומות כן השמים הם סגסגלים נחלקים לשרים נגד הא

 ).יקר
 .ב"לעיל צה ע' עי 456
מפני ששכינה מנהגת ארץ ישראל ולא השרים ואפילו שר העולם ולכך כמו שמהמלכות הארץ  457

העליונה נשפע לכל השרים והיא ראשונה לשפע עליון כן הארץ ראשונה לארצות והשרים הם עניים 
 ).אור יקר(י "וחסרים השפע מה שאין כן א

ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם דאיהו הוה חרות על הלוחות חירו : א"ז קה ע"תיקו' עי 458
ממלאך המות חירו משעבוד מלכיות חירו מכל מרעין בישין מעניותא וטפשותא וצערא ודוחקא וכפנא 

 .'ועלה אתמר ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם וכו
שיהיו יפים " בעתירו"ולזה אמר , צםאו בגרוע המלאכים בע, דרכים' מב' המסכנות אפשר בא 459

". לא תחסר" "לא במסכנות"אלו אמר ' וכנגד ב". בספוקא דכולא"ולזה אמר , או מדצ מיעוטים, וטובים
היותה במעלתה בהיות ' וב. דווקא בארץ ישראל מפני היות בה משכן הקדושה' הא, תנאים' ולזה צריך ב

' והב". בה ולא באתר אחרא"ש "וז, י דווקא"הורות על אל' הא. זמני' וזה שאמר בה בה ב, השכינה בתוכה
 ).אור יקר" (בה בקדישו דארעא"להורות על שכינה בתוכה אמר 

, דלא פסיק לעלמין, ונהר יוצא מעדן) בראשית ב י(א שבהם כח "והוא מסוד או,  ברכתא דלעילא460
 ).ב"ב קיז ע"ז ח"רמ (נקראת ברכה עליונה ורחל ברכה תחתונה' והנה אי. ואין שם שום פירוד

ואמר שסדום היתה נראית ' אהדר לסדום שהיא גן ה' כלומר אינו נראה מהפסוק אם אומרו כגן ה 461
דהיינו היותה כארץ מצרים ' והיא כארץ מצרים או אם הכוונה לומר שסדום היתה כגן ה' כאלו היא כגן ה
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  äøåú éøúñ  
 מרוניה נריאל אלסמכי עדיאל צורטק

 )חנניאל( טטרוסיה ידיאל כמוסיה לסני
 דנדאל הינאלחוניאל זכריאל ואריאל 

 על אדני ועדיאל אנפיאל בדאל גדיאל
  .כולם

 éðñì äéðåøî ìàéøð ìàéëîñ ìàéãò ÷èøåö
äéñåøèè ìàéãé äéñåîë25 ìàéðåç >ìàéøëæ <

)ìàéøáã(ã ìàðéä ìàéøàå ãðâ ìàéã ìàãá ìà
)òìàéôð (>ìàéôðà<å  åäìë ìò éðãà ìàéãò  

 אחד בסוד כאחד מתחברים לםוכשכ
 בכלל הכל ,ה"יהוו נקרא אז ,עליון בכח
 קדוש שם ,השמים מן 'ה מאת .אחד

 של סוד ,אחרים שמות בשבעים שנחקק
 אלו על ששולטים שבעים הם ואלה .שמים

 ושבעים .ה"יהו של סוד ,דינים שבעים
  . שמים ה"יהו . בקדושההללו השמות

  

ã ' ãëàãç àæøá àãçë åäìë ïøáçúî462 
äàìò àìéçá463åäéå éø÷à ïéãë " àììëá àìë ä

åäé úàî àãç" àùéã÷ àîù íéîùä ïî ä
]òá óìâúàã ' ïéìàå íéîùã àæø ïéðøçà ïäîù

 ìò ïéèìùã ïéòáù ïåðéà>ò ïéìéà 'ïéðéã <]ò '
ïéâøã[åäéã àæø " ïäîù ïéòáù ïéìéàå ä

äùåã÷á464åäé "ä[íéîù 465  
  ä 'åäéå ïéìàî ïéìèð ïéìà"ä  .אלהמ נוטלים אלו
   å 'åäé úàî ìéèð"ä466àã ïî àã  .מזה זהה " יהומאת נוטלה "ויהו
 ,בעליונים תחתונים ,אלומ תלויים ואלו

זה נודע הקדוש ברוך וב .אחד קשר והכל
   .הוא בכבודו

æ 'ïéìàî ïééìú ïéìàå467 àìëå ïéàìéòá ïéàúú 
 àåä êéøá àùãå÷ éàäáå àãç àøåù÷

ø÷éá òãåîúùàäé  
 זהו ,ה" יהוסוד שבעים שהם שמים

 הם ואלו ,שמות ושנים שבעים בסוד
  .ויט ויבא ויסע מן שיוצאים

ç 'ò ïåðéàã íéîù'468åäé àæø " åäéà àã ä
 ïäîù ïéøúå ïéòáùã àæøá]ïåðéà ïéìàå[ é÷ôðã 

èéå àáéå òñéå ïî469  
 א"אכ ה"לל ש"מה ם"על ט"סי י"יל ו"וה

 אשוןר חלק .ע"הה ו"לא ד"אל י"הז ת"כה
 ל"פה ו"לו י"כל ו"לא ם"הק י"הר ה"מב ל"יז
 א"הא ה"נת שני חלק .ו"חה ה"מל י"יי ך"נל
 ו"יח ר"וש ב"לכ ם"או י"רי ה"שא ת"יר
 ם"חע י"אנ שלישי חלק .ד"מנ ק"כו ח"לה
 י"ער ל"סא ה"יל ל"וו ך"מי ה"הה ז"יי ע"רה

>äå"ìé å"éñ é"ìò è"äî í"ìì ù"ëà ä" à
äë"æä ú"ìà é"àì ã"ää å"ïåùàø ÷ìç ò26æé " ì
áî" ä"øä"÷ä é"àì í"ìë å"åì é"äô å"ìð ì"éé ê" é
ìî"äç ä"éðù ÷ìç å470úð "àä ä"øé à"àù ú" ä
éø"åà é"ëì í"ùå á"é øä"äì å"åë ç"ðî ÷" ÷ìç ã

éùéìù471ðà "òç é"äø í"éé ò"ää æ"éî ä"åå ê" ì

                                                                                                                                                                                     

הקודמים מטעם שאחר ' הפי' באהדר למצרים ואם הכוונה ממש על גן עדן והיה עולה על דעתו ' וכן ה
הכוונה להמשיל סדום ' שהמשילה לגן עדן מה לו לחזור ולהמשילה למצרים שהי אפחותה בערך גן עדן ופי

אמנם קשה כי היה לו לומר כאץר ' וארץ מצרים שתיהן לגן עדן והשתא ניחא שלא הוסיף מצרים על גן ה
משלים לגן עדן אמנם ארץ מצרים דומה אליה אל לזה אמר כי בערך ספוקא הם שניהם יחד נ' מצרים כגן ה

 ).אור יקר(המשקה וזה שאמר והכי נמי מצרים 
 ).הערת הזוהר ('ב מלאכים מתחברים במלכות אז נקרא מלכות הוא ובית דינו בלשון וה" פירוש כשע462
 .מ"א בשם המ"לעיל ל ע' עי 463
הוא ' ג שכל ע"ז פד ע"א בתיקו"הגרב' עי(ב "והוא שם ע, ת"ב שזה בסוד ת"י ב ע"א על ס"בהגר' עי 464

 .'@ב שמות למלאכים בעמוד א"ב וזה הע"והוא באמת ע, ט"שמות למט' ועוד כמקביל יש ע, )ב"באמת ע
ב מלאכים "ב גשרים היוצא מפסוק ויסע ויבא ויט אלו הם נקראים שמים ואותם ע" פירוש שם של ע465

 ).רת הזוהרהע (ב של מעלה ונוטלין מהם"ת מקבלים מע"של מטה במלכו
 ).הערת הזוהר ( פירוש מלכות מתפארת466
 ).הערת הזוהר (ה והוא הרוכב עליהן כנשמה לגוף"ב שמות הוא שם יהו" פירוש סוד של אותן ע467
 ).הערת הזוהר (ב שמות של מעלה הנקראים שמים"ב מלאכים של מטה מתחברים בע" פירוש ע468
 .ין המזל העליוןג כלל טו בענ"כלל חו) ב(' ח שער כה פרק ב"ע' עי 469
 ).הערת הזוהר(ו "בשכמל 470
 ).הערת הזוהר(ו "בשכמל 471
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 ש"הח י"דנ ו"וה רביעי חלק .ה"מי ל"עש
 ל"יי מ"נמ י"פו ה"מב ת"ני א"ננ ם"עמ
 ו"ענ ה"יה ב"ומ חמישי חלק .ר"מצ ח"הר
 מ"יב ה"רא ו"חב ע"אי ק"מנ ב"דמ י"מח
 כבוד שם ברוך ששי חלק .ם"מו י"הי

  .ועד לעולם מלכותו

ìé"àñ ä"øò ì"ùò é"éî ì"éòéáø ÷ìç ä472äå " å
ðã"çä é"îò ù"ðð í"éð à"áî ú"åô ä"îð é"éé î" ì
øä"öî ç"éùéîç ÷ìç ø473îå "äé á"ðò ä"çî å" é
îã"î áð"éà ÷"áç ò"àø å"áé ä"îéä "åî é" í

éùù ÷ìçìîëùá "å<  
 על ששולטים שמות שבעים הם ואלו
 אלו ,ה"ויהו סוד תחתונות דרגות שבעים
 ,שמים שנקרא סוד ,ה"יהו שמות שבעים
 שמות לשבעים שעולים הם רקיעים שבעה

ה " יהומאת המטירה "יהוו וזהו ,קדוש שם
  .השמים מן

]å[äîù ïéòáù ïåðéà ïéìà ïéòáù ìò ïéèìùã ï
åäéå àæø ïéàúú ïéâøã" ïéìà ä]ïéòáù[ ïäîù 

åäé" ïåðéà ïéòé÷ø äòáù íéîù éø÷àã àæø ä
 àùéã÷ àîù ïäîù ïéòáùì ïé÷ìñã]åäéà àãå[ 

åäéå"åäé úàî øéèîä ä"íéîùä ïî ä  

  àîù øñîúà ïéîéëçì ïéøúñã àøúñ  םֵש ,נמסר לחכמים הסתרים סתר

  è÷/à  
  øäæ  

 כגן אלא ,עדן גן שנקרא 'ה גן הוא ואם
 גם כך .הכל של ועדון ספוק בו שיש 'ה

 לא 'ה גן מה ,מצרים גם וכך סדום היתה
 צריך לא מצרים אף ,להשקותו אדם צריך
  מגיעשהנילוס משום ,להשקותה אחר

  .מצרים ארץ כל את ומשקה

åäé ïâ åäéà éàå" ïâë àìà ïãò ïâ éø÷àã ä
åäé"ä àìëã àðåãòå à÷åôñ äéá úéàã ä éîð éë

íéøöî éîð éëäå íåãñ äåä474åäé ïâ äî " àì ä
 àì íéøöî óåà äéì äà÷ùàì ùð øá êéøèöà
 åäéà ñåìéðã ïéâá äéì äà÷ùàì àøçà êéøèöà

àô÷é27íéøöîã àòøà ìëì é÷ùàå 475  
 לא אשר והיה" ,כתוב מהבא וראה 

 ירושלם אל הארץ משפחות מאת יעלה
 .מטר מהם שנמנע שלהם נשוע זהו ,"'וגו
 תעלה לא מצרים משפחת ואם" ,ובכת מה
 עליהם ולא כתוב שלא ראה ,"' וגובאה ולא

 ולא במצרים מטר יורד לא כי ,הגשם יהיה
 שכתוב ,מהו ענשם אלא .אותו צריכים

 כל את 'ה ףויג אשר המגפה תהיה וזאת"
 צריכים לא שמצרים משום ,"' וגויםעמה

 להוכ כי" ,בה כתוב מה סדום אף .מטר
 זה ועל ,בה היו העולם עדוני כל ,"משקה

  . בה יתעדנו אחרים אדם שבני רצו לא
  

 áéúë äî éæç àú)æé ãé äéøëæ ( àì øùà äéäå
åâå íìùåøé ìà õøàä úåçôùî úàî äìòé ' àã

 äî àøèî ïåäðî òðîúàã ïåäìã àùðåò àåä
 áéúë)çé íù ( äìòú àì íéøöî úçôùî íàå

åâå äàá àìå ' áéúë àìã éîç)æé íù ( íäéìò àìå
é àìå íéøöîì àøèî úéçð àìã ïéâá íùâä äéä

 áéúëã àåä äî ïåäìã àùðåò àìà äéì ïëøèöà
)íùé ç (ä óåâé øùà äôâîä äéäú úàæå ' ìë úà

äåâ íé]åâå'[ óåà àøèîì ïéëéøö àì íéøöîã ïéâá 
 äéá áéúë äî íåãñ)é âé úéùàøá ( äìë éë

äá ååä àîìòã ïéðåãò ìë ä÷ùî476 àì àã ìòå 
àùð éðáã ïàòá äá ïåðãòúé ïéðøçà   

 מעצמם רשעים היו הם ,אמר חייא רבי
 ,לעני עין צר שהוא אדם בן שכל ,וממונם

åäééîøâî ïéáééç ååä ïåðéà øîà àééç éáø477 
åîîàðéò øö åäéàã ùð øá ìëã ïåäðå478 éáâì 

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(ו "בשכמל 472
 ).הערת הזוהר(ו "בשכמל 473
ר ודור המבול ודור הפלגה "שבני ישראל היו גלגול של אדה, נבאר עתהה "ד ד"פ שמות נו ע"שעה' עי 474

 @.ע אם זה סיבת השפעתם הגדולה"וצ, ואנשי סדום
 .ב"רסח עג "ח' עי 475
ולא אמר כי היא משקה ומלת כולה באה להוסיף כל המציאות " כולה משקה"מוכיח כן מאומרה  476

 ). אור יקר(הצריכות בעידוי עולם 
 ). אור יקר(חטאים בגופם ובממונם ועם כל זאת עיקר גזרתם שהיו חטאים בממוניהון  477
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 ,עוד ולא ,בעולם דויעמ שלא הוא ראוי
 מי וכל .הבא לעולם חיים לו שאין אלא

 ם שיתקייהוא ראוי ,לעני ותרן שהוא
 לו ויש ,בשבילו העולםיתקיים ו בעולם

  .אהב לעולם חיים של רךווא חיים

 ãåò àìå àîìòá íéé÷úé àìã àåä úåàé àðëñî
 ïàî ìëå éúàã àîìòì íééç äéì úéìã àìà
 íéé÷úéã àåä úåàé àðëñî éáâì ïøúåå åäéàã

]íéé÷úéå àîìòá[ íééç äéì úéàå äéðéâá àîìò 
>àëøåàå <)çøåàåà(éúàã àîìòì ééçã 479  

 ושתי הוא בהר וישב מצוער לוט ויעל"
 שראה משום ,מהול ."' וגועמו תיוובנ

 רבי .משם ועלה @םולסד קרוב שהיה
 מתהפך בותימס והוא" ,פתח יצחק

 הוא ברוך הקדוש ,"' וגולפעלם ויבתחבולת
 של כיסויים ומביא בעולם סבובים מסבב
 הופך כך ואחר ,מעשיו לעשות אורות

 ,ובמה .אחרצבע כ אותם ועושה תםאו
 ומסבב תחבולות עושה ,בתחבולתו

 אותם כמו ולא ,אותם ךולהפ כדי סבובים
  .הראשונים

 åîò åéúåðá éúùå øäá áùéå øòåöî èåì ìòéå
åâå ')ì èé úéùàøá ( äåäã àîçã ïéâá àîòè éàî

]íåãñ áéø÷) [íåãñá( ÷çöé éáø ïîúî ÷ìúñàå 
 çúô)áé æì áåéà (åáéñî àåäå êôäúî ú

åâå íìòôì åéúåìåáçúá 'á÷" ïéáåáñ ááñî ä
éúééàå àîìòã ïéøîå÷480ãáòîì ïéøéäè 481 

 ïåì ãéáòå ïåì êôäî øúáìå éåãáåòë àðååâ
 ááñîå ïéìåáçú ãéáò åéúåìåáçúá äîáå àøçà

éàîã÷ ïåðéàë åàìå ïåì àëôàì ïéáåáñ  

  äøåú éøúñ  
 סתר נברא ממנו ,שמים שנקרא זה

 שהם הגוף יבריא חשבון .אדם שנקרא
 ,איברים ושמונה ארבעים מאתים חשבון
 םֵש .עשרה ושש מאתים אותיותיו חשבון

 ב"בכ התורה כל של כלל וסתר סוד הוא זה
 זה שם שהרי משום ,אמירות ועשר אותיות
 ושלשים אותיות עשרה ושש מאתים
 מאתים הרי .בה שכלולים שבילים ושנים

  .הגוף איברי ושמונה ארבעים

 àã]ã[éø÷à àøúñ éøáúà äéðî íéîù 
 ïáùåç ïåðéàã àôåâ éôééù ïáùç íãà éø÷àã
 éäååúà ïáùç ïéôééù àéðîúå ïéòáøàå ïúàî

 éøñ úéùå ïúàî] àæø åäéà àã àîù]ñåèàø 
àúééøåàã àììë [>àøúñå àììë àúééøåà ìëã< 

ëá" àã àîù àäã ïéâá ïøéîà øùòå ïååúà á
éøñ úéùå ïúàî[ïéìéáù ïéøúå ïéúìúå ïååúà  

 àéðîúå ïéòáøàå ïúàî àä äéá ïìéìëúàã
àôåâã ïéôééù  

 סוד ,הכסא על השולט אדם שנקרא סוד
 ועל" שכתוב זה וסתר ,שלמטה שבעים של

 עליו אדם כמראה דמות הכסא דמות
 'וה" שכתוב סתר הוא וזה ,"מלמעלה

 ".השמים מן 'ה מאת 'וגו סדום על המטיר

 àæø àéñøë ìò èéìùã íãà éø÷àã àæø
 ïéòáùã]ã[ áéúëã àã àøúñå àúúì) à ìà÷æçé

åë ( åéìò íãà äàøîë úåîã àñëä úåîã ìòå
 áéúëã àøúñ àåä àãå äìòîìî) èé úéùàøá

                                                                                                                                                                                     

צר עין בינוני ' בחי' והנה הם ג" עינאדכל בר נש דאיהו צר "אין . ת וכי חטא במממוניהון עדיף"וא 478
צר עין לא אתקיים בעלמא שאינו מושך לו שפע ממדת הצדקה להתקיים בעולם ואין צריך לומר . ותרן

שאין לו פירות בעולם הזה אלא גם קרן הקיים לעולם הבא אין לו וזה שאמר ולא עוד אלא דלית ליה חיים 
והבינוני , בעמקי שאול' דושה אלא יושב בחושך בתוך הקלישאינו נהנה מאור החיים הנמשך בתוך הק' וכו

חלוקות יש שמעשיו מועטים ונוחל עולם הזה והוא מתקיים בו לבד או יש שנוחל עולם הבא לבד ' יש בו ב
כ אמנם יש שהוא ותרן וזה יש לו עולם הזה והבא כפול ומכופל בזה שמתקיים "מפני שהם מרובים ולא כ
 ).אור יקר(ים הוא ובזכותו מקיים לאחר

ואורכא דחיי תוספת החיים מהכתר , דהיינו סוד אור החיים הנמשך מהחכמה והבניה שמשם החיים 479
 ).אור יקר(הנקרא אריך אנפין 

פירוש דברים המכוסין וטמונים כמו ביב הקמור דהיינו חריץ הטמון ). א"ד(א "פירשתי לעיל דף פג ע 480
  ).א"נ(ב "הרש. בקרקע
י אמצעי שהגשמי מתפעל מפגישת גשם בגשם והרוחני "מהרוחני אם לא עאין הגשמי מתפעל  481

ה לפעול בתחתונים יברא ברצון פעולתו מלאך ומשתלשל העליון בסוד "בהשגלה ולכך כאשר ירצה קב
ע עד שיפעל בפגישת גשם בגשם וכח המלאך ההוא יקרא מסבות שהם סבות לפעולת הנפעלות "אבי

ש מסבות מתהפך לפעולם ודאי "עולה הגשמית מתהפכת מכמה מינים וזהפ' ויתהפך המלאך ההוא כפי בחי
 ). אור יקר(
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 לחכמי ,אחד וסתר אחד ודבר אחד והכל
 הזה בעולם חלקם )הוא( אשרי ,נמסר הלב

  .הבא ובעולם

ãë (åäéå"åâå íåãñ ìò øéèîä ä'åäé úàî " ïî ä
ãç äìîå ãç àìëå íéîùäàãç àøúñå à 

 äàëæ øñîúà àáì éîéëçì)åäéà ( ïåä÷ìåç
éúàã àîìòáå ïéã àîìòá  

 שמנעו עלנם של סדום די גזר נחתם
 ואביון עני ויד" שנאמר כמו ,צדקהמהם 

 מן אלא היה לא הדין ולכן ,"החזיקה לא
 וכתוב .אחד הכל ושמים צדקה .השמים

 שצדקה משום ,"חסדך שמים מעל גדול כי"
 ,משמים הוא דין ,)בשמים( בשמו תלויה

 של הדין". השמים מן 'ה מאת" שכתוב
 בת עון ויגדל" שכתוב ,זה ממקום ישראל

 נקראת וירושלים ," סדוםמחטאת עמי
 היה זה הנה" שנאמר כמו ,םולסד אחות

 השמים מן היה ודינם ".אחותך סדום עון
 ,צדקהמהם  שמנעו על םוכסד אחד דין

 יש זול ,נחרב וזה התהפך שזה לזה פרט
  .תקומה אין ולזו ,תקומה

]íåãñ) [íúñ( åòðîã ìò ïåäìã àðéã øæâ 
 øîà úàã äîë åäééðî ä÷ãö)ìà÷æçéèî æè  (

 êë ïéâáå ä÷éæçä àì ïåéáàå éðò ãéå]àðéã[ àì 
 ïî àìà äåä)ä( ãç àìë íéîùå ä÷ãö íéîù

 áéúëå)ä ç÷ íéìäú ( êãñç íéîù ìòî ìåãâ éë
 äéîùá ä÷ãö àéìúã ïéâáå>ð"á àíéîù< àðéã 

 áéúëã íéîùî àåä)ãë èé úéùàøá ( úàî
åäé" øúà éàäî ìàøùéã àðéã íéîùä ïî ä

áéúëã)  ã äëéàå( úàèçî éîò úá ïåò ìãâéå 
 úàã äîë íåãñì úåçà íìùåøé éø÷àå íåãñ

 øîà)èî æè ìà÷æçé ( íåãñ ïåò äéä äæ äðä
éîù ïî äåä ïåäðéãå êúåçàà íåãñë àãç àðéã 

éðî ä÷ãö åòðîã ìò àãå êôäúà àãã øá åäé
 äîå÷ú äì úéì àãå äîå÷ú äì úéà àã áøçúà  

  íìòðä ùøãî  
 ,אבהו רבי אמר ."' וגומצוער לוט ויעל"

 לך תדע ,הרע ביצר כתוב מהבא וראה 
 אותו עד אדם מבני לעולם מתבטל שאינו

 ,"' וגוהאבן לב את תיוריוהס" שכתוב ,זמן
 ,בגיהנם נדונין אדם בני שרואה פי על שאף
 זהו ,אדם בני אצל לו וחוזר בא הוא

 של מצערה ,"מצוער לוט ויעל" שכתוב
  .אדם בני לפתות עולה משם ,גיהנם
  

åâå øòåöî èåì ìòéå ')ì èé úéùàøá ( éáø øîà
 êì òãú òøä øöéá áéúë äî äàøå àá åäáà
 ïîæ åúåà ãò íãà éðáî íìåòì ìèáúî åðéàù

 áéúëã)ãë åì ìà÷æçé (àä áì úà éúåøéñäå ïá
åâå ' íðäéâá ïéðåãð íãà éðá äàåøù éô ìò óàù

ää íãà éðá ìöà åì øæåçå àá àåä" èåì ìòéå ã
 éðá úåúôì äìåò íùî íðäéâ ìù äøòöî øòöî

íãà  
 יש הנהגות שלש ,יהודה רבי אמר
  היא וזו ,והחכמה השכל הנהגת ,באדם

 íãàá ùé úåâäðä ùìù äãåäé éáø øîà
àéä åæå äîëçäå ìëùä úâäðä  

  ÷è/á  
  øäæ  
 כמו ,דםא בני של עלופ משום ,"לפעלם"

 .אותם מהפך הוא כך ,מעשים עושים שהם
 משום ,"ארצה תבל פני על יצום אשר כל"

 אותם  אתמהפך הוא אדם בני מעשי
על " שהוא מצווה אותםבות בכל מה ימסה

כל אשר יצום על פני תבל " ."'פני תבל וגו
 בותימס והוא אמר אלעזר רבי". ארצה

 בוביםיס מסבב הוא ברוך הקדוש ,הפךמת

 ïåðéàã äîë àùð éðáã íìòô ïéâá íìòôì
ïéãáåò ïéãáò482 ìò íåöé øùà ìë ïåì êôäî éëä 

 äöøà ìáú éðô)æì áåéàáé  ( éðáã ïéãáåòã ïéâá
 àùð]êôäî[úåáñî ïåðéàì ) êôäî( äî ìëá 

åâå ìáú éðô ìò ïåì ãé÷ô åäéàã ' øæòìà éáø
á÷ä êôäúî úåáñî àåäå øîà" ááñî ä

ïéáåáñ483àîìòá ïéãáåò éúééàå 484 àîéé÷úàì 

                                                           

 ).אור יקר(אותם המלאכים מתהפכים מטוב לרע ומרע לטוב כפי מעשי בני אדם למטה  482
 ).א"ד(מגלגל גלגולים  483



úéùàøá 

71 

 ואחר ,התקייםל בעולם מעשים ומביא
 אותם ו שיתקיימחושביםאנשים ש

 את אותם הופך הוא ברוך הקדוש ,מעשים
  .בהתחלה שהיו מכמו מעשים אותם

 ïéãáåò ïåðéà ïåîéé÷úéã àùð éðá åáéùçã øúáìå
á÷" ååäã äîëî ïéãáåò ïåðéàì ïåì êôäî ä
÷áàúéîã  

 כמו ,"בתחבולתו"כתוב  ,"ויבתחבולת"
 שאותו בעוד ,חרס כלי שעושה הזה מןוהא

 לעשות חושב ,לפניו מסתובב הגלגל
 דוגמאכ לעשות חושב .עושה ,וז דוגמאכ

 אחר לכלי זה כלי מהפך .עושה ,תאחר
 כך .לפניו סובב הגלגל שאותו משום

 שהוא מעשיו את מהפך הוא ברוך הקדוש
 זה ,ומהו ,ד"יו חסר "ובתחבולת. "עושה

 ,לפניו הסובב גלגל שהוא למטה דין בית
 לכלי זה מכלי כלים מהפך הוא זה ועל

 אם ,אדם בני של פעלם כפי זה וכל .אחר
 הגלגל אותו ,מעשיהם מטיבים אדם בני

 נעשים ואז ,ימינה אותם מסובב הסובב
 והגלגל ,כראוי להם להיטיב בעולם מעשים

 ,הימין צד ובאות שוקט ולא תמיד סובב
  להרע אדם בני באו .בו מתגלגל והעולם

 éàäë áéúë åúìåáçúá åéúåìåáçúá
àðîåà485àñøçã ïéðàî ãéáòã 486 àéääã ãåòá 
àì÷éè487úøçúñà 488 ãáòîì áéùç äéî÷ 

 àøçà àðååâë ãáòîì áéùç ãéáò àã àðååâë
 àåääã ïéâá àã àðàîì àã àðàî êôäî ãéáò

àì÷éè489á÷ êë äéî÷ úøçúñà " êôäî ä
áåòåé øñç åúìåáçúá ãéáò åäéàã éåã" ïàîå ã

àúúì àðéã éá àã åäéà490àì÷è åäéàã 491 
 àðàîî ïéðàî êôäî àã ìòå äéî÷ úøçúñàã

àøçà àðàîì àã492 àã ìëå ]éôë[ )ì( íìòô
 àåää ïåäéãáåò àùð éðá ïéáéèî éà àùð éðáã
 ïéãëå àðéîéì ïåì úøçñà àøçñã àì÷è
à÷ãë ïåì àáèåàì àîìòá ïéãáåò åãéáòúà 

øéãú úøçñà àì÷éèå úåàé493 àåääá êéëù àìå 
 éðá åúà äéá àìâìâúî àîìòå àðéîéã àøèñ

àùàáàì àùð  
  íìòðä ùøãî  

                                                                                                                                                                                     

דהיינו שקורא הדורות ובוראם להתקיים כגון דור המבול והם חשבו שהם קיימים לעולם וקלקלו  484
 ).אור יקר(שיהם ובטלם והפכם מהקיום אל העדר מע

ר "כי הוא הנקרא הנעלם שהוא הכתר או הבינה והכלל ג" והוא"והיינו , ת בכללות כל הספירות"הת 485
 ).אור יקר(ק "כולל ו' ואות ו
 ).אור יקר(הם החומרים הגוף החומר וצורתם נשמתם  486
אבנים שעושה כלי חרס עליו בכח גלגול כיוצר הזה שעושה כלי חרס ובעוד שהטקלא בידו שהם ה 487

ד העליון לפניו ולהחליף מלאך ממונה "י מגלגל גלגולים כל זמן שהטקלא שהוא ב"האבן ההוא כן הש
  ).א"ד(במלאך ממונה אחר 

אור (יובלות , שמיטין, שנים, חדשים, שבועות, ימים, שעות: היא המלכות שהיא לעולם מתגלגלת 488
 ).יקר

והיא תחת רשותו ליפעל הנפעל , גחתו מהמלכות בענין שלעולם השגחה עליהלעולם אין מסלק הש 489
 ).אור יקר(ש אסחרת קמיה "וז, כרצונו בין בקיומם בין בביטולם

 ).אור יקר(מלכות  490
בהאי סטרא מאזני ,  אית טיקלא חדא בהאי סטרא ואית טיקלא אחרא בהאי סטרא:ב"ב צה ע"ח' עי 491

. עאלין ותבין, ונשמתין סלקין ונחתין, האי טקלא לא שכיך לעלמיןו, ובהאי סטרא מאזני מרמה, צדק
ולכן לא , 'וכו לפי התפרדה והיא של נוגה שיש בה כח לטוב ורע לפי התכללה בקדושה א: ז"ש ברמ"ועיי

 .שתמיד פועלת, שכיך
 מחכם לטפש, ומעושר לעוני, היינו בסוד הגלגול שמהפך לבושי הנשמות שהם הגופים מעוני לעושר 492

וכן כל מדתם לפי עונשם ושכרם כנודע הכל תלוי בגלגול , מגבור לחלש מחלש לגבור, ומטפש לחכם
 ). אור יקר(תחבולות הנולד במיעוט הלבנה או הנולד במילואה מלואה מהימין חסרונו מהשמאל 

ין עצמו גילגול בחינותיו בימ', והב. מימין לשמאל ומשמאל לימין' הא: מיני גלגולים' נמצאו לפי זה ב 493
אלא שבהיות גלגוליה בימין בחינותיה כולם , "וטיקלא אסחר בההוא סיטרא"ש "וז, או בשמאל עצמו

 ).אור יקר(ובהיות גלגוליה בשמאל בחינותיה כולם מתהפכות לדין , מתהפכות לרחמים ולחסד
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 ,התאוה והנהגת ,הקדושה הנשמה כח
 כח וזהו ,רעות תאוות בכל מתאוה שהיא

 אדם לבני המנהגת וההנהגה ,התאוה
 .הגוף נפש נקראת והיא ,הגוף ומחזקת

 רבי אמר. מחזיקה כח זהו ,דימי רבי אמר
 הרע יצר אין לעולם , בא וראה,יהודה
  .שאמרנו אלו כחות שני באלו אלא שולט

 àéäù äåàúä úâäðäå äùåã÷ä äîùðä çë
úåòø úåàú ìëá äåàúî494 çë åäæå ] äåàúä

ú÷æçîå íãà éðáì úâäðîä äâäðääå[ àéäå óåâä 
óåâä ùôð úàø÷ð495 çë åäæ éîéã áø øîà 

å àá äãåäé éáø øîà ÷éæçîä ïéà íìåòì äàø
á åìàá àìà èìåù òøä øöé 'ïøîàã ïéìà úåçë  

 יצר אחר הרודפת היא המתאוה נפש
 ותאמר שכתוב משמע ,לעולם הרע

 נפש ,זקן אבינו הצעירה אל הבכירה
 ומפתה האחרת את מעוררת היא המתאוה

 והיא ,הרע ביצר להדבק הגוף עם אותה
 ונשכבה יין אבינו את נשקה לכה" אומרת

 ףוונרד נלך ,הבא בעולם לנו יש המ ".עמו
 העולם חמדת תשוקת ואחר הרע יצר אחר
   .הזה

 òøä øöé øçà úôãåøä àéä äåàúîä ùôð
 áéúëã òîùî íìåòì)àì èé úéùàøá ( øîàúå

 äåàúîä ùôð ï÷æ åðéáà äøéòöä ìà äøéëáä
 óåâä íò äúåà äúôîå úøçàä úà úøøåòî àéä

à ä÷ùð äëì úøîåà àéäå òøä øöéá ÷áãäì ú
 íìåòá åðì ùé äî åîò äáëùðå ïéé åðéáà]àáä [

)äæä( ú÷åùú øçàå òøä øöé øçà óåãøðå êìð 
 äæä íìåòä úãîç  

 להדבק מסכימות שתיהן ,עושות ומה
 ,"יין אביהן את ותשקין" כתוב מה .בו

 באכילה הרע ליצר להתעורר מתפטמות
  .ובשתיה

 äî åá ÷áãäì úåîéëñî ïäéúù úåùåò äîå
 áéúë)âì íù( úåîèôúî ïéé ïäéáà úà ïé÷ùúå 

äéúùáå äìéëàá òøä øöéì øøåòúäì  

 ".אביה את ותשכב הבכירה ותקם"
 נפש ,בלילה מטתו על שוכב כשאדם

 הרע ליצר המעוררת היא המתאוה
 עד רע הרהור בכל דבק והוא ,בו ומהרהרת

 שמביא )עד א"נ( )על א"ד( מעט שמתעברת
 ודבקה הרעה המחשבה אותה האדם בלב

 עד לעשותה נגמר ולא בלבו ישעדיין ו ,בו
 כמתחלה הגוף לכח מעוררת התאוה שזאת

 .הרעה תשלום הוא ואז ,הרע ביצר להדבק
  לוט בנות שתי ותהרין" שכתוב זהו

 äéáà úà áëùúå äøéëáä í÷úå)âì íù (
 äåàúîä ùôð äìéìá åúèî ìò áëåù íãàùë
 àåäå åá úøäøäîå òøä øöéì úøøåòîä àéä

øåäøä ìëá ÷áãèòî úøáòúîù ãò òø 28 )ìò (
>ð"ãò à< äáùçîä äúåà íãàä áìá àéáîù 

 øîâð àìå åáìá ùé ïééãòå åá ä÷áãå äòøä
 óåâä çëì úøøåòî äåàúä úàæù ãò äúåùòì

)æëä (>îë< àåä æàå òøä øöéá ÷áãäì äìçú
ää äòøä íåìùú" ã)åì íù ( úåðá éúù ïéøäúå

èåì  
  äøåú éøúñ  
 שלטון וךמת ,"' וגומצוער לוט ויעל"

 קשר של אחד סיג הימין מצד נפרד ,המלך
 מצד הזהב סיגי בתוך דבוקה שהחקיקה

 א"נ( )יצרו של( מאהוט בתוך השמאל
. האילן של אחד קשר ונעשה )ומקומו

åâå øòåöî èåì ìòéå' )ì èé úéùàøá ( åâî
àëìîã àúåðîøåä496 àðéîéã àøèñî àùøôúà 

àëåúä ãç497 åâá à÷áãúî àôìåâã àøåè÷ã 
àáäãã àëåúä498 åáàñî åâá àìàîùã àøèñî 

 äéøöéã]ð" àåäéøåéã[ ãéáòúàå ]ãàøåè÷30 [

                                                           

ה  אז היא אש, וכאשר יש לה גם נפש השכלית שהוא מן התורה, המדות הן בנפש הדבקה אל הגוף494
משלי  ( אין זה כי אם רע לב,מדוע פניך רעים) נחמיה ב ב(ש " כמ, כי המראה של אדם הוא תלוי בלב,יפה

 @).ש יא טז"ועיי, יא כב
והרוח הוא כח . אינו בגוף האדם אלא מזלו ושורה עליו, נשמה היינו השכל, ן"כי הענין של נר 495

מיד בא הנפש , או הנשמה ורוח באדםוכשב, הצומחת שבאדם, והנפש הוא כח החיוני. ההרגש שבאדם
 ).ד"א כח ע"יהל אור ח(במעי אמו מכחם 

 ).אור יקר(מתוך מרכבות הקדושים  496
 ).אור יקר(כעין סוגי הזהב הנעשה בהיתוכו ] סיגים[נמצאו מתוך המותר ' הקלי 497
 .ב"לעיל סב ע' עי 498
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הוא  ,בעולם להתעורר יצחק כשרצה
 והפריד ,הקשה הדין של חכבהתחזק 

 והפריד אברהם והתחזק ,מקיומם דרגות
 מתוך האילן של אחד קשר 29של אותו
 נכנס הקדמוני נחש אותו .מאהוט אותה

 ששתה היין והוא ,העץ אותו של פירותב
 והן .בזו זו קשורות דרגות שתי והוליד

 אחד .מאהוהט בצד שסובבות הדרגות
 עצה זו. ר"פעו נקרא ואחד ם"מלכו נקרא

 וכל הוא בגלוי ,פעור .בגלוי עצה וזו ,סתרב
 הוא בכסוי שהוא ,מלכום .בגלוי מעשיו

 נפרדים אלה משני .סיםומכ מעשיו וכל
  ,למיניהם רבים מינים

)îàøåè÷(àãç 499 ÷çöé àòá ãë àðìéàã500 
 àéù÷ àðéãã äéô÷åúá àîìòá àøòúàì

]ó÷úúà) [ï÷úà(ïéâøã ùéøôå 501 ] åäéîåé÷î
ó÷úúàå) [äéîåé÷îúàå ó÷(íäøáà 502 ùéøôå 

 àåääãàðìéàã àãç àøåè÷) ùãç( àåää åâî 
äàîã÷ ùçð àåää åáàñî503äéáðàá ìàò 504 

 àøîç åäéàå àðìéà àåääã>àúùã <)éúùã( 
è÷ ïéâøã ïéøú ãéìåàåàãá àã ïéøé505 ïåðéàå 

åëìî éø÷à ãç åáàñî øèñá ïøçñã ïéâøã"í506 
åòô éø÷à ãçå"àèéò àã ø507 àãå àéñëúàã 

 àéìâúàã àèéò] ìëå åäéà àéìâúàã øåòô
àéìâúàá éåãáåò[åëìî " ìëå åäéà àéñëúàã í

 ïéðéæ ïùøôúà ïéøú ïéìàî àéñëúàá éåãáåò
åäééðæì ïéàéâñ  

  é÷/à  
  øäæ  

 עומדת והיתה ידתמ שסובבת תחבולתו
 בוב הקדוש ברוך הוא מס,הימין של בסבוב
 וכלים בותימס ומהפך שמאל לצד אותה
 ואז. שמאל צד לאותו בהתחלה שהיו

 להרע בעולם מעשים ונעשים סובב הגלגל
 עד צד לאותו סובב והגלגל ,אדם לבני
 הגלגל .מעשיהם להיטיב שבים אדם שבני
 בתחבולתו כך ועל ,האדם בני במעשי עומד

  .תמיד עומד ולא ,לפעלם

 àîéé÷ äåäå øéãú øçñàã åúìåáçú
á÷ àðéîéã àúåøçñàá" àøèñá äéì øçñà ä

 àúéîã÷á ååäã ïéðàîå úåáñî êôäîå àìàîùã
øçñà àì÷è ïéãëå àìàîù øèñ àåääìà 

 éðáì ïåì àùàáàì àîìòá ïéãáåò åãéáòúàå
 àùð éðáã ãò àøèñ àåääì øçñà àì÷èå àùð

éãáåò àáèåàì ïéáééú àîéé÷ àì÷èå ïåä
ïéãáåòá508 åúìåáçúá àã ìòå àùð éðáã 

øéãú àîéé÷ àìå íìòôì509  

                                                                                                                                                                                     

 מצד שמאל ושתיהם נקשרות 'מצד ימין וקלי' היתוך הימין הם היתוך השמאל והענין שיש קלי' פי 499
 ).אור יקר(' באילן א

שתוקפם הוא מהגבורה והיינו עשו משמאלו נוטל בת ישמעאל לאשה שהוא מימין ' כענין הקלי 500
 ).אור יקר(

 ).אור יקר(היינו הפגם שעושה בספירות ומכבידם  501
 ).אור יקר(' שמצדו הוא זועם בדין ומטבל הקלי, כדכתיב ואל זועם בכל יום 502
 ).אור יקר(לפתות לאדם ] ב"לעיל לה ע[ל רכב עליו "נחש היה מצד הקדושה בגן וסמאה 503
שנאחז בענפי התפשטות האילן הזה והיינו לוט שהיה מצד אברהם בימין בקודשה כדמסיק והיין  504

 ).אור יקר(ששתה היה כח האילן הזה סחיטת ענבי הגפן נכריה יין נסך 
 ).אור יקר(ת לוט בנו' בנים מב' ב' כחות בקלי' הם ב 505
נקראת מולך מלשון ): יח כא(רבנו בחיי ויקרא ' עי. ּוְלִמְלֹּכם ֱאֵהי ְבֵני ַעּמֹון) יא לג( 'מלכים א' עי 506

מואב אב . והיא הנקראת אדרמלך וענמלך, והיא הנקראת מלכום שהיתה תועבת בני עמון, מלכות ואדנות
 ).לקוטי תורה דברים ( עמון נועם בינה,חכמה
 .הדעת' היא כינוי לבחי" עיטא"א בשם עמק המלך ש"לעיל יא ע' עי 507
ונקראות מדות העליונות משקל דהיינו , או מדת רחמים לדין, שהם מהפכות מידת הדין לרחמים 508

' עילאה כף הימין ה' כי ה, ה"טיקלא כענין המשקל שמכריע פעמים לימין פעמים לשמאל וסוד באותיות הוי
 ).אור יקר(לשון המשקל ' שקל יקנה המ' תתאה כף שמאל ו

כי מיום שנברא כל המציאות ועד חמשים אלף שנה שהוא סוד היובל הגדול אין , זהו סוד זמן החולף 509
 ).אור יקר(שידמה לחבירתה בגלגול המדות העליונות ' ואל בחי, זמן שידה לחבירו
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 גורם הוא ברוך הקדוש ,בא וראה
 הכל לעשות כדי בעולם ומעשים סבובים

 רשווהש קרימהע יוצא והכל ,כראוי
 יצא ,אליו אברהם את רביק .שלמעלה

 מהול אברהם היה שלא ,ישמעאל ממנו
 ולא הלמט שהוא משום ,ממנו כשיצא
 הקדוש כך אחר. דשוק ברית באות נשלם
 ונמול בתחבולותיו סבובים בביס הוא ברוך

 ונקרא בשמו ונשלם בברית ונכנס אברהם
 של בסוד אותו הַרְטִע עליונה 'וה ,אברהם

 ,נמול והוא נשלם שהסוד כיון .מרוח מים
 ונקשר ,קדש זרע והיה יצחק ממנו יצא

 בכתו זה ועל ,ממים אש של בסוד למעלה
 ולא ,"אמת זרע להוכ שורק נטעתיך ואנכי"

  .האחר הצד באותו נקשר

á÷ éæç àú"ä510ïéáåáñ íøâ 511 ïéãáåòå 
 àìëå úåàé à÷ãë àìë ãáòîì ïéâá àîìòá

àùøùå àø÷òî à÷ôð512 áéø÷à àìéòìã 
ìàòîùé äéðî ÷ôð äéáâì íäøáà513 äåä àìã 

 àúúì åäéàã ïéâá äéðî ÷ôð ãë øéæâ íäøáà
îéé÷ úàá íéìúùà àìåá÷ øúáì àùéã÷ à" ä

íäøáà øæâúàå åéúåìåáçúá ïéáåáñ ááñ514 
äéîùá íéìúùàå úéøáá ìàòå515 éø÷àå 

íäøáà516äå  'äàìò517 íéîã àæøá äéì úøèòà 
çåøî31518 äéðî ÷ôð øæâúàå íéìúùà àæøã ïåéë 
÷çöé519 àìéòì øù÷úàå àùéã÷ àòøæ äåäå 

íéîî ùàã àæøá520 áéúë àã ìòå )àë á äéîøé (
 ÷øåù êéúòèð éëðàåúîà òøæ äìë521 àìå 

àøçà àøèñ àåääá øù÷úà  
 שתי ומבנותיו לוטמ יצאו ,בא וראה

וי שרא צד באותו ונקשרו נפרדות מותוא
  בבו ועל זה הקדוש ברוך הוא מס,להם

 ïéøú äéúðáîå äéðî å÷ôð èåì éæç àú
ïéîåà522ïùøôúî 523 àøèñ àåääá åøù÷úàå 

ïåì éæçúàã524á÷ àã ìòå "ááñî ä  
  íìòðä ùøãî  

  ïäéáàî  ".ןמאביה

                                                           

 ).אור יקר(בינה  510
 ).אור יקר(ק ההנהגה "היינו גלגול ו 511
 ).אור יקר( בכח השוכן עליהם חכמה וכתר 512
ולא היה אפשר לצאת אלא על ידי מי שיהיה קרוב אל הקדושה בלתי , הוא קליפה קרוב אל הקדושה 513

 ).אור יקר(זו שהיא קרובה אל הקדושה ' נימול מפני מציאות קלי
 ).אור יקר(ועאל בברית בתוך הקודשה הפנימית ביסוד ' נבדל מכל קלי 514
 ).ר יקראו(ת "שבת' שם בן ד 515
 ).אור יקר(מצד החסד  516
 ).הערת הזוהר(א "צו ע). אור יקר(בינה  517
עשר ) ט"א מ"פ(י "ס' עי). הערת הזוהר(א "לא ע). מ"מ(וזהו מים מרוח , א"שאברהם הוא חסד דז' פי 518

 חקק וחצב , מים מרוח,שלש) א"מי( ' וכו,שתים רוח מרוח) י"מ('  וכואחת רוח אלקים חיים, ספירות בלימה
ווין ' הוא ג' בכל הספירות ולא ניחא לי כי בסוד ה) אולי הגוברים(' מים ורוח הג. כ"ע, ב אותיות"כהן ב

  ).אור יקר(ט שהם מים ואש ורוח "א וי"ע ויב"שהם ויס
 ).אור יקר(לא היה אפשר לצאת ממנו מפני קדושתו ומעלתו אם לא ימול  519
 חקק וחצב בה כסא הכבוד ,ארבע אש ממים) ב"יא מ"פ(י "ס' עי). אור יקר(גבורה שאצילותה מחסד  520
 .ואופנים וחיות הקדש שרפים
 ).אור יקר(לא נולד עד שמל אברהם , ולזה כדי שלא יתדבק בו טומאה, אין פגם וחיצוני מתדבק בו 521
 ).א"ד(עמון ומואב  522
אור (והיה ראוי שיהיו אומה אחת ונבדלו לשתים כפי הרמז שבהם ' אחיות ואב א' עם היותם ב 523

 ).יקר
דתרין אכסדראין ) א"דף יג ע(בראשית ' ש בפ"כמ' פי). אור יקר(כפי יסודם באו בערוה מאב ובת  524

אלא בגין לאתקשרא באתרייהו , תחות גדפא שמאלא דשכינתא ומתפרשין לתרין אומין דאינון עמון ומואב
', ולם היו טבועים בקליה ושל שלמה ושל משיח כ"זל כי הנשמות של דהע"ש הארי"יובן במ, דאתחזי ליה

אבל , לא היתה הקליפה מניחתם לצאת מתוכה, כיון שהוא זווג של היתר, ואלמלא נזדווג לוט עם אשתו
ז נתבררו ויצאו "ועי, הוציאה אותם הקליפה באותו זווג המאוס, כיון שהוא זווג של איסור עם בנותיו

 ).מ"מ(לעולם 
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 הרע יצר אין מעולם ,יצחק רבי אמר
 ומתוך ,ושתיה באכילה אלא מתפתה
 מה בצדיק .באדם שולט אז היין שמחת
 ואינו ,"נפשו בעולש כלוא צדיק" ,בו כתוב

 אותו ,יהודה רבי שאמר .לעולם משתכר
 נזם" עליו קוראים ,ששותה חכם תלמיד

 שם שמחלל אלא ,עוד ולא ,"חזיר באף זהב
 ששון הנהו" ,מהו הרשעים מנהג .שמים

 בקר הרוג" ,באדם שולט אז היין ".ושמחה
 הוי" הכתוב אמר עליהם ,"' וגוצאן ושחוט

 לעורר כדי ."' וגוירדפו שכר בבוקר משכימי
 אלא מתעורר הרע יצר שאין ,הרע ליצר
 אביהן את ותשקין" שכתוב זהו .היין מתוך

  ".יין

ôúî òøä øöé ïéà íìåòî ÷çöé éáø øîà äú
 æà ïééä úçîù êåúîå äéúùå äìéëàá àìà

 äéá áéúë äî ÷éãöá íãàá èìåù)äë âé éìùî (
 íìåòì øëúùî åðéàå åùôð òáåùì ìëåà ÷éãö
 éåøîã ïðáøî àáøåö éàä äãåäé éáø øîàã

 äéìò àðéø÷)áë àé íù ( àìå øéæç óàá áäæ íæð
 åäî íéòùøä âäðî íéîù íù ììçîù àìà ãåò

)âé áë äéòùé ( äðäå èìåù æà ïééä äçîùå ïåùù
åâå ïàö èåçùå ø÷á âåøä íãàá ')å( øîà íäéìò

 áåúëä)àé ä íù ( øëù ø÷áá éîéëùî éåä
åâå åôåãøé ' òøä øöé ïéàù òøä øöéì øøåòì éãë

ää ïééä êåúî àìà øøåòúî" ã)âì èé úéùàøá (
ïéé ïäéáà úà ïé÷ùúå  

 ידע ולא" ,כתוב מה ,אבהו רבי אמר
 אינו הרע יצר ,לומרכ ,"ובקומה בשכבה
 ובקומה הזה בעולם בשכבה בה משגיח
 הגוף כח עם מתעורר אלא ,הבא לעולם

 רבי שאמר ,הזה בעולם תאותו דולעב
 ,בגיהנם הרשעים שנכנסים בשעה ,אבהו

 זהו ,בהן לראות הרע ליצר מכניסים
 של לצערה ,"ערהוצ בא ולוט" שכתוב
 הבריות את לנסות משם לו ויצא .גיהנם

 לוט ויעל" שכתוב זהו .רנושאמ כמו
  .גיהנם של מצערה ,"מצוער

 áéúë äî åäáà éáø øîà)äì íù ( òãé àìå
 çéâùî åðéà òøä øöé øîåìë äîå÷áå äáëùá
 àáä íìåòì äîå÷áå äæä íìåòá äáëùá äá
 íìåòá åúåàú ãåáòì óåâä çë íò øøåòúî àìà
 íéòùøä ïéñðëðù äòùá åäáà éáø øîàã äæä

öéì íéñéðëî íðäéâáää ïäá úåàøì òøä ø" ã
)âë íù ( íðäéâ ìù äøòöì äøòö àá èåìå)÷ôðå (
]÷éôðå[ ïøîà÷ãë àúééøáì àúåñðì ïîúî äéì 

ää" ã)ì íù (íðäéâ ìù äøòöî øòöî èåì ìòéå  

 משמע ,יצחק רבי אמר ".בהר וישב"
 מושבו שם שהוא מלמד ,"בהר" שכתוב
 שאין הר כמו חרב שהוא גוף .הר במקום

 שתי אלו ,"עמו בנתיו תיוש" .טובה בו
  כי" .שאמרנו הכחות

 øäá áùéå)íù ( òîùî ÷çöé éáø øîà
 øä íå÷îá åáùåî íù àåäù ãîìî øäá áéúëã
 éúùå àúåáéè äéá úéìã øäë áøç àåäù óåâ

áä åìà åîò åéúåðá 'éë ïøîàã úåçë  

  äøåú éøúñ  
 כל ואת הגדול הים את וסובבים

 זז ואחד אחד וכל ,הללו הטמאים הצדדים
 לוט ,למטה איה זו כדוגמא. למקומו )נזף(

 . סדוםאנשי עם דיורו םוֹש מאברהם נפרד
 ,באברהם נזכר הדין עליהם כשהתעורר

 השקוהו בנותיו ,מהם ונפרד משם לו ושלח
 נקראת אחת ,מותוא שתי ממנו והולידו יין

 בגלוי אחת ,עמון נקראת ואחת מואב
 עצה ,ם"מלכו דרגתו עמון .בכסוי ואחת

 ìëå åáàñî éøèñ ïéìà ìëìå àáø àîé ïøçñå
 ãç)óù] (óæð ãçå[ðååâë äéúëåãì  åäéà àã à

 äéøåéã éåùå íäøáàî ùøôúà èåì àúúì
 øëãà åäá àðéã øòúà ãë íåãñ éùðàá

]ì[øôúàå ïîúî äéì çìùå íäøáàé ïéé åäééðî ù
 ãç ïéîåà ïéøú åäá åãéìåàå äéúðá äéì åàé÷ùà
 ãçå àéìâúàá ãç áàåî éø÷à ãçå ïåîò éø÷à

àéñëúàá525àâøã ïåîò 526åëìî äéìéã " àèéò í

                                                           

הנקרא עמון היא כנגד ' ואחת כנגד המלכות והקלי אלו הם בחינת שתי קליפות אחת כנגד הבינה 525
 כי , ובקליפה נקראת עמון.אלהינו ובקדושה נקראת נועם' הבינה הנקראת נועם בסוד ויהי נועם ה

ה פרידה אחת טובה אני עתיד להוציא מעמון והיא " שאמר הקב,ל"ש רז" וזהו סוד מ.אותיותיהם שוות
 מצד הקדושה אשר היתה בתוך הקליפה ההיא לכן נקראת ה ולהיות,ה"נעמה העמונית אשת שלמה המלך ע

שער מאמרי  (שהיא הקדושה ולא קראוהו עמונה על שם הקליפה הנקראת עמון' נעמה על שם נעם ה
 ).י"רשב
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. בגלוי הכל ,ר"פעו דרגתו מואב ,ויבכס
 בן ,עמי בן אמרה אחת ,בנותיו וז כדוגמא

 הוא לכן ,הוא ממי אמרה ולא מעמי לי יש
 ,זה הוא מאב ,מואב אמרה זו .בכסוי היה

 הדבר ,ר"פעו דרגתו , לוהולדתי מאבא
  .בגלוי

àâøã áàåî àéñëúàãåòô äéìéã " àìë ø
 éîò ïá úøîà àã äéúðá àã àðååâë àéìâúàá
 ïéâá àåä ïàîî úøîà àìå éîòî éì úéà àøá
 áàî áàåî úøîà àã àéñëúàá äåä åäéà êë

åòô äéìéã àâøã äéì úãéìåà àáàî àðã àåä" ø
àéìâúàá äìî527  

 מכן לאחר ,המלך דוד אחז אלה ובשני
 ,המלך דוד ממנה ויצא רות באה ממואב

  מוןמע

ãåã ãéçà ïéìà ïéøúáå528 ïî øúáìã àëìî 
 ãåã äðî ÷ôðå úåø úúà áàåî]àëìî[ïåîò ïî   

  é÷/á  
  øäæ  

 שהכל בעולם גלגולים ומגלגל סבובים
  .במקומו הכל ויתקשר כראוי יעשה

 àìë ãéáòúéã àîìòá ïéìåâìâ ìâìâîå ïéáåáñ
äéøúàá àìë øù÷úéå úåàé à÷ãë  

 ברוך שהקדוש ללוט היה נאה ,בא וראה
 שתי ומאשתו )ומבנותיו( ממנו יוציא הוא
 להתקשר בשביל אלא ,הללו מותוהא

 ,יין מתוך ונעשו ,להם הראוי במקומם
 באותו במערה להם הזדמן היין ואותו
 שנאמר כמו ,שנעשו הסוד וזהו ,לילה

 נתבאר והרי ,"וישכר היין מן וישת"
  .ובארוה

èåìì äéì äåä úåàé éæç àú529á÷ã " ÷éôé ä
 äéðî)äéúðáîå (]äéúúàîå[ ïéìà ïéîåà ïéøú 

 åäééøúàá àøù÷úàì ïéâá àìà]éæçúàã [
)éæçúéã( àðéé àåääå àðéé åâî åãéáòúàå åäì 

 àæø àåä àãå àéìéì àéää àúøòîá ïåäì ïîãæà
øîà úàã äîë åãéáòúàã )àë è úéùàøá (

øëùéå ïééä ïî úùéå530äåî÷åàå øîúà àäå   
 םלה קראו הן ועמון מואב ,בא וראה

 הבכירה ,אמר יוסי רבי .מאב ,מואב ,שמות
 .הוא מאבא ,מואב אמרה ,צפהובח אמרה

 בן שמו ותקרא ,בן ילדה היא גם והצעירה
 ולא ,עמי בן ,עמי בן אמרה בצניעות .עמי

  .הוא ממי אמרה

 ïäîù ïåì ïàø÷ ïåðéà ïåîòå áàåî éæç àú
 áàåî>áàî< åôéöçá äøéëá øîà éñåé éáø 

àåä àáàî áàåî äøîà äãìé àéä íâ äøéòöäå 
 éîò ïá äøîà åòéðöá éîò ïá åîù àø÷úå ïá

øá)à(äåä ïàîî äøîà àìå éîò 531  
 ידע ולא" כתוב בהתחלה ,בא וראה

 ,ו"וא על ונקוד ,ו"בוא ,"ובקומה בשכבה
 באותו נמצא היה מלמעלה שסיוע משום

 áéúë àúéîã÷á éæç àú)äì èé úéùàøá (
àåá äîå÷áå äáëùá òãé àìå"àå ìò ãå÷ðå å" å

 àãáåò àåääá çëúùà äåä àìéòã àòåéñã ïéâá

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(א ”קעג ע 526
וכשנפרד . כי הוא הקליפה היונקת מאחוריים דזעיר, כבר נתבאר למעלה בענין לוט,  ענין בנות לוט527

רות , והנה הם. שנתערבו בחטאו של אדם הראשון, הוציא עמו שתי נשמות קדושות,  מעל אברהםלוט
. 'נועם ה, ויש בה אותיות. כנודע' הנקראת נועם ה, והנה נעמה היא מן בינה. ונעמה העמונית, המואביה

היא מן , ותאבל ר. כ נשמות"ולא היו כלולות בה כ, אין אחיזה גדולה אל הקליפה בה, ולהיותה מן בינה
, ולכן נאחזו בה הקליפות במאד מאד וכל הנשמות הקדושות של מלכות בית דוד, עלמא דאתגלייא, מלכות

ובה , עד שנתגיירה רות, ולא נתבררו משם, וכולם נתערבו בקליפות, כלם היו כלולות בה כנודע, עד המשיח
. א"והיא בגימטריא תרע, במלכותשהוא , י"ולכן רות היא בגימטריא מלוי של שם אדנ. היו כלולות כלם

הם רות , בנות לוט' והנה ב, נשארו אותיות המלוי בגימטריא רות, ה"וכשתסיר אותיותיו הפשוטות שהם ס
 ).פ וירא"שעה (ונעמה
 ).אור יקר(מפני שהיא במלכות ותחתיה מצולות ים  528
 שסודם גורם לכך ונפקו ומה גם בעון בואו על בנותיו אלא ודאי, היה ראוי לוט לכך, כלומר בתימה 529

 ).אור יקר(מגו יינא שהם כחות הרעים משמרי היין העליון 
וישת מן , דכתיב, וכמעט שטעה בהם,  באלו היכלות של קליפות נכנס נח לראותם.ב"ב רסז ע"ח' עי 530

 ).ב"א פל"עמק המלך ש (והם טמאו אותו וגילו את ערותו,  היינו שנדבק בהם,היין וישכר ויתגל
 .א"ג קפח ע"ח' עי 531
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 ,ממנו לצאת המשיח מלך שעתיד מעשה
 כתוב ובאחרת .ו"בוא כאן נשלם ולכן

 ממנה יצא שלא משום ,ו"וי רחס "ובקמה"
 כתוב זה ועל ,הזו האחרת כמו ה"לקב חלק

 מלא ו"בוא "ובקומה" הגדולה הזו באחרת
  . עליו ונקוד
  

ì àçéùî àëìî ïéîæãäéðî à÷ôð532 êë ïéâáå 
àåá àëä íéìúùà"å533 äî÷áå áéúë àøçàáå 

éå øñç"ïéâá å534á÷ì à÷ìåç äðéî ÷ôð àìã "ä535 
 àùéù÷ àøçà éàäá áéúë àã ìòå àøçà éàäë

àåá äîå÷áå" äìò ãå÷ðå àìî å  

 הקדוש שעתיד ידע לא ,אמר שמעון רבי
 ושלמה המלך דוד ממנה להעמיד הוא ברוך
 עוד .שיחהמ ומלך המלכים שאר וכל

 בטרם ותקם" ברות שכתוב כמו ,"ובקומה"
 היום ובאותו ."' וגורעהו את איש יכיר

  ,ודאי קימה לה היתה

á÷ ïéîæã òãé àì øîà ïåòîù éáø" àî÷åàì ä
ïéëìî øàù ìëå äîìùå àëìî ãåã äðéî536 

äîå÷áå åú àçéùî àëìîå537 úåøá áéúëã ) úåø
ãé â (åâå åäòø úà ùéà øéëé íøèá í÷úå '

åääáå àîåé à>éàãå äîé÷ äì äåä<  

  íìòðä ùøãî  
 נופלת וחרדה יראה ,"בצוער לשבת ירא

 שמצערין גיהנם צער שרואה בשעה עליו
 שרואה כיון .ידון ששם וחושב לרשעים

 בני לפתות והולך יוצא ,שם נדון שאינו
  .אחריו אדם

øòöá úáùì àøé) ì èé úéùàøá( äàøé 
éâ øòö äàåøù äòùá åéìò úìôåð äãøçå íðä

 äàåøù ïåéë ïåãé íùù áùåçå íéòùøì ïéøòöîù
 íãà éðá úåúôì êìåäå àöåé íù ïåãð åðéàù

åéøçà  
 בני את להזהיר דורש היה הונא כשרב

 השמרו ,בני ,להם אומר היה ,האדם
 ,הרע יצר זה ,ומיהו ,גיהנם של משליח
  .גיהנם של שליח שהוא

 íãà éðáì àøäæàì ùéøã äåä ãë àðåä áø
 øîà äåä]ìåä) [äéì( ìù àçéìùî øîúñà éðá 

 ìù çéìù àåäù òøä øöé åäæ àåä ïàîå íðäéâ
íðäéâ  

 לעלוקה" שכתוב זה מה ,אמר אבא רבי
 לוט בנות שתי אלו ,"הב הב בנות שתי

 áéúëã éàî øîà àáà éáø)åè ì éìùî (
éúù ä÷åìòìèåì úåðá éúù åìà áä áä úåðá 538 

                                                                                                                                                                                     

ואותה הנשמה הקדושה אינה יוצאה ממקומה אלא על ידי נקבה שהיא נשמה שנזרקה בעון אדם  532
 ). אור יקר(אלו ' הראשון בעמקי הקלי

מאותיות השם להורות על הקדושה ואם היה ראוי להיות בו ' פירוש שבכל מקום קדושה ניתוסף א 533
 ).א"נ(ח "ז. ו הרומז לקדושה"משם אות ואמלא וחסר רומז שאין שם קדושה וכאן נטל ' אות א
כ אמר וכל שאר מלכין "ב ותימה שאח"שלח לך קמג ע' פ' מכאן רמז שלא יצא משיח מנעמה ועי 534

גם זה טעות ושובש כי לאוקמא מינה קאי . א"ד' עי). א"ד(ע "ומלכא משיחא ומחפצי בה לא יצאו מלכין וצ
לכא משיחא בן נתן בן דוד ולא קאי אחפצי בה כמו על רות מהבכירה מנה דוד ושלמה ושאר מלכין ומ

לא ידע (ב "הרש. ב תמר ורות”מ ולקמן קפח ע"סה' ע וזה פשוט וע"שהבין איזה תלמיד טועה שהניח בצ
ס קשה דנעמה אשת שלמה "ב ותו איך נתפייס וס"ו כמבואר בהדיא בסימן י"שהמקשה הוא רבינו מהרח

תריץ יתיב באורך ותורף דבריו כי העיקר  ב"ז שם בי"נם הרמאמ. ורחבעם בנה והיא שלשלת שיצא המשיח
 ).א"נ(ן "מאי. ב"ונעמה לא סלקא בחושבנא כמו שאר נשי מלכי בית דוד עש ה"דהע

שלח קעג כי חפצה בה ההיא איתתא דנתן בו דוד והיא אימא דמלכא משיחא נמצא ' ש בפ"יובן במ 535
 הצעירה אלא מרות הבאה מן מואב בן הבכירה כי משיח לא יצא משלמה ונעמה אשתו הבאה מעמון בן

 ).אור יקר(שקדמה רות לנעמה ). זהר הרקיע(
 ).אור יקר(במלכא משיחא " ובקומה"כ "ואח, בגלות" שכבה"כ "ואח 536
כ לזה "שהיה ראוי שיהיה נקוד בשכבה ג, אמנם קשה, כ ובקומה"והשתא ניחא בשכבה קודם ואח 537

ועוד אתקם מינה כל הני מלכים ועוד , זעירא' ו, וא היסודאמר שהוא רומז לאתחבר עמיה בעוז שה
כ כתיב ותקם בטרם "שמעלתה אינה בשכבה אלא ובקומה בטהרה דכתיב ותשכב מרגלותיה עד הבקר ואח

 ).אור יקר(' כ ובקומה נקוד ו"ובג' וגו
קליפות שור ' ג, ל"ג וז"ע' ג ח"יהל אור חעוד בזה ' ועי) 'א ט"דז' ש נוק"פת(כלומר תאווני וכעסני  538

', ם ונחש וכו"מדות הכוללות הכל תאוני וכעסני שהן עשו וישמעאל ס' ושור וחמור הן ב' חמור כלב וכו
 רבי אמר: א"ז קסה ע"תיקו' עי. אומרות הב הבהבנות ה' בכנגד  וד שזה"ע' ב מ" יהל אור ח'וע, ל"עכ

וזבחת עליו ) שמות כ כא(ל דא אתמר שמעון ברי ועוד ברזא דקרבנין לבא איהו מזבח דביה דם דקרבנין וע
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 ונפש המתאוה נפש שהיא ,שאמרנו
 הרע יצר אחר הרודפת בגוף המשתתפת

  .לעולם

 úôúúùîä ùôðå äåàúîä ùôð àéäù ïøîàã
 íìåòì òøä øöé øçà úôãåøä óåâá  

 כי" בלוט כאן כתוב ,יהושע רבי אמר
 לעלוקה" שם וכתוב ,"בצוער לשבת ירא
 בגימטריא הוא א"יר ".הב הב בנות שתי

 אז ,הוא ירא אם ,יצחק רבי אמר .ה"עלוק
 כך אלא .הבריות את להטעות בא הוא למה
 מתירא ,הרע כשרואה ,הַלְוַע עושה כל דרך
 חושש ואינו לרשעתו חוזר ומיד ,שעה לפי

 דין שרואה בשעה ,הרע יצר כך .לכלום
 ,)לעשות( לחוץ שיוצא כיון .ירא ,ברשעים

  .כלום חושש אינו

 èåìá àëä áéúë òùåäé éáø øîà) úéùàøá
ì èé ( íúä áéúëå øòöá úáùì àøé éë)ì éìùî 

åè (øé áä áä úåðá éúù ä÷åìòì" àéøèîéâá à
÷åìò àåä" éàîì àåä àøé éà ÷çöé éáø øîà ä

 àúééøá éòèîì éúà]àìà[ äùåò ìë êøã êë 
 äòù éôì àøééúî òøä äàåøùë äìåòå øæåç ãéî
 êë íåìëì ùùåç åðéàå åúòùøì]òøä øöé [

)òùøä( ïåéë àøé íéòùøá ïéã äàåøù äòùá 
 àöåéù]õåçì[) úåùòì (íåìë ùùåç åðéà  

 ותאמר" שאמרו זה מה ,אמר אבא רבי
 זה מה ,"זקן אבינו הצעירה אל הבכירה

 ,זקן שנקרא הרע יצר זהו ".זקן אבינו"
 שנולד ,זקן שהוא ,"וכסיל זקן מלך" שנאמר

 אמר יהודה רבי אמר ,ששנינו. האדם עם
 אומרת המתאוה נפש אותה ,יוסי רבי

  דבקונ אחריו ףונרד זקן אבינו ,לאחרת

 áéúëã éàî øîà àáà éáø)àì èé úéùàøá (
 éàî ï÷æ åðéáà äøéòöä ìà äøéëáä øîàúå
 øîàðù ï÷æ àø÷ðù òøä øöé åäæ ï÷æ åðéáà

)âé ã úìä÷ ( íò ãìåðù ï÷æ àåäù ìéñëå ï÷æ êìî
 éñåé éáø øîà äãåäé éáø øîà ïðéðúã íãàä

øçàì úøîåà äåàúîä ùôð äúåàú ï÷æ åðéáà 
÷áãðå åéøçà óåãøð  

  äøåú éøúñ  
 שהיא הזו בעטרה המלך דוד התעטר

 את עליו ויתן" שכתוב ,דוד של לזרעו עדות
 ם"ממלכו היתה וזו ,"העדות ואת הנזר
 עטרת את ויקח" שכתוב ,עמון בני דרגת
 שכתוב ,הוא עמון בני דרגת מלכם". מלכם

 עדות היתה ומשם ,"דוד ראש על ותהי"
 ניב מן הוא מי נודע ובה ,לעולמים לבניו

 מן שאומרים ודאי ךולמל שראוי המלך דוד
 @,ביום שנולדאפילו ש ).הגוף( הוא דוד
 ,ראשו על עטרהאותו ב לולסב @ואה יכול

 ואבן זהב ככר משקל שהיה )הוא שהרי(
 לולסב יכול לא אחר אדם ובן ,היתה יקרה
 את עליו ויתן" ,ביואש שכתוב וזהו .אותה
  ".העדות ואת הנזר

àäá àëìî ãåã øèòúà éäéàã àøèò é
 áéúëã ãåãã àòøæì àúåãäñ)î"áé àé á ( ïúéå

 úåãòä úàå øæðä úà åéìò]úåä éàäå) [äåä àäå( 
 áéúëã ïåîò éðáã àâøã íåëìî ïî)ù"ì áé á (
 àâøã íëìî íëìî úøèò úà ç÷éå] àâøã éðáã

ïåîò) [ïåîòã( àåä )áéúëã] (áéúëå[)  á ìàåîù
ì áé (ãåã ùàø ìò éäúå539äñ äåä ïîúîå  àúåã

ïéîìòì éåðáì540 ïàî òãåîúùà äáå ]åäéàã [
)àäé( éàãå àëìîì éæçúàã ãåãã éåðá ïî 

 àåä ãåã ïî ïéøîàã)óåâä(ãéìéúà åìéôàã 32 
]á[åä ìéëé àîåéà ìáñîì >àøèò àéää< ìò 

 äéùéø)åäéà àäã (>úåäã< áäæ øëë ì÷ùî 
 úåä äø÷é ïáàå] ìéëé àì àøçà ùð øáå

                                                                                                                                                                                     

אם זכו אריה הוה נחית למיכל קרבנא ואי לא כלבא נחית ובאן אתר בכבד דתמן מרה גיהנם דאיהי עלוקה 
וכלבא בהון צווח הב הב ומרה איהי ' לעלוקה וכו) משלי ל טו(דאית לה תרי בנות הב הב כמה דאת אמר 

וונא דגיהנם דאתמר בה לעלוקה שתי בנות הב הב כגוונא גיהנם חרבא דמלאך המות דאית לה תרי פיות כג
  .ואחריתה מרה כלענה חדה כחרב פיות ) דמשלי ה(דא אתמר בחרבא 

 .  ַוִּיַּקח ֶאת ֲעֶטֶרת ַמְלָּכם ֵמַעל ֹראׁשֹו ּוִמְׁשָקָלּה ִּכַּכר ָזָהב ְוֶאֶבן ְיָקָרה ַוְּתִהי ַעל ֹראׁש ָּדִוד539
אלהי ישראל מלך ולכך עדות המלכות ' ו דהיינו אפים החיצונים הכענין ויאמר כל אשר נשמה באפ 540

 ).אור יקר(אפילו מאליו 
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àìáñîì541[åéá áéúëã àåä àãå  ùà) á íéëìî
áé àé (úåãòä úàå øæðä úà åéìò ïúéå  

 כח והם ,המלך דוד נאחז דרגות ובשתי
 שאם ,העמים שאר על להתחזק מלכותו

 להתגבר יכול לא ,שלהם בצד נכלל לא
 שאר של הדרגות )צבעיםה( כל עליהם
 ולהתחזק להתגבר בדוד כלולים העמים
  .עליהם

 ïéøúáå]ïéâøã[ïåðéàå àëìî ãåã ãéçàúà  
 àô÷åú]àô÷úúàì äéúåëìîã) [ àúåëìîã
àô÷úàì(ïéîò øàù ìò 542 ìéìëúà àì éàã 

 ïåäìã àøèñá]ã[ ìéëé àì]àô÷úúàì [
)àô÷úàì( ìë åäééìò )ïéðååâ (>ïéâøã< øàùã 

 àøáâúàì ãåãá äéá ïìéìë ïéîò]àô÷úúàìå [
)àô÷úàìå(åäééìò   

  )øòåöî èåì ìòéå)ì èé úéùàøá 543 מצוער לוט ויעל"
  àé÷/à  
  øäæ  

 על המת שם להקים עמה עזוב התחבר
 הללו המלכים כל ממנה והוקמו ,נחלתו

 ,"בשכבה ידע ולא" .ישראל של לוייהע וכל
 ,"קרוהב עד וימרגלות ותשכב" שכתוב

 יכיר }םובטר {ְּבֶטֶרם" שכתוב "ובקומה"
 נקוד "ובקומה" לכן ,"' וגורעהו את איש

  .ו"וא

 æòá äîò øáçúà] ìò úîä íù íé÷äì
çðåúì[ àéåìò ìëå ïéëìî éðä ìë äðî í÷úàå 

 äáëùá òãé àìå ìàøùéã)äì èé úéùàøá (
 áéúëã)ãé â úåø ( ø÷áä ãò åéúåìâøî áëùúå

 áéúëã äîå÷áå)íù (øèá í÷úååí544 ùéà øéëé 
åâå åäòø úà 'àå ãå÷ð äîå÷áå êë ïéâá"å  

 ,אברהם של ענותנותו אתבא וראה 
 אהו ברוך כשהקדוש ,להיבתח אפילו שהרי
 ממנו קשיב לא , בסדוםדין לעשות רצה

 וירא" שכתוב אחר )שהרי( ,לוט על רחמים
 ,"הכבשן רוכקיט הארץ רוקיט עלה והנה

 ה"לקב עליו אמר ולא לוט על קשיב לא
 ברוך הקדוש לו אמר לא ,כמו כן כאן .כלום
 שהקדוש יחשב לא שאברהם כדי ,דבר הוא
  . כלום מזכותו גרע הוא ברוך

éæç àú545ðúåðò  åìéôà àäã íäøáàã àúå
á÷ àòá ãë àúéîã÷á" íåãñá àðéã ãáòîì ä

 èåì ìò éîçø äéðî àòá àì)àäã (]åøúáì[ 
]ã[ áéúë)çë èé úéùàøá ( øåèé÷ äìò äðäå àøéå

 ïùáëä øåèé÷ë õøàä)å( èåìã äéìò òáú àì
á÷ì äéìò øîà àìå"á÷ éëä óåà íåìë ä" àì ä

á÷ã íäøáà áùçé àìã ïéâá éãî äéì øîà" ä
â íåìë äéúåëæî òø  

 בלבו החשיב לא שאברהם תאמר ואם
 ללכת נפשו מסר הרי ,לכלום לוט את
 מלכים חמשה עם מלחמהב לחםילה

 כי אברם וישמע" שנאמר כמו ,חזקים
 עליהם ויחלק" וכתוב, "' וגואחיו נשבה
 את וגם שוהרכ כל את וישב" וכתוב ,"לילה
 באהבה אבל ."' וגוהשיב שווורכ אחיו לוט

 וראה הוא ברוך הקדוש את שאהב
 לא ,כראוי כשרים אינם לוט של שמעשיו

 èåìì äéì áéùç äåä àì íäøáàã àîéú éàå
 àçâàì êäéîì äéùôð øñî àä íåìë äéáìá

úàã äîë ïéôé÷ú ïéëìî äùîçá àáø÷ øîà 
)íùãé ãé  (åâå åéçà äáùð éë íøáà òîùéå '

 áéúëå)åè íù ( áéúëå äìéì íäéìò ÷ìçéå) íù
æè ( åéçà èåì úà íâå ùåëøä ìë úà áùéå

åâå áéùä åùåëøå ' íéçøã àúåîéçøá ìáà

                                                                                                                                                                                     

,  שתשב בראשו כתר מלכות ולא הולמתו-שבקש להולמו ולא הולמתו : ב" עי סנהדרין כא"רש' עי 541
, לפי שהיה שרביט של זהב בתוך חללה מדופן לדופן ואינה מתיישב בראשו אלא למי שיש לו חריץ בראשו

 .ומי שאינו ראוי למלכות אינו הולמתו, שכל הראוי למלכות הולמתו, והיא עדות לבית דוד
ה כורת שרשם משם ולכך דוד "הקב' ולכך קודם איבוד הקלי, כל שרשי הנמצאות הם במלכות' פי 542

 ).אור יקר(שהוא מרכבה למלכות כולל הכל כדי להכניעם וכולם ינוקים ממנו ומשועבדים תחתיו 
  ).א"ד(רש הנעלם הוא ריש מד 543
ותשכב מרגלותיו עד הבקר ותקם בטרם : ילקוט רות רמז תרה ' עי). א"ד(ו נוספת "בטרום כתיב בוא 544

  .מלמד ששהתה שש שעות שוכבת מרגלותיו, בטרום כתיב, יכיר
 ).הערת הזוהר(א "קה ע 545
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 ברוך הקדוש יעזוב שבגללו אברהם רצה
 עליו קשיב לא ולכן ,משלו כלום הוא

  .בסוף ולא להיבתח לא רחמים

á÷ì"øùë àìã èåìã éåãáåò àîçå äà à÷ãë ï
á÷ ÷åáùé äéðéâáã íäøáà àòá àì úåàé" ä

 êë éðéâáå äéìéãî íåìë àì éîçø äéìò òáú àì
àôåñá àìå àúéîã÷á  

 כל ".הנגב ארצה אברהם משם ויסע"
  דרום לצד היו מסעותיו

 áâðä äöøà íäøáà íùî òñéå) ë úéùàøá
à (àîåøãã àøèñì ååä éåðìèî ìë  

  íìòðä ùøãî  
 ואיש" .שבעולם הרשעים כל כשאר בו

 בארץ צדיק איש אין ,"עלינו לבא בארץ אין
 רשעים הרבה .יצרו לע שליט איש ואין

 נעשה ,רשעים בלבדנו אנחנו אין ,בארץ
 היום שעד ,רשעים שהם הארץ כל כדרך
 אבינו את נשקה לכה" .הוא הארץ כל דרך
 ונרוה ונשתה נאכל ,הזה בעולם נשמח ,"יין
 ונשכבה" ,הרע ביצר ,באבינו ונדבק יין

 גם" ,ואומרת תעקצורוח הקודש ו ".עמו
  ."תעו ובשכר שגו ביין אלה

 íìåòáù íéòùøä ìë øàùë åá) èé úéùàøá
àì ( ÷éãö ùéà ïéà åðéìò àáì õøàá ïéà ùéàå

 íéòùø äáøä åøöé ìò èéìù ùéà ïéàå õøàá
 ìë êøãë äùòð ïéáééç àðãåçìá ïðà úéì õøàá
 õøàä ìë êøã íåéä ãòù íéáééç íäù õøàä

çîùð ïéé åðéáà úà ä÷ùð äëì àåä äæä íìåòá 
øîç äåøðå äúùðå ìëàð øöéá åðéáàá ÷áãðå 

 úøîåàå úçååö ùã÷ä çåøå åîò äáëùðå òøä
)æ çë äéòùé (åòú øëùáå åâù ïééá äìà íâ  

 ,כתוב מה בא וראה ,יהודה רבי אמר
 הרשעים דרך ".יין אביהן את נהותשקי"

 הרע ליצר לפנק ,היין אחרי לטעות
 שוכב ,בשכרותו שמח שהוא ועד .ולעוררו

 את ותשכב ההבכיר ותקם" ,מיד .מטתו על
 ומתאוה עמו מנתומז היא ,"אביה

 הרע ויצר ,רעים הרהורים בכל ומהרהרת
 בה משגיח ואינו בה ונדבק עמה מתחבר

 בשכבה" .ממנה הוא מה )זמן אותומ(
 "ובקומה" ,הזה בעולם "בשכבה" ,"ובקומה
 כשתתן הבא בעולם "בשכבה" .לבא לעתיד

 שכתוב ,"הדין ליום ובקומה" ,וחשבון דין
. "' וגויקיצו עפר אדמת מישני םורבי"

 ,הרע יצר בו משגיח אין מאלו ענין בשום
 כן ולאחר ,בו נדבקת והיא בה דבק אלא

 גדול הרהור שלאחר ,לאחרת מעוררת
 .בו ונדבקת האחרת באה ,הרע ביצר נדבק

  את ותשקין"

 áéúë äî éæç àú äãåäé éáø øîà) úéùàøá
âì èé ( íéòùøä êøã ïéé ïäéáà úà ïé÷ùúå

ì åøøåòìå òøä øöéì ÷ðôì ïééä éøçà úåòè]å[ ãò
 ãéî åúèî ìò áëåù åúåøëùá çîù àåäù)íù (

 úðîåæî àéä äéáà úà áëùúå äøéëáä í÷úå
 øöéå íéòø íéøåäøä ìëá úøäøäîå äåàúîå åîò

çéâùî åðéàå äá ÷áãðå äîò øáçúî òøä546 
äá33 äáëùá äîå÷áå äáëùá äðîî àåä äî 

áì ãéúòì äîå÷áå äæä íìåòá íìåòá äáëùá à
 ïéãä íåéì äîå÷áå ïåáùçå ïéã ïúúùë àáä

 áéúëã)á áé ìàéðã ( øôò úîãà éðùéî íéáøå
åâå åöé÷é ' øöé äá çéâùî ïéà åìàî ïéðò íåùá

 ïë øçàìå åá ú÷áãð àéäå äá ÷áã àìà òøä
øçàì úøøåòîúäù øçàì  ÷áãð ìåãâ øåäø

øä øöéáúà ïé÷ùúå åá ú÷áãðå úøçàä äàá ò  

  åú éøúñäø  
 בנות שתי לעלוקה" כתוב ".בהר וישב

 הרע יצר של בנות שתי אלו ,"הב הב
 .הגוף על לשלוט )כדי( אותו מעוררותה

 ואחת ,בגוף תמיד שמתרבה נפש היא אחת

 áéúë øäá áùéå)åè ì éìùî ( éúù ä÷åìòì
øöéã úåðá éúù ïéìà áä áä úåðá ïåðéàã òøä 

 äéì ïéøòúî)ïéâá ( éäéà àãç àôåâá àèìùì
úàéáøúàã ùôð547 éäéà àãçå àôåâá øéãú 

                                                           

  ).א"נ(מ "א. ל ותיבות מהו ממנו נמחק"כצ' משגיח בה זהו ולא ידע כו 546
אמנם הם כחות בחומר שיצר הרע הוא מזדווג עמהן , ו"נפשות נפש המשכלת ח' מאלו הב' אאין  547

זוהי הנמצאת אפילו בבהמות שמתאבת העידון דהיינו , הוא נפש דאתרביאת' והאאא. להמציא תחבולותיו
ועל זה אמר . ובכל הדברים הנכנסים אל הגוף היוצאים ממנו, עדוני הגוף במאכל ובמשתה ובתשמיש

הוא [היא הנפש החושקת התאוות והם מותר על הבהמה ', והב. רביאת תדיר בגופא מיום הוולדהדאת
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 של( רעות לתאוות שכוספת נפש היא
 של הרעים הכסופים ובכל ,)הזה העולם
 )ואחרת( וזו ,ה"הבכיר זוהי .הזה העולם
 אלא תמיד מתחבר לא רעה ויצר. ה"הצעיר
 וכדי ,אדם בני לפתות כדי אלה בשתי

 אותם להאביד )להוביל( לו שיאמינו
 כמו .אותו ויעבדו המות צייח למקום
 ללסטים ,"כבדו חץ יפלח עד" שנאמר

 ומסתירים) וכמינו( ,בהרים שמקפחים
 ויודעים ,בהרים מפחיד במקום עצמם
 מללכת עצמם שומרים אדם בני שהרי

 מהם בוחרים ,עושים מה .ללוה למקומות
 שיודע אותו , מכולםחדה שלשונו אותו

 ויושב מביניהם ויוצא ,אדם בני לפתות
 .שם עוברים העולם בני שכל ישרה בדרך
  .עמם להתחבר מתחיל ,אליהם שמגיע כיון

 ïéúáåàéúá úôéñëã ùôð]ïéùéá[) àîìò éàäã (
]å[ éäéà àã àîìò éàäã ïéùéá ïéôåñë ìëá

øéëá" ä)àãå( ]àøçàå[øéòö éäéà "äöéå ä" àì ø
 äàúôì ïéâá ïéìà ïéøúá àìà øéãú øáçúà

àãáåàì äéì ïåðîäéã ïéâáå àùð éðáì54834 åäì 
 øîà úàã äîë äéì ïåçìôéå àúåîã ïéøéâ øúàì

)âë æ íù ( íéèñìì åãáë õç çìôé ãò) ïàîø
íéçôåðéîëå àéøåèá (] éçô÷îã åøéîèå àéøåèá[ 

 éðá àäã ïéòãéå àéøåèã ìéçã øúàá åäééîøâ
 äî éúëåã ïåðéàá êäéîì åäééîøâ ïøîèúà àùð

 àåää åäééðî åøéøá éãáò]ã[ìá àãéãçéäéðù549 
ä àìëî ÷åôéå àùð éðá éúôîì òãéã àåä

 àîìò éðá ìëã øùéî çøåàá áéúéå åäééðéáî
 àøáçúàì éøù åäééáâì àèîã ïåéë ïîú ïéøáò

ïîú  
  àé÷/á  
  øäæ  

 בחכמה שהרי משום ,אחר מלצד יותר
  .בדרום להדבק עשה

 ãáò àúîëçá àäã ïéâá àøçà àøèñî øéúé
àîåøãá à÷áãúàì  

 יתואח אשתו שרה אל אברהם ויאמר"
 על ךולסמצריך לא  אדם )כיון( , שנינו".איה

 נס מרחיש הוא ברוך הקדוש ואם ,הנס
 בפעם נס על תמיד ךולסמ לו אין ,לאדם
. נס מתרחש ושעה שעה בכל לא כי ,אחרת

 שהנזק למקום עצמו את אדם יכניס ואם
 שעשה זכותו כל פקעה הרי ,לעין מצוי

 מכל קטנתי" שנאמר כמו ,ובארוה ,בתחלה
 כיון ,ואברהם ."' וגוהאמת ומכל החסדים

 כעת ,אחת פעם צוליונ ממצרים שעלה
 ואמר כבתחלה בצער עצמו את הכניס למה
 על סמך לא אברהם אלא. איה תיואח

 àéä éúåçà åúùà äøù ìà íäøáà øîàéå
)á ë úéùàøá ( ïðéðú] ùð øáì äéì éòáéì àì

éàå àñéð ìò àëîñì[ )ïåéëã (á÷" àñéð ùéçøà ä
 àëîñì äéì úéà àì ùð øáì)øéãú (àñéð ìò550 

]àøçà àðîæ[ àúòùå àúòù ìëá åàìã ïéâá 
éîøâ ùð øá ìåòéé éàå àñéð ùéçøúà øúàá ä

 çëúùà à÷æðã]àðéòì[ )ã( äéúåëæ ìë ò÷ô àä
 øîà úàã äîë äåî÷åàå àúéîã÷á ãáòã

)àé áì úéùàøá ( ìëîå íéãñçä ìëî éúðåè÷
åâå úîàä ' íéøöîî ÷éìñã ïåéë íäøáàå

 äéîøâ ìéòà éàîà àúùä àãç àðîæ áéæúùàå

                                                                                                                                                                                     

כגון עליות מרווחים והמלבושים הנאים והנשים , ]אבן שלמה פרקים ב וג' עי" חמדה"א "מכונה בדברי הגר
דהאי עלמא הינוו רישין כיסופין , ועניינים כאלו שהם באות לאדם אחר גדולו, היפות והשררות והכבוד
אמנם יצר הרע על ידי שתיהן מתגבר על האדם להחטיאו . נפשות אלו אשר בו' והם טבע בחומר מצד ב

ומאלו נמשך הכל ואלו אדרבה , כי אין עבירה מעבירות שבתורה שלא תהיה תלוי באלו, בכל מיני יצר הרע
 .)אור יקר" (מתערין ליה לשלטאה"ש "וז, מעוררת יצר הרע ומגרין אותו עליו

  ).א"נ(ב "הרש. פירוש להוליכם למקום חצים ומות 548
 ).אור יקר] (תאוה וחמדה[אלו ' יצר הרע על ידי ב 549
גדולות הם על פי . עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר): איוב ט י(אדרת אליהו ' עי 550
מספר שייך בדברים כי , לכן אמר בגדולות חקר ובנפלאות מספר, נפלאות הם מה אשר חוץ לטבע, הטבע

אבל , רק לפרקים מועטים', כי הנסים אשר חוץ לטבע לאו בכל שעתא ושעתא אתרחיש כו, נפרדים
 .כי הוא דבר הנוהג בתמידות, בגדולות כתיב חקר
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 תמיד השכינה את שראה ,כלום עצמו
 ומשום .משם זזה ולא שרה של במדורה
 אחותי ואמר אברהם סמך ,שם שהיתה

 אחותי לחכמה אמר" שכתוב כמו ,איה
  ).את (איה אחותי אמר ולכן ,"את

àúéîã÷ë àøòöá551 àìà àéä éúåçà øîàå 
íåìë äéîøâ ìò êéîñ àì íäøáà552çå  àî

øåéãá øéãú àúðéëùéäøùã ä553 éãòà àìå 
åäã ïéâáå ïîúîä øîàå íäøáà êéîñà ïîú 

 áéúëã äîë àéä éúåçà)ã æ éìùî ( øåîà
úà éúåçà øîà êë ïéâáå úà éúåçà äîëçì35  

 וכי ."' וגואבימלך אל אלהים ויבא"
 כמו ,רשעים אל בא הוא ברוך הקדוש
 ויבא" ,"בלעם אל אלהים ויבא" שכתוב
 השליח נהוממ אותו אלא ".לבן לא אלהים

 , שכולםמשום היה עליהם פקדמוש
 ,הזה השם נוטלים ,שליחות כשעושים

 אלהים ויבא" זה ועל ,באים הם הדין מצדו
 הנך לו ויאמר הלילה בחלום אבימלך אל
  ."' וגולקחת אשר האשה על מת

éäìà àáéå"åâå êìîéáà ìà í ')â ë úéùàøá (
á÷ éëå"òéùøã åäééáâì àúà ä áéúëã äîë àé

)ë áë øáãîá (éäìà àáéå" íòìá ìà í
)ãë àì úéùàøá (éäìà àáéå" àìà ïáì ìà í

 ïéâá äåä åäééìò àã÷ôúàã àçéìù àðîî àåää
àã àîù éìèð àúåçéìù éãáò ãë åäìëã554 
éäìà àáéå àã ìòå ïééúà à÷ àðéãã àøèñîå" í

 ìò úî êðä åì øîàéå äìéìä íåìçá êìîéáà ìà
å úç÷ì øùà äùàäåâ'  

 אמת שפת" ,ואמר פתח שמעון רבי
 ,אברהם זה ,"לעד תכון אמת שפת" ."'וגו

 .באמת היו ובסוף בהתחלה דבריו שכל
 .אבימלך זה ,"שקר לשון ארגיעה ועד"

 שרה אל אברהם ויאמר" ,נאמר באברהם
ה שאמר בהתחל זה ,"איה אחותי אשתו

 אחותי שרהמשום השכינה שהיתה עמה ש
  ,מהל .הבחכמ עשה ואברהם ,היא

555 øîàå çúô ïåòîù éáø)èé áé éìùî ( úôù
 úîà]åâå 'úîà úôù[ ìëã íäøáà àã ãòì ïåëú 

úîàá ååä àôåñáå àúéîã÷á éåìî556 ãòå 
ù ïåùì äòéâøà íäøáà êìîéáà àã ø÷

øîà55736 éúåçà åúùà äøù ìà íäøáà øîàéå 
 úåäã àúðéëù ïéâá øîàã àúéîã÷á àã àéä

úîëçá íäøáàå àéä éúåçà äøùã äîò à
ãáò558àîòè éàî   

                                                                                                                                                                                     

כ למה עזב דרך "א, אבל באומרו אשתי לא נסה, כי באומרו אחותי היא נסה פעם אחרת ונלקחה 551
 ).אור יקר(הספק ולקח דרך ודאי 

אמנם בזכות אשתו סמך , ולא ינצל, ולזה לא רצה להכניס עצמו בספק לומר אשתי שמא יהרגוהו 552
 ).אור יקר(' משום דחמא שכינתא וכו

פתח רבי שמעון ואמר דמיכין דחברון קומו ויהיו חיי שרה ' ויהיו חיי שרה וגו): ב"מה ע(ח "תז' עי 553
להים את האדם בצלמו הכי צדקת דא אתבריאת מאן שרה הכא דא שכינתא בגין דלתתא בצדיק ויברא א

ל בגין דלתתא בצדיק באדם הגשמי הצדיק הזכר נברא בצלם דכורא כן "ר: א"בהגר. בדיוקנה דשכינתא
 .צדקת נבראת בצלם נוקבא שכינה

ועוד שהם נקראים על שם שורשם שהם נקראים על שם שורשם שהם , זה שם המלכות המשלחת 554
שאינם נוטלים שם קדוש אלא כד עבדי שליחות להיות כח ' הא:  צריכיושתי הטעמים, משורש הדין

ואינם נוטלים שם אחר מכל שמות הקדש אלא שם זה שהוא שם משותף לכל הכחות , המשלח בשליח
 ).אור יקר(

  ).ו"לש(א "ויקרא ח ע' עי 555
ותי בקדמיתא כשאמר אח, ועם היות שיראה בעיניך שאמר אחותי ראוי שנדרוש שבאמת אמר כן 556

 ).א"ג סי"אור יקר ש(' סתם בסיפא כשאמר וגם אמנה אחותי בת אבי וכו
שהיא באומרו וגם אמנה אחותי היינו ממשות ומהות ' כי בפעם הב', כלומר אין פעם זאת כפעם ב 557

אברהם אמר הענין הוא אמירה ממש שהיה אומר אברהם ' אמנם בפעם א. קורבת השכינה למדתו כדמסיק
, ש ויאמר אברהם אל שרה אחותי היא דא בקדמיתא"וז. ובה אליו תמיד כדמסיקלתועלתה להיותה קר

ש דאמר בגין שכינתא דהות עם שרה ולא שיהיו דברים "ואומרו אל שרה ירצה אל השכינה שעם שרה וז
על השכינה אלא הן דברים המועילים ' אלו כעין תפלה סתם אל הייחוד עמה כמו שיאמר אחד ממנו וכו

 ).אור יקר(קרוב אל הדבר קלה שבסיבות יספיקו מחמת סבה כי ה
 ).אור יקר(להיות לו קורבה אליה מסבה אחרת  558
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  íìòðä ùøãî  
 הרע ליצר לעורר כן כמו ".יין אביהן
 ,לעשות הרעות תשלום ואזי ,בו ונדבקת

 שכתוב זהו .הרע מיצר שתיהן ומתעברות
  ".מאביהן לוט בנות שתי נהותהרי"

 ú÷áãðå òøä øöéì øøåòì ïë åîë ïéé ïäéáà
 úåøáòúîå úåùòì úåòøä íåìùú éæàå åá

ãä òøä øöéî ïäéúù áéúëã àåä à) èé úéùàøá
åì (ïäéáàî èåì úåðá éúù ïéøäúå559  

 יולדת זו ,מעשיהן עלולפ שיצא עד
 של דרכם וכן .רשעתה יולדת וזו ,רשעתה
 שהורג עד ,הרע יצר עם זה בענין רשעים
 ואחר ,שם ומכניסו לגיהנם ומוליכו לאדם

 ומי .אדם לבני לפתותגם  משם עולה כך
  .עמו מתחבר וואינ ממנו צולינ ,בו שמכיר

 åæå äúòùø úãìåé åæ ïäéùòî ìòåôì àöéù ãò
 äæ ïéðòá íéòùø ìù íëøã ïëå äúòùø úãìåé
 íðäéâì åëéìåîå íãàì âøåäù ãò òøä øöé íò
 éðáì úåúôì íùî äìåò êë øçàå íù åñéðëîå
 åðéàå åðîî ìåöð åá øéëîù éîå ïë åîë íãà

 åîò øáçúî  
 ,דומה הדבר למה משל ,יצחק רבי אמר

 לולגז בדרכים אורבים שהיו לסטים לכת
 אחד מהם ומפרישים ,אדם לבני גוולהר

 מה .רך ולשונו ,אדם לבני להסית שיודע
 כעבד ונעשה ,לקבלם והולך מקדים ,עושה

 הטפשיםבו  שמאמינים עד ,לפניהם
 ,עמו ושמחים ובשיחתו באהבתו ובוטחים
 הדרך באותו דבריו בחלק ומוליכם

 ,לשם עמהם יעשמג כיון .שם שהלסטים
 ביד שנותנם לאחר  בםשהורג הראשון הוא

 והם .ממונם ולקחת להרגם הלסטים
 ךוולר לו שהקשבנו אוי ,ואומרים יםעקצו

  .לשונו

 úëì äîåã øáãä äîì ìùî ÷çöé éáø øîà
 éðáì âåøäìå ìåæâì íéëøãá íéáøåà åéäù íéèñì
 éðáì úéñäì òãåéù ãçà íäî íéùéøôîå íãà

 äî êø åðåùìå íãà íìá÷ì êìåäå íéã÷î ãéáò
 íéùôèä íéðéîàîù ãò íäéðôì ãáòë äùòðå
 åîò íéçîùå åúçéùáå åúáäàá íéçèåáå åá
 íéèñìäù êøãä åúåàá åéøáã ÷ìçá íëéìåîå
 âøåäù ïåùàøä àåä íùì íäîò òéâîù ïåéë íù
 úç÷ìå íâøäì íéèñìä ãéá íðúåðù øçàì íá
ïéãì àðúéöàã éåå ïéøîàå ïéçååö ïåðéàå íðåîî 

 äéðùéìã àëéëøìå  
 ויוצא משם עולה ,אלה שהרגו לאחר

 מה הפקחים .כמתחלה אדם בני לפתות
 לקראתם יוצא זה כשרואים עושים הם

 את צודה שהוא בו מכירין ,להם ומפתה
 בדרך והולכים ,אותו והורגים ,נפשם
 מכת יוצא ,הרע יצר הוא כך. אחרת

 אדם בני לקבל מגיהנם עולה ,הלסטים
 זהו .דבריו מתק בחלק םאות ולפתות
 ,"' וגובהר וישב מצוער לוט ויעל" שכתוב

 ,עושה מה .אדם לבני בולאר לסטים כמו
 בו מאמינים והטפשים ,לפניהם עובר

 להם ועובד לפתותם הולך שהוא באהבתו
 ,אסורות יפות נשים להם שנותן ,כעבד
 לוע מהם מפרק ,להרע אדם בני להם נותן

 úåúôì àöåéå íùî äìåò äìà åâøäù øçàì
 íéùåò íä äî íéç÷ôä äìçúîë íãà éðáì
 íäì äúôîå íúàø÷ì àöåé äæì íéàåøùë
 åúåà íéâøåäå íùôð úà äãåö àåäù åá ïéøéëî
 àöåé òøä øöé àåä êë úøçà êøãá íéëìåäå
 àùð éðáã àìá÷ì íðäéâî äìåò íéèñìä úëî

ä àãä åéøáã ÷úî ÷ìçá íäì úåúôìå àå
 áéúëã)ì èé úéùàøá ( áùéå øòåöî èåì ìòéå
åâå øäá ' äî íãà éðáì áåøàì íéèñì åîë

]øáåò äùåò) [øáò äùò( íäéðôì ]å[ íéùôèä
 íúåúôì êìåä àåäù åúáäàá åá íéðéîàî
 úåôé íéùð íäì ïúåðù ãáòë íäì ãáåòå

                                                           

שהם , א שתי בנות לאה ורחל"כשם שיש לז. א"אחוריים דז, ה"כי הוא אחוריים דמ, ה"מ' ט בגי" לו559
'  ונעשות לו ב,יש לו שתי בנות, כ ללוט שהוא האחור"כן ג, בנותיו שיוצאים ממנו ונעשות לו לנשים כנודע

) ט"י' משלי ג(כענין , שהיא מאב, ב"ורחל מוא, שהיא נעם העליון, ון הוא נגד לאה"כי עמ, וידוע הוא. נשים
, והבכירה אמרה מאב בפירוש, משום שהיא עלמא דאתכסיא, כ הצעירה הסתירה"וע, בחכמה יסד ארץ' ה

רהם הלך לו ב מפני שלוט כשנפרד מאכוונת בנות לוט. )ספר הליקוטים וירא יט (שהיא עלמא דאתגלייא
ערים כי הנוקבא ' כתיב לכן הם ה' ד כי חסר ו"ס סדם עולה ק"אצל המלכים שמתו אצל הנוקבא שלהם וז

ך שהם דיני "ר שהן מנצפ"וזהו ארבעה מלכים את החמשה וזהו ערים כי עיר עולה פ' והיא ה' היא ד
ש וישב בהר כי לעולם הרים הם בחינת "מלכים וזהנוקבא ואחר הפיכת סדום חזר לו לוט אצל הזכרים שב

 ).לקוטי תורה וירא (ר"אותיות הרי ה' וה' אלקים כנודע אחור אלהים עולה ר
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íäî ÷øôî òøäì íãà éðá íäì ïúåð úåøåñà   יםהטפש .שמים מלכות לווע תורה
ùôèä íéîù úåëìî ìåòå äøåú ìåòíé  

  áé÷/à  
  øäæ  

 אמר ,הימין מצד הוא שאברהם משום
אחותי " שנאמר כמו וסוד ,אחותי היא

 קרא אברהם זה ועל ,"תמתי יונתי רעיתי
 ולא ,עמה שנדבק משום ,אחותי תמיד לה

 ,כתוב מה לבסוף. לעולמים מזה זה יזוזו
 בת לא אך איה אבי בת אחותי אמנה וגם"

 השכינה משום הכל אלא ,היה כך וכי ".אמי
 רואמ" שכתוב ,בהתחלה אחותי היא אמר

 ".אמנה וגם" כך אחר ".את אחותי לחכמה
 שאמר מה על להוסיף ,"וגם" זה מה

 של הבת ,"איה אבי בת" , אחותילהיבתח
 אחותי נקראת ולכן ,העליונה החכמה
 מהמקום ," לא בת אמיאך" .חכמה ונקראת

 זה ועל .העליון וםתיסשל ראשית הכל ה
 שכתוב ,וחביבות באחוה ,"לאשה לי ותהי"
  .חכמה של סוד והכל ,"תחבקני וימינו"

 àøèñî íäøáàã ïéâá)ã(àðéîé560 øîà åäéà 
àéä éúåçà561 øîà úàã äîë àæøå )á ä øéù (

éúåçà562 íäøáà àã ìòå éúîú éúðåé éúéòø 
éúåçà øéãú äì àø÷563 äãäá ÷áãúàã ïéâá 

ïåãòúé àìå564 áéúë äî óåñì ïéîìòì àã ïî àã 
)àøááé ë úéù ( àéä éáà úá éúåçà äðîà íâå

 ïéâá àìë àìà äåä éëä éëå éîà úá àì êà
 áéúëã àúéîã÷á àéä éúåçà øîà÷ àúðéëù

)ã æ éìùî ( íâå øúáìå úà éúåçà äîëçì øåîà
 øîà÷ã äî ìò àôñåúàì íâå éàî äðîà
 äîëçã äéúøá àéä éáà úá éúåçà àúéîã÷á

äàìò565ç éø÷úàå éúåçà éø÷úà êë ïéâáå  äîë
éîà úá àì êà37566 àìëã àúåøéùã øúàî 

äàìò àîéúñ567 äåçàá äùàì éì éäúå àã ìòå 
 áéúëã àúåáéáçá)ùøéå á  ( éð÷áçú åðéîéå

åäéà àúîëçã àæø àìëå  
 כך למצרים כשירדו בהתחלה ,בא וראה

 לה וקרא ,האמונה בתוך להדבק כדי אמר
 הדרגות אותם לתוך יטעו שלא כדי אחותי
 תזוז שלא כדי ,ותי אחכאן אף .שבחוץ

 åúçð ãë àúéîã÷á éæç àú éëä íéøöîì
 äì àø÷å àúåðîéäî åâá à÷áãúàì ïéâá øîà÷
 óåà øáìã ïéâøã ïåðéà åâ ïåòèé àìã ïéâá éúåçà

                                                           

ונצח מצד החסד הדבקה , חכמה מצד החסד הדבקה למעלה, כלומר הוא חסד הכולל צד הימין 560
 )אור יקר(כי חסד קושרת ואוחזת חכמה ונצח , למטה
אמנם מצד שורש מציאותם . בנים או בחינת עבדים' בחינות או בחי' אחד מבישראל הינם תמיד ב 561

כללים (אחים ' ק יש בהם בהעלם כח להעלות את עצמם להכלל עם האצילות ולהיות בבחי"הראשון בא
 ).ג"ב צה ע"ח

והיינו חכמת אברהם כי קרא אותה שם שהיא חשקה , זה ירצה אל דבקוה ואחזיתה בימין כדמסיק 562
כי , והיינו חכמת אברהם וראיה לזה היותה נקראת אחות מצד הימין. ידבק תדיר בימין כדמסיקותאותה ל

ספירות מצד החסד אחותי ומצד הגבורה ' שמות מצד ד' ד, הדוד קורא אותה אחותי רעיתי יונתי תמתי
 ).אור יקר(' רעיתי וכו

תו קורא בתמידות ממש וזה היה רומז בהיו, היה שם השכינה שעם שרה אשתו אחותי  תמיד בפיו563
ודבר זה בסגולה היה גורם לו בגין דיתדבק , דבקה עמי שאני הימין, ואמר אחותי כלומר, לשרה אחותי

וכיון שהוא גורם יחודה אף היא תשוב דבקותה , בהדה כי ודאי מדרך השכינה לרדוף אחר הדבקות בימין
 ).אור יקר(יתבטל לעולם להורות על דבקות שלא ' עמו כמשפטה עם הצדיקים המייחדים וכו

 )הערת הזוהר( ויקרא קב 564
היא אחות אל החסד , כ חכמה"א ירצה באותה בחינה אשר למלכות בחכמה ושם נקראת היא ג"הי 565

החסד הוא ' פי). אור יקר(כי משם עיקרה ואצילותה ושם מציאות המלכות  להיות מציאות החסד בחכמה
ם נתגלה יסוד אבא בלי מסך יסוד אימא ומשם נתקנת ומלכות גם היא מהחזה ולמטה שש, ענף החכמה
י אבא ולכך "ל כמו שאני ענף החכמה שהוא אבא גם היא נתקנת ע"ר', ס אבא יסד ברתא וכו"המלכות וז

 ).מ"מ(נקראת אחותי בת אבי ואמר אך לא בת אמי לבד אלא שגם אבי מייסד אותה 
 ).א"נ(ח "ז. ת אינו מושג אלא הוא סתוםג שמשם ראשית גילוי האצילו" והיינו בת אבי חכמה ואע566
וראשית , וראשית לשאלה בבינה, ולפי שיש ראשית לגילוי בחכמה, ראש לכל האצילות, הוא הכתר 567

 ).אור יקר(לזה אמר שרותא דכולא ראשית לכל ראשית עילאה סתימאה , לשאלה בחסד
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 וכל אבימלך שהרי .כראוי האמונה מתוך
 עבודה אחר הולכים היו הארץ יושבי אותם

 נכנסלכן ו ,האמונה בתוך נדבק והוא ,זרה
 נפרדת לא האחות מה , אחותיואמר לשם

 אשה שהרי .כאן אף ,לעולמים האח מן
 ,נפרדת לא אחות אבל ,פרדילה יכולה
 דלהפר יכולים לא אחים שני שהרי

 אמר ולכן. עולמים ולעולמי לעולמים
 היו כולם שהרי , אחותי היאאברהם
 ומזלות הכוכבים אורות בתוך להוטים
 בתוך דבק היה ואברהם ,אותם ועובדים
 נפרד שלא ,אחותי ואמר ,האמונה

 ,"הבתולה תווולאח" לדבר וסימן .לעולמים
  .בו שרוי שאברהם המקום לכהן שנאמר

òúà àìã ïéâá éúåçà àëäã é]î[ àúåðîéäî åâ
 àòøà éáúé ïåðéà ìëå êìîéáà àäã úåàé à÷ãë
 åâ ÷áãúà åäéàå äàøëåð àðçìåô øúá éìæà ååä

 éúåçà øîàå ïîúì ìàò êë ïéâáå àúåðîéäî äî
 àäã àëä óåà ïéîìòì àçàî ùøôúà àì úåçà
 àì úåçà ìáà àùøôúàì úìéëé àúúà
 àùøôúàì ïéìëé àì ïéçà ïéøú àäã ùøôúà
 íäøáà øîà êë ïéâáå ïéîìò éîìòìå ïéîìòì

ïéèåäì ååä ïåäìë àäã àéä éúåçà568 éøäè åâ 
 åâ ÷áãúî äåä íäøáàå ïåì éçìôå éìæîå àéáëë

úð àìã éúåçà øîàå àúåðîéäî ïéîìòì ùøô
 êéðîéñå)â àë àø÷éå ( øîúàã äìåúáä åúåçàìå

äéá àéøù íäøáàã àøúà ïäëì  
 דותעב תווא תירא אלהיך 'ה את" כתוב

 הזה הפסוק ".תשבע ובשמו תדבק ובו
 תירא אלהיך 'לה , בא וראהאבל .בארוהו

  את" כתוב אלא ,כתוב לא

 áéúë)ë é íéøáã (åäé úà"ìà ää àøéú êé
 åáå ãåáòú åúåà àø÷ éàä òáùú åîùáå ÷áãú

åäéì éæç àú ìáà äåî÷åà"ìà ää àì àøéú êé
áéúë569úà àìà   

  íìòðä ùøãî  
 שהולך עד ,באהבתו בוטחים ,כך רואים

 ,שם שהלסטים דרך באותו ומוליכם עמהם
 ימין לנטות דרך אין אשר גיהנם בדרך

 הוא ,לשם עמהם שמגיע כיון .ושמאל
 ךמלא להם ונעשה ,ם להשהורג הראשון

 להם ומורידים ,לגיהנם ומכניסן המות
 אוי ,ואומרים יםעקצו והם ,חבלה מלאכי

 כןמ לאחר. להם מועיל ולא ,לזה שהקשבנו
 .אדם לבני לפתות ויוצא משם עולה

 ,אותו מכירים ,אותו כשרואים הפקחים
 ,עליו ששולטים עד עליו ומתגברים

 אחרת דרך ולוקחים הדרך מזה וסוטים
  .ממנו להנצל

 íéàåø íäîò êìåäù ãò åúáäàá íéçèåá êë
 êøãá íù íéèñìäù êøãä åúåàá íëéìåîå
 ïåéë ìàîùå ïéîé úåèðì êøã ïéà øùà íðäéâ
 íäì âøåäù ïåùàøä àåä íùì íäîò òéâîù
 íðäéâì ïñéðëîå úåîä êàìî íäì äùòðå
 ïéøîàå ïéçååö ïåðéàå äìáç éëàìî ïåäì ïéãéøåîå

ïåì àéðäî àìå ïéãì àðúéöàã éåå àì äìåò ïë øç
 ïéàåøùë ïéç÷ôä íãà éðáì úåúôì àöåéå íùî
 ïéèìåùù ãò åéìò íéøáâúîå åúåà íéøéëî åúåà
 úøçà êøã ïéç÷åìå êøãä äæî ïéèàñå åéìò

åðîî ìöðäì  
 את ראה ,לבבל יורד יוסף רב כשהיה

 בין ויוצאים נכנסים שהיו וקיםור אותם
 האם ,להם אמר ,חוטאים ולא יפות נשים

 .לא ,לו אמרו .הרע מיצר דיםפוח לא תםא

 ïåðéà àîç ìááì úéçð äåä ãë óñåé áø
øàé÷åå570 àìå ïøéôù éùð éðéá é÷ôðå éìééò ååäã 

 åøîà òøä øöéî ïéìà åôúñî àì ïåì øîà ïàèç
ïåèéãðå÷î àì äéì571 àúùåã÷î àðéúà÷ àùéá 

                                                                                                                                                                                     

 להם ואברהם היה מתדבק עבדם ולקטרלוטים תוך אורות כוכבים ומזלות ה שאבימלך ושריו היו ל568
 ).א"ד(ויתעלה ' באמונתו ית

לזה נשמר שאין , ת ומלוכת"או בת, מקומות או בחכמה ובינה' אלהיך נתבאר בזהר בא מב' ה 569
אמנם . 'אלהיך תירא והוה ממש לה' מהם מפני שאם כוונת הכתוב כך היה לו לומר לה' לפרשת הנה בא

ת שהיא המלכות דרגא קדמאה ממטה למעלה "אלא אממש קאמר ' משמע דלאו לה, השתא דקאמר את
 ). אור יקר(

 ).א"ד( בני אדם פנוים בלא אשה 570
ואמרו כאן ' ן אף דברי תורה וכוין יש בו יין דבש ופלפלול מה קונדיט" הוא משקה מעורב כארז571

יטון ל ממחשבה רעה אלא לידתם והורתם בקדושה והיינו קונד"ן בישין רושאינם באים ונולדים מקונדיט
 ).א"ד(כ "ר יכול לשלוט בהם כ"טובים ולא רעים ולכן לא היו חוששים לחטוא שאין היצה
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 נגזרנו אנו ,רע מקונדיטוןוכי באנו 
 ,רב אמר יהודה רב שאמר .הקדש שתומקד

 ,תשמיש בשעת עצמואת  לקדש צריךאדם 
לים ומע בנים ,קדושים בנים ממנו ויצאו

 שנאמר, שלא פוחדים מיצר הרע
  ".שיםוקד והייתם והתקדשתם"

  

 áø øîà äãåäé áø øîàã àðøæâúà àùéã÷ã
 é÷ôðå ùéîùú úòùá åîöò ùã÷ì íãà êéøö
 øöéî åôúñî àìã éìòî éðá éùéã÷ éðá äéðî

 øîàðù òøä)ã ë àø÷éå (å íúééäå íúùã÷úä
íéùåã÷572   

 ואת" שכתוב זה מה ,אמר אבא רבי
 של עונתם אין אלא ,"קדשו שבתותי
 ומזהיר ,לשבת משבת אלא חכמים תלמידי
 ,מצוה היא המטה ותשמיש שהואיל ,אותם

 בשבתותי עצמכם קדשו כלומר ,"קדשו"
  .מצוה של תשמיש באותו

 áéúëã éàî øîà àáà éáø)ë ë ìà÷æçé (
 éúåúáù úàå éãéîìú ìù ïúðåò ïéà àìà åùã÷

úáùì úáùî àìà íéîëç573 ]øäæîå åäì 
ìéàåäã) [ìéàåäå åäì øäæðå( äèîä ùéîùúã 

 íëîöò åùã÷ øîåìë åùã÷ àåä äåöîã
äåöîã ùéîùú àåääá éúåúáùá  

 לעיר שנכנס מי ,רב אמר יהודה רב אמר
 כך ויאמר עיניו ירכין ,יפות נשים ורואים

 ם הורתי ולידתישמחשובי )ראה( בך, ]לחש[
 ,צא צא, ]לבריות[ התקלה תוקף )חזק(

 משום ,מהל .הוא שבת של הקדוש שאבי
 הרע יצר ויכול ,בו שולט הדרך שחמימות

  .לשלוט עליו

 ìééòã ïàî éàä áø øîà äãåäé áø øîà
ïøéôù éùð éîçå àúø÷ì574 àîééå éåðéò ïéëøé 

êá éëä575) ð"êñ à ( ïàôñ]âéàåø) [øæâà( 
 àðøæâéà)àðéãø÷(576 >àèéãø÷< ÷åô ÷åô ìé÷ú 

 àîòè éàî àåä àúáùã àùéã÷ éåáàã
 òøä øöé ìéëéå äéá èìù àçøàã úåîéîçã

éåìò àèìùì  
  áé÷/á  
  øäæ  

                                                                                                                                                                                     

ולא , שלא יעשו פריצותא וחציפותא, ר יהודה בר יעקב"א. מאי קידושא שייך הכא: א"ח יא ע"זו' עי 572
הם אלא אין ל, בעזות ובחציפות, הרשעים על שאינן מולידים אלא לשם זנות, 'וכו. לשום זנות כבהמות

. שמכניס באותו הולד עמל של שוא' וכו. שעניינם אינם אלא כבהמה, אותה הנפש החיה הנתונה לבהמות
 :שער המצות יתרו' ועי. בשפע העליון, והייתם קדושים, בפרישות, והתקדשתם: ב"ג כד ע"ז ח"רמ' עי

נו לבוש עליון ל מאוד שיקדש האדם עצמו בשעת תשמיש לפי שאם יקדש עצמו ימשיך לב"והחמירו רז
פ שהנשמה של הבן מעולה מנשמת האב הנה היא צריכה "י יזכה להרבות תורה ומצות ואע"וקדוש אשר ע

ולא עוד אלא שאם לא יקדש האב עצמו בעת תשמיש ימשיך לבנו לבוש אחר רע . אל לבוש אביו כנזכר
ם האב בשביל בנו כיון שהוא כ טעם למה מענישי"ובזה תבין ג] יג[ר ממש להחטיאו "ויהיה אליו כדמיון יצה

למטה ממדרגתו אבל יובן עם זה כי הוא גורם להחטיא את בנו והבן זה מאד והרי נתבאר ענין כבוד אב 
 .ואם

 .א"לעיל יד סע' עי 573
 ).א"ד(ו " יטה עיניו לארץ שלא יסתכל בנשים לבא לידי הרהור ח574
מחשובים ואנשי מעשה הוא הורתי סך הבט וראה ש'  זה הוא לחש שלא לבא לידי הרהור עבירה ופי575
אלו מגלחין אין ' ומלת סך הוא בתרגום הבטה וראיה ומלת ספאן הוא לשון חשיבות כענין ריש פ. ולידתי

 ).א"ד(הגוים ספונים 
ומלת קרדינא הוא .  תוקף וחוזק התקלה לבריות צא צא ולא תכנוס בי להביאני לידי הרהור עבירה576

א ורמז הלחש הוא כנגד לילית וכתותיה שהיא גורמת לאדם "ף טו עדש ש לעיל רי"ק כמזלשון תוקף וחו
אין הורתי מששת ימי החול ' לבא לידי קרי בלילה ולכן צריך לומר בסוף הלחש דאבוי קדישא דשבתא פי
ושת שבת אני שאז דאבל מק. שיש לכחות חיצונים קצת אחיזה שהריון ההוא מצד הקליפה השולטת בחול

להרחיק ממנו  כ אל הזיווג"א לחש ג" ויקרא דף יט עשהפר'  בזיווג ההוא ועיזהואחאין לקליפה שום כח 
 ).א"ד(לילית וכתותיה 
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 ,הראשונה הדרגה זו ,"את" זה מה ".'ה
 ולכן ,הוא ברוך הקדוש יראת של המקום

 לפני לירא צריך אדם ששם ,"תירא" כתוב
 אשהו משום ,)הוא ברוך הקדוש( רבונו

  . דין )בית(

åäé" øúà äàîã÷ àâøã àã úà éàî ä
àìçã577á÷ã "ä578áéúë êë ïéâáå 579 àøéú 

 äéøàî éî÷ àìçãì ùð øá éòá ïîúã)á÷"ä (
 åäéàã ïéâá>éá<38 )á(àðéã580   

 העליונה הדרגה זו ,"דותעב תוווא"
 ולא ,הזו התחתונה הדרגה על שעומדת
 זה עם זה "תוווא" "את" .לעולמים נפרדים
 זה ,"תוווא" זה מה .נפרדים ולא דבקים
 שהרי ,לעולמים אות ,דשוק ברית מקום
 אלא דולעב ואינו באות שורה לא עבודה
 ולכן ,למעלה היא העבודה אבל ,לירא

  ". דותעב תוווא"

 ìò àîéé÷ã äàìò àâøã àã ãåáòú åúåàå
ïéîìòì ïàùøôúî àìå äàúú àâøã éàä581 úà 

ïé÷áã àãá àã åúåàå582 éàî ïùøôúà àìå 
úåàåïéîìòì úåà àùéã÷ úéøá øúà àã å583 

úàá àéøù àì àðçìåô àäã584 åäéà åàìå 
åäéà àðçìåô ìáà ìçãîì àìà çìôîì585 

ãåáòú åúåàå êë ïéâáå àìéòì  
 דבקות שהוא במקום ,"תדבק ובו"

 ובשמו" .באמצע ששורה גוף שהוא להדבק
 ,הדרגות של השביעי המקום ,"תשבע
 אקים אשר מלכם דוד ואת" לדבר וסימן
 כשירד באמונה אברהם נדבק לכן ".להם

 ]משל. [פלשתים לארץ וכשהלך למצרים
 שלא פחד ,קו עמלבור לרדת שרצה לאדם

 קשר ,עשה מה ,הבור מתוך לעלות יוכל

àúå÷áã åäéàã øúàá ÷áãú åáå586 
ôåâ åäéàã à÷áãúàì àúéòöîàá éøùã à

òáùú åîùáå587 êéðîéñå ïéâøãã äàòéáù øúà 
)è ì äéîøé (íäì íé÷à øùà íëìî ãåã úàå588 

 úçð ãë àúåðîéäîá íäøáà ÷áãúà êë ïéâá
 ùð øáì íéúùìôã àòøàì ìæà ãëå íéøöîì

                                                           

אלהיך שהוא סוד ' לזה אמר כי יראת ה, כיוון שפעולת כל השמות העליונים בדין הוא במדה זו 577
 הוא את והיא אלהיך אף אם נבארהו במלכות' ודרגא קדמאה קודמת אפילו לבחי' הספירות הנעלמות וכו

 ). אור יקר(ובה תלויים כל הכחות מכין ועונשין ופועלים בגבורה , מקום היראה מפני שבה הדין
 ).אור יקר(' הוא מלכות וכו, ברוך יסוד, ת"קדוש ת, ה נכלול כללות גדול"במלת קב 578
יום ' מפ שלמד משה ב"א נוטריקון אחותי רעיתי יונתי תמתי והוא התורה שבע"ל דדריש כי תיר" נ579

 ).א"נ(מ "א. ועוד האריך' ת בגימטריא מ"כנוים אלו בגימטריא תורה וס' ת של ד"כ ר"למעלה ע
את ודנים ' אלהיך מתועדים בבחי' בית לדין והדיינים נכנסים בתוכו ופועלים הדין ודנים והיינו ה 580

 ).אור יקר(את בית ועד לדינם ' שם ובחי
ש את ואותו דא בדא דבקן ולא מתפרשן "וז' ש ואותו בו"העטוף והחבור ביניהם וז' ראוי שיבא ו 581

לעלמין ועוד ראוי שתהיה דבקות הזה שאנו אומרים שיהיה דבקות נוסף על דבקות העלול בעלתו שאם לא 
ותימה דאמרינן דמתפרשין ). אור יקר(כי מלות אלו יורו על עלול ועילה ' כן יספיק אומרו את אותו בלא ו

ב דמלכות דאצילות עלה אתמר ”תצא רעז ע' נ במלכות דאצילות וכדאמרינן בפ" אע"בנרגן מפריד אלוף וצ
ה דאצילות לית בהו "א אתוון דהוי”ב וברעיא מהימנא פנחס רכא ע”בהקדמה ז ע' וע' הוא שמי וכו' אני ה

נ אינו צודק דנראה שהוא תירוץ אחר לקושיא אמנם חסר "א לשון א"בד' ע ).א"ד(ב ”פרודא ושם רכא ע
' ומבחי. ן"ה וב"ז גם תירוץ זה והוא תירץ דכל הפרצופין מבחינת מ"ץ והובא ביודעי בינה ודחה הרמתירו

 ).א"נ(ן "מאי. ב"והדברים עתיקין עש' ש בשער תיקון הנוק"ה לית פרודא ומסיק במ"מ
 ).אור יקר(כי כחשק התחתון לעליון כן חשק העליון לתחתון  582
ש ואותו תעבוד ותיחד עמו "א כמ"בל העבודה היא לזא תירא א"רמוזה בתיבת את ה' מ'  פי583

 ).א"נ(ב "הרש. מ בתפלת אליהו הנביא מפורש באורך"הסב' שכינתיה ועי
לבד ולא יצדק עבודה אבל בעצם יצדק יראה מפני שהיא מדה בפני עצמה צדק בלא ' היא מדה א 584

 אצטערנא דלא יוקדי עלמא ש בשעת פטירתו כל יומאי"ר' ו שאפשר שישרף העולם בדיניה כדפי"משפט ח
 ). אור יקר(בדינוי דצדק 

 )הערת הזוהר(א ” קטו ע585
והנה ' והם גבורים חסידים בחסד וגבורה וכו, הענין הוא כי בני אדם בנשמתם אחוזים בספירות 586

ואין אדם יודע באיזה מדה יתדבק שמשם אצילות נשמתו לכך , צריך שיתדבק האדם במדה ההוגנת לו
 ).אור יקר(והוא גוף האילן שממנו מסתעפין כל הספירות ,  דבקות כל הספירותת שבו"יאחוז בת

ט "מ'  זפ"שם סוד השביעיות שבבינה ז' הנק' שתשפיע למ' הרוכבת עליהם בשמו היא המ'  היינו הבי587
 ).א"נ(ח "ז. ז"ל דף מ"שערים כמש

  ).ו"לש(א "א ופד ע"פרשת קדושים פו ע' עי 588
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 ,אמר ,מהבור למעלה חבל של אחד קשר
 והלאה מכאן ,זה קשר וקשרתי הואיל
   .לשם אכנס

 ìéëé àìã ìéçã à÷éîò àáåâ åâ àúçðì àòáã
 ìáçã àøù÷ ãç øù÷ ãáò äî àáåâ åâî à÷ìñì

áåâ ïî àìéòì àã àøù÷ àðøéù÷ã ìéàåä øîà à
 ïîú ìåòà äàìäìå ïàëî  

 לרדת שרצה בשעה ,אברהם כך
 את בתחלה קשר לשם ירדטרם ש ,למצרים

. ירד כך ואחר ,בו להתחזק האמונה קשר
 לכן .פלשתים לארץ כשנכנס גם כמו כן

 לשון ארגיעה ועד" ".לעד תכון אמת שפת"
 לבבי בתם" שאמר אבימלך זה ,"שקר

 גם" ,כתוב מה לו וכשהחזירו ".פיכ ןוובנקי
 ולא ,"זאת עשית לבבך בתם כי ידעתי אנכי
  .כפים נקיון כתוב

 íéøöîì àúçðì àòáã àúòùá íäøáà êë
 àúåðîéäîã àøù÷ øù÷ ïîú úåçéé àì ãò
 éëä óåà úçð øúáìå äéá àô÷úúàì àúéîã÷á

 êë ïéâá íéúùìôã àòøàì ìàò ãë éîð) éìùî
èé áé (å ãòì ïåëú úîà úôù ïåùì äòéâøà ãò

 øîàã êìîéáà àã ø÷ù)ä ë úéùàøá ( íúá
 áéúë äî äéì åøãäà ãëå éôë ïåé÷ðáå éááì

)å ë úéùàøá ( êááì íúá éë éúòãé éëðà íâ
íéôë ïåé÷ð áéúë àìå úàæ úéùò589  

 ".הוא נביא כי האיש אשת השב ועתה"
 ו ישמורי חסידרגלי" ,ואמר פתח יהודה רבי
 וזה ,אחד ]ומרכל[, "חסידו"כתוב  ."'וגו

 אותו שומר הוא ברוך שהקדוש ,אברהם
 שמירתו את ממנו מסיר ולא תמיד

 ,אשתו זו ,"ירגֵל" שאמר ומה .לעולמים
 ,עמה שכינתו שלח הוא ברוך שהקדוש

  . תמיד אותה מרווש

 éáø àåä àéáð éë ùéàä úùà áùä äúòå
 øîàå çúô äãåäé)ù"è á à ( øåîùé åéãéñç éìâø

åâå'590 áéúë åãéñç á÷ã íäøáà àãå ãç" øéèð ä
øéãú äéì591éãòà àìå 592 ïéîìòì äéðî åøéèð 

á÷ã äéúúà àã éìâø øîàã äîå" øãù ä
äîò äéúðéëù593 øéãú äì øèðå   

 ,אחד ," חסידיו ישמוררגלי" ,אחר דבר
 עמו הלך הוא ברוך שהקדוש ,אברהם זה

 ורשעים" .לו להזיק יוכלו שלא כדי תמיד
 שהרג מלכים אותם אלו ,"ידמובחושך 
 שרדף לילה באותו הוא ברוך הקדוש

 זה ,"ידמובחושך " שכתוב זהו. אחריהם
 ,אותם והרג בחושך שנקשר הלילה

 זהו .אותם הרג והלילה רדף ואברהם
 ועבדיו הוא לילה עליהם ויחלק" שכתוב

 הקדוש זה ,"לילה עליהם ויחלק" ,"ויכם
 כדי הדין מן רחמים שחלק הוא ברוך

 ורשעים"לכן ו ,לאברהם נקמות לעשות

 íäøáà àã ãç øåîùé åãéñç éìâø øçà øáã
á÷ã" à÷æðì ïåìëéé àìã ïéâá øéãú äéîò ìéæà ä

 åîãé êùçá íéòùøå äéì)íù ( ïéëìî ïåðéà ïéìà
á÷ ìè÷ã"á äää åäééøúá óãøã àéìéì àåää" ã

àëåùçá øù÷úàã àéìéì àã åîãé êùçá594 
ää ïåì ìéè÷ àéìéìå óéãø íäøáàå ïåì ìè÷å" ã

)åè ãé úéùàøá ( åéãáòå àåä äìéì íäéìò ÷ìçéå
á÷ àã äìéì íäéìò ÷ìçéå íëéå" éîçø âéìôã ä

àðéã ïî595 ïéâáå íäøáàì ïéî÷åð ãáòîì ïéâá 
éå íëéå åîãé êùçá íéòùøå êë äéì éòáî íåë

á÷ àã àìà" ùéà øáâé çëá àì éë ä)à ìàåîù '

                                                           

ום לב יש לך נקיון כפים אין לך הדא אמרה משמוש ידים היה שם וכתב ה ת"ל הקב"איתא בילקוט א 589
היפה על זה אבימלך תרתי קאמר בתום לבבי סבור שהיא אחותו ובנקיון כפי שלא קרבתי אליה ' הב

ה הורה לו על האמת אבל על השנית לא הודה לו כי משמוש היה ושלח ידו לנגוע אליה אלא "והקב
 )מ"מ(י "שש ר"ה מנעו מלחטו וכמ"שהקב
  .א"לקמן קיג ע'  עי).א"ד(א ” קפט ע590
 ).אור יקר(בעת הצורך  591
 ).אור יקר(אפילו שלא בשעת הצורך  592
 )אור יקר(אשה לאשה וזכר לזכר  593
אור (מנא לך דהיינו ליליא שכינתא דאתקשר בחשוכא , ת לימא דממש בחשך בגבורה"וא, בגבורה 594

 ).יקר
 ).אור יקר(מחצות ואילך רחמים , ד חצות דיןוכן לילה ע, לילה רחמים, ליל דין 595
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 בולכת צריך היה ,"ויכם" ".ידמובחושך 
 לא כי ,הוא ברוך הקדוש זה אלא .ויכום
  .לבדם היו ואליעזר שהוא ,איש יגבר בכח

è á (øæòéìàå åäéàã596åäééãåçìá ååä   

 שבמקום שנינו והרי ,אמר יצחק רבי
 ולא ,הנס עלאדם  ךויסמ לא מצוי שנזק
 אברהם אצל כמו מצוי שהנזק מקום היה

 אחריהם לרדוף מלכים חמשה אחר הלךש
 כשהלך ,יהודה רבי אמר. קרב ךוולער

 ולא קרב ךולער הלך לא ,זה על אברהם
 הוציא לוט של צערו אלא ,הנס על סמך
 ואם ,אותו לפדות ממון ולקח ,מביתו אותו

 כיון .יֹוְבִש בתוך תויא יחד שימות ,לא
 וכמה לפניו שמאירה שכינה ראה שיצא

 ,אחריהם רדף שעה באותה ,סביבה צבאות
 שכתוב זהו .אותם הרג הוא ברוך והקדוש

  ".ידמובחושך  ורשעים"

 à÷æðã øúàá ïðéðú àäå øîà ÷çöé éáø
 øúà äåä àìå àñéð ìò ùð øá êåîñé àì çéëù
 øúá ìéæà íäøáàã éàäë çëúùà à÷æðã
 àáø÷ àçâàìå åäééøúá óãøîì ïéëìî äùîç
 ìæà àì éàäì íäøáà ìéæà ãë äãåäé éáø øîà
 àøòö àìà àñéð ìò êîñ àìå àáø÷ àçâàì

ìéèðå äéúéáî äé÷ôà èåìã äéì ÷øôîì àðåîî 
 àîç ÷ôðã ïåéë äéáù åâ äéãäá úåîéã åàì éàå
 äéðøçñ ïéìéç äîëå äéî÷ àøäðã àúðéëù

á÷å åäééøúá óãø àúòù àéääá" ïåì ìéè÷ ä
ää" ã)è á à ìàåîù (åîãé êùçá íéòùøå  

 חסידיו רגלי" ,הוא סוד ,אמר שמעון רבי
יצחק  ,וכשיצא ,אברהם זה ,"ישמור

 לא ואם ,ניולפ ונפלו עמו השתתף
 לא ,אברהם עם יחד יצחק שהשתתף

 בחושך ורשעים" שכתוב זהו .דויהשמ
 גב על אף ".איש יגבר בכח לא כי" ".ידמו

 בצד היה לא אם ,בימין תמיד נמצא שהכח
 ,אחר דבר. לפניו נדחים היו לא השמאל

 אוהב שאדם בשעה ," חסידיו ישמוררגלי"
 הוא ברוך הקדוש ,הוא ברוך הקדוש את

 ושומר עושה שהוא מה בכל אותו אוהב
 ובואך צאתך ישמר 'ה" שנאמר כמו ,דרכיו
 חביבותו כמהבא וראה ". עולם ועד מעתה

 שהיה מקום שבכל ,ה"לקב אברהם של
  ,כלום שלו על @וששח היה לא ,הולך

øîà ïåòîù éáø597 åãéñç éìâø åäéà àæø 
 ÷çöé óúúùà ÷ôð ãëå íäøáà àã øåîùé

ì éàå äéî÷ åìôðå äéãäá ÷çöé óúúùàã åà
ää åàéöúùà àì íäøáàã äéãäá" íéòùøå ã

òà ùéà øáâé çëá àì éë åîãé êùçá" àìéçã â
 àøèñá äåä àì éà àðéîéá øéãú çëúùà
 éìâø øçà øáã äéî÷ ïééçãúà àì àìàîùã

á÷ì äéì íéçø ùð øáã àúòùá øåîùé åãéñç" ä
á÷" øéèðå ãéáò åäéàã äî ìëá äéì íéçø ä

øîà úàã äîë éåçøà) ç àë÷ íéìäú (åäé" ä
 éæç àú íìåò ãòå äúòî êàåáå êúàö øîùé

á÷ éáâì íäøáàã äéúåáéáç äîë" ìëáã ä
ééç äåä àì ìéæà äåäã øúàù39íåìë äéìéã ìò   

  âé÷/à  
  øäæ  

 רגלי"לכן ו ,ה"בקב להדבק כדי רק אלא
 שכתוב ,אשתו וזוהי ,"חסידיו ישמור

 כן על כי" וכתוב ,"אליה קרב לא ואבימלך"
 ,כתוב מה בפרעה". אליה עולנג נתתיך לא

 ,"]שרי[ דבר על 'וגו פרעה את 'ה וינגע"
 ,מכה היה הוא ברוך והקדוש ,אמרה היא

 ורשעים" ". חסידיו ישמוררגלי"לכן ו
 ,ואבימלך פרעה אלו ,"ידמובחושך 

á÷á äéá à÷áãúàì ïéâá àìà" êë ïéâáå ä
äéúúà àéä àãå øåîùé åéãéñç éìâø598 áéúëã 

)ã ë úéùàøá ( áéúëå äéìà áø÷ àì êìîéáàå
)å íù ( äòøôá äéìà òåâðì êéúúð àì ïë ìò éë

 áéúë äî)íùæé áé  (åäé òâðéå"åâå äòøô úà ä '
á÷å äøîà éäéà øáã ìò" ä êë ïéâáå éçî äåä

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(איש אליעזר , דהיינו חסידו אברהם 596
כ אמר ורשעים בחשך ידמו "ואח, משמע שמירה לבד, קשיא ליה הפסוק אומר רגלי חסידיו ישמור 597

לזה פירש כי אברהם אל היה הנצחון מצד מדתו לכך צריך שמירה מן . לא שמירה לבד, שהוא נצחון
ובסוד , וכד נפק לנגד האויבים אשתתף בהדיה יצחק, ש רגלי חסידיו דא אברהם"וז, שעים שלא יזיקוהוהר

 ).אור יקר(' דהיינו גבורה וכו, ש בחשך"וז, הגבורה נלו קמיה
מאמר (ל "שער מאמרי רז' ועי, )ג"ב צא ע"ה ח"וכן הוא בדע, א"נ( האשה קרויה רגליו של איש 598

 .א"י דז"נהששרשה מ) א"פסיעותיו של א
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 דינים בהם עשה הוא ברוך שהקדוש
 זה מי ,"איש יגבר בכח לא כי" .בלילה

 השב ועתה" שכתוב ,אברהם זה ,"איש"
  ."' וגוהאיש אשת

 åîãé êùçá íéòùøå øåîùé åéãéñç éìâø) ìàåîù
è á à ( àåä êéøá àùãå÷ã êìîéáàå äòøô ïéìà

 ùéà øáâé çëá àì éë àéìéìá ïéðéã åäá ãáò
 áéúëã íäøáà àã ùéà ïàî)æ ë úéùàøá (

åâå ùéàä úùà áùä äúòå'  
 רבי ."' וגואמר כאשר שרה את פקד 'וה"

 הכהן יהושע את ניוירא" ,ואמר פתח חייא
 על מדוע והשטן 'ה מלאך לפני מדוע הגדול
 .זה בפסוק להסתכל יש ".לשטנו ימינו

 יהושע זה ,"הגדול הכהן יהושע את ויראני"
 זה מי ,"'ה מלאך לפני מדוע" .יהוצדק בן
 הצדיקים שנשמות( המקום זהו ,"'ה מלאך"

 ,בו צרורה הצדיק נשמת של צרור )צרורות
 ,שם עומדות צדיקיםה נשמות אותן וכל
  ".'ה מלאך" וזהו
  
  

åäéå"åâå øîà øùàë äøù úà ã÷ô ä '
)à àë úéùàøá ( øîàå çúô àééç éáø) â äéøëæ

à ( éðôì ãîåò ìåãâä ïäëä òùåäé úà éðàøéå
åäé êàìî" éàä åðèùì åðéîé ìò ãîåò ïèùäå ä

 òùåäé úà éðàøéå äéá àìëúñàì úéà àø÷
 ÷ãöåäé ïá òùåäé àã ìåãâä ïäëä éðôì ãîåò

åäé êàìî"åäé êàìî ïàî ä" øúà àã ä
àøåøö59940äéúîùðã 600 ÷éãöã ]àøéøö [

)äøåøö( ïéîéé÷ àé÷éãöã ïéúîùð ïåðéà ìëå äéá 
åäé êàìî àåä àãå ïîú"ä601  

 יצר זהו ,"לשטנו ימינו על מדוע והשטן"
 לוטיל בעולם והולך משוטט שהוא הרע

 את ולהסטות רוחות ולהוציא נשמות
 בשעה או הוזה .ולמטה למעלה הבריות
 אותם עם לאש נבוכדנצר אותו שהטיל
 כדי למעלה מסטין היה וזה ,השקר נביאי

 מקטרג שאינו ,דרכו היא שכך. עמם שישרף
 שורה שהצער ובזמן ,סכנה של בזמן אלא

 דין ולעשות להסטות רשות לו ויש ,בעולם
 בלא נספה ויש" שנאמר כמו ,דין בליאפילו 
  ".משפט

ò ãîåò ïèùäå òøä øöé àã åðèùì åðéîé ì
 ïéúîùð àìèðì àîìòá ìéæàå èèåùî åäéàã
 àìéòì àúééøáì ïåì éèñîìå ïéçåø à÷ôàìå
 øöðãëåáð äéì ìéèàã àúòùá àåä àãå àúúå
 ïéèñî äåä éàäå ø÷ùä éàéáð ïåðéà íò àùàì
 éåçøåà àåä éëäã ïåäîò ã÷åúéã ïéâá àìéòì
àðîæáå äðëñã àðîæá àìà âøè÷î åäéà åàìã 
 éèñîì åùø äéì úéàå àîìòá àéøù àøòöã
 øîà úàã äîë àðéã àìá åìéôà àðéã ãáòîìå

)âë âé éìùî ( èôùî àìá äôñð ùéå  
 שכולם או ,אומר שהיה ,"לשטנו" זה מה
 בשעה שהרי. ישרפו שכולם או ינצלו

 נצול לא ,לחבל למשחית רשות שנתנה
 שרוי שהדין בשעה ולכן ,מהרשעים הצדיק

 ,שם שיתפס בטרם חולבר יךצראדם  ,בעיר
 עושה גם כך ,מתחיל שהמשחית כיון שהרי

 שלשתם שהיו שכן וכל ,לרשע כמו לצדיק
 ינצלו או כולם שישרפו תובע והיה ,כאחד
  נעשהר שאשכ משום ,כולם

 åà ïåáæúùé åäìë åà øîà äåäã åðèùì åäî
 àúåùø áéäééúàã àúòùá àäã ïåã÷åúé åäìë

àëæ áéæúùà àì àìáçì àìáçîì àáééç ïî ä
 øá éòá àúîá àééøù àðéãã àúòùá êë ïéâáå

ùð602à÷øòì 603 àìáçî àäã ïîú ñôúà àì ãò 
 ìëå àáééçë äàëæì ãéáò éîð éëä éøùã ïåéë

 äåäå ãçë ïåäéúìú ååäã ïëù)òáú] (òáè[ 
 ãëã ïéâá åäìë ïåáæúùé åà åäìë ïåã÷åúéã

ãéáòúà  
  íìòðä ùøãî  
åäéå"øùàë äøù úà ã÷ô äøîà  ) úéùàøá  ".אמר כאשר שרה את פקד 'וה"

                                                           

 ).א"נ( כלומר היא השכינה 599
 ).מ"מ(היא מלכות שהנשמות צרורות בה  600
 .א"ח ה ע"ותז, א"וכן לעיל סא ע, )א"ד(א "קסו ע  דא שכינתא601
 ).א"ד(ש "ב כד דינא אתער ע” פרשת וישב קכד ע602
 ).א"ד( ריש פרשה מצורע דף נד איתא שצריך לערקא מכל סוחרני מתא 603
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à àë(  
 עליך ראשך" ,זה בפסוק פתח יוחנן רבי
 אסור מלך כארגמן ראשך ודלת ככרמל

 שליטים עשה הוא ברוך הקדוש ".ברהטים
 הקדוש כשנותן ,טהמל ושליטים למעלה

 ,מעלה של לשרים מעלה הוא ברוך
 . מעלה נוטלים מטה של המלכים

  

 àø÷ éàäá çúô ïðçåé éáø)éùå æ ø ( êùàø
 øåñà êìî ïîâøàë êùàø úìãå ìîøëë êéìò

 íéèäøá)äéù"å æ ù (ùò àåä êéøá àùãå÷ ä
 äìòîì íéðåèìù)íúåàîå ( äèîì íéðåèìù

 ìù íéøùì äìòî àåä êéøá àùãå÷ ïúåðùë
 äèî ìù íéëìîä äìòî íéìèåð äìòî  

 נבוכדנצר ,בבל של לשרו מעלה נתן
 הוא אנת" בו שכתוב ,מעלה נטל הרשע
 ].הזהב ראש הוא אתה" [דהבא די רישא
 ובנו ידו תחת עבדיםומש העולם כל והיו
 ,"ככרמל עליך ראשך" שכתוב זהו .בנו ובן
 תטלל תחותוהי" שכתוב זהו .נבוכדנצר זהו

 ].השדה תוחי תצלל תחתיו[ "ברא חיות
 שאמר ,בלשצר זהו "כארגמן ראשך ודלת"
 אסור מלך]. "ארגמן ילבש[ "ילבש ארגוונא"

 עד אסור שהיה דךומר אויל זהו ,"הטיםבר
  .תחתיו ומלך נבוכדנצר אביו שמת

 äìòî ìèð ìáá ìù åøùì äìòî ïúð
 äéá áéúëã òùøä øöðãëåáð)èì á ìàéðã ( úðà

 íéãáòåùî íìåòä ìë åéäå àáäã éã àùéø àåä
ää åðá ïáå åðáå åãé úçú" ã)äéù"å æ ù ( êùàø

ää øöðãëåáð åäæ ìîøëë êéìò" ã)ìàéðãã è  (
 ïîâøàë êùàø úìãå àøá úåéç ììèú éäåúåçú
 øåñà êìî ùáìé àðååâøà øîàã øöùìá åäæ
 úîù ãò øåñà äéäù êãåøî ìéåà åäæ íéèäøá

åéúçú êìîå øöðãëåáð åéáà  

 זה] רמז[ טעם בא למה ,יהודה רבי אמר
 ,יהודה רבי אמר אלא .השירים בשיר

 ,העולם שנברא קדם נבראו דברים שבעה
 נכון" שנאמר הכבוד כסא ,'ווכ הן ואלו

 כסא" וכתוב ,"אתה מעולם מאז כסאך
 שהוא היה ראש ,מראשון מרום כבוד

 את נטל הוא ברוך והקדוש ,לכל םוקדה
 להיות הכבוד מכסא הטהורה הנשמה
 עליך ראשך" שכתוב זהו .לגוף מאירה
 על ראש שהוא הכבוד כסא זהו ,"ככרמל

   .הכל
  

òè éàä àúà éàîì äãåäé éáø øîà øéùá í
íéøéùä  íéøáã äòáù äãåäé éáø øîà àìà

 ïä åìàå íìåòä àøáðù íãå÷ åàøáð]åëå'[ àñë 
 øîàðù ãåáëä)á âö íéìäú ( æàî êàñë ïåëð

 áéúëå äúà íìåòî)áé æé äéîøé ( ãåáë àñë
 àåäù ïåùàøî íåøî] ùàø äéä]ã÷ðäïå[41 

>áø÷ðä< úà àåä êåøá ùåã÷ä ìèðå ìëì 
åáëä àñëî äøåäèä äîùðä äøéàî úåéäì ã

ää óåâì" ãåáëä àñë åäæ ìîøëë êéìò êùàø ã
àåäù[ ìëä ìò ùàø   

 הנשמה היא זו ,"כארגמן ראשך ודלת"
 זהו ,"ברהטים אסור מלך" .ממנו טלתיהנ

 ולא בעפר וכלה בקבר אסור שהוא הגוף
 וממנו ,רקב תרוד כמלא אלא ממנו נשאר
 פוקד הוא ברוך וכשהקדוש .הגוף כל יבנה
 אותו שתפליט לארץ אומר הוא ,הגוף את

  ".תפיל רפאים וארץ" שכתוב ,צהחוה

 úìèðä äîùðä àéä åæ ïîâøàë êùàø úìãå
 øåñà àåäù óåâä åäæ íéèäøá øåñà êìî åðîî
 àìîë àìà åðîî øàùð àìå øôòá äìëå øá÷á

 ãåøú]á÷ø604ìë äðáé åðîîå [ óåâä ]å[ ã÷åôùë
 õøàì øîåà àåä óåâä úà àåä êåøá ùåã÷ä

éìôúù áéúëã õåçì åúåà è)èé åë äéòùé ( õøàå
ìéôú íéàôø  

] ישראל[ שבארץ המתים ,יוחנן רבי אמר
 ,"מתיך יחיו" שכתוב זהו ,תחלה וחיי הם

 ,לארץ שבחוצה אלו ,"יקומון נבלתי"
  ורננו הקיצו"

 íééç íä õøàáù íéúîä ïðçåé éáø øîà
ää äìçú" ã)èé åë äéòùé ( éúìáð êéúî åéçé

åçáù åìà ïåîå÷éåððøå åöé÷ä õøàì äö  

  âé÷/á  
  øäæ  

                                                           

האדם עצם אחד קטן והוא התחתון שבשדרה והעצם הזה אינו כלה ולא נפסד ה משאיר בגוף " הקב604
 ).מ"ב פ"ק ח"עבה(ל תרווד רקב "לעולם ונקרא בלשון רבותינו ז
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 אלא ,דין וחצי נס חצי נעשה לא ,נס
  .דין או נס או ,כאחד הכל

 àðéã åâìôå àñéð åâìô ãéáòúà àì àñéð
àðéã åà àñéð åà àãçë àìë àìà  

 בזמן והרי ,ולא ,יוסי רבי לו אמר
 ,לישראל הים את בקע הוא ברוך שהקדוש

 הולכים והם לאלה הים את קורע היה
 אחר מצד שבים היו והמים ,ביבשה

 כאן נס ונמצא .ומתים אלה את ומטביעים
 שקשה וזהו ,לו אמר. כאחד הכל ,כאן ודין

 דין עושה הוא ברוך הקדושר שאשכ ,לפניו
 אחד בבית ולא אחד במקום לא ,כאחד ונס

 ,לפניו קשה נעשה ואם .כאחד נמצא שהכל
 בשלמות אלא הכל נעשה לא למעלה שהרי
 ולא אחד במקום דין או נס או ,כאחד

 עושה לא הוא ברוך הקדוש לכן. לחצאין
 זהו .בחטאם שישתלמו עד ברשעים דין

 ,"הנה עד ריוהאמ עון שלם לא כי" שכתוב
 זה ועל ,"תריבנה בשלחה בסאסאה" וכתוב

 עד ,עמם שישרף ליהושע מסטין היה
   ".השטן בך 'ה יגער" לו שאמר

  

 àðîæá àäå àìå éñåé éáø åì øîàá÷ ò÷áã" ä
 ïéìæàå ïéìàì àîé òø÷ äåä ìàøùéì àîé
 ïéòáèå àøçà àøèñî ïéáú ååä àééîå àúùáéá

 ïéìàì]ïéúîå) [ïéúééîå( àëä àñéð çëúùàå 
àãçë àìë àëä àðéãå605à " àéù÷ã àåä àãå ì

á÷ ãëã äéî÷" àñéðå àðéã ãéáò ä åàì àãçë
 àãç àúéáá àìå ãç øúàá àìë çëúùàã

àãçë42éù÷ ãéáòúà éàå  àìéòì àäã äéî÷ à
 àñéð åà àãçë åîéìùá àìà àìë ãéáòúà àì
 ãéáò àì êë ïéâá åâìôá àìå ãç øúàá àðéã åà

á÷" åäééáåçá åîéìúùàã ãò àéáééçá àðéã ä
ää" ã)æè åè úéùàøá ( éøåîàä ïåò íìù àì éë

 áéúëå äðä ãò)ç æë äéòùé ( äçìùá äàñàñá
÷åúéã òùåäéì äéì ïéèñà äåä àã ìòå äðáéøú ã

 äéì øîàã ãò åäá)á â äéøëæ (åäé øòâé" êá ä
 ïèùä  

 ונאמר( 'ה מלאך ,זהאת , לו אמר מי
 ויאמר" ,תאמר ואם"). השטן אל 'ה ויאמר"
 כך , בא וראה,"' וגובך 'ה יגער השטן אל 'ה

 'ה מלאך וירא" שכתוב ,בסנה למשה גם
 סר כי 'ה וירא" וכתוב ,"אש בלבת אליו

 מלאך ולפעמים 'ה מלאך לפעמים ,"לראות
 בך 'ה יגער" לו אמר ולכן .'ה ולפעמים

  .בך גוער הנני אמר ולא ,"השטן

åäé êàìî àã äéì øîà ïàî" ä) øîúàå
åäé øîàéå"ïèùä ìà ä (]åäé øîàéå àîéú éàå" ä

åäé øòâé ïèùä ìà"åâå êá ä'[ éæç àú ] àä éë
éîð [>éîð àëä < äùîì)àä ( äðñá]ã[ áéúë

)á â úåîù (é êàìî àøéååä" ùà úáìá åéìà ä
 áéúëå)ã íù (åäé àøéå" ïéðîæì úåàøì øñ éë ä

>åäé êàìî"ïéðîæìå ä<åäé ïéðîæìå êàìî " ïéâáå ä
à êë"åäé øòâé ì" éððä øîà àìå ïèùä êá ä

êá øòåâ606  
 דין שנמצא ביום וז דוגמאכ ,בא וראה

 כסא על יושב הוא ברוך והקדוש ,בעולם
 עלהלמ שמסטה הזה השטן נמצא אז ,הדין

 העולם את להשחית נמצא והוא ,ולמטה
  . הנשמות לוטיול

 והיה ,תורה ולומד יושב היה שמעון רבי
 ההיא העיר זקני ולקחו" ,הזה בפסוק עוסק
 העגלה את שם וערפו 'וגו בקר עגלת

 àðéã çëúùàã àîåéá àã àðååâë éæç àú
á÷å àîìòá" ïéãë àðéãã àééñøë ìò áéúé ä

 àúúå àìéòì éèñàã ïèù éàä çëúùà
 ïéúîùð ìåèéìå àîìò àìáçì åäéà çëúùàå  

 äåäå àúééøåàá éòìå áéúé äåä ïåòîù éáø
 àø÷ éàäá ìãúùî)â àë íéøáã (ç÷ìå éð÷æ å

åâå ø÷á úìâò àéää øéòä'607 úà íù åôøòå 

                                                           

ל דישראל עולים "מפורש ברז. מ"א.  מהכא משמע דעד שלא עלו ישראל מן המים נטבעו מצרים605
ן "מאי. וכל שישראל עולים הם נטבעיםומצרים נטבעין וכשהתחילו לטבוע עדיין היו שאר ישראל בים 

 ).א"נ(
' בך פירושו ויאמר ה' אבל השתא דכתיב יגער ה, א הוה ליה למימיר הנני גוער בך"דאי קאי על ז' פי 606

 ).מ"מ(א יגער בשטן "הוא ז' שהיא מלכות יגער ה
. ם"יא חייבגימטר, ל"כי מלת חל, דע. 'כי ימצא חלל באדמה וכו): שופטים כא(ספר הליקוטים ' עי 607

ס "וז. כמו הנפל שאין לו חיים, ונמצא חלל, זה מצד החול ששת ימי המעשה, וזה לעומת זה עשה האלהים
ויצעק , כי מצאו בתחומו, ולכן לא נודע מי הכהו, ל"של איש שדה שהוא סמא, הידועה, ש נופל בשדה"מ
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 אמר .אותה ףולער בסכין הוא והדין ".בנחל
 רבי. זה את צריך למה ,אלעזר רבי לו

 אחר שנמשך םלעול אוי ,ואמר בכה שמעון
   הנחש שאותו היום מאותו שהרי ,זה

 äì àôøòì õéôå÷á åäéà àðéãå ìçðá äìâòä
à" éáø äëá êéøèöà éàîì éàä øæòìà éáø ì

 àäã àã øúá êùîúàã àîìòì éåå øîàå ïåòîù
àéåç àåääã àîåé àåää ïî  

  íìòðä ùøãî  
 .שבמדבר המתים אלו ,"עפר כניוש

 וצהבח משה מת למה ,יוחנן רבי שאמר
 כשם ,עולם באי לכל להראות ,לארץ

 ,למשה להחיות הוא ברוך הקדוש שעתיד
 קבלו שהם ,)למה( .לדורו להחיות עתיד כך

 נאמר ועליהם )יוחנן רבי שאמר( .התורה
 תיךוכלול אהבת נעוריך חסד לך זכרתי"

  ". זרועה לא בארץ במדבר אחרי לכתך
 ,"עפר כניוש ורננו הקיצו" ,אחר דבר

 לארץ בחוצה והמתים ,תהאבו הם אלו
 ארץ עד הארץ תחת ומתגלגלים גופם יבנה

 בחוצה ולא נשמתם יקבלו ושם ,ישראל
 ואמרת הנבא לכן" שכתוב זהו .לארץ

 קברותיכם את תחופ יכאנ הנה אליהם
 והבאתי עמי מקברותיכם אתכם והעליתי

 ,אחריו כתוב מה ".ישראל אדמת אל אתכם
  ".וחייתם בכם רוחי ונתתי"

ò éðëåù éáø øîàã øáãîáù íéúîä åìà øô
 ìëì úåàøäì õøàì äöåçá äùî úî äîì ïðçåé
 àåä êåøá ùåã÷ä ãéúòù íùë íìåò éàá

úåéçäì ãéúò êë äùîì úåéçäìí ]åøåãì[) äîì (
 äøåúä åìá÷ íäù)ïðçåé éáø øîàãíäéìòù  (

]íäéìòå[ øîàð )á á äéîøé ( ãñç êì éúøëæ
ãîá éøçà êúëì êéúåìåìë úáäà êéøåòð øá

 äòåøæ àì õøàá  
 íä åìà øôò éðëåù åððøå åöé÷ä øçà øáã

 úåáàä]å[ íôåâ äðáé õøàì äöåçá íéúîä
 íùå ìàøùé õøà ãò õøàä úçú íéìâìâúîå

ää õøàì äöåçá àìå íúîùð åìá÷é" ã) ìà÷æçé
â æì ( çúåô éëðà äðä íäéìà úøîàå àáðä ïëì

 éîò íëéúåøá÷î íëúà éúéìòäå íëéúåøá÷ úà
úà éúàáäå áéúë äî ìàøùé úîãà ìà íë

åéøçà )ãé æì ìà÷æçé (íúééçå íëá éçåø éúúðå  
 מכסא טלהינ הנשמה ,אמר פנחס רבי
 ראשך" שנאמר כמו ,הראש שהוא הכבוד

 זו ,"כארגמן ראשך ודלת" ".ככרמל עליך
 אסור מלך" .הראש דלת שהיא הנשמה היא

 .בקברים אסור שהוא הגוף הוא ,"ברהטים
 והקדוש .מלך וזהו ,רהש וזהו ,הגוף זהו

 .אליו בריד אשר למועד פוקדה הוא ברוך
 כאשר שרה את פקד 'וה" שכתוב זהו

 שבו הידוע לזמן הגוף את פוקד ".אמר
  .הצדיקים דויפק

 ãåáëä àñëî äìèð äîùðä øîà ñçðô éáø
øîà÷ãë ùàøä àåäù) æ øéùå ( êéìò êùàø 

 äîùðä àéä åæ ïîâøàë êùàø úìãå ìîøëë
øä úìã àéäù íéèäøá øåñà êìî ùà)äéù" æ ù

å ( åäæå óåâä åäæ íéøá÷á øåñà àåäù óåâä àåä
ã÷åô àåä êéøá àùãå÷å êìî åäæå äøù]å[ ãòåîì 

ää åéìà øáã øùà" ã)à àë úéùàøá (åäéå" ä
 ïîæì óåâä úà ã÷åô øîà øùàë äøù úà ã÷ô

íé÷éãöä ãå÷ôé åáù òåãéä  
 הוא ברוך הקדוש עתיד ,פנחס רבי אמר
 של פיוכי לבא לעתיד הצדיקים לגוף ליפות
 שנאמר ,עדן לגן כשנכנס הראשון אדם

  ".רוה כגן והיית 'וגו תמיד 'ה ונחך"

 àåä êåøá ùåã÷ä ãéúò ñçðô éáø øîà
 íãà ìù éôåéë àáì ãéúòì íé÷éãöä óåâì úåôéì

ïåùàøä608 øîàðù ïãò ïâì ñðëðùë ) çð äéòùé
àé (åäé êçðå"åâå ãéîú ä 'äåø ïâë úééäå  

 ,במעלתה הנשמה  בעוד,לוי רבי ראמ
 ,בו ומתלבשת מעלה של באור נזונית

 ,לבא לעתיד לגוף )ונשתרש( וכשתכנס
 יאיר הגוף ואזי ,תכנס ממש האור באותו

 úðåæéð äúìòîá äãåòá äîùðä éåì éáø øîà
ùëå åá úùáìúîå äìòî ìù øåàáéñðë43 óåâì 

 ùîî øåàä åúåàá àáì ãéúòìé óåâä éæàå ñðë

                                                                                                                                                                                     

ס אומרה ואתה תבער הדם "וז, ללרמוז לעון העג, ולזה ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר, ואין מושיע לו
 .'הנקי וכו

ב "לו ע' עי, )ד"ב נז ע"ה ח"דע" (כתנות אור"לבחינת " כתנות עור"הוא נקודת ההתחלפות מבחינת  608
  .ענין כתנות אור
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 והמשכלים" שכתוב זהו .הרקיע הרוכז
 דעה אדם בני וישיגו ".הרקיע הרוכז רוייזה

 את דעה הארץ מלאה כי" שנאמר ,שלמה
 'ה ונחך" שכתוב מהמ ,זה לנו מנין ".'ה

 אור זה ,"נפשך בצחצחות והשביע תמיד
  של

ää òé÷øä øäåæë øéàé" ã)â áé ìàéðã (
 íãà éðá åâéùéå òé÷øä øäæë åøéäæé íéìéëùîäå

éìù äòã øîàðù äî)è àé äéòùé ( äàìî éë
åäé úà äòã õøàä" áéúëã äîî àä ïì àðî ä

åäé êçðå" äæ êùôð úåçöçöá òéáùäå ãéîú ä
ìù øåà  

  ãé÷/à  
  øäæ  

 האדם על שולט ,בו התפתה שאדם הרע
 להסטות עומד הוא ,העולם בני על ושולט

 לצאת יכול לא והעולם ,העולם את
 םויקי המשיח מלך שיבא עד ומעונש
 שכתוב ,העפר ישני את הוא ברוך הקדוש

 רוח ואת" וכתוב ,"' וגולנצח המות בלע"
 על עומד והוא ,"הארץ מן אעבירהטומאה 

  .האדם בני נשמות כל את לוטיל זה עולם

 íãà ìò èéìù íãà äéá äúôúàã àùéá
 àîìò éèñîì íéà÷ åäéà àîìò éðá ìò èéìùå
 éúééã ãò äéùðåòî à÷ôðì ìéëé àì àîìòå

ìîá÷ íé÷åéå àçéùî àë" àøôò éëéîãì ä
 áéúëã)ç äë äéòùé (åâå çöðì úåîä òìá '

 áéúëå)á âé äéøëæ ( ïî øéáòà äàîåèä çåø úàå
 ïéúîùð ìèéîì àã àîìò ìò íéà÷ åäéàå õøàä

àùð éðá ìëã  
 חלל ימצא כי" כתוב הרי ,וראה ובא

 נשמתם העולם בני כל , בא וראה."'וגו
 שבן תאמר אם .המות מלאך ידי על יוצאת

 מלאך אותו ידי על נשמתו יצאה הזה אדם
 הוציא ,אותו רג אלא מי שה, לא כך,המות

 בו טושישל זמנו הגיע בטרם נשמתו את
 פרויכ לא ולארץ" ולכן. המות מלאך אותו

 שעומד להם די ולא ,שלנו ולארץ ."'וגו
 ,תמיד ולקטרג לחנם העולם להסטות הוא
   .לקחת לו שיש מה נואתמ שגוזלים שכן כל

  

 áéúë àä éæç àúå)à àë íéøáã ( àöîé éë
åâå ììç '>ò àîìò éðá ìë éæç àú" úåîä êàìî é

÷ôðàåäééúîùð < àãé ìò àã ùð øáã àîéú éà 
 àìà éëä åàì äéúîùð ÷ôð úåîä êàìî àåääã

äéì ìéè÷ã ïàî609 àèî àì ãò äéúîùð ÷éôà 
 êë ïéâáå úåîä êàìî àåää äéá äàèìùì äéðîæ

) øáãîáâì äì (åâå øôåëé àì õøàìå '> õøàìå
ïìéã< àîìò éèñîì åäéà íéà÷ã ïåì éã àìå 

 äî äéðéî ïéìæâã ïëù ìë øéãú àâøè÷ìå àðâîì
 àìèðì äéì úéàã  

 ולכן ,בניו על חס הוא ברוך והקדוש
 עמו לתקן כדי ,הזו העגלה את מקריבים

 ,ממנו האדם של נשמה אותה שנלקחה מה
 )בזה וביםהקר( על מקטרג ימצא ולא

 ,פרה ,שור .כאן שנינו עליון וסוד. העולם
 ולכן ,עליון בסודנמצאים  כולם ,עגלה ,עגל
 לא ידינו" שכתוב וזהו .אותו מתקנים בזה

 ולא שפכו לא ."' וגוהזה הדם את שפכה

á÷å"å éåðá ìò ñééç ä éàä ìò ïéáø÷ êë ïéâá
äìâò610 ìéèðúàã äî äéîò àð÷úì ïéâá 

)î( çëúùé àìå äéðî ùð øáã àúîùð àéää
 ìò àâøè÷î)éàäá ïéáéø÷ ( äàìò àæøå àîìò

äøô øåù àëä ïðéðú611äìâò ìâò 612 àæøá åäìë 
 àãå äéì ïéð÷úî àãá êë ïéâáå åçëúùà äàìò

 áéúëã àåä)æ àë íéøáã ( úà äëôù àì åðéãé
                                                           

ת והיאך אפשר "וא. שאין מלאך המות משתתף במיתה ההיא מפני שלא ניתן לו רשות לשלוט בו 609
' והם ב. ומלאך המות ענין אחר' ל שהמות ענין א"וי. בו המות שמתוהרי שלט , שימות בלא מלאך המות

והן אמת שהמות שלט באדם זה . היא המות' י שולט הקלי הב"הקלי האחת הוא מלאך המות שע', קלי
ל דהיינו טעמא שנהגו שאין רוחצים ההרוגים שלא נטמאו בחרב המלאך "ונ. הראשונה' י הקלי"אמנם לא ע

 ).יב' ג סי"אור יקר ש(ים המות בזולת טעמים אחר
 ).אור יקר(בסוד שעיר לעזאזל  610
אם כן עגל הוא בסוד החיצונים שני עגלים , פרה מלכות. פני שור משמאל דהיינו בסוד הגבורה 611

). אור יקר(נמאצ דהיינו בסוד שעיר עזאזאל ושעירים ירקדו שם , ועגלה בסוד הנקבה שלו. שעשה ירבעם
 ).מ"מ(ב דנוגה "נ חו"א, תופרה במלכו, שור ביסוד' פי

 ).מ"מ(ן דנוגה "נ זו"נ דנוגה א"דו 612
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 עליהם נמצא לא ובזה .מיתתו גרמנו
 לעולם עצהנתן  הוא ברוך והקדוש ,מקטרג

  .בכל

 äæä íãäåâå'613 äéúúéî àðîéøâ àìå äëôù àì 
 áéäé àìëáå åäééìò àâøè÷î çëúùà àì àãáå

á÷"àîìòì àèéò ä  
 השנה ראשיום ב ,וז דוגמאכ ,בא וראה

 הוא ,בעולם הדין שנמצא הכפורים ויום
תעורר לה צריכים וישראל ,לקטרג עומד

 ם קול שכלול באש ומי@התעטרבשופר ול
 לקו אותו ולהשמיע ,אחד ונעשים רוח

 מקום עד עולה קול ואותו. השופר מתוך
 כיון .ועולה בו ומכה הדין כסא שיושב
 יעקב של הקול ,מלמטה הזה הקול שמגיע

  הוא ברוך והקדוש ,למעלה נתקן

éæç àú614ø íåéá àã àðååâë "ä615 íåéå 
 íéà÷ åäéà àîìòá çëúùà àðéãã íéøåôëä

øôåùá àøòúàì ïééòá ìàøùéå àâøè÷ì616 
òúàìåèìå÷ àø617éìëã ùàá ì"éîå à"çåøå à" à

ãç åãéáòúàå618 åâî ìå÷ àåää àòîùàìå 
øôåù619 àééñøëã øúà ãò à÷ìñ ìå÷ àåääå 

àðéãã620äá ùèáå àáúé 621 àèîã ïåéë à÷ìñå 
àúúî ìå÷ éàä622á÷òéã ìå÷ 623 ï÷úúà 

àìéòì624á÷å "ä625  
  íìòðä ùøãî  

 פקידת זה ,"יחליץ תיךוועצמ. "מעלה
 לא אשר מים וכמוצא רוה כגן והיית" .הגוף
 ואזי .יתברך הבורא דעת זהו ,"מימיו יכזבו
 ,בהם הנכנסת שהנשמה הבריות ידעו

 ,התענוגים נשמת ,החיים נשמת שהיא
 ומעדנת מלמעלה התענוגים קבלה שהיא
 יפית מה" ואומרים בה תמהים והכל ,לגוף
 היא זו ,"בתענוגים אהבה נעמת ומה

  .לבא לעתיד הנשמה

 äæ õéìçé êéúåîöòå äìòî]úãé÷ô [)ïåã÷ô( 
 åáæëé àì øùà íéî àöåîëå äåø ïâë úééäå óåâä

 åéîéî)àé çð äéòùé(  úòã åäæ]êøáúé àøåáä [
)úåéøá(åòãé éæàå ) úòã( äîùðäù úåéøáä 

 úîùð íééçä úîùð àéäù íäá úñðëðä
 äìòîìî íéâåðòú äìá÷ àéäù íéâåðòúä

 íéøîåàå äá íéäîú ìëäå óåâì úðãòîå)æ æ øéù (
îòð äîå úéôé äî àéä åæ íéâåðòúá äáäà ú
àáì ãéúòì äîùðä  

                                                                                                                                                                                     

אמנם אין הכוונה רק לסלק תביעתו מעל הרבים והיחיד בעונו ', היינו בסוד ונשא השעיר עליו וכו 613
 ).אור יקר(ימות ולכך אינו וידוי גמור 

 ).א"ד(א "אמור צא ע' א ולקמן פ" לעיל סד ע614
 ).אור יקר(טוריא על ישראל אנו עושים בדרך שלא ימצא דל 615
 ).אור יקר(שהיא אם המעטרת על ישראל וכנגדה שופר תחתון , שהוא כנגד הבינה 616
דהיינו מים , ת"דהיינו בסוד הדעת הכולל חג,ת שאצילותו מעמקי השופר שהוא הבינה "שהוא הת 617

ורוח דהיינו , נו לחומים דהיי, אש דהיינו הבל חם: וכן הקול הגשמי היוצא למטה בטבע כולל, אש ורוח
ת "ולכך יש בו כח לעוררו והנה בעלותו למעלה הנה יכלול חג, והוא רמז לקול עליון. הבל פה כנודע

קול ). אור יקר(ויכניסם אל תוך הבינה כלולים ויעוררם מעמקי שורשם ויתקנם ויוציאם משם מתוקנים 
 ). מ"מ(השופר שבעולם הזה 

אור (ם מיוחידם מהפה הם נעשים קול בפנימיות גוף השופר ואחר שהם יוצאי, האש והמים והרוח 618
 ).יקר

מעלול לעילה בסוד , פושט צורה ולובש צורה, כן ממש סוד העליה למעלה שעולה קול תחתון 619
 ).אור יקר(ההתעוררות העולה ממטה למעלה עד עלותו מהפה שהוא המלכות פתח שער הכניסה 

 ).מ"מ(מלכות ). אור יקר(ימי ראש השנה ' לכות הם בוגבורה ומ, ד העליון"היא כסא לגבורה ב 620
, ג עמו להתעלם לעמקי הבינה"ת לכלול חו"להעלותה בסוד ההתעוררות עד עלות הקול הזה עד הת 621

א "צ יג ע"א בספד"בהגר (הבטישה הוא בסוד זיווג נעלם). אור יקר(להתתקן בסוד רחמי השרשים הפנימיים 
ג אש "חו יוצאים מנ שהם"זוכגון הפכים ה' באת י ענין הזיווג הוא לזווג  כהשיבטשזיווג נקרא , )ה וכבר"ד

 ).ה כד אתפשט"ב ד"ח יח ע"א תז"בהגר (שיתמתקו כדי ומים
 ).אור יקר(בסוד קשר העולמות ממטה למעלה בסוד מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה  622
 ).אור יקר(ת כולל החסד והגבורה "דהיינו הת 623
 ).אור יקר(שם תיקונו כדכתיב כונן שמים בתבונה בסוד הבינה שמ 624
 ).אור יקר(שהוא הבינה  625
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 ,הוא שכך בא וראה ,יהודה רבי אמר
 אחריו וכתוב ,"ברהטים אסור מלך" שכתוב

 ,יהודה רבי ואמר ".נעמת ומה יפית מה"
 לשמח הוא ברוך הקדוש עתיד זמן באותו
 ישמח" שנאמר ,בבריותיו חוולשמ עולמו

 מה בעולם שחוק יהיה ואזי ".במעשיו 'ה
 שחוק ימלא אז" שכתוב , עכשיוכן שאין
 קוצח שרה ותאמר" שכתוב זהו ."' וגופינו
 אדם בני עתידים שאזי ,"אלהים לי עשה
  .שחוק עת שהוא ,שירה לומר

 äãåäé éáø øîà]áéúëã àåä êëù éæç àú 
)å íù(íéèäøá øåñà êìî 626 äî äéøúá áéúëå 

úîòð äîå úéôé[ ïîæ åúåàá äãåäé éáø øîàå 
øá ùåã÷ä ãéúò çåîùìå åîìåò çîùì àåä êå

 øîàðù åéúåéøáá)àì ã÷ íéìäú (åäé çîùé" ä
 åéùëò ïéàù äî íìåòá ÷åçù äéäé éæàå åéùòîá

 áéúëã)á åë÷ íù (åâå åðéô ÷åçù àìîé æà '
ää" ã)å àë úéùàøá ( äùò ÷åçö äøù øîàúå

éäìà éì" äøéù øîåì íãà éðá íéãéúò éæàù í
÷åçù úò àåäù  

 הקדוש שישמח היום ,אמר אבא ביר
 שמחה היתה לא ,בריותיו עם הוא ברוך

 והצדיקים ,העולם שנברא מיום כמותה
 ,לעפרם עוד ישובו לא בירושלים הנשארים

 והנותר בציון הנשאר והיה" שכתוב
 בציון הנותר ".לו יאמר קדוש בירושלים

 כן אם ,אחא רבי אמר. דוקא ובירושלים
 בארץ שנשארו אותם כל אלא .הם מעטים

 וכציון כירושלים דינם ,הקדושה אלישר
 בכלל ישראל ארץ שכל מלמד ,דבר לכל

 תבאו וכי" שכתוב ממשמע ,היא ירושלים
  .בכלל הכל ,"הארץ אל

 êåøá ùåã÷ä çîùéù íåéä øîà àáà éáø
 íåéî äúåîë äçîù äúéä àì åéúåéøá íò àåä

íìùåøéá íéøàùðä íé÷éãöäå íìåòä àøáðù627 
 áéúëã íøôòì ãåò åáåùé àì)â ã äéòùé ( äéäå

 åì øîàé ùåã÷ íìùåøéá øúåðäå ïåéöá øàùðä
 àçà éáø øîà à÷ééã íìùåøéáå ïåéöá øúåðä

 ïåðéà ïéøéòæ ïë íà]à[ åøàúùàã ïåðéà ìë àì
 àðéã ìàøùéã àùéã÷ àòøàá]ïåäìéã[ íìùåøéë 

 ììëá ìàøùé õøà ìëã ãîìî øáã ìëì ïåéöëå
 áéúëã òîùîî àéä íéìùåøé)âë èé àø÷éå ( éëå

ììëá ìëä õøàä ìà åàáú  
 לרבי שאל אלעזר ברבי יהודה רבי
 ברוך הקדוש שעתיד מתים ,לו אמר ,חזקיה

 נשמתם נתן לא למה ,להחיותם הוא
 בארץ להחיות ויבאו ,שם שנקברו במקום
 הוא ברוך הקדוש נשבע ,לו אמר ישראל
 .לעולמים תהרס ושלא ,ירושלים לבנות
 הוא וךבר הקדוש עתיד ,ירמיה רבי שאמר
 ולהורידה ירושלים ולבנות עולמו לחדש
 .יהרס שלא כדי )בנין( מלמעלה בנויה

 .ישראל כנסת עוד תגלה שלא ונשבע
  שנאמר ,ירושלים בנין יהרס שלא ונשבע

 äé÷æç éáøì ìàù øæòìà éáøá äãåäé éáø
 àåä êåøá ùåã÷ä ãéúòù íéúî åì øîà

]ïåäúîùð áéäé àì äîì úåéçäì) [ àì úåéçäì
úîùðáïé( àééçàì ïåúééå ïîú åøá÷úàã øúàá 

 êåøá ùåã÷ä òáùð åì øîà ìàøùéã àòøàá
 øîàã íéîìåòì ñøäú àìùå íìùåøé úåðáì àåä
 åîìåò ùãçì àåä êåøá ùåã÷ä ãéúò äéîøé éáø

éøåäìå íìùåøé úåðáìå>äã< äìòîìî äéåðá 
 ïéâá)ñ"ïéðá à ( àìùé äìâú àìù òáùðå ñøä

é àìù òáùðå ìàøùé úñðë ãåò ïéðá ñøä
øîàðù íéìùåøé  

  ãé÷/á  
  øäæ  

 éîçø øòúà628 éøòúî ìàøùéã àðååâë àäã שישראל דוגמאכ שהרי .רחמים מעורר

                                                           

ב הנשמה הוא מלך ואסורה ברהטים במוצא מים אשר לא יכזבו "נ' דכתיב מלך אסור ברהטים וכו 626
כ מעדנת לגוף שגם הגוף יתחבר בבורא וזה הדיבוק נקרא "מימיו כאמור ריש עמוד ולכן נקרא רהטים ואח

דון בשר ואז מה יפה האהבה בתענוגים שגם הגוף אל יבטל ההתחברת להבורא ולכן פסוק זה עידון כמו עי
כמו ) ונקרא(מסוגל לטהר המחשבה כי האדם הבא להתחבר בבורא ובאם שהגוף מעכב יש לו צער גדול 

 ).נ"ש) (י"נ(בכף הקלע היפך מנפש הצרור תמיד בצרור החיים ] יקלענה) ['יהי(את הנפש אויביך ] 'שכ[
 ).ב"ב נח ע"ה ח"דע(אחרי התחיה  627
 ).אור יקר(י השרשים הפנימיים "מסוד עמקיה ע 628
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 ורוח באש כלול אחד קול למטה מעוררים
 גם כך ,השופר מתוך כאחד שיוצאים מים

 ואותו קול שכלול .ה שופרלמעל מתעורר
 וזה מלמטה זה ויוצא ,נתקן חבאש ומים רו

 ונמצאים ,העולם ונתקן ,מלמעלה
 שחושב ,מתערבב מקטרג ואותו. הרחמים

 ורואה ,בעולם ולקטרג בדיןלשלוט 
 כחו ותש מתערבב אז .רחמים שמתעוררים

 הוא ברוך והקדוש ,דבר לעשות יכול ולא
 תאמר שאם ,ברחמים העולם את דן

 רחמים מתחברים אלא ,כך לא ,דין שנעשה
  .ברחמים נדון והעולם ,דין עם

÷ àúúìùàá ìéìë ãç ìå"çåøå à"éîå à" à
 àìéòì øòúà éîð éëä øôåù åâî àãçë é÷ôðã

øôåù629ùàá ìéìëã ìå÷ àåääå "éîå à" à
çåøå"ôðå ï÷úúà àé àìéòî àãå àúúî àã ÷

 àâøè÷î àåääå åçëúùà éîçøå àîìò ï÷úúàå
 àâøè÷ìå àðéãá äàèìùì áéùçã ááøòà
 ááøòà ïéãë éîçø éøòúîã éîçå àîìòá

äéìéç ùùúàå630 ãáòîì ìéëé àìå îá÷å éã" ä
àîéú éàã éîçøá àîìò ïéàã631 ãéáòúà àðéãã 

éëä åàì632 àîìòå àðéãá éîçø åøáçúà àìà 
éîçøá ïãúà  

 שופר בחדש תקעו" כתוב ,בא וראה
 שהרי ,מתכסה שהלבנה ,"חגנו ליום בכסה

 .לעולם להזיק ויכול הרע הנחש שולט אז
 עולה הלבנה ,רחמים וכשמתעוררים

 יכול ולא מתערבב והוא ,שםמ ברתֹועו

 áéúë éæç àú)ã àô íéìäú ( ùãçá åò÷ú
àøäéñ àéñëúàã åðâç íåéì äñëá øôåù633 

àùéá àéåéç éàä àèìù ïéãë àäã634 ìéëéå 
éîçø éøòúî ãëå àîìò à÷æðì635ñ à÷ìñ  àøäé

ïîúî úøáòúàå636 ìéëé àìå ááøòúà åäéàå 

                                                                                                                                                                                     

ן לחוץ דרך "והנה הבינה תוקעת ומוציאה פנימיות זו, הוא סוד אור מקיף לשבע תחתונות דבינה 629
כ הם "ואח, תחתונות שלה' פיה והם יוצאים ונמשכים משם ולמטה ואז הם עוברים דרך אור מקיף שלה בז

 ).מ"מ(אים מתוך שופר זה יוצ
שכל כח גבורתו מהדין וכמו שנחלש הדין נחלש כחו כי כחו בהיותו יונק מהגבורה ובהיות הגבורה  630

מתגברת לפעול מאמר הדיין וכאשר ישראל ממשיכים ' והדין מתגבר שוטר הדיינים שהוא הוא הקלי
הגבורה ' מעלה אותה למעלה כדפיי קול דיעקב ה"הרחמים דהיינו סוד המתיקות הגבורה בעמקי הבינה ע

מתחלשת ודיניה מתבטלים שם ברוב שהם רחמים וחסד ומתהפכת היא ממקורה לרחמים והדין מתבטל 
ה סוד הגאולה על בניו ובתקיעות "כ שיוערר הקב"והיא מתחלשת עד שיחשוד שמא יגברו הרחמים כ

כ ועומד " כח הרחמים מתגברים כלבד בהיל ואל בהיל שאין' ראשונות שהוא ייחוד ראשון רחמים פעם א
ירא ובוטח שלא יתעורר הגאולה ברחמים המועטין אמנם בהשנות ישראל בתקיעות שניות אז מתעוררים 

י הרחמים הגודלים שישראל מעוררים "מכל וכל ע' הרחמים בחזקה ממקומם וירא לנפשו פן יתבטלו הקלי
 ).אור יקר(ויתעורר אור הגאולה 

ך לומר שאחר שהגבורה במקומו היא ינוקת דין מהבינה והשפיעה הדין ההיא ואם יעלה על דעת' פי 631
כ בשרשים העליונים מה תועלת שהרי "כ אף אם נבטל אותה אח"פ הדין שבמדות א"במלכות וחתכו הדין ע

 ).אור יקר(הדין שנשפע נשפע ומה שנגזר נגזר 
נמשכים מתתקן הדין אפילו אלא ממש באותם הרחמים ה, כלומר לא יעלה על דעתך זה שאינו כן 632

שהכוונה שאין הדין מתבטל מכל וכל ונאבד שסוף סוף הם ימי ', מה שכבר גזרו והעולם נידון ברחמים וכו
 ).אור יקר(אלא מתמזג עם הרחמים , דין לדון העולם

דתמן ' קלי' דהיינו דאתכסיא סיהרא ועניינו שהיא מתלבשת בלבוש נכרי שהם י' בכסה כסוי ה 633
 ).א"ד(א " קטו ע).אור יקר(עשר אותיות קדושות מתלבשין 

הוא הנחש השולט בהיותו יונק ממנה אחר שהיא שחרחורת למטה מכסה פניה מהשמש מפני  634
, ואין לפרש דאתכסיא ואינה באה בימים אלו אל הדין' שפירסה נדה באדמימות הדין להשפיע לחיצונים וכו

אמנם העיקר . ואי אפשר לפעול הדין זולתה, ד התחתון"של ראש השנה והיא ב' שהרי היא יום ב, שאינו
' ואין לה ייחוד עד סוכות וכו, שהיא מתכסת מאור השמש שאין בעלה מאיר בו מפני שהיא אסורה לבעלה

 ).אור יקר(
מאירים אור עליון בה ואז היא מתטהרת ומתלבנת משחרוריתה והופכת פניה לבעלה בסוד לבונה  635

אלא היא מתלבנת ופורשת , עם בעלה שאין ייחוד עד יום ראשון של סוכותולא שיהיה ייחוד לה כלל 
 ).אור יקר(ומאירה ' עצמה מלהשפיע בקלי

, שאינו שולט למטה' דברים הא' ובזה איהו איערבב בב, מיניקת הדין ומהשפעתו בחיצונים לבד 636
 ).אור יקר(שאינו יונק מהקדושה ' והב
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 ולכן .לשם יתקרב שלא ועובר ,לשלוט
 כמי אותו לערבב צריך השנה בראש

  .כלום יודע ולא משנתו שמתעורר

øáòúàå äàèìùì637 àã ìòå ïîú áø÷úé àìã 
ø íåéá"ì éòá äà øòúàã ïàîë äéì àááøò

íåìë òãé àìå äéúðùî  
 לו ולעשות לנוח צריך הכפורים ביום

 ואז ,לו שמקריבים בשעיר רוח נחת
 של ביום אבל ,ישראל על לסנגור מתהפך

 יכול ולא דעיו שלא ,מתערבב השנה ראש
 של התעוררות רואה .כלום לעשות

 ,מלמעלה ורחמים ,מלמטה עולים הרחמים
 מתערבב הוא אז ,ביניהם עולה והלבנה

 והקדוש. טולשל יכול ולא כלום יודע ולא
 וחס ברחמים ישראל את דן הוא ברוך

 עשרה אותם כל זמן להם ומוצא עליהם
 הכפורים ליום השנה ראש שבין ימים
] בתשובה[ השבים ותםא כל את לקבל
 ומעלה ,מחטאיהם להם ולכפר ,לפניו
 ברוך הקדוש זה ועל. הכפורים ליום אותם

] ל"המצות הנ[בכל  ישראל אתמצוה  הוא
 מי עליהם ישלוט שלא כדי ,מעשה לעשות

 ויהיו ,הדין עליהם ישלוט ולא ,צריך שלא
  בארץ צדיקיםכולם 

 äéì ãáòîìå àçééðì ïðéòá íéøåôëä íåéá
 àçééðøéòùá àçåøã638 ïéãëå äéì ïéáø÷ã 

ìàøùéã åäééìò àéøåâéðñ êôäúà639 ìáà 
øã àîåéá" ìéëé àìå òãé àìã ááøòúà ä

 ïé÷ìñ éîçøã àúåøòúà éîç íåìë ãáòîì
 åäééðéá à÷ìñ àøäéñå àìéòìî éîçøå àúúî
 äàèìùì ìéëé àìå íåìë òãé àìå ááøòúà ïéãë

á÷å" åäééìò ñééçå éîçøá ìàøùéì åäì ïã ä
úùàåàðîæ åäì çë640 ïéáã ïéîåé äøùò ïåðéà ìë 

ø" ïéáééúã ïåðéà ìë àìá÷ì íéøåôëä íåéì ä
 àîåéì ïåì ÷éìñå åäééáåçî ïåì àøôëìå äéî÷

á÷ àìëá àã ìòå éøåôëã" ìàøùéì ïåì ãé÷ô ä
 àìã ïàî åäééìò èåìùé àìã ïéâá àãáåò ãáòîì
 ïåäìë ïåäéå àðéã åäééìò èåìùé àìå êéøèöà

àòøàá ïéàëæ  

  íìòðä ùøãî  
 לא ולארצך עזובה עוד לך יאמר לא"

 שאתה מקום ובכל". שממה עוד יאמר
 שכתוב זהו .שבועה היא ,לא לא מוצא

 ולא המבול ממי עוד בשר כל יכרת ולא"
 נשבעתי אשר" וכתוב ,"' וגומבול עוד יהיה
 ומן ,שבועה ,לא שלא מכאן ,"נח מי רומעב
 ברוך הקדוש ועתיד .הן שומע אתה לאו
 כנסת תגלה שלא קיום עולמו לקיים אהו

 לפיכך ,המקדש בית בנין יהרס ולא ישראל
קיים ש במקום אלא נשמתם מקבלים אין

 בגוף מתיקי הנשמה שתהיה כדי ,לעולמים
 בציון הנשאר" שכתוב הוא וזה .לעולמים

  . "' וגולו יאמר קדוש בירושלים והנותר
  

)ã áñ äéòùé ( äáåæò ãåò êì øîàé àì
àì êöøàìå äúàù íå÷î ìëáå äîîù ãåò øîàé 

àì àöåîì ää äòåáù àéä à" ã) è úéùàøáàé (
 äéäé àìå ìåáîä éîî ãåò øùá ìë úøëé àìå

 ìåáîì íéîä ãåòåâå ' áéúëå)è ãð äéòùé ( øùà
 äòåáù àì àìù ïàëî çð éî øåáòî éúòáùð
 àåä êåøá ùåã÷ä ãéúòå ïä òîåù äúà åàì ïîå

 äìâú àìù íåé÷ åîìåò íéé÷ì àìå ìàøùé úñðë
 ïéìá÷î ïéà êëéôì ùã÷îä úéá ïéðá ñøäú

 íéé÷ íå÷îá àìà ïúîùð]íéîìåòì) [ïîìòì( éãë 
 àåä àãå íéîìåòì óåâá úîéé÷ äîùðä äéäúù

 áéúëã)â ã íù ( íìùåøéá øúåðäå ïåéöá øàùðä
åâå åì øîàé ùåã÷ '  

                                                                                                                                                                                     

 זכות ולא חובה כמו שאין אנו מבקשים מלמעלה רק להחליש והיינו דמסיק כמאן דלא ידע כלום לא 637
כ צריכים אנו ממש למעבד ליה "א, כ אנו מבקשים ממש סליחה וכפרה"אמנם ביוה, כח הדין שיהיה מתוק

 ).אור יקר(ניחא דרוחא כדי להשיג מבוקשנו 
ותר ונשאר  שנים אנשים מרגלים הם חכמה ובינה דדכורא דנוגה דאצילות ואותו של חכמה נמתק י638
ע "ן דנוגה דבי"הוא זו, כ סוד בינה לעזאזל"כ שהוא ג"אך השני מוח בינה דנוגה ניתן ביוה', לה' גורל א

 ).מ"מ(
וסיהרא סלקא בינייהו בין הרחמים העולים ממטה למעלה ובין היורדים ממעלה למטה שהוא סולם  639

 ).אור יקר(שבו עולים ויורדים אור ישר ואור חוזר 
ז לענין הכפרה סליק לון ליומא "עכ, ועם היות שכל עשרה ימים מקבל תשובתם, מצאובה' דרשו ה 640

' לכל א' בחי' חלוקות אלו בב' דהיינו דינא הדין הקדוש וב, דכיפורים שלא ישלוט עלייהו מאן דלא אצטריך
 ).אור יקר(שהם הברכות והתפילות " ובמילין", שהם תקיעות" בעובדא"דהיינו 



úéùàøá 

99 

 )הוא פסוקמ( מכאן ,חזקיה רבי אמר
 בה רהנות ,קדוש ירושלים ,קדוש הוא

 'ה קדוש" שכתוב קדוש הוא .קדוש
 ירושלים ".קדוש בקרבך" וכתוב ,"צבאות
 ".יהלכו קדוש וממקום" שכתוב קדוש
 הנשאר והיה" שכתוב קדוש בה הנותר
 ,"לו יאמר קדוש בירושלים והנותר בציון

 קדוש השאר אף , קייםהראשון קדוש מה
  .םיקי קדוש

 äé÷æç éáø øîà]àëäî[) àåä àø÷î ( àåä
åã÷ ùåã÷ àåä ùåã÷ äá øúåðä ùåã÷ íìùåøé ù

 áéúëã)íùâ å  (åäé ùåã÷" áéúëå úåàáö ä
)è àé òùåä ( ùåã÷ íìùåøé ùåã÷ êáø÷á

 áéúëã)é ç úìä÷ ( øúåðä åëìäé ùåã÷ íå÷îîå
 áéúëã ùåã÷ äá)â ã äéòùé ( ïåéöá øàùðä äéäå

 ùåã÷ äî åì øîàé ùåã÷ íìùåøéá øúåðäå
÷ ùåã÷ øàùä óà íéé÷ ïåùàøäíéé÷ ùåã  

 דוע" שכתוב זה מה ,יצחק רבי אמר
 םיירושל בותוברח וזקנות זקנים ישבו
 טובה מה, "ימים בומר בידו משענתו ואיש
 ואיש" שכתוב אז ללכת )כדי( זו היא

 ,יצחק רבי אמר אלא ".בידו משענתו
 להחיות לבא לעתיד הצדיקים עתידים

 וקח" שכתוב ,הנביא כאלישע מתים
 משענתי ושמת" וכתוב ,"ולך בידך משענתי

 ,הוא ברוך הקדוש לו אמר ".הנער פני על
 לעתיד הצדיקים לעשות שעתידים דבר
 ,כתוב מה . עכשיולעשות רוצה אתה לבא

 קול ואין הנער פני על המשענת את וישם"
  ". קשב ואין עונה ואין
  

 áéúëã éàî ÷çöé éáø øîà)ã ç äéøëæ ( ãåò
 íìùåøé úåáåçøá úåð÷æå íéð÷æ åáùé ùéàå

 àúåáéè éàî íéîé áåøî åãéá åúðòùî]àã[ 
)éãë ( ïéãë ìæéîì]ã[ áéúë)íù ( åúðòùî ùéàå

÷çöé éáø øîà àìà åãéá641 íé÷éãöä íéãéúò 
 àáì ãéúòì)úåéäì] (íéúî úåéçäì[642 òùéìàë 

 áéúëã àéáðä)î" ã áèë ( êãéá éúðòùî ç÷å
êìå643 áéúëå )íù ( øòðä éðô ìò éúðòùî úîùå

 àùãå÷ äéì øîà íéãéúòù øáã àåä êéøá
 úåùòì]íé÷éãöä[ äöåø äúà àáì ãéúòì 

 áéúë äî úåùòì åéùëò)àì íù ( úà íùéå
 ïéàå äðåò ïéàå ìå÷ ïéàå øòðä éðô ìò úðòùîä

 áù÷  
 בידם עלה לבא לעתיד הצדיקים אבל
 ,"בידו משענתו ואיש" שכתוב ,זו הבטחה

 הם מי( .המתים את בו להחיות כדי
אומות מ רויתגישנ מהגרים ,)המתים
 מאה בן הנער כי" בהם שכתוב ,העולם

  בן והחוטא ימות שנה

 íãéá äìò àáì ãéúòì íé÷éãöä ìáà
 áéúëã åæ äçèáä)ã ç äéøëæ (åúðòùî ùéàå644 

 íéúîä úà åá úåéçäì éãë åãéá)îä íéúî 
íúåà (]íéøâäî[éâúðù é íìåòä úåîåàî åø

 åäá áéúëã)ë äñ äéòùé ( äðù äàî ïá øòðä éë
åîéïá àèåçäå ú  

  åè÷/à  
  øäæ  

 תלוי והכל ,כאהבת האב על הבנים
  .הדברים בארנו והרי ,בוריםיובד במעשה

 ïéìîáå àãáåòá àìëå ïéðá ìò àáàã åîéçøë
 ïéìî àðîé÷åà àäå àéìú  

 שכתוב ,"אמר כאשר שרה את פקד 'וה"
 ,"בן ולשרה חיה כעת אליך אשוב למועד"

åäéå" øîà øùàë äøù úà ã÷ô ä) úéùàøá
à àë ( äéç úòë êéìà áåùà ãòåîì áéúëã

                                                           

  ).זוהרהערת ה(א "קלה ע 641
 ).ד"ב נז ע"ה ח"דע(כוונתו שהתחיה לא תהיה בפעם אחת אלא בהדרגתיות  642
ב ימים היינו ווכשהוא מר. ה"ב משענת נקרא מה שאדם מדבק בבורא ב"נ. ' וקח משענתי בידך כו643

 .)נ"ש) (י"נ (ךלכן נקרא אר. ז"ש בא"ומשם הרפואה כמ. םא שהם היומם ארוך מהם יהיו שיחיו המתי"מא
לכן , כמקל ומשענת, הם נוטפים טיף טיף ארוך, ות של תחיית המתים אשר נוטפו מכלי כתר הנובל644

כן , וגם כן כמו אדם חלש שאינו יכול לעמוד על רגליו נשען על משענתו, נקראים השמות הללו משענת
ם אשר הם חלשים ואינם יכולים לעמוד על רגליה, הצירופים הללו מחייה את המתים ומעמידם על רגליהם

  ).ב"ה פע"עמק המלך ש(
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 הלנקב פקידה ,"שרה את פקד" ושנינו
 כאשר שרה את פקד 'וה"לכן ו ,לזכר זכירה
 חיה כעת אליך אשוב שוב" שכתוב ,"אמר

 שוב ויאמר" שאמר משמע מכאן ,"'וגו
 ולא היה שהוא סתם ויאמר ,"אליך אשוב
  .אחר שליח

ïá äøùìå645ãé÷ô äøù úà ã÷ô ïðéðúå  ä
àøåëãì äøéëæ àá÷åðì646åäéå êë ïéâáå " ã÷ô ä

 äøù úà]øîà øùàë[ áéúëã )é çé íù ( áåù
åâå äéç úòë êéìà áåùà 'øîàã òîùî àëäî647 

 äåä åäéàã íúñ øîàéå êéìà áåùà áåù øîàéå
àøçà àçéìù àìå  

 'וה" שאמר כיון ."' וגולשרה 'ה ויעש"
 אלא ".לשרה 'ה ויעש" מהו ,"שרה את פקד

 ברוך הקדוש של מעשיו שפרי ,ושנינ כך
 ,הוא מעדן ויוצא ששופע נהר מאותו ,הוא

 שכל המזל והוא ,הצדיקים תווהוא נשמ
 ממנו נוזלים ברכה וגשמי הטובות הברכות

 ,"הגן את להשקות" שכתוב ,יוצאים ומשם
ל ומשקה מלמעלה למטה משום ימז שהוא
 במקום ולא ,הזה במזלתלויים ) אדם (שבני
 ,"שרה את פקד 'וה" תובכ זה ועל .אחר

åäé ùòéå"åâå äøùì ä ')à àë íù ( øîàã ïåéë
åäéå"åäé ùòéå åäî äøù úà ã÷ô ä" äøùì ä

éåãáåòã àáéàã ïðéðú éëä àìà648á÷ã " ä
 åäéàå åäéà ïãòî ÷éôðå ãéâðã øäð àåääî

é÷éãöã ïåäúîùðéà649àìæî åäéàå 650 ìëã 
ïàëøá651ïàëøá éîùâå ïàáè 652 äéðî éìæð 

 áéúëã é÷ôð ïîúîå)é á íù ( ïâä úà úå÷ùäì
ä÷ùîå ìéæî åäéàã653àìéòî 654àúúì 655 ïéâá 

 éðáã)àùð ( øúàá àìå ïééìú àìæî éàäá

                                                                                                                                                                                     

היינו , "והנה בן לשרה"ואומרו . שבו נפקדה שרה, ה"היינו ר, "ולמועד. "היינו שישוב לפוקד אותה 645
והיא היתה השכינה שאמרה למועד , "למועד אשוב"באומרו , והיכן אמר". כאשר אמר"והיינו , שתתעבר

 ).יג' ג סי"אור יקר ש(הפקידה לנקבה מהנקבה כי ' וראיה כדתנינן פקידה לנוק. שהיא היתה הפוקדת, אשוב
והזכירה לזכר מהזכר והיינו יזכור אלהים את . פקד את שרה' הפקידה לנקבה מהנקבה והיינו וה 646

ה היינו דכורא וכתיב ויזכר אלהים את אברהם שם אלהים "פקד הוי' ת הא כתיב וה"וא[' אברהם דהיינו נוק
, היינו בשיתוף זכר ונקבה' ל שעם היות שאנו אומרים פקידא לנוק"ואדרבא איפכא משמע וי, ]'היינו נוק

ואדרבה לשתף שם הנקבה אמר ויזכור אלהים . וזכר עיקר', זכירה לדכורא בשתוף נוק, ז נקבה עיקרן"ועכ
 ).אור יקר(את אברהם 

 .)הערת הזוהר(ב ” קב ע647
צל הנשמה הוא מבינה ת ומלכות אמנם עיקר השפע עצמו שממנו מתא"הם הנשמות שהם מזווג ת 648

 ). אור יקר] (עדן[יוצאה מחכמה ] נהר[
 @).אור יקר(מתייחס אל היותו נשמתהון דצדיקייא , מתחילת היות שפע זה נמשך מההוא נהר דנגיד 649
' הא: שבמזל' בחי' ג' אלו הם כו' ונודע כי ג. עיקר הכוונה לבאר אומרו בני חיי ומזוני לא בזכותא 650

דהיינו , מזוני', הג. ששם והחכמה תחיה בעלה, חיי מהימין', הב. שהוא סוד הבןבסוד קו האמצעי , בני
 ). אור יקר(מהשמאל שלחן בצפון 

ח יורדין אל היסוד כדי שיתנם בנוקבא בעת הזווג ולכן היסוד "הה: א"כ מה ע"שעה' ועי). מ"מ(יסוד  651
 ,לפי שהוא בסוד היסוד של הכתר והוא ,ל" זו נקרא התיקון הזה מזלא עילאה כנה והנה לסיב,נקרא חסד

ל "ג שהיא ונקה גם כן הוא נקרא מזלא עלאה כנ" אבל התיקון הי'וכו. המזיל טללי ברכה וחסדים טובים
 .'והטעם הוא לפי שהוא בחינת החסד שבכתר אשר הוא נוזל ויורד בפי האמה כנז

אלו שהם חיי ומזוני מזלי ' ושתי בחי, וגשמים מגבורה, בערך מזוני דהיינו גשמים ודאי וטוב מימין 652
, ל בשיתוף החכמה והכתר"אלו אל הבינה הנקראת מז' יתייחדו ג, המזל מפנימיותו, מנייה מימין ושמאל

עם היות שאי אשפר השפעתם אל התחתונים אם . מפני היותם שפע מזוני ובני וחיי בחינתם ממש למעלה
ואל זה רומז , י"וכל פעולה נמשכת ע, שהם עיקר אל ההשגחה אל התחתונים, ת והמלכות"י הת"לא ע

אור (' באומרו יוצא להשקות את הגן וכו, ת"י הת"להיותם נמשכים אל המלכות ע, "ומתמן נפקי"באומרו 
 ).יקר

ר "ואם כן עם היות שהוא נקרא נה. וזהו מזיל ומשקי, אלא נמשך להשקות, ל לא ביציאתו משקה"ר 653
 ).אור יקר(ל "ז להיות שמזיל בהמשכו למטה נקרא מז"נשמות עכה' העליונה היוצא מהעדן והיא בחי' בבחי

 ).אור יקר(בהיותו למעלה אצל החכמה  654
 ).אור יקר(במלכות  655
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àøçà656åäéå áéúë àã ìòå " äøù úà ã÷ô ä  .בלבדה פקידה
éåãåçìá äãé÷ô  

 מן למעלה היא עשיה "לשרה 'ה ויעש"
 ,תלוי זה שבמזל שנאמר כמו ,הזו הדרגה

 אמר ולכן ,יהעש וכאן פקידה כאן זה ועל
  .אחד והכל ,'וה 'ה

åäé ùòéå" éàäî àìéòì åäéà äééùò äøùì ä
àâøã657 ìòå àééìú àìæîá àäã øîúàã äîë 
 àã)á( äãé÷ô ïàë]ïàëå) [ïàëáå( ïéâáå äééùò 

åäé øîà êë"åäéå ä"ãç àìëå ä  
 'ה נחלת הנה" ,ואמר פתח אלעזר רבי

 חלק ,"'ה נחלת הנה" ".הבטן פרי שכר בנים
 ,שלא יתבטל ממנה לעולמים' ה בלהאחז

 זוכה ,הזה בעולם לבנים שזוכה אדםש
 משום ,הבא לעולם לפרגוד להיכנס בהם

 בו וזוכה האדם בן שהשאיר הבן שאותו
 ,הבא לעולם אותו יזכה הוא ,הזה בעולם
 נחלת" זה מה .'ה לנחלת בו להיכנס וזוכה

 ארץ את לה קרא וכך ,החיים ארץ זו ".'ה
  . חייםה ארץ שהיא ,ישראל

  

 øîàå çúô øæòìà éáø)â æë÷ íéìäú ( äðä
åäé úìçð" úìçð äðä ïèáä éøô øëù íéðá ä

åäé"åäéá àãçàúàì àúðñçà ä" øáòúé àìã ä
 àîìò éàäá ïéðáì éëæã ùð øáã ïéîìòì äðéî
 ïéâá éúàã àîìòá àãåâøôì ìòéîì åäá éëæ
 àã àîìòá äéá éëæå ùð øá ÷éáùã àøá àåääã

ìòì äéì éëæé åäéà äéá àìòàì éëæå éúàã àî
åäé úìçðì"åäé úìçð ïàî ä" íééçä õøà àã ä

íééçä õøà éäéàã ìàøùé õøàì äì àø÷ éëäå  

 שכתוב ,"'ה נחלת" )לה קרא( המלך דוד
 לאמר 'ה בנחלת מהסתפח היום גרשוני כי"

 נחלת הנה"לכן ו ,"אחרים אלהים דועב לך
  'ה

 àëìî ãåã)äéì àø÷ (åäé úìçð"ä658 áéúëã 
)ù"àèé åë  ( úìçðá çôúñäî íåéä éðåùøâ éë

åäé"éäìà ãåáò êì øîàì ä" êë ïéâáå íéøçà í
åäé úìçð äðä"ä  

  íìòðä ùøãî  
 סוף ,יצחק רבי אמר ".יקלל שנה מאה
  ".ימים בומר" שכתוב ,מוכיח הפסוק

 àø÷ã äéôéñ ÷çöé éáø øîà ììå÷é äðù äàî
 áéúëã çëåî)ã ç äéøëæ (íéîé áåøî  

 לי עשה קוצח שרה מרותא" ,אחר דבר
 וגילו םיירושל את שמחו" כתוב ,"אלהים

 כל משוש תהיא שישו הביהוא כל בה
 לא ,יהודה רבי אמר ".עליה המתאבלים

 מיום הוא ברוך הקדוש לפני שמחה היתה
 שעתיד שמחה כאותה העולם שנברא

 אחד וכל ,לבא לעתיד הצדיקים עם חולשמ
 זה אלהינו הנה" ,ואומר באצבע מראה

 נגילה לו קוינו 'ה זה ויושיענו לו נוקוי
 כי 'ה זמרו" וכתוב ,"בישועתו ונשמחה

  ". הארץ בכל זאת מודעת עשה גאות
  

éäìà éì äùò ÷åçö äøù øîàúå øçà øáã" í
 áéúë)é åñ äéòùé ( äá åìéâå íìùåøé úà åçîù

 íéìáàúîä ìë ùåùî äúà åùéù äéáäåà ìë
 éðôì äçîù äúéä àì äãåäé éáø øîà äéìò

ä äúåàë íìåòä àøáðù íåéî àåä êåøá ùåã÷
 àáì ãéúòì íé÷éãöä íò çåîùì ãéúòù äçîù

 øîåàå òáöàá äàøî ãçàå ãçà ìëå)è äë íù (
ðéäìà äðä"åäé äæ åðòéùåéå åì åðéå÷ äæ å" åðéå÷ ä

 áéúëå åúòåùéá äçîùðå äìéâð åì)ä áé íù (
åäé åøîæ" ìëá úàæ úòãåî äùò úåàâ éë ä

 õøàä  
 את רשישפ מי ראינו לא ,אמר יוחנן רבי
 פניך תסתיר" שאמר המלך כדוד הזה הדבר

 הוא ברוך הקדוש שאין מכאן ,"' וגויבהלון

 éàä ùéøôã ïàî ïðéæç àì øîà ïðçåé éáø
 øîàã àëìî ãåãë äìî)èë ã÷ íéìäú ( øéúñú

                                                                                                                                                                                     

היה ראוי , ו"בשלמא אם יהיה כח במדרגות האמצעיות לתת או לעכב ח. )הערת הזוהר(א ” קפא ע656
 וכל ההתלות למעלה אם ינתן אמנם מאחר, שנאמר סדר השתלשלות המדרגות בלשון נהר נמשך עד למטה

" בהאי מזלא תליין ולא באתר אחרא"והיינו אומרו , ו אין מציאות"ירד בנזילה שלא יעכב ואם לא יתן ח
 ).אור יקר(

 .)הערת הזוהר(ב ” קיב ע657
 .ב שזה לאפוקי נחלת ערב רב"ז נד ע"תיקו' עי 658
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 כשאינו אלא ,אדם לשום רעה עושה
 שכתוב ,מאליו כלה הוא ,בו משגיח

 יגועון רוחם סףות יבהלון פניך תסתיר"
 ,"' וגויבראון רוחך תשלח" כך ואחר ,"'וגו

 'ה ישמח לעולם 'ה כבוד יהי" כך ואחר
 אז" שכתוב ,בעולם השחוק ואזי ".במעשיו

 שכתוב זהו ".רנה ולשוננו פינו שחוק ימלא
 ,"אלהים לי עשה קוצח שרה ותאמר"

  .בישועתו חולשמ

 ïåìäáé êéðô]åâå'[ êåøá ùåã÷ä ïéàù ïàëî  àåä
 åá çéâùî åðéàùë àìà íãà íåùì äòø äùåò

 äìë àåä]åéìàî659[ ïåìäáé êéðô øéúñú áéúëã 
 ïåòåâé íçåø óñåú]åâå'660êë øçàå [) ì íù (

åâå ïåàøáé êçåø çìùú ' êë øçàå)àì íù ( éäé
åäé ãåáë"åäé çîùé íìåòì ä" éæàå åéùòîá ä

 áéúëã íìåòá ÷åçùä)á åë÷ íù ( àìîé æà
åùìå åðéô ÷åçùää äðø åðð" ã)å àë úéùàøá (

éäìà éì äùò ÷åçö äøù øîàúå" çåîùì í
åúòåùéá661  

 שהגוף עד , בא וראה,אמר חייא רבי
 .התשלום מן חסר הוא ,הזה בעולם עומד
 ומת שרוי בדרכי והולך צדיק שהוא לאחר

 הגיע ,בתשלומו שרה נקרא ,שרוובי
 שלא כדי ,שרה הוא ,המתים יתילתח

 ברוך הקדוש השהחי הוא שאחר יאמרו
 השכינה עם ושמח חי שהוא לאחר .הוא

 ,העולם מן היגון הוא ברוך הקדוש ומעביר
 אלהים 'ה ומחה לנצח המות בלע" שכתוב
 יצחק נקרא אזי ,"' וגופנים כל מעל דמעה
 לצדיקים שיהיה והשמחה הצחוק בשביל
  .לבא לעתיד

 ãîåò óåâäù ãò éæç àú øîà àééç éáø
 ïî øñç àåä äæä íìåòá àåäù øçàì íåìùúä

 äøù àø÷ð åøùåéá úîå øùåé éëøãá êìåäå ÷éãö
 àåä íéúîä úééçúì òéâä åîåìùúá]äøù[ éãë 

 êéøá àùãå÷ äéçäù àåä øçàù åøîàé àìù
 øéáòîå äðéëùä íò çîùå éç àåäù øçàì àåä

 áéúëã íìåòä ïî ïåâéä àåä êåøá ùåã÷ä) äéòùé
ç äë (åäé äçîå çöðì úåîä òìá"éäìà ä" í

ãåâå íéðô ìë ìòî äòî ' ìéáùá ÷çöé àø÷ð éæà
àáì ãéúòì íé÷éãöì äéäéù äçîùäå ÷åçöä  

 כפר של מקום לאותו בא יהודה רבי
 נכנס .העיר בני כל מנחה לו שלחו .חנן

 .הולךמר  מתי ,לו אמר ,אבא רבי לפניו
  לי שנתנו מה אפרע ,לו אמר

 ïðç øôëã øúà àåääì àúà äãåäé éáø
àúáåø÷ú äéì åøãù äéáâì ìàò àúàî éðá ìë 

 äéì øîà øî ìéæéì éúîéà äéì øîà àáà éáø
éì åáäéã äî òøôà  

  åè÷/á  
  øäæ  

 ".בנים" ,הזה האיש את מזכה מי ,"בנים
 פרי שכר" ,הזה בעולם בהם זוכה אם

 ,עולם באותו טוב וחלק שכר ".הבטן
 באותו אדם בן שזוכה הוא מעיו פרי באותו
  .בהם עולם

 éëæà ïàî íéðá åäá éëæ éà ïéðá ùð øáì äéì
 àáè à÷ìåçå àøâà ïèáä éøô øëù àîìò éàäá

ääáé øá éëæã åäéà éåòîã àáéà àåääá àîìò à
åäá àîìò àåääá ùð  

                                                                                                                                                                                     

 ).ד"ב פמ"ק ח"עבה(בהסתרת פני הרחמים מפני הדין יבהלון כי מדת הדין שולטת  659
ע איך אפשר לומר שעצם חסרון ההשגחה הוא "כ צ"וא, הרי מלאך המוות הוא הממית, וקשה 660
ה מתנהג במידת "אלא שהקב, ל שכל עבירה גוררת בעקבותיה חיוב מיתה והיינו מלאך המוות"וצ. הממית

ה את השמירה "יר הקבובשעת מיתתו מס. כ אינו מת עדיין אם כי חיוב המיתה נותר בעינו"וע" נושא עוון"
י מלאך המוות מחמת העוון "ואז באה עליו המיתה שנגזרה עליו מעיקרא ע" נושא עוון"הבאה מצד מידת 

  ).ג"ב יד ע"ה ח"דע(ההוא 
 הוא ,' וא. והוא דינא קשיא על ראש רשעים יחול, בישאאלהלחם בחויא רצוע'  א:מיני דינים הם'  ב661

 ודינא קדישא הוא התעוררות החיבור ויחוד .דינין' מלחמות וב'  והן ב.לשלח למטרה לבת עין רחימותא
תהלים (במעשיו ' ישמח ה, )שם כה יט( ואלה תולדות יצחק ,)בראשית כא ו ( צחוק עשה לי אלקים,ושמחה
 ).א"ז מח ע"א בתיקו"בהגר) (קד לא
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 ירושה ,"בנים 'ה נחלת הנה" ,בא וראה
 הוא ברוך הקדוש מעשה של פירות של

 משם שהרי ,החיים מעץ הוא מלמעלה
 ניממ" שנאמר כמו ,לבנים אדם בן זוכה
 אשר הגבר אשרי" כתוב מה ,"נמצא פריך

 ,"' וגושוויב לא מהם אשפתו את לאימ
 לא. "הבא בעולם ואשרי הזה בעולם אשרי
 מי ".בשער אויבים את ידברו כי יבשו

 שכאשר .הדינים בעלי אלו .בשער האויבים
 בעלי הם כמה ,הזה מהעולם יוצאת נשמה

 תכנס שלא עד לפניה מניםושמז הדינים
 ,לשם שתכנס שער באותו ערבש למקום
 ,הזה בעולם משכונות שהשאיר משום

 לא" זה ועל .עולם באותו יזכה ובגללם
  ".בשער אויבים את ידברו כי שוויב

éæç àú662åäé úìçð äðä "íéðá ä44 ) íéìäú
â æë÷ (á÷ã éåãáåòã ïéáéàã àúðñçàå àúåøé" ä

 øá éëæ ïîúî àäã ééçã àðìéàî åäéà àìéòìî
úàã äîë ïéðáì ùð øîà )è ãé òùåä ( éðîî

êéøô663 áéúë äî àöîð )íùä  ( øáâä éøùà
åâå åùåáé àì íäî åúôùà úà àìî øùà'664 

 àì éúàã àîìòá éøùàå ïéã àîìòá éøùà
 øòùá íéáéåà úà åøáãé éë åùåáé)ä íù ( ïàî

 àúîùð ãëã ïéðéãã ïåäéøàî ïéìà øòùá íéáéåà
 ïéðéãã ïåäéøî ïåðéà äîë àîìò éàäî ú÷ôð

ðéîæã øòùá äéúëåãì ìåòéé àì ãò äéî÷ ïé
 ÷éáù ïéðåëùîã ïéâá ïîú ìåòééã àòøú àåääá
 àã ìòå àîìò àåääá éëæé ïåäéðéâáå àîìò éàäá

øòùá íéáéåà úà åøáãé éë åùåáé àì  
 .בדרך הולכים היו יוסי ורבי יהודה רבי

 רֵבוַד פיך פתח ,יוסי לרבי יהודה רבי אמר
 ,ךאצל נמצאת השכינה שהרי ,בתורה
 באה ,תורה בדברי שמדברים זמן שבכל

 ,בדרך שכן וכל ,ומתחברת השכינה
 בני לפני והולכת ובאה מקדימה ששכינה

  .הוא ברוך הקדוש באמונת שזוכים אדם

à àçøàá éìæà ååä éñåé éáøå äãåäé éáø" ì
 àúééøåàá éòìå êîåô çúô éñåé éáøì äãåäé éáø

 ïîæ ìëã êáâ úçëúùà àúðéëù àäã)éìîã (
>áéìî<ïàòì àúééøåàã 45665 àéúà àúðéëù 

àçøåàá ïëù ìëå àøáçúîå666 àîã÷ àúðéëùã 
 ïàëæã àùð éðáã åäééî÷ àìæàå àéúàå

á÷ã àúåðîéäîá" ä  
 ריהופ כגפן אשתך" ,ואמר יוסי רבי פתח
 סביב זיתים כשתילי בניך ביתך בירכתי

 זמן כל ,"ריהופ כגפן אשתך" ".לחנךולש
 ,החוצה יוצאת ולא הבית בירכתי שהאשה

 .כשרים בנים להוליד וראויה צנועה היא
 ולא במינה אלא ננטעת לא גפן מה ,"כגפן"

 תעשה לא כשרה אשה כך ,אחר במין

 øîàå éñåé éáø çúô)ùâ çë÷ í ( ïôâë êúùà
êéðá êúéá éúëøéá äéøåô áéáñ íéúéæ éìéúùë 

 àúúàã àðîæ ìë äéøåô ïôâë êúùà êðçìùì
 äòåðö àéä øáì à÷ôð àìå àúéá éúëøéá
 àì ïôâ äî ïôâë ïøùëã ïéðá àãìåàì éæçúàå

àøçà àðéæá àìå äðéæá àìà àòèðúà667 êë 

                                                           

י "ע, ותשהיא מלכ', במה זוכה האדם לנחלת ה, הראשון הכי קאמר' שלפי, ח"א ת"כאלו אמר ד 662
א ופירותיו הם הבנים שהבנים של אדם הם אחסנתא ואיבין "נחלת ז' והשתא מפרש הנה נחלת ה. הבנים
 ).מ"מ(ה "א שנקרא הוי"של ז

ן דקדושה הם נשמתין ורוחין ונפשין דישראל " נמצא כי הפירות הנעשין מזווג העליון דזו, ממני פריך663
נשמות ורוחות באים מן צד הזכר המזדווג עם ' מנם בחינפשות באים מן הנוקבא עצמה א' והענין כי בחי

 . ב"לעיל פה ע' עי). ב' ח שער הקלי"ע (הנוקבא
ש לקמן בגין דמשכונין "אשרי שיוליד בנים הרבה בעולם הזה שבזכותם ינצל מדינה של גהנם וז' פי 664

אין ,  ומעשים טוביםומלמדו תורה, ז" כל המניח בן בעה):א"פט ע(זהר חדש ' עי ).מ"מ(שביק בהאי עלמא 
שאינם , אלו מלאכי חבלה, לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער, ד"הה. מלאכי חבלה וגיהנם שולטין בו

אשרי הגבר אשר מלא את ) תהלים קכז ה(על אלין טפין אתמר : א"ז מז ע"תיקו' ועי. יכולים לשלוט עליו
' ת קדש דעלה אתמר זה השער להאת אויבים בשער דאיהו תרעא דצדיק אות ברי' אשפתו מהם וגו
 ).תהלים קיח כ (צדיקים יבאו בו

ש באורחא דמשרך השכינה "וכ, והיא רודפת אחריו אל היסוד, ת נמצא שם"ת, כל מקום שיש תורה 665
שהיא שומרת , ולהיות להם שמירהת הדרך שכך שמה, ללכת אחרי הולכי דרכים להיותה נודדת אחריהם

 ).ג סימן יד"אור יקר ש(נשפ מדרך כוכב מיעקב שהוא צנור השפע ה, דרך היסוד
 .)הערת הזוהר(ב " עט ע666
 ).אור יקר(כל אילנות גדלים בפרדסים בערבוביא ואין כך בגפן שדרכה כרם לעצמה  667
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 בה אין גפן מה .אחר איש עם נטיעות
 גם כשרה אשה כך אף ,אחר מעץ הרכבה

  ,שכרה מה ראה. כך

 ùð øáá ïòéèð ãáòú àì àøùëã àúúà
àøçà668äáéëø äéá úéà àì ïôâ äî 669 àðìéàî 

ã àúúà éëä óåà àøçà äî éîç éîð éëä àøùë
äøâà  

  íìòðä ùøãî  
 מר יחשש אל ,לו אמר .ואלך העיר בני

 ולא ,זה את עשו הם לתורה ,הזאת למנחה
 דברי יקבלו ולא ,לו אמר .כלום ממך יקבלו
 לו אמר .העיר בני כל באו .כן ,אמר .?תורה

 ,לו אמר .ישיבות ראשי כולם ,יהודה רבי
 ,כאן לשבת לו נאה שלא מי יש ואם

  .וילך שיקום

 øî ùåçéì àì äéì øîà ìéæéàå àúàî éðá
 àúééøåàì àúáåø÷ú éàäì]ã àåä[ àìå åãáò

 éìî éìá÷î àìå äéì øîà íåìë êðî åìá÷é
 äéì øîà àúàî éðá ìë åúà ïéà øîà àúééøåàã

 äéì øîà àúáéúî éøàî ïåäìë äãåäé éáøå éà
 ìéæéìå íå÷éì àëä áúéîì úåàé àìã ïàî úéà  

 עשרה מהם והבדיל אבא רבי קם
 האיש עם שבו ,להם אמר .ממנו שיקבלו

 ונשב למחר נקבל והם ואני ,הזה הגדול
 ישבו עמו שישבו עשרה ואותם .הלכו .עמו

 ,לו אמרו .כלום אמר ולא )עשרה אותם(
 אמר .שכינה פני נקבל ,מר של רצונו אם

 לו שלחו .כאן אינו אבא רבי והרי ,להם
 כאשר שרה את פקד 'וה" ,ואמר פתח. ובא
 לומר לו היה ,כאן שהיה השנוי מה ,"אמר

ויזכור " שאמר כמו ,שרה את זכר 'וה
 מה על אלא פקידה שאין ,"רחל את יםאלה

  .בתחלה שהיה

 ïåìá÷é éã äøùò åäééðî ìéãáàå àáà éáø í÷
à äéðî" ìé àðàå àðã àáø àøáâ éãäá åáéú

]ïåðéàå[ ïåðéà åìæà äéîò áéúðå øçîì ìá÷ð 
]äøùò[àã  åáéúé äéîò åøàúù)äøùò ïåðéà (

 ìá÷ð øîã äéúåòø éà äéì åøîà íåìë øîà àìå
 àëä úéì àáà éáø àäå åäì øîà àúðéëù éôà

åäéå øîàå çúô àúàå äéãäá åøãù" úà ã÷ô ä
 øîà øùàë äøù)à àë úéùàøá ( àéåðù éàî

åäéå øîéîì äéì äåä àëä äåä" äøù úà øëæ ä
 øîàã äîë)íùáë ì  (éäìà øåëæéå" úà í

ìçø670 äåäã äî ìò àìà äãé÷ô ïéàã 
 àúéîã÷á  

 אשוב שוב" שכתוב ,היה בהתחלה אלא
 נאמר ענין אותו ועל ,"חיה כעת אליך

 ,"אמר כאשר" שכתוב משמע , עכשיושפקד
 שיאמר ,אמר כאשר נאמר לא שאלמלא

 למועד שאמר דבר אותו ,פקד אבל ,זכירה
 זה צדיק ,כך אמר כך אחר. אליך אשוב
 דמותו ,עליון כבוד לאותו עלותל שזוכה

 וצדיק יקצד לכל וכן ,כבודו בכסא נחקקת
 להבטיח למטה שהיה כמו למעלה דמותו
  .קדושה נשמה לאותה

 áéúëã äåä àúéîã÷á àìà)é çé íù ( áåù
 øîàð ïéðò åúåà ìòå äéç úòë êéìà áåùà

 áéúëã òîùî åéùëò ã÷ôù)à àë íù ( øùàë
ì øîà øùàë øîàð àì àìîìàã øîà àîé

 áåùà ãòåîì øîàã äìî àéää ã÷ô ìáà äøéëæ
 ÷ñéîì éëæã ÷éãö éàä éëä øîà øúáì êéìà
 éñøëá çúôúî äéð÷åéã äàìò ø÷é àåääì
ãë àìéòì äéð÷åéã ÷éãöå ÷éãö ìëì ïëå äéø÷é 

àùéã÷ àúîùð àéääì àçèáàì àúúì äåä  
éáø øîàã åðééäå áéúëã éàî ïðçåé ) â ÷å÷áç שכתוב זה מה ,יוחנן רבי שאמר וזהו

                                                                                                                                                                                     

כך אשתך לא תלך אצל , כי כמו הגפן שאין מרכיבין אותה באילן אחר ולא אילן אחר בה' מה גפן וכו 668
 ).מ"מ(א אצלה שאניו הגון לה ולא יבוא הו

שלא ' ושניהם רמז לצניעות הא, עוד שלא תתרכב הזמורה מחוטר אילן אחר] נוסף על אל אתנטעא[ 669
דהיינו בהיותה נטועה , או ממזרים בכח, דהיינו ממזרים בפועל, דהיינו לא אתרכבא, תבוא לידי זנות ממש

 ).אור יקר( זה נשמר בצניעות דהיינו מחשבה טהורה בעת ההולדה וכל, בין שאר אילנות יונקת מלחותם
ב כי זכר לזכור ופקודה לנוקבא כמו שהנקבה מקבלת מהזכר כן הדיבור הראשון למועד אשוב הוא "נ 670

ל בפקודת נוקבא "י ז"פקד ממה שאמר מקודם הוא נוקבא וכן כתב בסידור האר' הדכורא והדבור השני וה
ב ואחוריים שלו פקד כי "ש השמות הוא עומכונה זה לפקיד כי רא, ל"וכן קבלתי ממורי דוב בער ז

י "ש זה נקרא כל המקבל מאחר פקידה נ"שמקבל מאחר וע' האחוריים מקבל מהפנים ולכן נקרא אחורי
  ).נ"ש(
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 ףגו שזוהרים ,"זבלה עמד ירח שמש"
 העליון הקדושבגורן  שעומדים ונשמה

 ואותה ,בארץ עומד שהיה כדמות שלמעלה
 ואותה ,הנשמה הנאתמ נזונית דמות

 שנשארה הזו בעצם להתלבש עתידה
 את וטופלת ממנה רותעב והאדמה .בארץ

. שהוקד שנקרא וזהו ,החוצה אזוהמה
 ,שלמעלה ההיא הדמות אותה וכשעומדת

  חדש בכל באה

àé ( àúîùðå àôåâ ïøäæã äìåáæ ãîò çøé ùîù
 àð÷åéãë àìéòìã äàìò àùéã÷ àøãàá ïéîéé÷ã

àòøàá íéà÷ äåäã671î àð÷åéã àéääå îæåðä672 
 éàäá ùáìúàì äãéúò àéääå àúîùð úàðä
 äéðî øáòúî àòøàå àòøàá øàúùàã àîøâ

àøáì äéðéè ìôèå673ã÷ éø÷úàã àåä àãå åùä 
 ãëå ìëá àúà àìéòìã àéää àð÷åéã àîéé÷
àçøé  

  æè÷/à  
  øäæ  
 אין זיתים מה ".זיתים כשתילי בניך"
 וכולם השנה ימות כל נופלים הםן שלעלי

 זיתים כשתילי בניך" כך אף ,תמיד קשורים
 כי הנה" ,אחריו כתוב מה ".לחנךולש סביב

 כן כי הנה" זה מה ".'ה ירא גבר רךויב כן
 אלא .כן הנהיך לכתוב היה צר ,"גבר רךויב

 שכל ,ממנה זה שלמדנו אחר דבר לרבות
 כראוי במקומה צנועה היתה שהשכינה זמן
 אלו ,"זיתים כשתילי בניך" כביכול ,לה

 ,"לשלחנך סביב" .בארץ כששרויים ישראל
 קרבנות ומקריבים ושותים שאוכלים
 ומתברכים ,הוא ברוך הקדוש לפני ושמחים
  . בגללם ותחתונים עליונים

  

 éìôð àì íéúéæ äî íéúéæ éìéúùë êéðá
åäééôøè674ù÷ åäìëå àúù éîåé ìë éïéø46  øéãú

 äî êðçìùì áéáñ íéúéæ éìéúùë êéðá éëä óåà
 äéøúá áéúë)ã çë÷ íéìäú (ïë éë äðä675 

åäé àøé øáâ êøåáé" øáâ êøåáé ïë éë äðä éàî ä
 àøçà äìî äàâñàì àìà äéì éòáî ïë äðä

 àðôéìåàã]î àãéäð) [îàãàðé( àðîæ ìëã 
åä àúðéëùãä äì éæç à÷ãë äøúàá àòéðö 

 ãë ìàøùé ïéìà íéúéæ éìéúùë êéðá ìåëéáë
ïàúùå éìëàã êðçìùì áéáñ àòøàá ïàøù676 

á÷ éî÷ ïàãçå ïéðáø÷ ïéáø÷å" ïéàìò ïëøáúîå ä
 åäééðéâá ïéàúúå  

 מעל ישראל וגלו ,השכינה שיצאה אחר
 כל יםעקוצו העמים בין והם ,אביהם שלחן

 ,ה"לקב פרט בהם שישגיח מי ואין ,יום
 בארץ בהיותם זאת גם ואף" שכתוב

 קדושים כמה וראינו ."' וגואויביהם
 זה וכל ,תקיפות בגזרות מתו עליונים

 ìòî ìàøùé åìâúà ú÷ôð àúðéëùã øúáì
å àéîîò éðéá ååäå ïåäåáàã àøåúô ìë ïéçååö

á÷ øá åäá çâùàã úéìå àîåé" áéúëã ä) àø÷éå
ãî åë (åâå íäéáéåà õøàá íúåéäá úàæ íâ óàå '

 ïéôé÷ú ïéøæâá åúéî ïéàìò ïéùéã÷ äîë ïðéîçå

                                                                                                                                                                                     

קראו גרן שבו דשין ומבררין בר מגו תבנא . וכן רפז עד רצח, א"ב עד קמה ע"ג קכז ע"ח' עי 671
, הוא מלשון עולה בדרך ישר" אדרא"ים קמב שתיבת  מים אדיר'עי). א שם"גר(דאורייתא שבהן מלובש 

ר שמעון "א: ב"ש קלד ע"ועיי. ס ועד אין תכלית ביושר"ש שהם חזקים וכלולים מא"ע" אדרא"ולכן מכונים 
 דאתי ובעלמאזכאה חולקיה דמאן דאשתכח בהאי אדרא קדישא עלאה דאנן ביה זכאה חולקיה בעלמא דין 

ב "ה בעולם הזה מעין העוה"ם קבלו חלקם בראש בכך שהטעימם הקבהחברים שתיקנו את אלו התיקוני -
ג נביעין דמשח "ג נהרי דאפרסמונא דכייא דהיינו י"ב הוא בבחינת י"שכן העוה. בהשגת רזין דאורייתא

שכן עיקר , ג"ולכן הזכיר את העניין זה כאן בתיקון הי". ובעלמא דאתי"והוא מה שנקט כאן בלשון , רבות
 ).א"ע קלה ע"ב (671671671671ין דהמשח רבות הוא דווקא בתיקון זהג נביע"גילוי י
 )הערת הזוהר(א מזונה " ס672
  ).א"נ(מ "ל ופולט הגוף לחוץ א"ל דר"נ 673
ר "במ' עי). אור יקר(ואין ֶדֶבר בא אלא לטהר אגב רוחא כמה ממזרים , קים ליה דממזרא לא חיי 674

דבר גדול בעולם ומכלה מהם את אחת לששים ולשבעים שנה הקדוש ברוך הוא מביא ): ח' ט סי"פ(
אין עלין שלהם נופלין אלא הם תמיד . כ"ע, הממזרים ונוטל עמהם כשרים שלא לפרסם את החטאים

של והשעורה אביב הוא בסירא ) י"ל ת"ר(ל שהם אביב כי תרגום "ש וכולהו בסירי ר"ירוקים ובוסר כמ
 ).א"ד(

 ).אור יקר(כאותה ענין השכינה יבורך גבר  675
 ).אור יקר(דמשולחן גבוה קא זכו , אחר דהיינו המזבח שלמים' חת גפנו והיינו שולחנך או פיאיש ת 676
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 ישראל ימויק שלא התורה נשוע משום
  . הקדושה בארץ שרויים כשהיו

 åîéé÷ àìã àúééøåàã àùðåò ïéâá àã ìëå
 àùéã÷ àòøàá ïàøù ååä ãë ìàøùé  

 עבדת לא אשר תחת" ,כתוב מה ראה
 בומר לבב טובוב בשמחה אלהיך 'ה את
 לא אשר תחת .סוד הוא זה פסוק ".כל

 מקריבים היו שכהנים בזמן ,בשמחה עבדת
 ובטוב". בשמחה היא וזו ,ועולות קרבנות

 ישראל אלו "כל בומר" .הלוים אלו "לבב
 ברכות יםטלוונ ביניהם אמצעיים שהיו
   .הצדדים מכל

 הגדלת לו הגוי הרבית" שכתוב
 פניךל שמחו" .הכהנים אלו ,"השמחה
 שהקדוש ישראל אלו ,"בקציר כשמחת

 השדה תבואת את להם רךיב הוא ברוך
 יגילו כאשר" .הכל מן מעשר ונותנים
 מעשר שנוטלים לוים אלו ,"שלל בחלקם

  .רןוהג מתוך

 áéúë äî éîç)æî çë íéøáã ( àì øùà úçú
åäé úà úãáò"ìà ää ááì áåèáå äçîùá êé

 àì øùà úçú àæø åäéà àø÷ éàä ìë áåøî
 ïéðáø÷ ïéáø÷ ååä éðäëã ïîæá äçîùá úãáò

ä àãå ïååìòåéäçîùá à677 åááì áåèá678 ]ïéìà[ 
)á(ìàøùé åìà ìë áåøî éàåéì679 íééòöîà ååäã 

 ïéøèñ ìëî ïàëøá éìèðå åäééðéá  
 áéúëã)á è äéòùé ( úìãâä åì éåâä úéáøä

äçîùä680 úçîùë êéðôì åçîù éðäë ïéìà 
 øéö÷á]ìàïéìàøùé [á÷ã "ïåì êéøá ä àøåáò 

 åìéâé øùàë àìëî àøùòî éáäéå àì÷çã
ìèðã éàåéì ïéìà ììù í÷ìçáé åâî àøùòî 

àøãà681  
 ישראל אלו ,"הגוי הרבית" ,אחר דבר

 כראוי עליהם הוא ברוך הקדוש שאמונת
 הראש דרגת זוהי ,"השמחה הגדלת" .לו

 ,גדול שהוא ,בה שנדבק אברהם של העליון
  ,"לפניך שמחו. "בו נמצאת חהשמו

øáã ìàøùé ïéìà éåâä úéáøä øçà 
á÷ã àúåðîéäîã"åäééìò ä682 åì éæç à÷ãë 

úìãâä683 àùéø àâøã åäéà àã äçîùä 
äàìò684äá ÷áãúàã íäøáàã 685 ìåãâ åäéàã 

 äåãçå]çëúùà äéá[êéðôì åçîù   
  íìòðä ùøãî  

 ברוך הקדוש המלך לפני להשתחוות
 ".בחדשו חדש מדי והיה" שכתוב ,הוא

 אשוב למועד" ,ואומר לו מבשר והוא
 מתים להחיות שעתיד זמן לאותו ,"אליך

 זהו .שהתבשרה כמו זמן לאותו שתפקד עד
 ".אמר כאשר שרה את פקד 'וה" שכתוב
 הוא ברוך הקדוש שישמח יום ואותו

  ".במעשיו 'ה ישמח" שכתוב זהו .במעשיו

 áéúëã àåä êéøá àùéã÷ àëìî éî÷ àãâñì
)âë åñ äéòùé ( àåäå åùãçá ùãç éãî äéäå

 ïîæ àåääì êéìà áåùà ãòåîì øîàå äéì øùáî
 àåääì úã÷ôúàã ãò àéúéî àéçàì ãéúòã

ää øùáúàã äîë àðîæ" ã)à àë úéùàøá (
åäéå" àîåé àåääå øîà øùàë äøù úà ã÷ô ä

ää éåãáåòá àåä êéøá àùãå÷ éãçã" ã) íéìäú

                                                           

ותאמר שרה "כ על "א במדרש הנעלם מש"לעיל קטו ע' עי, )אור יקר(כי החסד תחת הבינה  677
 @".צחוק

 כדכתיב, י רנת הלויים"והיינו ע, דהיינו לבב שתי לבבות, היא הגבורה שמטיבה עצמה מן החסד 678
 ).אור יקר. (וחסידיך ירננו

 ).אור יקר(ת דהיינו ישראל "י הת"כל היינו היסוד מקבל ע 679
י "שעל הכהנים נאמר הרבית הגוי שהיו מרובים ואוחזים במדת החסד וע' הגדלת השמחה פי 680

 ).מ"מ. (ל בשבילו הגדלת השמחה"הגדלת ר. מעשיהם הטובים נגדל החסד לו
 ).א"ד( מתוך הגורן 681
 ).אור יקר(הידוע ששכינה עליהם , "הגוי"ולכך נקראו , ינההיא השכ 682
 ).א"ד(' א בכהנא וכו” ויקרא ח ע683
היינו החסד ראש לבנין והיא עילאה בהתדבק בבינה וחוט של חסד משוך על המלכות והיינו לו  684

 ).אור יקר(הגדלת השמחה לו שכינה עם ישראל הגדלת חסד המשחה בינה 
ש רישא עילאה שחכמה "א וז"א מהם נעשה חכמה דז"י שלישי חסד דזשהשמחה היא חסד ושנ' פי 685

ש "ה שם אחיזתו כמ"א ע"ל שא"ר' ש דאברהם וכו"א כי כתר אינו מן המנין ומ"ראשונה דז' היא ספי
 ).מ"מ(דאתדבק בה 
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àì ã÷ (åäé çîùé"åéùòîá ä  
 על מר לנו יאמר ,אבא רבי לו אמר
 חולפת לכם ראוי ,אמר כך שאחר ,הפרשה
 הדברים אחר ויהי" ,ואמר פתח .זו פרשה
 ,'וגו אברהם את נסה והאלהים האלה
 אשר יחידך את בנך את נא קח ויאמר
 הזה מןוהא ,להתבונן יש כאן ."' וגואהבת

. עושה מה ,הארץ ממקור כסף שמוציא
 עד דולקת לאש אותו מכניס בתחלה
 ,הארץ שלזוהמא ה כל את ממנו שמוציא

   .שלם כסף לא אבל ,כסף נשאר והרי
  

 àúùøô ìò øî ïì àîéì àáà éáø äéì øîà
 çúô àã àúùøô çúôîì ïåëì úåàé øîà øúáì

äìàä íéøáãä øçà éäéå øîàå686éäìàäå " í
åâå íäøáà úà äñð ')à áë úéùàøá ( ç÷ øîàéå

åâå úáäà øùà êãéçé úà êðá úà àð ' úéà àëä
 àôñë ÷éôàã àðîåà éàä àìëúñàì àøå÷îî

 øåðá äéì ìééòî àúéîã÷á ãáò éàî àòøàã
 àäå àòøàã àîäåæ ìë äéðî ÷éôðã ãò ÷éìã

àúîéìù àôñë àì ìáà àôñë úøàúùà687   

 באש אותו מכניס ,עושה מה כך אחר
 שנאמר כמו ,סיגים ממנו ומוציא כבתחלה

 שלם כסף הוא ואז ,"' וגומכסף סיגים הגו"
 יסמכנ הוא ברוך הקדוש כך. ערבוביה ללא
 נרקב לוושכ עד ,הארץ תחת הזה הגוף את

 ונשאר ,הרעהזוהמא ה כל ממנו ויצאה
 ועד ,הגוף ממנו ונבנה רקב דותרו אותו

 יום אותו אחר. שלם לאו גוף הואעכשיו 
 יודע הוא אחד יום והיה" שכתוב ,הגדול

 כולם מסתרים ,"לילה ולא יום לא 'לה
 של חכוה פחד מלפני כבתחלה בעפר

   .ואה ברוך הקדוש
  

 àøåðá äéì ìééòî ãéáò éàî øúáì
éôééèñ äéðî ÷éôîå àúéîã÷áãë688 úàã äîë 

 øîà)ã äë éìùî ( óñëî íéâéñ åâä]åâå'[ ïéãëå 
 ùåã÷ä êë àéáåáøò àìá àúîéìù àôñë àåä
 ãò àòøà úåçú àôåâ éàä ìééòî àåä êåøá
 àùéá àîäåæ ìë äéðî ÷éôðå äéìåë á÷øúîã

á÷ø ãååøú àåää øàúùàå689áúàå  àôåâ éð
àôåâ àåä ïòë ãòå äéðî690 åíéìù àì691 øúáì 

 áéúëã àáø àîåé àåää)æ ãé äéøëæ ( íåé äéäå
åäéì òãåé àåä ãçà"äìéì àìå íåé àì ä692 

 íã÷ ïî àúéîã÷áãë àøôòá åäìë ïøîèúî
àåä êéøá àùãå÷ã åôé÷úå åìéçã  

 ריםוצ במערות ובאו" שכתוב זהו
 גאונו ומהדר 'ה פחד מפני עפר ובמחלות

ää" ã)èé á äéòùé ( åàáå]íéøåö úåøòîá 
å[øôò úåìçîá) íéòìñä é÷é÷ðáå(  ãçô éðôî

                                                           

, יצחק' שהוקשה לו שלעיל אמר כי הגוף אחר התחיה נק' פי, פתח ואמר ויהי אחר הדברים האלה 686
שהוא , ש"בע' דהדרת למות פעם ב, וביאר כי הוא מיתה תנינא. נין עקידת יצחק כדי לשוחטוכ מה ע"וא

כי לא , לפי שאז אינה מיתה גמורה כראשונה. נקיים לגמרי' כדי לכנס לשבת שהוא אלף הז, סוף אלף הששי
לא מת אלא ולכן נקרא עקידת יצחק ש', יקימנו כו' וביום הג, שנאמר יחיינו מיומים, ימים' תהיה רק ב

אז כבר הגוף , שהוא הנשמה, ה שלא ינסה את אברהם"כ נשבע הקב"ואח. ונחשב כאלו מת, נעקד לפי שעה
 ).זהר הרקיע(יצחק הוא כספא נקיה ' הנק

אשר לסיבה זו היה בהם , מעורבים בכלים' ל בראשונה היו הסיגים והקלי"ב וז"ש טו ע"מבו' ע 687
ולת דוגמת מיתת האדם אשר חוזר לעפרו להתנער מהפסולת שבו והוצרכו למות ולברר הפס', הפירוד הנז

 .ובבוא תחיית המתים יקום כספא שלים בלי סיגים
 ).א"ד( סיגי הזהב 688
 נשאר מלא ז" שעי,הזוהמא הדבוקה בנפש שמזדכך בקבר: א י"ש א"פת'  עי).א"ד( כף מלא רקב 689

) דניאל יב ב (ש" כמ, ונשאר יסוד עפר לבדר"יסודות אמ'  ונסתלקו ממנו ג,)ב"נזיר מט ע' עי (תרווד רקב
ה שהוא " ונסתלק שם מ,ן לבד"כ סוד שנשאר בחינת שם ב"והוא ג' ורבים מישני אדמת עפר יקיצו וגו

 אז יחזרו ,מ"ולכן בתחה,  שהם סוד אש ומים,דרגא דרוח ובו נכלל סוד סילוק הנשמה עם נשמה לנשמה
ו "א וא"ד ה"יו [ שראשי נמלא טל,ן"ז נפתחת בחינת שם ב"י וע,אתוון במילוי אלפין בסוד היחוד' אלו ג
 ].ל"ט' בגימ

 ).א"ד(ח "ג תמצא בז" החסר בז690
אבל עדיין תהיה בו עביות , ואז יהיה נקי וטהור מזוהמא, שבתחילה יבנה הגוף מאותו התרווד רקב 691

 ).א"ב נח ע"ה ח"דע(וממילא הוא לא שלים , וחומריות
  ).א"ב נח ע"ה ח"דע(ב "לעיל קז ע' וג עיוהוא אחר מלחמות גוג ומג 692
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ד ותרו אותו ומתעכל נשמתם ויצא ,"'גוו
 שלו ]האור[ , ונשאר גוף שנבנה שם,רקב

 שכתוב ,הרקיע וכזהר השמש כאור
 ואז ,"' וגוהרקיע כזהר יזהרו ליםיוהמשכ"

. אחרת ערבוביה בלי שלם גוף ,שלם כסף
  ,יעקב רבי שאמר

åäé" åðåàâ øãäîå ä]åâå'[693åäééúîùð ÷éôðå 694 
 ãååøú àåää ìëòúîå]á÷ø[695 àôåâ øàúùàå 

ïîú éðáúàã47 àøäæëå àùîùã àøåäðë äéìéã 
 áéúëã àòé÷øã)â áé ìàéðã ( åøéäæé íéìéëùîäå
åâå òé÷øä øäæë ' àîéìù àôåâ íéìù àôñë ïéãëå

àúéðøçà àéáåáøò àìá696á÷òé éáø øîàã   

  æè÷/á  
  øäæ  

כשמחת " .בשעה שעולים להדבק בך
זו כנסת ישראל ששמחת הקציר  ,"בקציר

 ,"כאשר יגילו בחלקם שלל" .היא שלה
כאשר יגילו אלו שאר הצבאות והמרכבות 
למטה בזמן שמחלקים שלל וטורפים טרף 

  .בראשית הכל

 úçîùë êá à÷áãúàì ïé÷ìñã àúòùá
øéö÷á697 øéö÷á úçîùã ìàøùé úñðë àã 

 äåä äéìéã åìéâé øùàë ììù í÷ìçá åìéâé øùàë
 é÷ìçîã àðîæá àúúì ïéëéúøå ïéìéç øàù ïéìà

àôøè éôøèå ììù698 àúéùàøá ]àìëã[  
' עת לעשות לה" ,רבי יהודה פתח ואמר

 ,"'עת לעשות לה" מה זה ".הפרו תורתך
זו כנסת  "עת" אבל ,אלא הרי פרשוה

ואל " כמו שנאמר ,ישראל שנקראת עת
ואל יבא " מה זה ".יבא בכל עת אל הקדש

לשמרך מאשה " כמו שנאמר ,"בכל עת
 "אש זרה' ויקריבו לפני ה" או ה וזה,"זרה
 משום שיש לה ,"עת] "נקראת[מה ול .'וגו

עת וזמן לכל להתקרב להיות מאירה 
ואני תפלתי " כמו שנאמר ,ולהתחבר כראוי

 כמו שכתוב "'לעשות לה". "עת רצון' לך ה
 בתורה סקעו שכל מי ש,"ויעש דוד שם"

 øîàå çúô äãåäé éáø)åë÷ èé÷ íéìäú ( úò
åäéì úåùòì"åäéì úåùòì úò êúøåú åøôä ä" ä

î÷åà àä àìà åäî úñðë àã úò ìáà äå
ìàøùé699 øîà úàã äîë úò éø÷àã ) æè àø÷éå

á ( àáé ìàå éàî ùã÷ä ìà úò ìëá àáé ìàå
úò ìëá700 øîà úàã äîë )ä æ éìùî ( êøîùì

 àåä àãå äøæ äùàî)à é àø÷éå ( éðôì åáéø÷éå
åäé"åâå äøæ ùà ä ' äì úéàã ïéâá úò àîòè éàî

àìëì ïîæå úò701àáø÷ì 702àøäðúàì 703 
àøáçúàì704ë úåàé à÷ã48705 øîà úàã äîë 

)ãé èñ íéìäú (éúìôú éðàå706åäé êì " ïåöø úò ä

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ב נח ע"ה ח"דע(א "פנחס רמג ע' ב ופ"שמות ז ע' ש בפ"כ יהיה בביאת המשיח כמ"והוא ג 693
  ).א"ב נח ע"ה ח"דע(שהרבה ימותו מגודל הפחד והאימה  694
 ).א"ב נח ע"ה ח"דע(כי מעת ביאת המשיח עד זמן תחיית המתים יתעכל גם העביות וחומריות הגוף  695
  ).הערת הזוהר] (ק"בז[ח "ג רק בז"מכאן עד סוף מדרש הנעלם בדף קיח אינו נמצא בז 696
אור (המלכות ' דהיינו העומר שהיא ה## *שאפשר, ת עם המלכות"היינו יום מתן תורה שבו הת 697

 א ואז מזדווגת עם"שביום שבועות הוא בזמן קציר חטים ואז נגדלת המלכות עד שהיא בכל פרצוף ז). יקר
 ).מ"מ(ישראל שהזווג המשובח הוא ישראל ורחל ויש לה שמחה גדולה 

 ).א"ד( וטורפים טרף 698
ע ב "ב (א שהם לא מתפרשין לעלמין" שזיווגה תלייא לפרקים דלא כמו באו, והטעם.נקראת עת' נוק 699

 והערת , אשר פריו יתן בעתו)תהלים א ג(עת הוא זיווג כידוע בסוד : ב"צ ב ע"א בספד"בהגר' ועי. )ב"ע
 .המאיר הספרא שם

ועת רעה דהיינו לשמרך מאשה זרה נמצאת , משום דאית עת טובה דהיינו אשת חיל עטרת בעלה 700
 ).אור יקר(למד דאיהי אתקריאת עת 

 ).אור יקר(ח עתים ללבנה "הם כ 701
 ).אור יקר(היינו קורבתה לקבל מלמעלה להתקשט  702
 ).יקראור (היינו קישוטה מאור העליון אחר קורבתה  703
 ).אור יקר(היינו יחודא עם בעלה אחר הקישוט  704
 ).אור יקר(לעשות לתקן '  פי–והאי איהו עת  705
 ).אור יקר(מלכות  706
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את לחבר קן את העת הזיכאלו עשה ות
 ,וכל כך למה .אותה עם הקדוש ברוך הוא

 שאלו לא הפרו ,משום שהפרו תורתך
רוד של הקדוש ברוך י לא נמצא פ,תורתך

  .הוא מישראל לעולמים

åäéì úåùòì"ä707 áéúëã äîë )ù"âé ç á (
ùòéå708 àúééøåàá ìãúùàã ïàî ìëã íù ãåã 

á÷á äì àøáçì úò éàä ï÷úå ãéáò åìéàë" ä
 åøôä àì åìéàã êúøåú åøôäã ïéâá äîì êë ìëå

á÷ã àãåøô çëúùà àì êúøåú"ìàøùéî ä709 
ìòìïéî  

' אני ה" כתוב ו זדוגמא כ,אמר רבי יוסי
 ,' בעת ה,"בעתה" מהו ".בעתה אחישנה

 אמר רבי ".אחישנה" אז ,שתקום מן העפר
יום אחד כנסת ישראל ,  ועם כל זה,יוסי

 כך , אמר רבי יהודה.בתוך העפר ולא יותר
 בשעה . הסוד שלמדנובא וראה אבל ,אמרו

  אז אותיות,שכנסת ישראל גלתה ממקומה
א " שנפרדה ה,השם הקדוש כביכול נפרדו

 , ומשום שנפרדו מה כתוב,ו"מן וא
ו " משום שהסתלק וא,"ה"נאלמתי דומי"

 .נאלם הדיבור  אז,א וקול לא נמצא"מה
ולכן היא שוכבת לעפר כל אותו היום 

 . האלף החמישי,אהו  ומי.א" של ה)הזה(
נכנס טרם שואף על גב שהקדימה בגלות 

 ,א" הסוד של ה,אותו האלף החמישי
  וכשיבא האלף הששי שהוא הסוד

 áéúë àã àðååâë éñåé éáø øîà)áë ñ äéòùé (
åäé éðà"ä úòá äúòá åäî äðùéçà äúòá ä '

 íòå éñåé éáø øîà äðùéçà ïéãë àøôòî íå÷úã
ãç àîåé àã ìë710 åâ ìàøùé úñðë éäéà 

àøôò711øéúé àìå 712 åøîà éëä äãåäé éáø øîà 
ðôéìåàã àæø éæç àú ìáà úñðëã àúòùá à

ùéøäøúàî àééìâúà ìà713 àîùã ïååúà ïéãë 
àùéã÷714ùøôúàã åùøôúà ìåëéáë àä "à715 

àå ïî" áéúë äî åùøôúàã ïéâáå å)ã èì íéìäú (
äéîåã éúîìàð716àå ÷ìúñàã ïéâá "ä ïî å" à

 êë ïéâáå íìàúà øåáã ïéãë çëúùà àì ìå÷å
àøôòá úáéëù àéä717 àîåé àåää ìë )àðã (

>äã"à<äéà ïàîå äàùîç óìà å718òàå " â
úîéã÷àã719 óìà àåää ìåòéé àì ãò àúåìâá 

äã àæø äàùîç" äàúéúù óìà éúéé ãëå à
àæø åäéàã  

  íìòðä ùøãî  

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(ת עד שנעשה עת רצון ודאי "ייחודה עם הת 707
 ).אור יקר(ת לדוד שם היא המלכות שדוד מרכבה אליה "ת' תקן ה 708
 ).אור יקר(כ ממנו בגלות "הם מתרחקים ג, ת" נפרדת מהתשישראל תלויים בשכינה ובהיות שכינה 709
 ).א"ד(ב ” פקודי רכז ע710
 ).א"ד( תוך עפר שפלות הגלות 711
והטעם שסוכת דוד נופלת , ממש' ואפשר דיום א. ה קאמר דהיינו אלף שנה"אפשר דיום של הקב 712

' בענין דור שבן דוד בא וכו' סמוך לגאולה והיינו שהאריכו בגמ' ולא הגיעה לארץ עד יום א, לעולם נופלת
 ).אור יקר(במיעוט השפע 

 ).אור יקר(ה "י מיסוד הוי"שם אדנ 713
 ).אור יקר(ה עצמו והטעם שנתפרש יחוד אותיות "דהיינו שם הוי 714
. 'אות ה', הב. י"שם אדנ', הא: אליה' בחי' שהם ב, ה דהיינו המלכות מחכמה"מהוי' שנתפרש אות ה 715

, ה"ה מו"י', הג. אותיות' שהוא אב לפירוד ד, ו"מיה' אות ה', הב. ה"י משם הוי"שם אדנ', הא: 'הפירודים ד
לא ' י', הד. 'ה וכו"ה שנסתלקו מו"ודוממתי מאותיות י', מה' דהיינו נאלמתי ו, כאומרו נאלמתי דומיה

 ).אור יקר(' לא אתחבר בה' בגין דו', אתחבר בה
 ).ו"לש(א "ב כו ע"ח' עי 716
 .עשירית תחתונה שבה' מלכות שבה שהיא בחי' א דאצילות דקדושה רק בחי" לא נשאר בנוקבא דז717

 אלו ירדו למטה בנוקבא ,א כנודע"ס הראשונים שבו דז"ספירות העליונים שבה שבאו לה מט' ושאר הט
 בסוד , כי היא נתונה בין הקליפות, אשר היא שכיבת לעפרא,ס ראשונים נקרא רישא" ואלו הט.דקליפה

 ).ג' ח שער הקלי"ע] (ב" לא עצ"א בסד"בהגר - )ה כה סהישעי(ע ונחש עפר לחמו כידו [עפר המשכן
 ).א"נ(מ "א. ד"ה בהיפוך הו"ס כל היום דו"ל הוד חמישי לחסד וז" ר718
 ).ב ג(בחיי בראשית ' ן ור"רמב' עי, )אור יקר(ב שנים מאלף רביעי "דאקדימת קע 719
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 ורידגוף שמאיר הקדוש ברוך הוא י
 ,"כי טל אורות טלך" שכתוב ,מלמעלה
 ואז יקראו ,' וגו"מטלטלך' הנה ה"וכתוב 

 ".קדוש יאמר לו" שכתוב ,קדושים עליונים
 וזהו ,ית המתים של הסוףיזהו שנקרא תחו
 ולא , אחרון)נסיוןא "נ כסף שלם גוף שלם(

בי " שכתוב ,יטעמו עוד טעם המות
כי ' כי יען אשר עשית וגו' נשבעתי נאם ה

 ובאותו זמן מתפללים .' וגו"ברך אברכך
  .הצדיקים שלא יתנסו בזה יותר

 àìéòìî àåä êéøá àùãå÷ éîøé øéäðã àôåâ
 áéúëã)éòùéèé åë ä ( áéúëå êìè úåøåà ìè éë

)æé áë íù (åäé äðä"åâå êìèìèî ä ' ïåø÷úé ïéãëå
 áéúëã ïéàìò ïéùéã÷)â ã íù ( åì øîàé ùåã÷

 àúééøúáã íéúîä úééçú éø÷úàã àåä àãå
 àåä àãå)àîéìù àôåâ íéìù àôñë (]ð" à

àðåéñð[ àúåîã àîòè ãåò ïåîòèé àìå àúééøúá 
 áéúëã)æè áë úéùàøá ( éáåäé íàð éúòáùð" ä

åâå úéùò øùà ïòé éë 'åâå êëøáà êøá éë '
é÷éãö åìöî àðîæ àåääáåé àãá ïåñðúé àìã à

øéúé  
וישא אברהם את עיניו וירא " ,מה כתוב

 אלו שאר רשעי העולם ,' וגו"והנה איל
אילי נביות " כמו שנאמר ,שנקראו אילים

אחר " . גדולי נביות, ומתרגמים,ישרתונך
וכל קרני " כמו שנאמר ,'וגו "נאחז בסבך

וילך ) "'וגו" וישלח אברהם(" ".רשעים אגדע
 שהם ,' וגו"אברהם ויקח את האיל

 וישארו ,מנים להתנסות בכל נסיון רעומז
הצדיקים לעולם הבא כמו מלאכים 

 ולכן כתוב ,עליונים קדושים ליחד את שמו
. ' וגו"אחד ושמו אחד' ביום ההוא יהיה ה"

 מכאן ,רבי יהודה )אמר להם(אמר לו 
כל מי  [כנסשיוהלאה פתחו הפתח 

   ].שרוצה
  

 áéúë äî)ã íù ( åéðéò úà íäøáà àùéå
åâå ìéà äðäå àøéå ' àîìò éáééç øàù ïéìà

 øîà úàã äîë íéìéà ïåø÷úàã)æ ñ äéòùé (
 úåéáð éáøáø ïðéîâøúîå êðåúøùé úåéáð éìéà

 êáñá æçàð øçà]åâå'[ øîà úàã äîë ) íéìäú
àé äò (å òãâà íéòùø éðø÷ ìë) íäøáà çìùéå

åâå' (]åâå ìéàä úà ç÷éå íäøáà êìéå'[ ïåðéàã 
 ïéðîåæî]äàñðúàì) [àðåéñðì( àðåéñð ìëá 

 éúàã àîìòì íé÷éãöä ïåøàúùéå àùéá
 êë ïéâáå äéîù àãçéì ïéùéã÷ ïéàìò ïéëàìîë

 áéúë)è ãé äéøëæ (åäé äéäé àåää íåéá" ãçà ä
åâå ãçà åîùå 'à"äé éáø ì äãå]ð"ïåì øîà à[ 

àìäìå ïàëî)ä(çìöà å àçúô720   
יום אחר ונכנסו לפניו כל בני הגיע 

 יאמר לנו מר דברי תורה , אמרו לו.העיר
פקד ' וה" ,בפרשה שקרינו בה ביום שבת

 , פתח ואמר,קם בין העמודים ".את שרה
 שלשה מפתחות ,' וגו"פקד את שרה' וה"

בידו של הקדוש ברוך הוא ולא מסרם לא 
 מפתח של חיה .ביד מלאך ולא ביד שרף

 בא אליהו .תחיית המתיםושל גשמים ושל 
תחיית של גשמים ושל  ,ונטל השנים

 לא נמסר ביד ,ואמר רבי יוחנן. המתים
 , שאמר רבי יוחנן,אליהו אלא אחת

 אמר ,כשבקש אליהו להחיות בן הצרפית
 לא נאה לך לקחת ,לו הקדוש ברוך הוא
תן לי מפתח  אלא ,בידך שני מפתחות

לך " שכתוב  והיינו. ותחיה המת,הגשמים
 לא ".ואתנה מטר' הראה אל אחאב וגו

והרי אלישע ". ואתנה" אלא ,אמר ותן מטר
  היו

 àúî éðá ìë äéî÷ åìàò àøçà àîåé ìàò
 àúééøåàã àééìî øî ïì àîéì äéì øîà

 àúáùã àîåé äá ïðéø÷ã àúùøôá) úéùàøá
à àë (åäéå" äøù úà ã÷ô äðéá í÷ çúô éãåîò é

åäéå øîàå"åâå äøù úà ã÷ô ä ' úåçúôî ùìù
 ãéá àì íøñî àìå àåä êåøá ùåã÷ä ìù åãéá
 íéîùâ ìùå äéç ìù çúôî óøù ãéá àìå êàìî
 ìù íéðùä ìèðå åäéìà àá íéúîä úééçú ìùå

éçú ìùå íéîùâé àì ïðçåé éáø øîàå íéúîä ú
 ïðçåé éáø øîàã úçà àìà åäéìà ãéá øñîð

äéìà ù÷áùë äéì øîà úéôøöä ïá úåéçäì å
 êãéá áñéîì êì úåàé àì àåä êéøá àùãå÷
 äéçúå íéîùâä çúôî éì ïú àìà úåçúôî éúù

 áéúëã åðééäå úîä)î"à çé à ( ìà äàøä êì
åâå áàçà ' àìà øèî ïúå øîà àì øèî äðúàå

ååä òùéìà àäå äðúàå  

                                                           

 ).א"נ(ב "הרש. ת יכנס"נס לשמוע ד פירוש פתחו השער ויהיה פתח פתוח לכל הרוצה ליכ720
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  ÷éæ/à  
  øäæ  

בזמן . א"ו יקים את ה" אז וא,ו"של וא
 אז שלמות , שישים נפשמים עשרשש פע
ו שש פעמים "ו עשר פעמים וא"של וא

ו " וא,'בי] בעשר[ו עולה "וא] ו"שוא [,עשר
ו בתוך עשר שש "נשלמת וא. א"יורדת בה

 , להקימה מהעפר שישים אז הם,פעמים
 וששים מאותו האלף הששי  שישיםובכל

 . ועולה בדרגותיה להתחזק,א"מתחזקת ה
 יפתחו , הששי]לאלף[ובשש מאות שנים 

נות של חכמה ישערי החכמה למעלה ומעי
 ,להיכנס לשביעי העולם תקןווי ,למטה

אדם שמתקן ביום ששי מכשמעריב כ
 ,כמו כן גם כאן , לשבתלהיכנסהשמש 

בשנת שש מאות שנה לחיי " וסימן לדבר
  ".נות תהום רבהינבקעו כל מעי' נח וגו

àåã"àå ïéãë å"äì íé÷åé å"àðîæá à721 úéù 
éðîæøùò ï722 åîéìù ïéãë ]ùôð ïéúù49å  ' øùò

 ïéðîæ]é' [>àå"å<éù "øùò ïéðîæ ú723[àå " à÷ìñ å
)øùòá (]éá'[àå "äá àúçð å"à724àå íéìúùà " å

ïéðîæ úéù øùò åâ725 àî÷àì ïéúù ååä ïéãë 
ïéúùå ïéúù ìëáå àøôòî726 óìà àåääî 

ä ó÷úúà äàúéúù" éåâøãá à÷ìñå à
àô÷úúàì727äàúéúùì ïéðù äàî úéùáå 728 

 éòåáîå àìéòì àúîëçã éòøú ïåçúôúé
àîìò ï÷úúéå àúúì àúîëçã729 àìòàì 

 ùð øáë äàòéáùá]ï÷úúîã) [ï÷úîã(730 àîåéá 
àúáùá àìòàì àùîù áøò éëî äàúéúù731 

 êéðîéñå éîð éëä óåà)àé æ úéùàøá ( ùù úðùá
åâå çð ééçì äðù úåàî ' íåäú úåðééòî ìë åò÷áð

                                                           

 )הערת הזוהר(ב ” שמות ט ע721
 ).אור יקר(לגאולה ' כ נחתא בחמש דהיינו ה"אל הגאולה ואח' כח מי' שנוטל ו 722
ק "א מקבל הארה מאבא ששם החיים הנצחיים בסוד החכמה תחיה בעליה וכל קצה מו"שהוא ז' ו 723

ל כל "שית זמנין עשר ר' עשר זמנין ו' ש ו"ומ' ם סדשמא קדישא הרי ה' א מקבל הארה מאבא שהוא י"דז
בין אם ' א הם ס"שהוא ז' שאז אנו מושכים מאבא לו' החשבונות הם שוים בין אם נחשוב עשר פעמים ו

' ש ו"וז, ולכך בכל ששים מתעורר משיח לבוא' כ ס"א עולה לקבל מאבא הם ג"פעמים עשר שאז ז' נחשוב ו
 ).מ"מ(' לה לקבל הארה מאבא הנקרא יא עו"שהוא ז' ל ו"ר', סלקא בי

 ).מ"מ(אחר שקיבל הארה מאבא משפיע במלכות ' פי 724
 ).מ"מ(' ס' גימ' הם ששה פעמים י' י' א קיבלו הארה מאבא שנק"ק דז"כל קצה וקצה מו' פי 725
' בפ' וע. ק"ל וכל שתין ודו"ל דצ"נ). אור יקר(אפשר דהיינו הקצין שמתעוררין בכל ששים שנה  726

 ).א"נ(מ "א. ו"מוד משמות ע
ואז נשלמה השכינה בסוד , דאמרן דהיינו עשר שהם שש מאות' הכלול מי' בעשר ספירות שבאות ו 727

ולכך יתפתחו עשר מבועי דחכמתא לעילא בספירות ולתת אל ' עשרה פעמים ששים מסוד החכמה דהיינו י
 ).אור יקר(התחתונים 

ואם . אשונים של אלף הששי וכן בכל ששים וששיםאלו זכו ישראל היו נגאלים בששים שנה הר' פי 728
וכל ' א מקבל הארה מאבא שהוא י"ק דז"לא יזכו סוף הקץ הוא עד שית מאה שנין והכוונה שאז כל קצה מו

כלולה ממאה הם שית מאה שנין ואם היו זוכים היה די שכל קצה כלול מעשרה לבד ואז היה בא בששים ' י
 ).מ"מ(ר "יך לכלול כל קצה מעשרה ועשרה ממאה הם תשנה ועונותינו האריכו קיצנו שצר

 ).אור יקר(זהו אחר הגאולה זמן שהעולם מתתקן ליכנס לסוד עולם שכולו שבת  729
 ו ונפתח,ים לפניו ככל פשטות התורהי גלוו והי,ל גילה סתרי מעשה בראשית ומעשה מרכבה" האריז730
ש "ומ. ' וכור ואילך" ובפרט משנת ת. לפי כחו' אבהם כללהבין ניתן רשות לכל העוסקים בזה מאז  ו,על ידו

ל שניתן רשות לכל המשתוקקים להדבק באלהים חיים ולהתעסק בחכמת האמת לכנוס "ר' יתפתחון כו
אז עדיין עד  כי ,ר"ז קודם שנת ת"לא היה כש וכל מי שיעמיק בזה ישכיל וימצא .וליטול את השם כהראוי

ישראל '  כן שמעתי בשם הגאון החסיד ר, ליחידי סגולה לבדאלאולא היו ם מים וחתומיסתוהיו הדברים 
  ).ג"א לח ע"ה ח"דע (ל"סלאנטער ז

ק אחרים ולכך בשית מאה שנין אערב "ק שנה וחצי השני הם ת"מכאן נראה שחצי יום הששי הם ת 731
שמשא לאעלא בשבתא כי נכנסנו בחצי יום הששי הסמוך לשבת ולפי זה ליל ששי אינו עולה בשם כי 

 ).מ"מ(נהורא עמיה שרי ולפניו כחשכה כאורה והלילה בכלל היום הוא 
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äáø732  
ך יותר ור כל זה זמן א,אמר לו רבי יוסי

מכפי שבארוהו החברים שהוא יום אחד 
 שכתוב ,גלות של כנסת ישראל ולא יותר

 כך , אמר לו".נתנני שוממה כל היום דוה"
למדתי מאבי בסודות האותיות של השם 
הקדוש ובימים של שנות העולם ובימים 

ואז . בסוד אחדהוא  והכל ,של בראשית
 מאירים כמו צבעים ב בענןתראה הקשת
 שכתוב ,קשטת לבעלהאשה שמת

 והרי פרשוה ,"ר ברית עולםווראיתיה לזכ"
  .ויפה הוא

  

à" äîëî øéúé àðîæ åëéøà àã ìë éñåé éáø ì
 úñðëã àúåìâ ãç àîåé åäéàã àééøáç äåî÷åàã

 áéúëã øéúé àìå ìàøùé)âé à äëéà ( éððúð
à äåã íåéä ìë äîîåù" àáàî àðôéìåà éëä ì

éîåéáå àùéã÷ àîùã ïååúàã ïéæøá àîìò éðùã 
 ïéãëå åäéà àãç àæø àìëå úéùàøáã éîåéáå

éðååâá àððòá àúù÷ éæçúé733 àúúàë ïéøéäð 
äìòáì àèù÷úîã734 áéúëã )åè è úéùàøá (

 øéôùå äåî÷åà àäå íìåò úéøá øåëæì äéúéàøå
 àåä  

 ואז , מאירים כראויצבעים ב"וראיתיה"
 ,"ברית עולם" מה זה ".ר ברית עולםולזכ"

א "ו עם ה" ויתחבר וא,זו כנסת ישראל
ויזכור " כמו שנאמר ,ויקימה מן העפר

 זו כנסת ישראל שהיא ,"ים את בריתואלה
 "והיתה לאות ברית" כמו שנאמר ,ברית

 אז אותות ,א"ו אל ה"אז יתעורר וא. 'וגו
 ועתידים בני ,עליונים יתעוררו בעולם

 וכנסת ,ות בכל העולםמלחמראובן לעורר 
ר אותה ור ויזכישראל יקים אותה מן העפ

 וימצא הקדוש ברוך הוא ,הקדוש ברוך הוא
ו שש "אצלה בתוך הגלות כחשבון וא

 ,יםִנ עשר פעמים שש ַש).עשר(' פעמים י
 ,ד העולם לעשות נקמותוואז תקום ויפק
  .יגבה ומי שהוא נמוך

 ïéãëå úåàé à÷ãë ïéøéäð ïéðååâá äéúéàøå
 úñðë àã íìåò úéøá ïàî íìåò úéøá øåëæì

ìàøùéçúéå àå øá"äá å" àøôòî äì íé÷åéå à
îëà øîà úàã ])ãë á úåîù (éäìà øåëæéå" í

úéøá éäéàã ìàøùé úñðë àã åúéøá úà735 
îëàøîà úàã [) âé è úéùàøá( úåàì äúéäå 

åâå úéøá ' ãë]øòúé) [øòúà(736àå "ä éáâì å" à
àîìòá ïåøòúé ïéàìò ïéúà ïéãë737 éåðáå 

ïáåàøã738ìëá ïéáø÷ ïåøòúéã ïéðéîæ  àîìò 
á÷ äì øëãéå àøôòî äì íé÷åé ìàøùé úñðëå" ä

á÷ çëúùéå"äáâì ä739àå ïáùåçë àúåìâ åâ " å
 ïéðîæ úéù]é'[) øùò ( ïéãëå ïéðù úéù ïéðîæ øùò

 åäéàã ïàîå ïéî÷åð ãáòîì àîìò ã÷ôúéå íå÷éú
éîøúé êéàî  

  à"ïéâá úøîà÷ øéôù éñåé éáø ì   משום, יפה אמרת,אמר לו רבי יוסי
  ðä ùøãîíìò  
 .פי שנים ברוחו של אליהו לקיים , כן,לו

אלא שלשתם לא מסרם הקדוש ברוך הוא 
 כחו בא וראה , שאמר רבי סימון,ביד שליח

 åäéìà ìù åçåøá íéðù éô íéé÷ì ïéà äéì
 ãéá àåä êåøá ùåã÷ä íøñî àì íúùìù àìà
 ìù åçë äàøå àá ïåîéñ éáø øîàã çéìù
                                                                                                                                                                                     

 והוא רוחא ,א"יסוד דרדל'  והם בסוד שש מאות ברזא דו, סוד נח הוא כאן בחוטמא נייחא דרוחא732
ש לשון " ומ,ס ימא דחכמתא" ואז נבקעו כל מעינות תהום רבה והם אורות דמו,דחיין ולזה אמר לחיי נח

 ).א"ע עו ע"ב(ה וא סתים בסתימו וקרומא לא אתפתח ביס ה" כי המו,הבקיע
 .)הערת הזוהר(ב ” עב ע733
 .א"א וצח ע"וכן לעיל יח ע, ב בענין הקשת"ב ע”צ ע"א על ספד"בהגר' עי 734
מדות אלו דהיינו האמה בעצמה ' יתייחס שם זה אל היסוד ואל המלכות מטעם שהברית רומז בב 735

 והיינו צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשניהם והמילה לשלמות רומז ביסוד ועטרה שעליו רומז למלכות
 ).אור יקר(שתי המדות להעביר ערלה מהאמה והעטרה לכך היה שם ברית ביסוד ובמלוכת 

 ).אור יקר(לבא אליה אל תוך הגלות  736
 .)הערת הזוהר(א ” רלו ע737
 .א"ב ורלו ע"לקמן רלה ע' עי 738
שים שנה ממלחמת ראובן יהיה הגאולה וכדין יתפקד כפי פשוטו קשה הדבר מאד דמשמע שאחר ש 739

 ).אור יקר(דהיינו מלחמות משיח בן יוסף ' מלכא וכו
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 בפעם אחת מחיה ,של הקדוש ברוך הוא
 מזריח מאורות ,מתים ומוריד שאול ויעל

 מדשן , מצמיח חציר,ומוריד גשמים
 עוזר ,ה נותן פרנס, פוקד עקרות,יבולים

 מעביר , זוקף כפופים, סומך נופלים,דלים
 והכל בזמן אחד ,ם מלכיםימלכים ומקי

 מה שאין שליח ,וברגע אחד ובבת אחת
  .לעולם יכול לעשותו

äéçî úçà íòôá àåä êåøá ùåã÷ä íéúî 
å úåøåàî çéøæî ìòéå ìåàù ãéøåî] ãéøåîå

íéàùã [> ãéøåîåíéîùâ< ïùãî øéöç çéîöî 
ñðøô ïúåð úåø÷ò ã÷åô íéìåáéä íéìã øæåò 

 í÷äîå ïéëìî àãòäî íéôåôë ó÷åæ íéìôåð êîåñ
 úçà úááå ãçà òâøáå ãçà ïîæá ìëäå ïéëìî

åúåùòì ìåëé íìåòì çéìù ïéàù äî  
ל מה שעושה  כ, אמר רבי יוסי,שנינו

 אינו צריך לעשות אלא ,הקדוש ברוך הוא
שתו יהא ו שכיון שאמר ממקום קד,בדבור

 כח גבורתו של בא וראה .מיד נעשה ,כך
שמים ' בדבר ה" שכתוב ,הקדוש ברוך הוא

 מה זה ,)יהודה( שאמר רבי יוחנן ".נעשו
ועברתי בארץ מצרים אני ולא "שכתוב 
 ,צריםאם כך כבוד גדול הוא למ. 'מלאך וגו

פס ופס מלך למי שתושלא דומה מי שת
 בכל זוהמתמה מו אין לך א, ועוד.הדיוט

אשר " שכתוב בהם ,םימאה כמו המצרוט
 שהם חשודים ,' וגו"בשר חמורים בשרם

ם שעשה מה ָח והם באים ְמ,על משכב זכור
  .  וקלל אותו ולכנען בנו,שעשה לאביו

  

 äî ìë éñåé éáø øîà àéðú]äùåòù) [äùòù( 
ã÷ä øåáãá àìà úåùòì êéøö åðéà àåä êåøá ùå

 äùòð ãéî êë àäé åúùåã÷ íå÷îî øîàã ïåéëã
 àåä êåøá ùåã÷ä ìù åúøåáâ çë äàøå àá

 áéúëã)å âì íéìäú (åäé øáãá" åùòð íéîù ä
 éáø øîàã]ïðçåé[) äãåäé ( áéúëã éàî) áé úåîù

áé (åâå êàìî àìå éðà íéøöî õøàá éúøáòå '] éà
éëä) [éëå(ø÷é  éîã àìã éàøöîì àåä äàéâñ à

 ïéà ãåòå àèåéãä ùôúã ïàîì àëìî ùôúã ïàî
 íéøöîä åîë äàîåè ìëá úîäåæî äîåà êì

 åäá áéúëã)ë âë ìà÷æçé ( íéøåîç øùá øùà
åâå íøùá ' íäå øåëæ áëùî ìò íéãåùç íäù

]íéàá[ åúåà ìì÷å åéáàì äùòù äî äùòù íçî 
 åðá ïòðëìå  

ו שליח ה מלאך א"וכי לא היה לקב
לשגר לעשות נקמה במצרים כמו שעשה 

ובני " שכתוב ,באשור שהיה בנו של שם
 ושם היה כהן גדול ".שם עילם ואשור

 והיה ,"אלהי שם' ברוך ה" שנאמר ,ונתברך
 וכתוב בם ,לה והברכה על אחיוולשם הגד

 ועל ,"ויכה במחנה אשור' ויצא מלאך ה"
 כל שכן המצרים שהם .ידי שליח נעשה

 ואמר אני ולא ,מהו יותר מכל אהמיםומז
 מכאן למדנו ,אלא אמר רבי יהודה. מלאך

כח גבורתו של הקדוש ברוך הוא ומעלתו 
 אמר הקדוש ברוך .שהוא גבוה מעל הכל

 זוהמתמה זו של מצרים מו א,הוא
 , ואין ראוי לשגר מלאך ולא שרף,נפתוומט

 ,נפיםודבר קדוש בין רשעים ארורים מט
  אלא אני

ì äéä àì éëåêàìî àåä êåøá ùåã÷ä740 åà 
 äî÷ð úåùòì øâùì çéìù]äùòù åîë íéøöîá[ 

äéäù øåùàá) ïá( áéúëã íù ìù åðá ) úéùàøá
áë é ( ìåãâ ïäë äéä íùå øåùàå íìéò íù éðá

 øîàðù êøáúðå)åë è íù (åäé êåøá" éäìà ä
 áéúëå åéçà ìò äëøáäå äìåãâä íùì äéäå íù

 íá)åì æì äéòùé (åäé êàìî àöéå" ä äðçîá äëéå
 íéøöîä ïëù ìë äùòð çéìù éãé ìòå øåùà
 àìå éðà øîàå äîåà ìëî øúåé íéîäåæî íäù
 çë åðãîì ïàëî äãåäé éáø øîà àìà êàìî
 àåäù åúìòîå àåä êåøá ùåã÷ä ìù åúøåáâ
 åæ äîåà àåä êåøá ùåã÷ä øîà ìëä ìò äåáâ
 øâùì éåàø ïéàå úôðåèîå úîäåæî íéøöî ìù

 øáã óøù àìå êàìî íéøåøà íéòùø ïéá ùåã÷
éðà àìà íéôðåèî  

  æé÷/á  
  øäæ  

                                                           

  ).ו"לש(א "ב ז ע"ח' עי 740
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 ואין לנו ,שהוא בתוך סוד האותיות
 שהרי בספרו ,לעורר חשבון וקצים אחרים

 שכתוב ,של רב ייבא הזקן מצאנו חשבון זה
 ,ו" והוא הסוד של וא,"אז תרצה הארץ"

 וזהו ,"וזכרתי את בריתי יעקוב"שכתוב 
 ואחר כך ".רוכאז" ועל זה . הכל כאחד,ו"וא
 ,"תרצה" . זו כנסת ישראל"רווהארץ אזכ"

  .תתרצה הארץ אל הקדוש ברוך הוא

 àøòúàì ïì úéìå ïååúàã àæø åâ åäéàã
÷å ïáùåçéïéðøçà ïéö741 àáéé áøã àøôñá àäã 

àáñ742 áéúëã àã ïáùåç ïçëùà )ãì åë àø÷éå (
õøàä äöøú æà74350àåã àæø àåäå " áéúëã å) íù

áî ( éúéøá úà éúøëæåàå àåä àãå áå÷òé" àìë å
 àã øåëæà õøàäå øúáìå øåëæà àã ìòå àãçë

àòøà éòøúú äöøú ìàøùé úñðë744á÷ éáâì "ä  
 ודאי ,אבל יום אחד שאמרו החברים
 והכל ,הכל גנוז לפני הקדוש ברוך הוא

 ,נמצא בסוד האותיות של השם הקדוש
שהרי הגלות באותן האותיות רבי ייסא 

אותן האותיות  בעכשיו ו,לה אותן כאןיג
  .התגלו וגלה אותן

 àåä àìë éàãå àééøáç åøîàã ãç àîåé ìáà
á÷ éî÷ æéðâ" ïååúàã àæøá çëúùà àìëå ä

 ïåì éìâ ïååúà ïåðéàá àúåìâ àäã àùéã÷ àîùã
 ïééìâúà ïååúà ïåðéàá àúùäå àëä àñéé éáø

]ïåì éìâå[   
 כשנפקדה אפילו שבא וראה ,אמר לו

ה אלא בסוד  לא פקד אות,שרה מדרגה הזו
 .' וגו"פקד את שרה' וה" שכתוב ,ו"של וא

 זה וב,ו"משום שהכל הוא בסוד של וא
 משום שכל דבר ,ול הכל ובו מתגלה הכללכ

  ולא בא מי,נסתם הוא מגלה כל נסתם
  .נסתם בגלוי ויגלה מה שהוא אשהו

à" éàäî äøù àã÷ôúà ãë åìéôàã éæç àú ì
àåã àæøá àìà äì ãé÷ô àì àâøã"áéúëã å 

)à àë úéùàøá (åäéå"ä745åâå äøù úà ã÷ô  '
àåã àæøá àìëã ïéâá"àäáå åäéà å51 ìéìë 

àìë746àìë àéìâúà äéáå 747 äìî ìëã ïéâá 
äéà àîéúñ éäéàãéíéúñ ìë éìâ 748 éúà àìå 

íéúñ åäéàã äî éìâéå àéìâúàá åäéàã ïàî  
 כמה יש לנו להמשך ,אמר רבי יוסי

ה תלה "קב וה,בתוך הגלות עד אותו הזמן
אם יזכו ואם לא  ,כל כשישובו בתשובהה

à" àúåìâ åâ àëùîúàì ïì úéà äîë éñåé ø
á÷ äéì éìú àìëå àðîæ àåää ãò" ïåáåúé ãë ä

 øîúàã äîë åëæé àì éàå åëæé éà àúáåéúá

                                                           

ה "אין לנו לרדוף אחרי חשבון קצין אחרים ולא לחוש להם כי זה צודק מפני שהוא תלוי בשם הוי 741
דהיא שכיבת לעפרא שאז , ראשונה אלף שנהרב ייסא סבא ופירש בפסוק אז תרצה הארץ דהיינו ' וכן פי

ושבתותיה הם עשר כלולות מעשה ועשר מעשר שעולים אלף ואחר כך . היא מרצה ומכפרת עונות בגוים
ק דהיינו שתין שנין דקאמר לעיל "ת ובו כלול ו"בהיותה בתוך גלותה וזכרתי את בריתי יעקב דהיינו הת

אף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם דהיינו כולא לעיל וזה שאמר ו' ק כלולות מעשר כדפי"שהם ו
ה "כ יוקים לה קב"ת לרמוז כללות ואח"ת והארץ אזכר כי הזכירה בת"כחדא כלומר כלול הכל בתוך הת

אור (י "ש ולבתר והארץ אזכור דא כנ"וז' מעפר וזהו והארץ אזכור יחוד המלכות וקמה מתוך העפר כדפי
 ).יקר

 הוא "אותיות דרבי עקיבא"וגם , וגם רבי עקיבא תלמידו היה מחבר ספרים: הקדמה לעמק המלך' עי 742
וספר הקנה , וגם חבר ספר הבדלה דרבי עקיבא הנזכר בזוהר. ואין לנו אלא מעט מזעיר, ספר ארוך מאוד

 .וספרא דרב ייבא סבא, וספרא דרב ייסא סבא
והם , ה אלף שנה"מו של הקבבסוד יו,  שהוא יגון ואנחה של הגלות"כל היום דוה",  הוא שנאמר743

ב שנה קודם התחלת אלף "אף על פי שהיה החרבן קע, ודוק אומרו כל היום. "אלף יומי דחול"נקראים 
עד , ה"נגזר הגלות מפי הקב] בנוסף[ה "ועד אלף של, מכל מקום האלף החמשי היתה ביותר דוה, החמשי

 . )ה"ה פנ"עמק המלך ש (ותסוד השמיטות המוציאות נשמות חדש. "תרצה הארץ את שבתותיה"
אלא תתרעי , מלשון הכתוב תרצה נראה דבה תליא מלתא  עד שהיא תרצה לזה אמר שאינו כן 744

 ).אור יקר(ה ואמנם ימשיך ענין זה יומא חד דאמרו חברייא דהינו אלף שנה כדלעיל "ארעא לגבי קב
' הענין כי הו' פי, וא ובית דינוה' ל כל מקום שנאמר וה"כ רז"מש). אור יקר(דהיינו הוא ובית דינו  745
ש צדק ומשפט מכון כסאך "וז, ד"ן ב"ה גופא הוא זו"הוא רמז לבינה והיינו הוא בסוד הלוי הוא והוי' של וה

 ).זהר הרקיע(א מכון כסאך היינו בינה "ומשפט ז' כי הכסא בבריאה ואימא מקננא תמן וצדק היינו נוק
 ).אור יקר(בו ' שכל שם בן ד 746
 ).אור יקר(מכחו מתגלה הכל במלכות כלומר  747
אור (ת מתגלה "י ת"וע, אין לך דבר מתגלה בעולם אפילו פקידה שהיא במלכות שלא יההי מלמעלה 748

 ).יקר
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אני " כמו שנאמר בפסוק הזה שכתוב ,יזכו
  לא זכו,"אחישנה"  זכו".בעתה אחישנה' ה
  ".בעתה"

 áéúëã àø÷ éàäá)ñ äéòùéáë  (åäé éðà" ä
äúòá åëæ àì äðùéçà åëæ äðùéçà äúòá749  

 ,בעודם הולכים אמר רבי יוסיו .הלכו
 שבמקום הזה ישבתי יום עכשיונזכרתי 

 עתיד אתה , בני, ואמר לי,אחד עם אבי
כשתגיע ימיך לששים שנים למצא במקום 

 והרי זכיתי ,הזה אוצר של חכמה עליונה
דע אם  ואינו יו,לאותם הימים ולא מצאתי

הדברים הללו שאמרנו או אותה החכמה 
 כשיגיעו השלהבות ,ואמר לי. שהוא אמר

 .יאבד ממך, ידיך ישל האש לתוך האויר
 , אמר לי. במה ידעת, אבא,אמרתי לו

 שעברו על ראשך ציפוריםבאותן שתי 
   .ידעתי

à éìæà ååäã ãò åìæà" àúùä àðøëãà éñåé ø
å àáà íò ãç àîåé àðáéúé àã øúàá àäã øîà

 ïéðù ïéúéùì êîåé ïåèî ãë úðà ïéîæ éøá éì
àîéñ øúà éàäá àçëùàì750 äàìò àúîëçã 

 àðòãé àìå àðçëùà àìå ïéîåé ïåðéàì àðéëæ àäå
 åäéàã àúîëç àéää åà ïøîà÷ã ïéìî éðä éà

àøåðã ïéôìå÷ ïåèîé ãë éì øîàå øîà751 åâ 
 äîá àáà äéì àðéîà êðéî ãéáàúà êãé éøéäè

à úòãé"øú éðäá ì êùéø ìò åøáòàã ïéøåôö ïé
 àðòãé  

  àúøòî åâ ìàòå éñåé éáø ùøôúà éëäãà  בין כך נפרד רבי יוסי ונכנס לתוך מערה
  íìòðä ùøãî  

ולא שרף ולא מלאך עושה מה שאין 
 שאני אומר ממקום , לעשותיםשליח יכול

 מה שאין ,ומיד נעשה ,שתי יהא כךוקד
אבל הקדוש ברוך . המלאך יכול לעשותו

ומיד  ,שתו אומר יהא כךוממקום קדהוא 
 ולפיכך לא .נעשה מה שהוא רוצה לעשות

 ,נעשית נקמה זו על ידי מלאך ושליח
לתו של ו ולהראות גד,בשביל קלון המצרים

מקום שלא רצה שיכנסו ביניהם דבר 
 , ועל הדרך הזה נאמר אני ולא מלאך.קדוש

  . ולא מלאך,אני יכול לעשותו

 úåùòì ìåëé ïéàù äî äùåò óøù àìå êàìî
 êë àäé éúùåã÷ íå÷îî øîåà éðàù çéìù àìå
 ìáà åúåùòì ìåëé êàìîä ïéàù äî äùòð ãéîå
 êë àäé øîåà åúùåã÷ íå÷îî àåä êåøá ùåã÷ä
 àì êëéôìå úåùòì äöåø àåäù äî äùòð ãéîå

ò åæ äî÷ð úéùòð" çéìùå êàìî é)å( ïåì÷ ìéáùá
 äöø àìù íå÷î ìù åúìåãâ úåàøäìå íéøöîä

ðëéù øîàð äæä êøãä ìòå ùåã÷ øáã íäéðéá åñ
êàìî àìå åúåùòì ìåëé éðà êàìî àìå éðà752  

 מה זה ,כיוצא בו אמר רבי יהודה
 וכמה צדיקים ,"לדג' ויאמר ה"שכתוב 

בר עמהם יוחסידים מישראל שלא ד

é éáø øîà åá àöåéë áéúëã éàî äãåä) äðåé
é á (åäé øîàéå"âãì ä753 íéãéñçå íé÷éãö äîëå 

 àåä êåøá ùåã÷ä íäîò øáã àìù ìàøùéî
                                                                                                                                                                                     

' ש אם זכו יצא מס"כמ    - - - - ' ' ' ' בעת הבעת הבעת הבעת ה: א"בהגר' ועי, 'ואם לא זכו בעתה בעת ה: א"ח לז ע"תז' עי 749
עד שיכלו ,  הנה אין בן דוד בא):ישעיה(פ "השע' ועי . בעתה,דנוקבא' מסטם לאו  וא. ואז אחישנה,דדכורא

יבא מיד , כי אם ישראל ישובו בתשובה, גם נודע. ל בפסוק ובא לציון גואל"כמש, כל הנשמות שבגוף
איך , ואם אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות) 'ו, ד"תהלים צ(היום אם בקולו תשמעו , ה"כמש, הגואל

ויכלו , ויולידו נשמות לאין מספר, הקטון יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום, בלזה אמר הכתו. יתקיים זה וזה
והרי נתקיימו , ועמך כלם צדיקים, שהוא, כנזכר בפסוק שלפניו, כיון ששבו בתשובה, לצאת כל הנשמות

כי על ידי , והוא אחישנה. לפי שכבר יצאו כל הנשמות, ונמצא כי הגאולה באה בעתה. 'שתיהם וכו
 .והרי הוא בעתה ואחישנה, שהקטן יהיה לאלף, ואעשה נס גדול כזה, ם זמן הגאולהאקדי, התשובה

 ).א"ד(אוצר מחכמה עליונה בסוד האצילות ' יך לששים שנה אזי תמצא סימא וכומ כשיגיעו י750
 כשיגיע שלהבת אש בין אורות ידיך דהיינו בין אוירי אצבעותיך אזי יהיה הספר ההוא נאבד מידך 751
ב "הרש. ל כוחות האש סודות שבספר מתוך פסת כף ידיך יאבדו ממך"ופירוש קולפין מקל ר ).א"ד(לגמרי 

  .א"ח מג ע"ז'  עי).א"נ(
לכן במצרים שהיא ערות , י היסוד שלו"כשהטיל הנחש בחוה הזוהמא ע] 'של הקלי[ עיקר אחיזתם 752
כדי , ה גלתה עמהםוגם השכינ, כ נשתעבדו שם"ולפיכך ישראל ג, שם נתערבו הרבה מהניצוצות, הארץ

ש לירד למצרים בכבודו ובעצמו בתוך גלולי "ולכן היה צריך הוא ית. להעלות אותם הניצוצות אשר שם
, שאפילו המלאך יהיה שם אפשר שתאחז בו הקליפה, כי יש קליפה קשה. להוציא ניצוצות הקדושה, מצרים

 .)ש בלקוטי תורה"כן עייו, ספר הליקוטים תהלים פד ('ולכן הוצרך שיהיה אני ולא מלאך וכו
 .ב"ב קצח ע"ח' עי 753
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 ובא לדבר עם הדג דבר ,הקדוש ברוך הוא
 , אלא אמר רבי יהודה.שאינו מכיר ויודע

לתו של יונה לפני הקדוש יכיון שעלתה תפ
שתו אמר בשביל ו ממקום קד,ברוך הוא

] אות[ .קיא הדג את יונה אל היבשהשי
'  ויאמר ה, כלומר,דג כמו בשבילד ל"למ

 .בשביל הדג שיקיא את יונה אל היבשה
שתו אמר הקדוש ברוך הוא וממקום קד

 מה שאין שליח יכול ,ומיד נעשה ,יהא כך
  .לעשותו

 àìà òãåéå øéëî åðéàù øáã âãä íò øáãì àáå
 äðåé ìù åúìôú äúìòù ïåéë äãåäé éáø øîà
 øîà åúùåã÷ íå÷îî àåä êåøá ùåã÷ä éðôì

îì äùáéä ìà äðåé úà âãä àé÷éù ìéáùá" ã
âãìåäé øîàéå øîåìë ìéáùá åîë " ìéáùá ä

 åúùåã÷ íå÷îî äùáéä ìà äðåé úà àé÷éù âãä
 äî äùòð ãéîå êë àäé àåä êåøá ùåã÷ä øîà

åúåùòì ìåëé çéìù ïéàù754  

 מפתח של חיה , אמר רבי שמעון,שנינו
 ובעוד ,בידו של הקדוש ברוך הוא היא

 הקדוש ברוך הוא ,שהיא יושבת על המשבר
 אם ראוי הוא לצאת ,לדין באותו הוימע

 ,פותח דלתות בטנה ויוצא)יוצא ו( ,לעולם
 אם .סוגר דלתותיה ומתו שניהם ,ואם לאו

 על , אלא כך שנינו. לא יצא רשע לעולם,כך
אמר רבי ( ,'שלש עברות נשים מתות וכו

 למה אשה , ואמר רבי יצחק)שמעון והרי
 ,אלא אמר רבי יצחק. מפלת פרי בטנה

בר שאינו וה אותו העהקדוש ברוך הוא רוא
 ומקדים להמיתו במעי ,ראוי לצאת לעולם

הנפלים היו בארץ בימים " שנאמר ,אמו
 ,ד ראשונה" בלא יו"הנפלים"כתוב  ".ההם
 בשביל שאחרי כן באו בני האלהים ,ולמה

  אל בנות האדם וילדו להם בזנות וירבו

 åãéá äéç ìù çúôî ïåòîù éáø øîà àéðú
ä àåä êåøá ùåã÷ä ìùéå à úáùåé àéäù ãåòá

 ãìåä åúåàá ïééòî àåä êåøá ùåã÷ä øáùîä ìò
 íìåòì úàöì àåä éåàø íà)å àöåé( úåúìã çúåô

 åúîå äéúåúìã øâåñ åàì íàå àöåéå äðèá
 éëä àìà íìåòì òùø àöé àì éëä éà íäéðù

ïðéðú åëå úåúî íéùð úåøéáò ùìù ìò ') øîà
àäå ïåòîù éáø( äùà äîì ÷çöé éáø øîàå 

 úìôî ùåã÷ä ÷çöé éáø øîà àìà äðèá éøô
 úàöì éåàø åðéàù øáåòä åúåà äàåø àåä êåøá
 øîàðù åîà éòîá åúéîäì íéã÷îå íìåòì

)ã å úéùàøá ( íää íéîéá õøàá åéä íéìéôðä
äåé àìá áéúë íéìôð" ìéáùá äîìå äðåùàø ã

éäìàä éðá åàá ïë éøçàù" íãàä úåðá ìà í
åáøéå úåðæá íäì åãìéå  

  é÷ç/à  
  øäæ  

 ומצא ספר אחד שהיה נעוץ בתוך ,אחת
. תוי יצא א.נקב של הסלע בקצה המערה

 ראה שבעים ושתים ,כיון שפתח אותו
 ,חקוקי אותיות שנמסרו לאדם הראשון

ובהם היה יודע כל החכמה של עליונים 

 àá÷åð åâ õéòð äåäã ãç àøôñ çëùàå àãç
àúøòî éôééñá àøðèã755 çúôã ïåéë äéá ÷ôð 

ïååúàã ïéôéìâ ïéøúå ïéòáù àîç äéì756 
 ìë òãé äåä åäáå ïåùàøä íãàì åøñîúàã

ïéùéã÷ ïéàìòã àúîëç757 øúáã ïåðéà ìëå 

                                                                                                                                                                                     

ק "ק שלו וו"בסוד ו, שהוא יבשה, ת"שהוציאו משם לת. לדג ויקיא את יונה אל היבשה'  ויאמר ה754
 ).ספר הליוקטים יונה א(ש "כמנין יב, שלה

היה הולך הקבלה מפה לאוזן  ).א"ד( ומצא ספר אחד שהיה נעוץ בתוך נקבי המערה בסוף המערה 755
רבי ישמעאל כהן גדול שחבר ספר פרקי , והמה חברו ספרים כגון, אל יחידי סגולה שבכל דור ודור, השומע
כנראה בדורו , וגם אחר החורבן לא נמנע רוח אלהים חיים להיות מרחפת על הראויים אליו' וכו, היכלות

שנגנזו , תו זמן וגם ספרים אחרים נעשו באו'וכו, והוא עשה ספר הזוהר' וכו, ה וחביריו"י ע"של רשב
אבל כלל העולה . 'וכו, וכשרצו לעיין בהם פרחו מידם, ולפעמים נתגלו לבני אדם הולכי מדברות, במערות

ולשון מועט מחזיק את , והסתירו החכמה במלות זרים ושונים', מלכו של עולם'שחשו לכבוד , מן הספרים
 .)דמה לעמק המלךהק (עד שכמעט כמה קונטריסים צריך פירוש על ענין אחד, המרובה

 ).אור יקר(ב בצירופיו "שם ע 756
 אשר מקום אחיזתם הוא תהקליפו). אור יקר(חכמת השכלים הנפרדים הנבדלים שבתוך ההיכלות  757

 ).א"ד(ב "בא לו ע' פ' שהיא המחיצה מסך מבדיל וע' אחורי הרחיים אשר הם מתגלגלים אחורי הפרוכ
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ם י וכל אותם שאחר הריחי,קדושים
תוך אורות  הפרוכת שמתגלגלים אחר

 שעתידים לבא  וכל אותם דברים,עליונים
לעולם עד היום שיקום ענן בצד מערב 

  .ויחשיך את העולם

àéçéø758âúîã ïìâì759àúëåøô øúá 760 åâ 
ïéàìò ïéøéäè761 éúéîì ïéðéîæã ïéìî ïåðéà ìëå 
 ãò àîìòì>àîåé<íå÷éã 762 øèñáã àððò 

áøòî763 àîìò êéùçéå   

ד באותו וקרא לרבי יהודה והתחילו ללמ
ד שנים או שלשה ו לא הספיקו ללמ.ספר
דים של אותן האותיות עד שהיו עמו

 כיון .מסתכלים באותה חכמה עליונה
ד בסתרי הספר ודברו זה עם ו ללמשהגיעו

 של ונשיבה חזקה יצא שביב של אש ,זה
  .רוח והכה בידיהם ואבד מהם

 àøôñ àåääá éòìîì åøùå äãåäé éáøì àø÷
 ïåðéàã ïéøèñ àúìú åà éøú éòìîì å÷éôñ àì
 äàìò äîëç àéääá ïéìëúñî ååäã ãò ïååúà
 àã åòúùîå àøôñã åøéúñá éòìîì åèîã ïåéë

áù ÷ôð àã íòàùàã àáé764àçåøã àìåòìòå 765 
åäééðî ãéáàúàå ïåäéãéá ùèáå766  

 אולי חס וחלילה ,בכה רבי יוסי ואמר
 או שאין אנו זכאים ,חטא הוא אצלנו

 ספרו ,כשבאו אל רבי שמעון. לדעת אותו
 אולי בקץ , אמר להם.לו המעשה הזה

 .המשיח של אותם אותיות הייתם עסוקים
כל  שהרי ה, את זה לא ידענו,אמרו לו

 אין , אמר להם רבי שמעון.נשכח מעמנו
רצון הקדוש ברוך הוא בזה שיתגלה כל כך 

  .לעולם

ç àîìéã øîàå éñåé éáø äëá" åäéà äáåç å
 éáâì åúà ãë äéì òãðîì ïéàëæ ïðà åàìã åà ïáâ
 ïåì øîà àã àãáåò äéì åòúùà ïåòîù éáøã
 ïåúéåä ïååúà ïåðéàã àçéùî õ÷á àîìéã

àã äéì åøîà éìãúùî àìë àäã ïðéòãé àì 
 àúåòø úéì ïåòîù éáø ïåì øîà ïðéî éùðúà

á÷ã"àîìòì êë ìë éìâúéã àãá ä  

 אפילו ,וכשיהיה קרוב לימות המשיח
תינוקות של העולם עתידים למצא 
נסתרות של חכמה ולדעת בו קצים 

 זהו . ובאותו זמן יתגלה לכל.וחשבונות

 ééáø åìéôà àçéùî éîåéì áéø÷ àäé ãëå
àîìòã767 àúîëçã ïéøéîè àçëùàì ïéðéîæ 

 àðîæ àåääáå ïéðáùåçå ïéö÷ äéá òãðîìå
ää àìëì àéìâúà" ã)è â äéðôö (à æà éë êåôä

                                                                                                                                                                                     

גה והיכל עצם השמים שהם שחקים נגד נצח הוד וחוץ הריחים הם ההיכלות העליונים שהם היכל נו 758
שהם אחר ' הם הקלי' פי). אור יקר(ש דמתגלגלון "להילכות אלו משתלשלים כמה מדרגות קדושות וז

 ). מ"מ(ש הרב בפסוק אשר אחר הריחיים "ן שנקראים ריחיים כמ"מחנות שכינה שהם ארגמ
 ).אור יקר(ר פרוכתא משתלשלשין ויורדים עד חוצה לקדושים וזה שאמר בת 759
 ).מ"מ(והם אחר המסך שבין אצילות לבריאה ' פי 760
הם בין אור מקוף דמלכות ובין אור פנימי דמלכות אחוריהם לאור המקיף ופניהם לאור ' הקלי 761

י "ה המסך מחצוניות נה"הפנימי ומפני חשש שלא יינקו מאור פנימי שהוא קטן מאור המקיף שם המאציל ב
ש גו טהירין עילאין "וז, נמצא שהם בין אור המקיף ובין אור הפנימי. י שלא יינקון כד"דאימא על זו

תוך האורות העליונות ). מ"מ(והם בתוכם בו מקיף לפנימי , שהאורות של  מעלה נקראים טהירין עילאין
 ).א"ד(הכל היה מבואר שם 

 ).א"נ(מכותל מערבי שלא זזה ' אפשר המ). אור יקר(נראה משל לאיזהו מלחמה מצד מלכי מערב  762
 היינו דאתגזרת אבן די לא בידין ומחת לצלמא ביטול הקליפות והשבתתם וכאומר כי הנה החשך 763

 ).א"נ(ח "ז. 'וגו
שרפים מלהטן כלהו כחזור ושושן ושביבי ' תחות האי חיותא ד: ב"ב רנב ע"וח, ב"לעיל מג ע' עי 764

 ##.*ב גלגלין לכל חד"דאשא סלקין ע
אמר כאן : ב"צ כז ע"א בספד"בהגר' ועי, שד שנבראו בין השמשות' בחי' שהם ג, ב"ר קמב ע"אד' עי 765

 והן תלת דרגין דנפקין מחוטמא תלת שלהובין תננא ואשא ,תלת דרגין דרוחין בישין ועלעולין וקטפורין
 .והן אף וחימה ומשחית', וכו ,וגחלי דנורא

 עם זה אז יצא שלהבת אש וסופה וסער  כיון שהגיעו לעסוק בסודות הספר ההוא והיו מספרים זה766
 ).א"ד(י זה נאבד הספר מידיהם "והכה בידיהם וע

 נערים קטנים שבעולם ימצאו אוצרות ספרים חשובים מסודות התורה כי אז תתמלא הארץ דעה 767
 ).א"נ(ב "הרש. פירוש למנדע קצין דגאולה וחושבנין של ימי הגלות שיתגלה אפילו לנערים ).א"ד(
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 מה .' וגו"ך אל עמיםוכי אז אהפ"שכתוב 
 בזמן שתקום כנסת ישראל מן ,"זא"זה 

ך אל ו אז אהפ,יקים אותהה "הקבהעפר ו
' בשם ה כולם עמים שפה ברורה לקרא

  .ולעבדו שכם אחד

åâå íéîò ìà 'æà åäî768 úñðë íå÷éúã àðîæá 
á÷ äì íé÷åéå àøôòî ìàøùé" ìà êåôäà ïéãë ä

åäé íùá íìë àø÷ì äøåøá äôù íéîò" ä
ãçà íëù åãáòìå  

 אף על גב שכתוב באברהם ,בא וראה
 וכל ,"ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה"

 לא עלה ,מסעותיו היו לדרום ונקשר בו
 כיון שנולד . יצחקלמקומו כראוי עד שנולד

 התעלה למקומו והשתתף עמו ,יצחק
  ונקשרו

òà éæç àú" äéá áéúë íäøáàã â) úéùàøá
è áé(  éåðìèî ìëå äáâðä òåñðå êåìä íøáà òñéå

àîåøãì ååä769 äéúëåãì ÷éìñ àì äéá øù÷úàå 
÷çöé ãéìéúàã ãò úåàé à÷ãë770 ãéìéúàã ïåéë 

 äéãäá óúúùà åäéàå äéøúàì ÷ìúñà ÷çöé
øù÷úàåå  

  íìòðä ùøãî  
  íìåòá íéøæîî  .ממזרים בעולם

שאין  ,"רים אשר מעולםוהמה הגב"
אנשי " .גבור ופריץ ועריץ כמו הממזר

 השם הידוע ושהכל יכירו לקרות ,"השם
 שכיון שרואים מעשיו שהוא פריץ ,ממזר

 ומה . הכל יקראוהו אותו שם,ועריץ וגבור
ין י הקדוש ברוך הוא מע,שאמר רבי שמעון

אין לך רשע בעולם מאותם  ,ו הולדבאות
 שאין הקדוש ,הרשעים היוצאים לעולם

ין בו ורואה אם אותו הגוף יברוך הוא מע
 או שיציל לאדם ,יניח בן צדיק וכשר
 או שיעשה טובה ,נהומישראל ממיתה מש

 ובשביל כך הקדוש ברוך הוא מוציאו ,אחת
  . לעולם

 õéøôå øåáâ ïéàù íìåòî øùà íéøåáâä äîä
>éøòåõ< åøéëé ìëäù íùä éùðà øæîîä åîë 

 åéùòî íéàåøù ïåéëã øæîî òåãéä íùä åúåø÷ì
 íù åúåà åäåàø÷é ìëä øåáâå õéøòå õéøô àåäù
 ïééòî àåä êåøá ùåã÷ä ïåòîù éáø øîàã äîå
 íúåàî íìåòá òùø êì ïéà ãìåä åúåàá
 àåä êåøá ùåã÷ä ïéàù íìåòì íéàöåéä íéòùøä

âä åúåà íà äàåøå åá ïééòî ÷éãö ïá çéðé óå
 äðåùî äúéîî ìàøùéî íãàì ìéöéù åà øùëå
 êåøá ùåã÷ä êë ìéáùáå úçà äáåè äùòéù åà

íìåòì åàéöåî àåä  
בימי רבי יוסי היו אותם פריצים שהיו 

 ,אומות העולםשודדים בהרים עם פריצי 
וכשמוצאים בן אדם ותופסים אותו 

 אם היה , מה שמך, היו אומרים לו,רגוולה
היו הולכים עמו ומוציאים אותו מן  ,יהודי

 .הורגים אותו , ואם היה איש אחר,ההרים
 ראויים אלו , והיה אומר רבי יוסי)והרי(

  . לעולם הבאלהיכנסבכל זה 

 ååäã éöéøô ïåðéà ååä éñåé éáøã éåîåéá
 ãëå íìåòä úåîåà éöéøô íò àééøåèá éããùî

ôúå ùð øá éçëùîù ïéøîà ååä äéìè÷ì äéì é
]äéì[äî  äéîò ïéìæà ååä éàãåé äåä éà êîù 

øåè ïî äéì ïé÷ôîåé àðéøçà ùð øá äåä éàå àé
 äéì éìè÷)àäå (]äåäå[ ïåæçúà éñåé éáø øîà 

éúàã àîìòì ìòéîì éàä ìëá ïåðéà  
 שלשה דברים הללו אינם ,שנו רבותינו

 , קול חיה,באים לעולם אלא בקולות
וישמע " וכתוב ,"בעצב תלדי בנים"שכתוב 

' קול ה" שכתוב , קול גשמים". אלהיםאליה
 ".כי קול המון הגשם" וכתוב ,"על המים

קול קורא " שכתוב ,תחיית המתיםקול 
אלא . מה צריך כאן קול במדברל ".במדבר

â ïðáø åðú' íìåòì ïéàá ïðéà åììä íéøáã 
 áéúëã äéç ìå÷ úåìå÷á àìà)æè â úéùàøá (

 áéúëå íéðá éãìú áöòá)áë ì íù ( òîùéå
éäìà äéìà" áéúëã íéîùâ ìå÷ í)â èë íéìäú (

åäé ìå÷" áéúëå íéîä ìò ä)î"àî çé à ( ìå÷ éë
éçú ìå÷ íùâä ïåîäé áéúëã íéúîä ú) î äéòùé

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(ח "ז. ז אותיות"י כמנין א"וד יאהדונה היינו יח768
 ).אור יקר(להתקשר עם מדתו שהיא החסד  769
מפני ששלמות החסד בהיות הגבורה נכללת עמה מים באש ואש במים דהיינו ואיהו אשתתף בהדיה  770

דקאמר לקמיה ועל ידי שהוא עצמו קרא שמו נכלל בו ונכללה הגבורה מחסד והיינו יצחק שהוא לשון 
 ).אור יקר(שהוא תיקון הגבורה בסוד הרנה אל הנלויים וכן החסד נמשכת משם שמחה 
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 אלו אותם קולות לעורר ,אמר רבי זריקא
 . ומכאן שהוא הדין לכל העולם,י מדברֵתֵמ

 כשנכנס אדם , הרי שנינו,אמר רבי יוחנן
תחיית  כשיקומו ב. נכנס בקולות,לקבר

 . אינו דין שיקומו בקולי קולותהמתים
 עתידה בת קול להיות ,אמר רבי יעקב

הקיצו "מתפוצצת בבתי קברות ואומרת 
 ועתידים לחיות בטל של ".כני עפרוורננו ש

כי טל אורות " שכתוב ,אור גדול של מעלה
  . אמן כן יהי רצון".תפילטלך וארץ רפאים 

â (ä éòá éàî øáãîá àøå÷ ìå÷ àì÷ àë
 àééì÷ ïåðéà ïéìà à÷éøæ éáø øîà àìà àøáãîá

 ïàëîå øáãî éúî àøòúàì]ã[ ìëì ïéãä àåä
 íãà ñðëðùë ïðú àä ïðçåé éáø øîà íìåòä
 íéúîä úééçúá åîå÷éùë úåìå÷á ñðëð øá÷ì
 á÷òé éáø øîà úåìå÷ éìå÷á åîå÷éù ïéã åðéà
 úåøá÷ éúáá úööåôúî úåéäì ìå÷ úá äãéúò

å åöé÷ä úøîåàå úåéçì íéãéúòå øôò éðëåù åððø
 áéúëã äìòî ìù ìåãâ øåà ìù ìèá) åë äéòùé

èé ( ïîà ìéôú íéàôø õøàå êéìè úåøåà ìè éë
ïåöø éäé ïë  

  çé÷/á  
  øäæ  

לכן הוא קרא לו יצחק ולא . זה עם זה
 שכתוב , כדי לשתף מים עם אש,אחר

ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו אשר "
 אש ,נולד לוש מי ,"ילדה לו שרה יצחק

  .ממים

 àìå ÷çöé äéì éø÷ åäéà êë ïéâá àãá àã
 áéúëã àùàá àéî àôúùì ïéâá àøçà

)â àë úéùàøá ( åðá íù úà íäøáà àø÷éå
 åì ãìåðä ïàî ÷çöé äøù åì äãìé øùà åì ãìåðä

íéîî ùà  
ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר "

 , אמר רבי חייא."ילדה לאברהם מצחק
חק והיה ישמעאל בבית  שנולד יצמיום

 במקום . לא התעלה ישמעאל בשם,אברהם
 ולכן ,לפניו פסולת  לא נזכר,שזהב שורה

 איש שלא ראוי ,"את בן הגר המצרית"
  .ר לפני יצחקילהזכ

 äãìé øùà úéøöîä øâä ïá úà äøù àøúå
 ÷çöî íäøáàì)è àë úéùàøá ( àééç éáø øîà

 àúéáá ìàòîùé äåäå ÷çöé ãéìéúàã àîåéî
áàã øúàá àîùá ìàòîùé ÷ìúñà àì íäø

 àéøù àáäãã>àúéôñåñ <)àúñéôñ771( àì 
äéî÷ øëãà772 úéøöîä øâä ïá úà êë ïéâáå 

àøëãàì éæçúé àìã øáâ773÷çöéã äéî÷   
 בעין של "ותרא שרה" ,אמר רבי יצחק

 שלא ראתה אותו ,קלון ראתה אותו שרה
 אלא שהוא בן הגר ,בעין שהוא בן אברהם

 שראתה שרה ," שרהותרא" לכן ו,המצרית
לו באברהם י שא,אותו בעין זו ולא אברהם

בא .  אלא את בנו,לא כתוב את בן הגר
וירע הדבר מאד " , אחר כך מה כתובוראה

 ולא כתוב ,"ת בנוובעיני אברהם על אוד
ותרא " לכן ,על אודות בן הגר המצרית

úå ÷çöé éáø øîà àðì÷ã àðéòá äøù àø
 åäéàã àðéòá äéì úàîç àìã äøù äéì úàîç
 úéøöîä øâäã àøá åäéàã àìà íäøáàã àøá
 àðéòá äéì úàîç äøùã äøù àøúå êë ïéâáå

íäøáà àìå àã774 áéúë àì íäøáàá åìéàã 
)è àë úéùàøá ( àú åðá úà àìà øâä ïá úà

 áéúë äî øúáì éæç)àé íù ( ãàî øáãä òøéå
 íäøáà éðéòá ìò áéúë àìå åðá úåãåà ìò

                                                           

 ).טו' ג סי"אור יקר ש(סיגים  771
ום אף כאן במקום יצחק שהוא רמז גוון לכל במקום שיש זהב לרוב אזי סיגי הזהב לא נחשב שם 772

תרות הדין שאחז בו וספיתא שהוא סיגי הזהב מוסש מצפון זהב יאתה אזי "הזהב סוד הדין שבא מצפון כמ
 ).א"ד(ישמעאל לא נחשב נגדו כלום והוא מבואר 

 ).אור יקר(בשמו ישמעאל  773
, ז"ואמנם אברהם תיקן עון הע. האמהות' וחוה בג, האבות' נתגלגל בג, ר כשחטא כדי ליתקן" אדה774

וץ ישמעאל אלא על ניצ, ולא עליו. ואשיריהם תשרפון באש) 'ב ג"דברים י(כדכתיב , כשהושלך לאור כשדים
, ולזה כשיצא ישמעאל מן גוף אברהם חזר לסורו. בסוד הצדיק הנתפס בעון הדור, שהיה בו כלול אז עדיין

ספר הליקוטים תולדות  (ל"כדרז, ז"זו ע, ותרא שרה את בן הגר המצרית מצחק) 'א ט"בראשית כ(כדכתיב 
 . )כח
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 ולא ראתה ,"שרה את בן הגר המצרית
  .שהוא בן אברהם

 úà äøù àøúå êë ïéâá úéøöîä øâä ïá úåãåà
 äéøá åäéàã úàîç àìå úéøöîä øâä ïá

íäøáàã  
 הפסוק הזה תשבחת ,בי שמעון אמרר

 משום שראתה אותו מצחק ,לשרה הוא
 אמרה ודאי שבן ,כוכבים ומזלותעבודת ל

זה אינו בנו של אברהם לעשות את מעשי 
 חזר ,ר המצרית הוא אלא בן הג,אברהם

ותאמר לאברהם גרש " לכן .לחלק של אמו
האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש בן 

וכי עלה ". האמה הזאת עם בני עם יצחק
 ,על דעתך שקנאה לה שרה או לבן שלה

 לא היה מודה הקדוש ברוך הוא ,אם כך
כל אשר תאמר אליך שרה " שכתוב ,עמה

 אלא משום שראתה אותו ".להושמע בק
כוכבים ומזלות ואמו מלמדת בודת עעם 

 לכן אמרה שרה ,אותו מנהגי עבודה זרה
 אני יודעת ,"כי לא יירש בן האמה הזאת"

 ולא ,שלא יירש לעולמים את חלק האמונה
יהיה לו עם בני חלק לא בעולם הזה ולא 

 ולכן הודה עמה הקדוש ברוך .בעולם הבא
  .הוא

øîà ïåòîù éáø775 àúçáùåú àø÷ éàä 
 åäéà äøùãåëì ÷çöî à÷ã äéì úàîçã ïéâá" í

 ãáòîì íäøáàã àøá àã àøá åàì éàãå äøîà
 åäéà úéøöîä øâäã àøá àìà íäøáàã éåãáåò

 êë ïéâá äéîàã à÷ìåçì øãäà)é íù ( øîàúå
 àì éë äðá úàå úàæä äîàä ùøâ íäøáàì

ñ éëå ÷çöé íò éðá íò úàæä äîàä ïá ùøéé" ã
éãåà àì éëä éà äøáì åà äøù äì éð÷ãá÷ " ä

 áéúëã äîò)áé íù ( äøù êéìà øîàú øùà ìë
 äéì úàîçã ïéâá àìà äìå÷á òîùáåë" í

åëã éñåîð äéì àôìåà äéîàå" úøîà êë ïéâá í
 àðòãé àðà úàæä äîàä ïá ùøéé àì éë äøù

 úéøé àìã] àäé àìå àúåðîéäîã à÷ìåç ïéîìòì
 äéì>éøá íò< àìå ïéã àîìòá àì à÷ìåç 

àîìòá [)ïéã àîìòì776å àîìòì àìéúàã 777( 
á÷ äîò éãåà êë ïéâáå"ä  

והקדוש ברוך הוא רצה להפריד לבדו 
 ברא את לכן ש,את הזרע הקדוש כראוי

 שהרי ישראל עלה ברצון הקדוש ,העולם
 ולכן יצא ,ברוך הוא עד שלא נברא העולם

 מתקייםאברהם לעולם והעולם היה 
ו התיישב ואברהם ויצחק עמדו ולא ,בגללו

כיון שיצא . א יעקב לעולםבמקומם עד שיצ
 אברהם ויצחק התקיימו ,יעקב לעולם

 ומשם יצא העם הקדוש ,ועמד כל העולם
 .קדוש כראוי כדוגמת הכל התקייםלעולם ו

á÷å" àùéã÷ àòøæ éåãåçìá àùøôàì àòá ä
úåàé à÷ãë778 àäã àîìò àøá êë ïéâáã 

ìàøùé779á÷ã àúåòøá ÷éìñ " éøáé àì ãò ä
 àîìòå àîìòì íäøáà ÷ôð êë ïéâáå àîìò

 íéé÷úîâá÷çöéå íäøáàå äéðé78052 àìå åîéé÷ 
 ïåéë àîìòì á÷òé ÷ôðã ãò åäééúëåãá åáùééúà
 ÷çöéå íäøáà åîéé÷úà àîìòì á÷òé ÷ôðã
 àùéã÷ àîò ÷ôð ïîúîå àîìò ìë íéé÷úàå
 à÷ãë àùéã÷ àðååâë àìë íéé÷úàå àîìòì

                                                           

ש אמר "אמרה שרה מה שאמרה ורששניהם פרשו שמחמת שנאה , ש פליג ארבי חייא ורבי אלעזר"ר 775
שלא אמרה כן אלא מחמת עבודה זרה שהיה עובד כדמסיק ולכך אמר תושבחתא דשרה ולא לגנות כמו 

 ).אור יקר(חייא ורבי אלעזר ' שדרשו ר
 ).אור יקר(בירושת הארץ והתורה והמצות  776
 ).אור יקר(חלק בשכרם  777
כדכתיב ואבדיל אתכם מכל העמים להיות , תה כוון להיות ישראל חלקו נבדלים משאר האומו"הקב 778

ז אין ראוי שיתערב לא הוא ולא "עכ, ואף אם ימצא חסיד בין שאר האומות ויש לו שכר טוב בעמלו. לי
ולהיות כל מגמת . שהם הנשמות הקדושות הנאצלות ונבראות ונוצרות ונעשות בקדושה, זרעו בישראל

אומות עמון ומואב והפריד ' ד לוט מאברהם שהם בה בזה כדי להשרות שכינתו עליהם לזה הפרי"הקב
 ).אור יקר(ושם למד אברהם והפריד שאר בני קטורה , ב אומות"ישמעאל מיצחק שהם י

כ נפק אברהם כלומר סבת מציאות אברהם היה ישראל וכיון שישראל קיום העולם נתקיים "ובג 779
ת מי יאמר לו זה שאברהם בשביל "וא, העולם בעבור אברהם כיון שאברהם תחלת ישראל לצאת לעולם

 ).אור יקר(ישראל ולא היה אברהם בשביל עצמו 
ולא נשלמו במדתם בקיום עד שבא יעקב להיות שהם שתי , מדת אברהם חסד ומדת יצחק גבורה 780

וזה סבה , והיינו תתן אמת ליעקב, ת"הקצוות ואין שלימות הקצוות אלא על ידי המכריע דהיינו שלום ת
 ).אור יקר(רהם להיות חסד לאב
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כל אשר "ולכן אמר לו הקדוש ברוך הוא 
לה כי ביצחק ותאמר אליך שרה שמע בק

 מה כתוב . ולא בישמעאל"יקרא לך זרע
, "ר שבעותלך ותתע במדבר בא" ,אחר כך

הבל המה " וכתוב שם ,"ותתע"כתוב כאן 
 והקדוש ברוך הוא לא ,"עיםומעשה תעת

  .בגלל אברהם עזב אותה ואת בנה

à êë ïéâáå úåàé"á÷ ì" êéìà øîàú øùà ìë ä
å òøæ êì àø÷é ÷çöéá éë äìå÷á òîù äøù àì

 øúáì áéúë äî ìàòîùéá)ãé íù ( òúúå êìúå
òáù øàá øáãîá781 áéúëå òúúå àëä áéúë 

 íúä)åè é äéîøé ( íéòåúòú äùòî äîä ìáä
á÷å"äøáìå äì ÷éáù àì íäøáàã äéðéâá ä782  

 בהתחלה כשהלכה מלפני ,בא וראה
 וכאן ,"אל עניך' כי שמע ה" ,שרה מה כתוב
כוכבים ומזלות אף עבודת שטעתה אחר 

 מה ,"לה ותבךוותשא את ק"ל גב שכתוב ע
 ולא "כי שמע אלהים אל קול הנער" ,כתוב

באשר . "כתוב כי שמע אלהים את קולך
נש הוא ו עבן הרי פרשוה שלא ,"הוא שם

 שהרי בית דין של ,אצל בית הדין שלמעלה
 ,מטה מענישים משלש עשרה שנה ומעלה

 .מעלהל של מעלה מעשרים שנה ודיןובית 
 והרי ,נשו אינו בן ע,שהיה רשעואף על גב 

  ".באשר הוא שם" וזהו שכתוב ,פרשוה

 äî äøùã äî÷î úìæà ãë àúéîã÷á éæç àú
 áéúë)àé æè úéùàøá (åäé òîù éë" êééðò ìà ä

åë øúá úàòèã àúùäå"òà í" áéúëã â
)æè àë úéùàøá ( äî êáúå äìå÷ úà àùúå

 áéúë)æé íù (éäìà òîù éë" àìå øòðä ìå÷ ìà í
 áéúëéäìà òîù éë" íù àåä øùàá êìå÷ úà í

 àðéã éá éáâì àåä àùðåò øá åàìã äåî÷åà àä
 øñéìúî ïéùðò àúúìã àðéã éá àäã àìéòìã

àìéòìå ïéðù783 ïéðù íéøùòî àìéòìã àðéã éáå 
òàå äàìäìå" àùðåò øá åàì äåä àáééçã â

åäéà784 øùàá áéúëã àåä àãå äåî÷åà àäå 
íù àåä  

 מי שמסתלק , אם כך,אמר רבי אלעזר
 ,מהעולם בטרם הגיעו ימיו לעשרים שנה

 משום שהרי משלש ,מאיזה מקום נענש
נשים אלא ועשרה שנים ומטה אינו בר ע

 אבל משלש עשרה ומעלה .בחטאי אביו
 הקדוש ברוך הוא חס עליו , אמר לו.מהו

 ונותן לו ,)ביולא ימות חי(שימות זכאי 
יב י ולא ימות ח,שכר טוב בעולם ההוא

 אם ,אמר לו.  ובארוה, באותו עולםשיענש
  יב ולא הגיעו ימיויאינו ח

à" ãò àîìòî ÷ìúñàã ïàî éëä éà øæòìà ø
 ùðòúà øúà ïàî ïéðù ïéøùòì éåîåé ïåèî àì
 àùðåò øá åàì àúúìå ïéðù øñéìúî àäã ïéâá
 ïéðù øñéìúî ìáà éåáàã éåàèçá àìà åäéà

à åäî àìéòìå"á÷ ì" éàëæ úåîéìã äéìò ñç ä
)àìåáééç úåîéì  ( àåääá áè øâà äéì áéäéå

 àîìò àåääá ùðòúéã áééç úåîéì àìå àîìò
äåî÷åàå785à "éåîåé ïåèî àìå àåä àáééç éà ì  

  èé÷/à  
כיון שהסתלק , מהו ,לעשרים שנה

 מתקיים בזה , אמר לו.מהעולם במה ענשו
נש יורד ו שכשע,"ויש נספה בלא משפט"

 àîìòî ÷ìúñàã ïåéë åäî ïéðù ïéøùòì
]éàîá) [ïàîá(à äéùðåò àåä " íéé÷úà àãá ì
)âë âé éìùî (èôùî àìá äôñð ùéå786 ãëã 

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(שייך כאן מה שבסוף הספר בסימן יט  781
, לו ישמעאל יחיה לפניך) ח"ז י"בראשית י(לזה אמר ,  כשראה אברהם שישמעאל רשע וחייב מיתה782

יצא ממנו יתרא , כ ניצוץ הטוב שהיה בישמעאל"ואח. וכן היה שחזר בתשובה כידוע, ל שיחזור בתשובה"ר
 ).ספר הליקוטים תולדות כח ( נחששלקח בת, הישמעאלי

 מעלה שהם לד ש"וקה אבל בבל לג כמנין שנותיו ש"פ י"ל ג"ד התחתון הוא ט"קות שבבל לכך המ783
. ש"הובא בעין יעקב ע' בחגיגה דף טו א' כ התוס"כ(ח "ז. 'פ כ"שנה לכך המלקות שתין פולסי דנורא ג' מכ

 .@והזהר מכריע כצד זו, במדרשים'  מחא שיש"ב וכ ע"ח יט ע"בזה בזו' ועי, )א"נ) (ן"מאי
דילן משמע באשר הוא שם דצדיק הוה אז ומשמע נמי '  משמע דלאו בר עונשין הוו ורשע הוי ובגמ784

ר מוכח קצת "הר אבל מבו להתפרש כזלז אין ראיה משם ויכו"ה דף ט"ס ר"בש. מ"א. דכבר היה בר עונשין
מה דהיה צדיק באותה שעה היינו בענין הצמא גם אין ת אבל לשינויא אחרינא "ם והיפ"לחד שינויא דהרא

 ).א"נ(ן "מאי. ל דלעשות לו נס אינו ראוי אם היה רשע באותה שעה"ראיה דהיה בר עונשין די
 .א"ח כ ע"זו' עי 785
 ).אור יקר] (מלכות[משפט אינו עם צדק ' ת נק"הת 786
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למעלה ונה ו פוגע בלי כ)הדין( הוא ,לעולם
 ויענש כשלא ,ולמטה באותו משחית

ועליו כתוב . משגיחים עליו מלמעלה
לרבות  "את" ,"עוונותיו ילכדנו את הרשע"

עוונותיו " .מי שלא הגיעו ימיו להענש
 ולא בית הדין ,)את הרשע( "ילכדנו

 ולא בית ,"ובחבלי חטאתו יתמך" .שלמעלה
כי שמע אלהים אל " לכן כתוב .דין שלמטה
  ".באשר הוא שםקול הנער 

 åäéà àîìòì úéçð àùðåò)àðéã(53òøòà 787 
 ùðòúéå àìáçî àåääá àúúå àìéòì äðåë àìá

àìéòìî äéìò åçâùà àì ãë788 áéúë äéìòå ) íù
áë ä (åéúåðåò789ìé à òùøä úà åðãë" ú

 åéúåðåò àùðòúàì éåîåé ïåèî àìã ïàî äàâñàì
 åðãëìé)òùøä úà ( àìéòìã àðéã éá àìå

 ïéâá àúúìã àðéã éá àìå êîúé åúàèç éìáçáå
 áéúë êë)æé àë úéùàøá (éäìà òîù éë" ìà í

íù àåä øùàá øòðä ìå÷  
וזכרתי את " ,רבי שמעון פתח ואמר

 אלא בשני ,ה למ,ו" מלא בוא,"בריתי יעקוב
 אחד ,סוד של חכמה) הם(צדדים הוא 

 המקום ,שהוא הסוד של דרגה של חכמה
 אבל פסוק זה נאמר על .ששורה בו יעקב

 , שכשהם בתוך הגלות,הגלות של ישראל
 הם יפקדו ,) יעקביתב(אותו זמן שיפקדו 

ופקידה .  והוא באלף הששי,ו"בסוד של וא
 .עת ששה רגעים וחצי ,ו"בסוד של וא

 שנים לבריח הדלת באלף  שישיםמן שלובז
 יקים אלהי השמים פקידה לבת ,הששי
 , ומאותו זמן עד שיהיה לה זכירה.יעקב
 ומאותו זמן שש שנים .שניםוחצי שש 

  . ושתים וחצי)ושלש( והם שבעים ,אחרות

 øîàå çúô ïåòîù éáø)áî åë àø÷éå ( éúøëæå
àåá àìî áå÷òé éúéøá úà" ïéøúá àìà éàîà å

 ïéøèñ]åäéà[) ïåðéà ( åäéàã àãç àúîëçã àæø
á÷òé äéá éøùã øúà àúîëçã àâøã àæø790 

 ãëã øîúà ìàøùéã àúåìâ ìò àø÷ éàä ìáà
ðéà ïåã÷ôúéã àðîæ àåää àúåìâ åâ ïåéáä 

á÷òé79154 ïåã÷ôúé >àåã àæøá"å <)àåáã"å( åäéàå 
äàúéúù óìàá792àåã àæøá äãé÷ôå " úéù å

ïéðù ïéúùã àðîæáå ïãéò âìôå éòâø793 àøåáòì 
àùãã55794 àéîù äìà íé÷é äàúéúù óìàá 

 àäéã ãò àðîæ àåääîå á÷òéã äéúøáì åãé÷ô
äøéëæ äì795 úéù àðîæ àåääîå àâìôå ïéðù úéù 

 ïéòáù ïåðéàå ïéðøçà ïéðù)úìúå (]ïéøúå[àâìôå   
בששים ושש יתגלה מלך המשיח בארץ 

 וכוכב אחד בצד מזרח יבלע שבעה .הגליל
 àòøàá àçéùî àëìî éìâúé úéùå ïéúéùá

ìéìâã796àáëë ãçå 797 òáù òìáé çøæî øèñáã 

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(בההוא מחבלא המשחית היונק ממנה בעידן רתחא  787
 ).אור יקר(ם ברחמי 788
שהוא גרם לעצמו שלא נחבא מהמחבל כענין לך עמי בא בחדריך ומפני שעון מגיע עד היסוד לכך  789

 ).אור יקר(אמר בי דינא דלעילא ומשום דחטאת איהו במלכות דריש מיניה בי דינא דלתתא 
 ).אור יקר(ה "של שם הוי' ת או ו"מדת הת 790
אמנם ההוא זמנא דיתפקדון ביעקב שהוא העת , ונותמפני שיתפקדו בקצים אחרים והם בכמה חשב 791
דהיינו מקום יעקב ', שלא זכו בשאר הקצים ועברו כולם והגיע פקודתם ביעקב יתפקדון ברזא דו, ממש

שקודם אין פקידה מצד יעקב אלא מצד שאר המדות ושאר הקצים אמנם ' ואיהו אלף הו, ת"במדת הת
 ).אור יקר(קב מדת יע' הוא זמן הרמוז לו' בהגיע אלף הו

 .)ו"ובלש, הערת הזוהר(א ” ואתחנן ער ע792
ג מחציתה "ו עולה י"ו כי וא"וחצי מילוי וא, בסוד העשיריות' שכן עולה מציאות הו, שנין' דהיינו ס 793

 ).אור יקר(שש שנים ומחצה דהיינו שי תרגעי ופלג עידן 
 שרה מלכות מצד החסד ומתעברת אלו הימים אלו הם ימי עיבור הגאולה ודיניה דהיינו] ג"לפי הי[ 794

ק שנקרא "משם הקדוש יקו' ת ורמז אל התעוררות אות וללבריח הד). אור יקר(מיצחק כח הגבורה לגאולה 
 ).א"ד(ב "תרומה קעה ע' ש בפ"ברית התיכון כמ

ת והוא סוד משיח "וזכירה מת, פקידה מהמלכות והוא סוד גילוי משיח בן יוסף שהוא מצד המלכות 795
וחד דכורא דלא שלטא ביה מותא , דשלטא ביה מותא' משיחי חד נוק' ת שהם ב"הוא מצד התבן דוד ש

 ).אור יקר(שנים ומחצה ' ובין זה לזה ו
שמות ז ). אור יקר(עליונה גליל העליון ושם היה החרבן ראשונה לכך יקום בראשונה ' הוא רמז לה 796

 .)הערת הזוהר(ב ”ב ט ע”ע
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הבת אש שחורה  ושל,כוכבים מצד צפון
 מלחמות ו, יום שישיםתהיה תלויה ברקיע

 ושני מלכים ,יתעוררו בעולם לצד צפון
וגו כל העמים וויזד. המלחמותיפלו באותם 

 )אותם(על בת יעקב לדחות אותה 
 )והיתה( ועל אותו הזמן כתוב .מהעולם

 ואז ,"שעוועת צרה היא ליעקב וממנה יו"
 , הנפשות מהגוף ורוצים להתחדשכלוי

כל הנפש לבית יעקב הבאה (" ,וסימן לדבר
כל הנפש הבאה " ) וכתוב,"מצרימה שבעים

".  ושש שישים כל נפש,'ליעקב מצרימה וגו
בשבעים ושלש כל מלכי העולם יתכנסו 

 והקדוש ברוך ,לתוך העיר הגדולה של רומי
הוא יעורר עליהם אש וברד ואבני אלגביש 

 פרט לאותם מלכים שלא ,ויאבדו מהעולם
  . אחריםללחום מלחמותיעו לשם ויחזרו יג

àîëåà àùàã àáåäìùå ïåôö øèñî àéáëë798 
 ïåøòúé ïéáø÷å ïéîåé ïéúéù àòé÷øá àéìú àäú

ïåôö øèñì àîìòá799 ïåðéàá ïåìôé ïéëìî ïéøúå 
ïåâååãæéå ïéáø÷56àéîîò ïåäìë 800 äéúøá ìò 

 àééçãàì á÷òéã>äì<) ïåì ( àåää ìòå àîìòî
 áéúë àðîæ)æ ì äéîøé ( á÷òéì àéä äøö úòå
òùåé äðîîå801 ïéãëå >ïåîééúñé <)ïåîééúñú( 
àôåâî ïéùôð802 êéðîéñå àùãçúàì ïééòáå ) ìë

 íéòáù äîéøöî äàáä á÷òé úéáì ùôðä
áéúëå) (åë åî úéùàøá ( á÷òéì äàáä ùôðä ìë

åâå äîéøöî ' úìúå ïéòáùá ùùå íéùù ùôð ìë
ïåùðëúé àîìò éëìî ìë803 àúø÷ åâì ] àúáø

éîåøã[á÷å " éðáàå àãøáå àùà åäééìò øòúé ä
 àìã ïéëìî ïåðéà øá àîìòî ïåãáàúéå ùéáâìà

ïéðøçà ïéáø÷ àçâàì ïåøãäéå ïîúì ïåèîé  
ומאותו זמן מלך המשיח יתעורר בכל 

 ויתכנסו עמו כמה עמים וכמה ,העולם
 וכל בני ישראל ,ת מכל סופי העולםלויחי

עד שישלמו , יתכנסו בכל אותם מקומות
ו תתחבר עם " אז וא.אותן שנים למאה

והביאו את כל אחיכם מכל " ואז ,א"ה
 ובני ישמעאל .' וגו"'הגוים מנחה לה

 עתידים באותו זמן להתעורר )ישראל(
 עם כל עמי העולם לבא על )עליהם(

כל הגוים ואספתי את " שכתוב ,ירושלים
יתיצבו " וכתוב ,' וגו"אל ירושלים למלחמה

ועל ' מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על ה
' יושב בשמים ישחק ה" וכתוב ,"משיחו

  ".ילעג למו

å ìëá øòúé àçéùî àëìî àðîæ àåääî
 ïéìééç äîëå ïéîò äîë äéîò ïåùðëúéå àîìò
 ìëá ïåùðëúé ìàøùé éðá ìëå àîìò éôééñ ìëî

ãò éøúà ïåðéà äàîì ïéðù ïåðéà åîéìúùàã 
àå ïéãë"äá øáçúé å" ïéãëå à)ë åñ äéòùé (

åäéì äçðî íéåâä ìëî íëéçà ìë úà åàéáäå" ä
åâå ' éðáå>ìàòîùé<) ìàøùé ( àðîæ àåääá ïéðéîæ

 àøòúàì)ïåäéìò (>íò< éúéîì àîìòã ïéîò ìë 
 áéúëã íìùåøé ìò)á ãé äéøëæ ( ìë úà éúôñàå

îçìîì íìùåøé ìà íéåâäåâå ä ' áéúëå) á íéìäú
á ( ìò ãçé åãñåð íéðæåøå õøà éëìî åáöéúé

åäé" áéúëå åçéùî ìòå ä)ã íù ( íéîùá áùåé
åäé ÷çùé"åîì âòìé ä804  

                                                                                                                                                                                     

' אומות ז' מן המזרח מדת יעקב ויבלע שבעה ככביא מסטר צפון הם זהיינו דרך כוכב מיעקב ימצא  797
 ).אור יקר(שרים מן הצפון דהיינו שהם שרים שמאליים 

ת דהיינו תהא תלי ברקיעא שתין יומין נגד זזה ספירות "מורה על המלכות בדיניה שהיא תלויה מהת 798
 ).אור יקר(ת "כלולות מעשר שבת

 ).ר יקראו(מלחמות לצד השמאליים מהם  799
שיעשו עצת שלום ביניהם ויתהפכו לישראל להשמיד מפני שהקימו להם מלכות ותהיה עת צרה  800
 ).אור יקר(אמנם לא יבואו לשבר אלא וממנה יושע , ליעקב
 ).א"ד(א ”בפקודי רצט ע' יכלו הנשמות שבאוצר ואז יתחילו לירד נשמות חדשות בעולם ועי'  פי801
אוצר חדש אלא ואתם שהם בסוד אוצר הנקרא גוף שהם אותם מיום שנחרב הבית אין נשמות מ 802

המתגלגלות וחוזרות ושבות ובעת ההיא נתקנו הנשמות וצריכיים בני אדם נשמות לזווגם וצריך לחדש 
שנים ופלגא עד הגיע ' ו ופלגא ויתמשכו ביני וביני ו"להם אוצר לנשמות והיינו בתחלת הזכירה שהיא בס

 .)אור יקר(זמן שבעים ושלש 
ה מן העולם שם ושאר המלכים הקרואים ולא הגיעו שם "בעצה הנזכרת על כל ישראל ויעברם הקב 803

יחזרו ולא להלחם על ישראל ראו הנס ולכך יעשו מלחמות אחרות מהם ובהם וישמך הזמן בקבול גליות 
 ).אור יקר(' וכו' ג לק"ז שנין עד תשלום ע"ישראל כ

  ).ג"ב נח ע"ה ח"דע(' ב עד דף י"זהר שמות ז ע' עי 804
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ו קטנה תתעורר להתחבר "אחר כך וא
ולחדש נשמות שהיו ישנות כדי לחדש את 

 ,"במעשיו' ישמח ה" כמו שכתוב ,העולם
בר  להתח,"לעולם' יהי כבוד ה"וכתוב 

 להוריד אותם ,"במעשיו' ישמח ה" .כראוי
לם יהיו בריות חדשות לחבר ו ושכ,לעולם

אשריהם כל אותם . את כל העולמות יחד
 להיכנסבסוף האלף הששי בעולם שישארו 

ה " שהרי אז הוא יום אחד לקב,לשבת
ט נשמות ו כראוי וללקלהזדווג ,לבדו

חדשות שיהיו בעולם עם אותם שנשארו 
והיה הנשאר בציון "ב  שכתו,בראשונה

ם קדוש יאמר לו כל יוהנותר בירושל
  ".םיהכתוב לחיים בירושל

àå øúáì"àøéòæ å805 àøáçúàì øòúé 
ïéúîùð àùãçìå806 àúãçì ïéâá ïé÷éúò ååäã 

 áéúëã äîë àîìò)àì ã÷ íù (åäé çîùé" ä
 áéúëå åéùòîá)íù (åäé ãåáë éäé" íìåòì ä

 à÷ãë àøáçúàì)ã(åäé çîùé úåàé"éùòîá ä å
 ïéúãç ïééøá ïåäìë éåäîìå àîìòì ïåì àúçðì
 ïåðéà ìë ïåðéà ïéàëæ ãçë åäìë ïéîìò àøáçì
 ìòéîì äàúéúù óìà éôééñá àîìòá ïåøàúùéã

á÷ì ãç àîåé åäéà ïéãë àäã àúáùá" ä
 ïéúîùð è÷ìîìå úåàé à÷ãë àâååãæàì éåãåçìá

àîìòá éåäîì ïéúãç807 åøàúùàã ïåðéà íò 
 áéúëã àúéîã÷á) äéòùéâ ã ( øàùðä äéäå

 ìë åì øîàé ùåã÷ íìùåøéá øúåðäå ïåéöá
íìùåøéá íééçì áåúëä  

ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה "
את אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר 

אתה הוא " , רבי יהודה פתח ואמר".הנני
 זוהי השלמות של כל הדרגות ,' וגו"מלכי

 כל ,"צוה ישועות יעקב. "יחד זו עם זו
  ליחים שעושים שליחותאותם הש

éäìàäå äìàä íéøáãä øçà éäéå" úà äñð í
 éððä øîàéå íäøáà åéìà øîàéå íäøáà

)à áë úéùàøá ( øîàå çúô äãåäé éáø) íéìäú
ä ãî (åâå éëìî àåä äúà ' ìëã åîéìù àåä àã

àãçë ïéâøã808àãá àã á÷òé úåòåùé äåö  )íù (
àúåçéìù éãáòã ïçéìù ïåðéà ìë  

  èé÷/á  
יהיו בצד הרחמים ולא  שכולם ,םבעול

 משום שיש בעלי שליחים ,יהיו מצד הדין
 אותם .מצד הרחמים ומצד הדין הקשה

שליחים שבאים מצד הרחמים לא עושים 
  .שליחות של דין בעולם כלל

åäéìã àîìòáééîçøã àøèñî åäìë 809 àìå 
ïçéìù éøàî úéàã ïéâá àðéãã àøèñî ååäì810 

ù÷ àðéãã àøèñîå éîçøã àøèñî ïåðéà àé
 éãáò àì éîçøã àøèñî ïééúàã ïçéìù

ììë àîìòá àðéãã àúåçéìù  
 הנה המלאך שהתגלה ,ואם תאמר

 הרי שנינו שליח של רחמים ,לבלעם
 אלא , לעולם לא משתנה,לא .והתהפך לדין

שליח הרחמים היה להגן על ישראל 

 íòìáì äéì éìâúàã àëàìî àä àîéú éàå
 àðéãì êôäúàå äåä éîçøã àçéìù ïðéðú àä
 äåä éîçøã àçéìù àìà éðúùà àì íìåòì àì

                                                           

 ).א"נ(ב "הרש. ' מםו הוא יסוד יתעורר לאתחברא ע"גדולה ומשך ו' ת הוא ו" היא יסוד כי תש פירו805
ז שכל הנשמות "א ופ" והנה על אף שמבאר בספר הגלגולים פ).א"ד( בגלגול ת ישנון נשמות שה806

בוהים במעלה מאותם שהיו והם ג, ישנו עוד מין של נשמות אשר לא היו כלולים בו, ר"כלולים היו באדה
ר מכיוון "והיינו כל הנשמות דמלכי יושר שלא נכללו באדה, והם נאצלו בעת עולם הנקודות, כלולים בו

ויתייחדו הם עם אותן , )]ד"שם ע(אלף השביעי [ועתידים ליתקן ולבא לעולם הבא , שלא נתקנו עדיין
 ).ב"א קה ע"כללים ח(בבית זוגיה ' כל א, שנכללו בו

  ).ו"לש(ב "לעיל כח רע' א ועי" י עב"ח 807
ש שלימו דכל דרגין בחדא "וז, מלכות" אלהים", א"הוא ז" מלכי", בינה" הוא", היינו אבא" אתה"' פי 808
 ).מ"מ(ן "א וזו"ה או"אותיות הוי' שהם ד
 מסטרא דרחמי כי ברחמים יש דין ויש רחמים שהוא רחום בדין ולכן רחמים'  פירוש שהיו המלאכי809

ח עולה יצחק ומים היינו חסד שאם יתנהג העולם בחסד אינם ראוים ואם בגבורה "כולל חסד וגבורה כי ר
 ).א"נ(ח "ז. לבד יחרב העולם אלא שיהיו מסטרא דרחמי רחום בדין כנזכר

 ולא , שמאליים וימיניים, דהיינו כולם לרחמים,ירצה שיהיו כל השלוחים שימצאו בעולם ישועות 810
 ).טז' ג סי"אור יקר ש( יונקים מצד הדין הקשה ,שהם קשים ,מלאכים בשם אחר
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 כך . וכנגדו הוא הדין,ולהיות עליהם סנגור
 , כשמיטיב לזה,דרכיו של הקדוש ברוך הוא
 כן השליח הזה .אותו החסד הוא דין לזה
 ולבלעם התהפך ,היה של רחמים לישראל

 , אמר דוד,"צוה ישועות יעקב" לכן ,לדין
 כאשר ישלחו שלוחים ,צוה על העולם

  .שיהיו מצד הרחמים

 ìàøùéã åäééìò àðâàì åäééìò àéøåâéðñ éåäîìå
á÷ã éåçøåà êëå àðéã àåä äéìá÷ìå" ãë ä

 àä êë àãì àðéã åáéè àåää àãì áéèåà
 íòìáìå ìàøùéì åäì äåä éîçøã àçéìù

êë ïéâá àðéãì êôäúà  øîà á÷òé úåòåùé äåö
ìù ïåçìúùé ãë àîìò ìò ãé÷ô ãåãéçäà éã 

 éîçøã àøèñî ïééåäì  
 ,"צוה ישועות יעקב" ,רבי אבא אמר

לה ו ותמצא להם גא,שהם בתוך הגלות
בח של ו המש,בא וראה .בתוך גלותם

 ואלמלא יצחק לא בא ,האבות היה יעקב
זה  ,"צוה ישועות יעקב" לכן ו.יעקב לעולם

 היו ישועות ,צל יצחקי שכיון שנ,יצחק
  .יעקב

øàáà éá811ã á÷òé úåòåùé äåö øîà  ïåðéà
]åâ[åìâ åàú812àð÷øåô çëúùéå 813 )ã( åâ ïåäì

á÷òé ïäáàã ïçáùåú éæç àú ïåäúåìâäåä 814 
 êë ïéâáå àîìòì á÷òé àúà àì ÷çöé àìîìàå
 áéæúùàã ïåéëã ÷çöé àã á÷òé úåòåùé äåö

ååä á÷òé úåòåùé ÷çöé  
 רבי שמעון ".ויהי אחר הדברים האלה"
 . נאמר על צער"ויהי בימי" הנה שנינו ,אמר

יש בו  ,אף על גב שלא כתוב בימי "ויהי"
 אחר הדרגה ,"ויהי אחר" . של צערטופס

 ומהו .התחתונה של כל הדרגות העליונות
לא איש דברים " כמו שנאמר ,"הדברים"

והאלהים " ,ומי היה אחר הדרגה הזו". אנכי

äìàä íéøáãä øçà éäéå )à áë úéùàøá( 
àøòö ìò éîéá éäéå ïðéðú àä øîà ïåòîù éáø815 

òà éäéå øîúà"â816éñôè éîéá áéúë àìã 817 
àøòöã818àâøã øúá øçà éäéå äéá úéà 819 
äàúú820 íéøáã åäéà ïàîå ïéàìò ïéâøã ìëã 

 øîà úàã äîë)é ã úåîù (íéøáã ùéà àì821 

                                                           

ישועות הם המלאכים מצד הגבורה ואמר ישועות מפני שצריכים ליכנס אלו המלאכים תוך הגלות  811
 ואמר ישועות מפני שאינם חוששים .אלא מלאכי הגבורה'  ואינם נכנסים תוך הגלות והקלי,והקשוי

 ).אור יקר('  אותם תוך עמקי הקלי ואלו הם ישועות יעקב שמושיעים,בחצונים
אור (והטעם שבחר אלו עם היות שמלאכי חסד יפים יותר מפני הצורך שיגאלו בעמקי החצונים  812

 ).יקר
 ).אור יקר(וראיה שישועות יעקב הוא מלאכי הגבורה  813
לא יצחק לא אלמ ,אמנם עם כל זה' לא עתה יבוש יעקב וכו' ובודאי שבזכות יעקב ניצל יצחק כדפי 814

כ כחות הגבורה הם " א, בזכות יעקבקח יעקב הוא יצחק עם היות שניצל יצכ הצלתו של"אתא יעקב וא
ל שיעשה "ות יעקב ראבא צוה ישוע' ראשון דר' א שלפי"כאלו אמר ד' פי ).אור יקר(הצלת יעקב בגלותם 

ה פסוק זה נאמר בשעת  ולפי ז,זה צוה ישועות יעקב דא יצחק'  ולפי,ותלג ישראל מהםהתשועה ליעקב ש
 ).מ"מ(כ סדרו דוד בתהלים וכן כמה פסוקים "העקידה ואח

ומלת הי מצד הגבורה המגביר , מלות המורות על צער ודין' ב, כי מלת ויהי היא מלה של צער ַוי ִהי 815
וכשאומר בימי הורה שכל הימים העליונים הגביר בהם הדין והקושי שנהפכו מאור , דכורא' נוקבא על י' ה

 ).אור יקר(יום אל חשך הדין והלילה אבל מלת ויהי מורה דין אבל לא בימים העליונים 
ס ויהי בימי ודאי לשון צער ויהי איכא ואיכא שיש לשון צער ויש "ש בש,מלשון זה נראה הפך מ 816

 ).מ"מ(  בימי צער גדול ויהי הקצת צערלשון שמחה נראה אמר ויהי
טופסי כמו טופסי דשטרי דומה  ).אור יקר(לשון טיפין כלומר לא דם ממש אלא צחצוחי דם ודין  817
 .)מ"מ ( הגחלת שאינו צער גמורתי ניצוצונ טפס" א,לצער

 ).א"ד(פס הצער יש בו שבא השטן לקטרג עליו ו ט818
' בחי' והם ג, ההנקראים אל אבות'  האלה שהיא למטה מג, הדברים הם בחינותיה,דבר היא המלכות 819

 ).יקר ראו( שאחורי הנקבה הדינים הקשים , החצונים ואחריה הם,אבות' דבר שרה נגד ג
 ומהו הקטרוג כדי שיתנסה ,םהשהיא אחר המלכות שהיא הדברים באה לקטרג על אבר' הקלי' פי 820

בורה  ואחר העקידה נכללה ג, שתחלה היה אברהם במדת החסד לבד. כדי שיהיה נשלם,בעקידת יצחק
 ).מ"מ(ל גם הוא מהחסדים  והיה כלול אברהם גם מהגבורות ויצחק היה כלו,בחסד

 ).אור יקר(ומשה מעלמא דדכורא ' שהיה מעולם הנקבה הגאולה והיינו שירה נוק 821
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 שבא יצר הרע לקטרג ,"נסה את אברהם
  .לפני הקדוש ברוך הוא

éäìàäå àã àâøã øúá äåä ïàîå éëðà"äñð í822 
 íäøáà úà)éùàøáà áë ú ( òøä øöé àéúàã

á÷ éî÷ àâøè÷ì"ä  
סה את יוהאלהים נ" ,כאן יש להסתכל

 שהרי ,את יצחקהיה צריך לכתוב  ,"אברהם
 והרי אביו לא ,יצחק היה בן שלשים ושבע

 שאלמלא אמר יצחק ,נש שלווהיה בר ע
מה ל ,לא היה נענש אביו עליו ,איני רוצה

 ולא כתוב "והאלהים נסה את אברהם"
 ,אלא את אברהם ודאי. יצחקסה את ינ

 שהרי אברהם לא ,כלל עם דיןישרצה לה
 נכללו שיוכע ו,דם לכןוהיה בו דין כלל מק

 ואברהם לא היה שלם עד ,מים עם אש
 שהתעטר לעשות דין ולהתקינו ,עכשיו

  .במקומו

éäìàäå àìëúñàì úéà àëä" úà äñð í
éòáî ÷çöé úà íäøáà823 øá ÷çöé àäã äéì 

ä ïéðù òáùå ïéúìú àùðåò øá åàì éåáà àäå äå
 àì àðéòá àì ÷çöé øîà àìîìàã äåä äéìéã

éäìàäå àîòè éàî äéìò éåáà ùðòúà" äñð í
 úà àìà ÷çöé úà äñð áéúë àìå íäøáà úà

éàãå íäøáà824àðéãá àììëúàì éòáã  àäã 
 àðã úîã÷î ììë àðéã äéá äåä àì íäøáà

ééî ìéìëúà àúùäå"ùàá à" äåä àì íäøáàå à
íéìùò  àðéã ãáòîì øèòúàã àúùä ã

äéøúàá äéì àð÷úàìå825  
 שנכלל עכשיווכל ימיו לא היה שלם עד 

והאלהים " לכן ו,מים עם אש ואש עם מים
 שהזמין , ולא את יצחק"נסה את אברהם

 , וכשעשה את זה.כלל עם דיןיאברהם לה
 וזה ,מים ונשלם זה עם זהבנכנס אש 

ע  ואז יצר הר.כלל זה עם זהיעושה הדין לה
בא לקטרג על אברהם שלא השתלם כראוי 

 שיצר הרע הוא , ביצחקעד שיעשה דין
  .הוא בא לקטרגאחר הדברים 

 àúùä ãò íéìù äåä àì éåîåé ìëå
ìéìëúàã826éî "àùàá "ùàå à"éîá à" ïéâáå à

éäìàäå êë"íäøáà úà äñð í ÷çöé úà àìå 
íäøáà ïéîæàããéáò ãëå àðéãá àììëúàì  àã 

ìàò827ùà "éîá à"àã íò àã íéìúùàå à57828 
àðéã ãéáò àãå829àãá àã àììëúàì  øöé ïéãëå 

òøä àìã íäøáàã äéìò àâøè÷ì àúà 
 ÷çöéá àðéã ãéáòéã ãò úåàé à÷ãë íéìúùà

íéøáãä øçà òøä øöéãàâøè÷ì àúàå åäéà   
 אף על גב שאמרנו .ובא וראה סוד הדבר

 גם יצחק נכלל ,שכתוב אברהם ולא יצחק
והאלהים נסה "הכתוב  סוד ,בפסוק הזה
 אלא , לא כתוב נסה לאברהם,"את אברהם

òà äìîã àæø éæç àúå" íäøáàã ïøîà÷ã â
 éàäá äéá ìéìëúà éîð ÷çöé ÷çöé àìå áéúë

ìàäå áéúëã àæø àø÷éä" íäøáà úà äñð í
íäøáà úà àìà áéúë àì íäøáàì äñðúà 830 

                                                                                                                                                                                     

ואפשר לפר שהאלה החצונים כעין אלה אלהיך ישראל ואחר ' מכח דבריו של שטן שבא לקטרג וכו 822
תי דבריו של ש אלא ממלת והאלהים נסה מיי"הדברי םהם החצונים דהיינו האלה ואל משמע הכי דברי ר

 ).אור יקר(שטן שהיו שם שהנסיון על ידי ערעור החצוני הוא כעין איוב 
 ).א"ד(א ”ב ופקודי רנז ע” רל ע823
למה לא הזכיר הכתוב יצחק בהדיא רק בריבוי את והלא העקידה היתה לשניהם בשוה שאברהם  824

ש "רוג רק על אברהם כמכ למה לא היה הקט"שהיה חסד נכלל בגבורה ויצחק שהיה גבורה נכלל בחסד וא
ז שנה בשעת העקדיה ועדיין "ל שאברהם יצאו רוב שנותיו שהיה בן קל" וי,' וכוקח את יצאלאת אברהם ו

ז שנה ואם לא נשלם עתה עדיין יש לו זמן "אבל יצחק אין לו אז רק צ, לא נשלם ולכן היה הקטרוג עליו
 ).מ"מ(כ כדרך הצדיקים שהולכים ונשלמים "שיושלם אח

 ).א"נ(ח "ז. פירוש לתקן הדין במקום הדין עצמו שהרי החסד פועל דין 825
 ).א"ד(א "ב וקד ע" קסד ע826
 )הערת הזוהר(ב " קלג ע827
 ).אור יקר(יצחק  828
 ). אור יקר(אברהם  829
" את"ונודע כי מלת " את"כי יצחק נרמז בריבוי ' פי ).א"ד(י והיינו יסוד "ץ ח" בתיקונים יצחק ק830

וגם כמו שנודע כי את הוא רחל עם לאה ותרווייהו הוי רבויין ותוספות נפקא ' עד הת' במלכות דכליל מא
 אחיד בגבורה דיליה והוא אחיד בגבורה עילאה דדכורא והכא נרמז קחצימן דכורא תאומות דיליה והנה 
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שהרי .  וזה יצחק,א את דוק,את אברהם
 ,ה התחתונה בגבור היה שורהבאותה שעה

כיון שנעקד והזדמן בדין על ידי אברהם 
 אז התעטר במקומו יחד עם אברהם ,כראוי
 ואז נמצאה ,מים ועלו למעלהבש ו אונכלל

 )עשה(מי  . מים עם אש, כראוימחלוקת
 אלא כדי ,ראה אב רחמן שנעשה אכזר

אש ולהתעטר ב מים מחלוקתשתמצא 
 עד שבא יעקב והכל ,)כראוי(במקומם 

 ונעשו שלשה אבות שלמים ,תקן כראוינ
  .ונתקנו עליונים ותחתונים

øåáâá àúòù àéääá àäã ÷çöé àãå à÷ééã" ä
äàúú831 ìò àðéãá ïîãæàå ã÷òúàã ïåéë àéøù 

 äéøúàá øèòúà ïéãë úåàé à÷ãë íäøáàã àãé
ùà åìéìëúàå íäøáàã äéãäá"éîá à" å÷éìñå à

ú÷åìçî çëúùà ïéãëå àìéòì832 úåàé à÷ãë 
î àùàá àéî ïà)ãáò (]àîç[ àðîçø àáà 

 ú÷åìçî àçëúùàì ïéâá àìà øæëà ãéáòúàã
 åäééøúàá àøèòúàìå àùàá àéî)úåàé à÷ãë (

 úåàé à÷ãë àìë ï÷úúàå á÷òé àúàã ãò
 éàìò åð÷úúàå ïéîìù ïäáà àúìú åãéáòúàå

éàúúå833  
 וכי איך יכול ".ויאמר קח נא את בנך"

 אם תאמר משום .אברהם שהוא זקן
 אבל ,יפה ,א מרשותו כללשיצחק לא יצ
קח את אהרן ואת אלעזר "כמו שנאמר 

 אלא כדי להמשיכם בדברים ,"בנו
 כמו כן ,ולהנהיגם לרצון הקדוש ברוך הוא

את בנך את יחידך אשר " .כאן קח בדברים
   הרי,"אהבת

 êðá úà àð ç÷ øîàéå)á áë úéùàøá ( éëå
 ïéâá àîéú éà àáñ åäéàã íäøáà ìéëé êàéä

ôð àì ÷çöéã äîë ìáà úåàé ììë äéúåùøî ÷é
 øîà úàã)äë ë øáãîá ( úàå ïøäà úà ç÷

 ïéìîá ïåì àëùîàì ïéâá àìà åðá øæòìà
á÷ã àúåòøì ïåì àøáãàìå" ç÷ àëä óåà ä

 úáäà øùà êãéçé úà êðá úà ïéìîá)å(àä  
  ë÷/à  

 כמו ,"ריהוולך לך אל ארץ המ" .פרשוה
 לתקן ,"אלך לי אל הר המור"שנאמר 
  .ראויבמקום ש

 úàã äîë äéøåîä õøà ìà êì êìå äåî÷åà
 øîà)å ã øéù ( àð÷úàì øåîä øä ìà éì êìà

éæçúéã àøúàá  
ת "ם א"א אברה"ביום השלישי ויש"

ביום " ".קועיניו וירא את המקום מרח
 אלא כיון שאמר , הרי פרשוה,"השלישי

ויקם וילך אל המקום אשר אמר לו "
ת ביום השלישי וירא א"מה ל ,"האלהים

כי " אלא משום שכתוב ,"קוהמקום מרח
 וזהו יעקב שיצא ,"ביצחק יקרא לך זרע

וירא את " . וזהו ביום השלישי,ממנו
' מרחוק ה" כמו שנאמר ,"קוהמקום מרח

 ,זהו יעקב ,"וירא את המקום". "נראה לי

úà íäøáà àùéå éùéìùä íåéá834 àøéå åéðéò 
 ÷åçøî íå÷îä úà)ã áë úéùàøá ( íåéá

 í÷éå øîúàã ïåéë àìà äåî÷åà àä éùéìùä
éäìàä åì øîà øùà íå÷îä ìà êìéå" éàî í

 ÷åçøî íå÷îä úà àøéå éùéìùä íåéá àîòè
áéúëã ïéâá àìà) áé àë úéùàøá ( ÷çöéá éë

 éàäå äéðî ÷ôðã á÷òé àåä àãå òøæ êì àø÷é
 äîë ÷åçøî íå÷îä úà àøéå éùéìùä íåéá àåä

 øîà úàã) àì äéîøéá (åäé ÷åçøî" äàøð ä

                                                                                                                                                                                     

י כי אדם קונה ומשלים נשמתו מתתא "במלכות תתאה שעד ההוא שעתא בגבורה תתאה הוי שריא ע
' י העקידה השלים גבו"כ ע"ג שבה ואח"ה'  אז עדיין לא השלים נשמתו רק בבחייצחקלעילא כנודע ו

זהר (כ עלה עד חסד דוכרא "ואח 'נוק דאברהם ויסע אברם כי תחלה היה בחסדדכורא וכיוצא בזה נאמר ב
 ).הרקיע
 ).א"ד(כ עלה בגבורה דדכורא "שהיה בגבורה דנוקבא ואח'  פי831
י אברהם שהיה חסד ועשה עצמו אכזרי לשחוט את בנו נתגבר החסד ולקח קצת מהגבורות "ע' פי 832
ז לקחה הגבורה קצת מהחסד וזו היא מחלוקת "ה הכניע עצמו לפני החסד עי" שהיה דין ואפיצחקי "וכל ע

 .)מ"מ( ביניהם הי יעקב הכלול מחסד וגבורה וכריע"ש שסופה להתקיים שנתקיימה ע"שהיא לש
עמוד ימין עמוד שמאל ' י וכן בברי"ת נה"חג' ל בכל העולמות יש מחלוקת ומכריע בינתים האצי" ר833

מרכבות ' עמוד מזרח מכריע וכן ביצירה מיכאל גבריאל רפאל מכריע בינתים וכן בעשיה במרכבות זכריה ד
 ).א"נ(ח "ז.  סוסים אדומים מצד הגבורהסוסים לבנים מצד החסד

 ).א"ד(ת אמת " ס834
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 הסתכל ".ויקח מאבני המקום"שכתוב 
אברהם ביום השלישי שהוא הדרגה 

 שעתיד לצאת  וראה את יעקב,השלישית
 כמו שאמרנו מרחוק ולא ,"מרחוק" .ממנו

  .לזמן קרוב

éì835úà àøéå 836 áéúëã á÷òé àåä àã íå÷îä 
)àé çë úéùàøá (íå÷îä éðáàî ç÷éå ìëúñà 

 äàúéìú àâøã åäéàã éùéìùä íåéá íäøáà
å ÷åçøî äéðî ÷ôéîì ïéîæã á÷òéì äéì àîç

áéø÷ ïîæì àìå ÷åçøî ïøîàã äîë  
הוא  מה שבח ,אמר לו רבי אלעזר

אברהם כשהסתכל וראה שעתיד לצאת ל
ד את יצחק ו שהרי כשהלך לעק,ממנו יעקב

 )והרי( ודאי ,אמר לו. אינו שבח כל כך שלו
דם לכן ידע ו שהרי מק,שראה את יעקב

 ביום עכשיותכל  והס,אברהם את החכמה
השלישי שהיא דרגה שלישית לעשות 

וירא " שכתוב , ואז ראה את יעקב,שלמות
 עמד לו הדבר עכשיו אבל ".את המקום

ד את יצחק ולא ו משום שהלך לעק,מרחוק
  .רצה להרהר אחרי הקדוש ברוך הוא

 åäéà àçáù éàî øæòìà éáø äéì øîà
 íäøáàì)ã( ÷ôéîì ïéîæã àîçå ìëúñà ãë
÷òé äéðî ÷çöéì äéì ã÷òéîì ìéæà ãë àäã á

 äéìéã åäéà êë ìë àçáù åàì]à"éàãå ì[) àäå (
 íäøáà òãé àðã úîã÷î àäã á÷òéì äéì àîç
 åäéàã éùéìùä íåéá àúùä ìëúñàå àúîëç
 äéì àîç ïéãëå åîéìù ãáòîì äàúéìú àâøã

 áéúëã á÷òéì)ã áë íù ( ìáà íå÷îä úà àøéå
 ïéâá ÷åçøî äìî äéì àîéé÷ àúùä ìéæàã

 äéøúáà øäøäì àòá àìå ÷çöéì äéì ã÷òéîì
á÷ã"ä  

מרחוק ראה אותו בתוך האספקלריה 
 ולכן ראה אותו ולא ,שלא מאירה בלבדה

לו היתה מצויה  שִא.התגלה הכל
האספקלריה המאירה על האספקלריה 

 עליה אברהם תקייםהיה מ ,שאינה מאירה
,  מרחוק, אבל מרחוק בלבדו היה,כראוי
הדבר הזה האספקלריה הסתלקה מלמה 

 משום שזו היתה דרגתו של ,המאירה
 לא ,לא נולד יעקבעדיין  ומשום ש,יעקב

 כדי שילך , ועוד.נמצא כאן על הדרגה הזו
זה  ,"קווירא את המקום מרח" .ויקבל שכר

 שלא זכה "מרחוק" . כמו שנתבאר,יעקב
 , אלא מרחוק,ראיה בעיניו בעולם הזה( .בו

 àøäð àìã äàéøì÷ôñà åâ äéì àîç ÷åçøî
éåãåçìá837 àìë éìâúà àìå äéì àîç êë ïéâáå 

àøäðã äàéøì÷ôñà åìàã838 ] éàä ìò çéëù äåä
àøäð àìã äàéøì÷ôñà[ íäøáà äéìò íéé÷úà 

åçìá ÷åçøî ìáà úåàé à÷ãë ÷åçøî äåä éåã
 ÷ìúñà àîòè éàî]éàäî) [éàäá( äìî 

 á÷òéã àâøã éàäã ïéâá àøäðã äàéøì÷ôñà
 çëúùà àì ãéìééúà àì ãò á÷òéã ïéâáå äåä
 àøâà ìá÷éå êäéã ïéâá åúå àâøã éàä ìò àúùä
 øîúàã äîë á÷òé àã ÷åçøî íå÷îä úà àøéå

 äéá äëæ àìã ÷åçøî) àîìò éàäá éåðéòá äééàø

                                                                                                                                                                                     

' ש בס"נראה לי כי כל מקום שנאמר מרחוק הוא אבא וכמ' ק מרחוק הזה יובן במה שביארנו בפסו 835
בהעלותך ונודע כי יעקב נעשה מהארת היסוד דאבא ' שמות ובפ' הזוהר בפסוק ותתצב אחותו מרחוק בפ

שער  (א ונמצא כי ראה אברהם שעתיד לצאת ממנו יעקב שהוא מן היסוד דאבא הנקרא רחוק"שבתוך ז
וירצה וירא את , מרחוק' אברהם ראה יעקב שנקרא מקום שבאה לו הארה מאבא שנק' פי ).י"מאמרי רשב

ש "המקום שהוא יעקב ומקום הנזכר הארתו מאבא שהוא מרחוק כד אתא יעקב מת הוה אברהם יובן במ
י מעשיו השיג יעקב הפנימי "כ ע" ואחח כי תחלה לא השיג יעקב אבינו רק פרצוף יעקב החיצון"באוצ

ועדיין לא השיג להיות מרכבה  הו שנ" אברהם לא ראה יעקב רק בן טא והנה"א ונעשה מרכבה לז"שבתוך ז
 ).מ"מ( םהא מת הוה אבר"להיות מרכבה לז' אתא יעקב פיש דהא כד "א וז"לז

ת מדת יעקב "ת וירא את המקום אמ"ואפשר ס) (מ"א(דיעקב עם האותיות בגימטריא מקום  ל" נ836
ב שבטים צדיקים לתקן השכינה מרחוק גימטריא "ב שיוליד י"ת גימטריא י"ש תתן אמת ליעקב ור"כמ
ב "בסימן י”הר בעצם האריך הרחיב הרמז עור ופירש מאמר הז"ע של אדה"מז ליסוד שתקן גי הרו"דמש

 ).א"נ(ן "מאי. ו ולבנת הספיר ועלימו תטיף מלתו"ק והרח"והביא דברי הרמ
 .)אור יקר(וממנה נאמר והאהלים פה , ומפני כך ראה ולא ראה שהמלכות פה 837
 דויורד ומתקן במלכות למטה דהיינו סמושך מן החכמה ו, ת מאיר ממזרח שמש"מדת התדהיינו  838
באור החכמה ותהיה אספקלריאה ת "י הת"שהמלכות יתוקן מקום ע, דהיינו ויקח מאבני המקום, מקום

והיינ וירא את המקום , מעליה שאינה מאירהת " ראה באספקלריאה התחתונה בהתעלות הת אלאההמאיר
ת מרחוק שנתעלה למעלה למקורו בחכמה ונשאר מלכות "מן החכמה למלכות על ידי התאור המאיר 

 ).אור יקר(אספקלריאה שאינה מאירה לבדה 
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 ,שבא יעקב שהרי כ,מתוך הדרגה הזו
וירא " ,אברהם היה מת והסתלק מהעולם

 אבל לא בראיה ,"קואת המקום מרח
  .)אחרת

î ÷åçøî àìà àúà ãë àäã àâøã éàä åâ
á÷òé839àîìòî ÷ìúñàå íäøáà äåä úéî 840 

 äééàøá àì ìáà ÷åçøî íå÷îä úà àøéå
àøçà(841  

ויבאו אל המקום אשר אמר לו "
 שאף על גב , כאן)ראה( רמוז .' וגו"האלהים

 אמר ,שבאו לאותה ראיה וראה את יעקב
 ודאי הקדוש ברוך הוא יודע ,אברהם

בן שם אברהם וי" מיד ,אחר שראוי צורהב
ויאמר " , מה כתוב למעלה.' וגו"את המזבח

 הרי ,"יצחק אל אברהם אביו ויאמר אבי
 . מיד)דבר(מה לא השיב לו ל אבל .פרשוה

אלא משום שהרי הסתלק מרחמים של אב 
 הנני ,"הנני בני" ולכן כתוב ,על בן

  .שהסתלקו הרחמים והתהפך לדין

éäìàä åì øîà øùà íå÷îä ìà åàáéå"åâå í '
)è íù (>æéîø <]îøæ[) àîç (òàã àëä" åúàã â

ääìé éàãå íäøáà øîà á÷òéì àîçå äééàø à
á÷"ãéî éæçúàã àøçà àðååâá òãé ä  íù ïáéå

åâå çáæîä úà íäøáà ' àìéòì áéúë äî)æ íù (
 àä éáà øîàéå åéáà íäøáà ìà ÷çöé øîàéå

àì àîòè éàî ìáà äåî÷åà842 äéì áéúà )éãî (
]ãéî[ àäã ïéâá àìà  ìò àáàã éîçøî ÷ìúñà

 å÷ìúñàã éððä éðá éððä áéúë êë ïéâáå àøá
àðéãì êôäúàå éîçø  

 , ולא כתוב ויאמר אביו,"ויאמר אברהם"
 אלא בעל ,שהרי לא עמד עליו כאב

 ,"אלהים יראה לו השה" . היה עמומחלוקת
 מה זה יראה ,ב יראה לנווהיה צריך לכת

 לו לעצמו "אלהים יראה" אלא אמר לו .לו
 ולא ,"בני" עכשיו אבל ,שהוא יצטרךכ

רבי שמעון ". וילכו שניהם יחדו" מיד ,כבש
צה מלאכי והן אראלם צעקו ח" ,פתח ואמר

אלו  "הן אראלם" ".שלום מר יבכיון
 באותה שעה "צעקו" ,מלאכים עליונים

ויוצא " שכתוב ,על אותו הדבר לעמוד ורצו
מלאכי ". "צהוצעקו ח" לכן ,"תו החוצהוא

לו אותם מלאכים אחרים שהיו א ,"שלום

 íäøáà øîàéå)ç íù (ìå åéáà øîàéå áéúë à
 äéìò íéà÷ àì àäã]àáàë) [àáàã( ìòá àìà 

éäìà äéá äåä ú÷åìçî" äàøé äùä åì äàøé í
à àìà åì äàøé éàî äéì éòáî åðì"éäìà ì" í

 åäéà ãë äéîøâì åì äàøé>êéøèöé <)êéøèöà( 
 íäéðù åëìéå ãéî àøîà àìå éðá àúùä ìáà

 øîàå çúô ïåòîù éáø åãçé)æ âì äéòùé ( ïä
à ïä ïåéëáé øî íåìù éëàìî äöåç å÷òö íìàø

 àúòù àéääá å÷òö éàìò éëàìî ïéìà íìàøà
 áéúëã äìî àéää ìò àîéé÷ì åòáå) åè úéùàøá

ä ( äöåç å÷òö êë ïéâá äöåçä åúåà àöåéå
                                                                                                                                                                                     

ויזד יעב ' ל על פ"ג שנים כשמת אברהם וכן אמרו רז"תמה כשנדקדק בשנותיהם תמצא יעקב בן י 839
כדי שלא יראה לעשו יוצא ] קודם[שנים ' נזיד תבשיל של עדשים היה לאבלו של אברהם אבינו שנסתלק ה

ג שנה גמורים ושלימים אז "יגדלו הנערים שהיו בן יכי עד דכתיב ו' ל עם הנז"וי. ג"לתרבות רעה בשנת הי
וקודם זה איננו ניכר וזו היא הראיה שלא ראהו . שע ויעקב איש תם יושב אהליםרניכר היות עשו ה

 לא יעלה .)ו"הגהות מהרח) (ו" למהרחםירשמונה שע(אברהם שלם כפי הצורך אכן ראיה גופנית ודאי ראהו 
ליצחק ' ו שנה דהא בן ס"בדעת דברים כפשטן דאברהם לא חמא ליה ליעקב דהא לא מית עד דהוה בן ט

ו בתר דאתייליד יעקב אבל לא זכה ליה ראיה בעינוי בהאי "ה ביומי דיצחק ט" עהנולד וחיה אברהם קע
תוי והוא סוד י תחו"ה א"עלמא כד אתקין יעקב להאי מקום על תקונוי כד לקח מאבני המקום כד קיפל קב

  ).א"ד(ה "של' נעלם ועי
פ ויזד יעקב נזיד "ל ע"ש ז"ו שנים היה יעקב כשמת אברהם כמ"אין הדבר כפשוטו כי הרי בן ט 840

תבשיל של עדשים היה לאבלותו של יצחק על פטירת אברהם אביו אבל הכונה כי כאשר נתגלה מציאות 
ואז כבר הוה אברהם מית ' יה ויקח מאבני המקום כוגדולת יעקב בעולם שהוא בצאתו מבאר שבע דכתיב ב

ש וירא את המקום מרחוק כלומר ראה את יעקב "ועל לקיחת יעקב אלו אבני המקום הזה נתנבא אברהם וז
ביעקב דאמרו בזוהר דיתיב על ' בסוד וישב על המטה הנז' שנתקשר בשכינה כאשר לקח מאבני המקום כו

נם אברהם ראה ענין זה מרחוק פירוש שדבר זה היה רחוק עדין ערסא שלימא הנקרא מטתו שלשלמה ואמ
 ).י"שער מאמרי רשב( כי מעשה זה אחר מיתתו של אברהם

 ).א"ד(ק אית ספרים דלא גרסי זה " מהרמ841
ש דהא אסתלק "דאמר יצחק אבי היינו רחם כרחם אב ואמאי לא נתעורר עליו ברחמים וז'  פי842

ש הנני בני נעשיתי "ד לאברהם לפחד יצחק וז"ראה לו כי נהפך חסל במה שהשיב לו הנני בני וה"מרחמי ר
ים מש לא אתיב ליה מידי היינו כי הנני בני אינו תשובה למה שבקש רח"ונראה פשוט דמ. מ"א. גבורה

 ).א"נ(ן "מאי. ש הרב הנזכר"ל לפייסו ומפרש דרמז שלקח הגבורה כמ"כרחם אב והי
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 ובשביל יעקב ,עתידים ללכת לפני יעקב
 שכתוב ,הבטיח להם שלמותה "הקב

ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי "
 כולם ,"מלאכי שלום" ואלו נקראו ,"אלהים

קד את יצחק ם שעבכו כשראו את אברה
על  וכולם והזדעזעו עליונים ותחתונים,

  .יצחק

 ååäã ïéðøçà ïéëàìî ïåðéà ïéìà íåìù éëàìî
 çèáà á÷òéã éðéâáå á÷òéã äéî÷ êäéîì ïéðéîæ

á÷ åîéìù ïåì"ëã ä áéú)á áì íù ( êìä á÷òéå
éäìà éëàìî åá åòâôéå åëøãì" ïåø÷à ïéìàå í

 íäøáàì äéì åîç ãë åëá åäìë íåìù éëàìî
 åäìëå éàúúå éàìò åòæòãæàå ÷çöéì äéì ãé÷òã

÷çöéã äéìò  
 מפסיק טעם .' וגו"'ויקרא אליו מלאך ה"

 , שאין אברהם האחרון כראשון,ביניהם
  האחרון

åäé êàìî åéìà àø÷éå"äåâå  ') áë úéùàøá
àé ( äàøúá íäøáà åàìã åäéååâá àîòè ÷éñô

äàîã÷ë843äàøúá   
  ë÷/á  

 ו זגמאוד כ. הראשון לא שלם,שלם
 הראשון לא ,האחרון שלם ,שמואל שמואל

 אבל . הראשון לא נביא, האחרון נביא,שלם
 משום שמיום ,במשה משה אין הפסק
  .שנולד לא זזה ממנו שכינה

íéìùíéìù àì äàîã÷ 844 ìàåîù àã àðååâë 
 ìàåîù)à ìàåîù 'é â (äàîã÷ íéìù äàøúá 

 ìáà àéáð àì äàîã÷ àéáð äàøúá íéìù àì
 äùî äùî)ã â úåîù ( àîåéîã ïéâá ÷éñô àì

à àì ãéìééúàãàúðéëù äéðî éãò845   
 כדי ,א אמר רבי חיי,אברהם אברהם

 בלב , במעשה אחר,רוח אחרתבלעוררו 
 יצחק נבחר והתעלה ,רבי יהודה אמר. אחר

רת וברצון לפני הקדוש ברוך הוא כריח קט
ים יהבשמים שמקריבים הכהנים לפניו פעמ

 שהרי צערו של ,ביום ונשלם הקרבן
אל תשלח "אברהם היה בשעה שנאמר לו 

 חשב ,"ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה
בנו לא נשלם ולחנם עשה וסדר הכל שקר

ààééç éáø íäøáà íäøá846 ïéâá øîà 
àøçà àãáåòá àøçà àçåøá äéì àøòúàì847 

àøçà àáìá848äãåäé éáø 58849 øéøáúà øîà 
 ÷éìúñàå ÷çöé]á[á÷ éî÷ àúåòø" àçéøë ä

ïéîñåá úøè÷ã850 ïéøú äéî÷ àééðäë ïéáø÷ã 
 àøòö àäã àðáø÷ íéìúùàå àîåéá ïéðîæ

íäøáàã851 äéì øîúàã àúòùá äåä )úéùàøá 
áé áë ( åì ùòú ìàå øòðä ìà êãé çìùú ìà

                                                           

 ).א"ד(א " נשא באידרא דנזיר קכו ע843
מאה לא דהרב בסידור ק. )אור יקר(בנבואה   שאין כן בשמואל ששלמותומה משנתגייר והכיר בוראו 844

ואחר העקידה שנכלל מהגבורה ונמתקו , קודם העקידה שלא נכלל מהגבורות עדין לא היה שלם' שלים פי
 .)הערת הזוהר(א ”נשא קלח ע ).מ"מ(וזהו בתראה שלים , ם אז הוא שליםהגבורות על ידי החסדי

שלא יהיה שלימות משה רבינו יותר אחר שהוציא ישראל ממצרים וקבל התורה ממה שהיה ולא  845
ולהיות זה '  לבד דלא אעדי שכינתא וכו אלא בערך זה, שפירש מאשתורת וראיה שאחר כך נתקדש יו,קודם

 .)אור יקר(שלמות בערך אברםה ושמואל לא פסיק טעמא 
מפני , לאתערא ליה' דחיקא ליה שאין זה מקום הוראת קדמאה לא שלים בענין העקידה לכך פי 846

היות אברהם משתכר ביין חשק עבודת קונו לזבח את בנו קראו כמי שמעורר איש משנתו אברהם חזור בך 
 מצד הגבורה מצד החסד ונתהפך נשמתו ורוחו אברהם הותהיה אברהם כמנהגך רחמני שעד עתה הי

דהיינו , שיחזור לרוח החסד שבו בעובדא אחרא" ברוחא אחרא"וזהו . מתלבש באכזריות לעבודת קונו
 בגבורה כדלעיל דלגבורה ונכלל החסי מעשה הזבח נעשה מרכבה "שע, רחמני מדת חסד לא מדת גבורה

 ).אור יקר(
 .)אור יקר(מעשה אברהם ולא מעשה יצחק  847
 .)אור יקר(' האכזריות שבלב המשתתף עם הנשמה והמעשה כדפי 848
לא יורה , כ יורה החסד כלולה מהגבורה ואם כן"ליה דברי רב חייא כי מלת אברהם גדחיקא  849

'  ביטול מחשבתו היינו קרבן ב'הבבהתאכזר על בנו ' פעמים הא' התהפכות המדות אלא רצה לרמוז צערו ב
 אתמיד של בין הערבים דהא צער' והב, תמיד של שחר קרבן בנו' הא, פעמים' וזה רמז אברהם ב, פעמים

 .)אור יקר(' דאברהם וכו
 ).א"נ(מ "א. מ קריאת פרשת העקדה כקריאת הקטורת" ואיתא בתיקונים ומועיל בשעת המגפה ב850
 ).א"ד( גליון זהו דעני לאברהם בהר המוריה שהמציא לו האיל 851
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וישא אברהם את עיניו  " מיד.ובנה מזבח
  .' וגו"וירא והנה איל אחר

 àðâîìå íéìúùà àì äéðáø÷ã áéùç äîåàî
 íäøáà àùéå ãéî çáæî äðáå àìë øãñå ãáò

åâå øçà ìéà äðäå àøéå åéðéò úà ')âé íù(  
האיל שנברא בין היה  הוא ,הרי שנינו

 כמו שנאמר , ובן שנתו היה,השמשות
ואתה ( . וכך צריך".כבש אחד בן שנתו"
 והרי יצחק לא , ועוד,מרת בין השמשותא

והרי יצחק א " נ' אלא נפקד וכו,היה בעולם
 בין ]שנברא[ ואתה אומר )לא היה בעולם

 אלא נפקד כח שיזמן אותו האיל .השמשות
 כמו שכל .הצטרך אותואברהם בשעה ש

 התמנה ,אותם הדברים שהיו בין השמשות
 בשעה )לזמן ההוא(ו דבר למן דכח שיז

ב י כך גם האיל הזה שהקר.ושצריך אות
  .תחת יצחק

 úåùîùä ïéá éøáúàã ìéà àåä ïðéðú àä
]åúðùáå äåä [>åúðù ïáå äåä<äéä  úàã äîë 

 øîà)åè æ øáãîá ( éëäå åúðù ïá ãçà ùáë
êéøèöà59) àîìòá äåä àì ÷çöé àäå (> úàå

úåùîùä ïéá úøîà<60 àìéç ã÷ôúà àìà 
àðîãæàì äéì êéøèöàã àúòùá àøîéà àåää 

àì íäøá]äîë[ ïéá ååäã ïéìî ïåðéà ìëã 
àðîãæàì àìéç àðîúà úåùîùä852 ] àåää

äìî[) àðîæ àåääì ( éëä äéì êéøèöàã àúòùá
÷çöéã äéúåçú áéø÷úàã ìéà éàä éîð853  

בכל צרתם לא צר ומלאך " ,פתח ואמר
 בכל צרתם ,בא וראה .' וגו"פניו הושיעם

 כתוב , כשמזדמנות להם צרות,של ישראל
 משום שהקדוש ,ו"קוראים בואף ו"לא באל

ף מקום " לא באל.ברוך הוא עמם בצרה
  אף על גב שאין באותו מקום,יותר עליון

ם למעלה מגיעה צרתם של  לָש,וצרהרוגז 
הוא עשנו " כמו שנאמר ,ף" לא באל.ישראל

. ו"ף וקוראים בוא" כתוב באל,"ולא אנחנו
 והרי הוא עמם ,"ומלאך פניו הושיעם"

 אלא ".הושיעם" אומר  ואתה,באותה צרה
דם ולא כתוב מושיעם אלא הושיעם מק

ל ו שהוא עתיד באותה צרה לסב,לכן
  .םהעמ

 øîàå çúô)è âñ äéòùé ( øö àì íúøö ìëá
åâå íòéùåä åéðô êàìîå ' íúøö ìëá éæç àú

ìàá àì áéúë ï÷àò ïåì ïîãæà ãë ìàøùéã"ó854 
àåá éø÷å"å855á÷ã ïéâá " àì å÷òá ïåäîò ä

ìàá"é äàìò øúà óòà øéú" àåääá åàìã â
å÷òå àæâåø øúà856 àú÷ò àèî àìéòì íúäì 
ìàá àì ìàøùéã" øîà úàã äîë ó)â ÷ íéìäú (

ìàá áéúë åðçðà àìå åðùò àåä"àåá éø÷å ó" å
 íòéùåä åéðô êàìîå]àäå) [àäå( ïåäîò åäéà 

 íòéùåä úøîà úàå å÷ò àåääá]àìà[ íòéùåî 
àðã úîã÷î íòéùåä àìà áéúë àì857 åäéàã 

 ïéîæïåäîò ìáñîì å÷ò àåääá  
àúåìâá ïåðéà ìàøùéã àðîæ ìëá éæç àú  , בכל זמן שישראל בגלות,בא וראה

                                                           

 ).א"ד(ש " בזה עס בעל לבנת הספיר היה גור852
ובערך מציאותו לא היה אלא בן שנתו שקרוב , הקדימה ברוחניות מבריאת העולם נקרא איןבערך  853

 .)אור יקר(לעת צורכו נתגשם ונגלם 
י "ה אדנ"ה יהו"שמות אהי' והם ג, מקומות מגיע צרתם של ישראל והם בסוד נפש רוח נשמה' בג 854

ושליטת החצונים '  בקליהוא הכנסם' דברים הא' בהיות ישראל בצרה מצא להם גואולם טעם הענין כי 
המקורות העליונים שהיו מתפתחין אליהם ', הג. הוא הדין שנתהפכו הרחמים לדין עלהם' הב, עליהם

י מגיע כל "שמות אלו הנזכרים אל שם אדנ' אלו מגיעין אל ג' והם ג. נסתלקו מטעם דלא שריין באתר פגם
ה "ל שם הויא. ומכל שכן השאר, כתיב למענכם שולחני בבלהדוהחצונים כשלשתם היא עמהם בתוך גלות 

השפע מסתלק ממנו וגם מתהפך האמנם .  עמהם בתוך החצונים ממשאינו אמגיע שתים האחרים שהי
מהם מהשנים ' ואל שם אהיה אין מגיע לו שום א. מחבירומרחמים לדין ואין לך יום שאין בו קללה יותר 

כוון הכתוב באומרו אלה ' והנה אל ג. ן מפני היות כסא שלו פגוםאלא השלישי דהיינו מקורותיו נסתמי
 ה"ולמעלה חכמה וכתר כי הכל יוכלל בשם אהי הה דהיינו מבינ"שהוא שם אהי' בכל צרתם לא צר בא

 ).מ"מ(א "א' פי ).אור יקר (י שאין בו דיןנפו מ"ואין בו פגם כלל ח, והוא סוד אתר דשריא אריך אנפין
 ).מ"מ(א "ז' פי 855
 דכורסייא דעתיקא קדישא , דהיינו היות כסאו פגום,'דברים אלא הא' ז ודאי שלא יהיו בו מג"עכ 856

 ).אור יקר(ו הוא מסתלק וזהו חלק הצרה המגיע לו בענין זה " ובהיותם פגומים ח,י" אדנה"איהו הוי
ישעוה הוא  וה'ווכה שהושיעם בסבת המלאך "לא אהדר למלאך דהיינו שכינה אלא להקבהושיעם  857

או ישועת גלות דהיינו ברכת גאל , שבעמידהאו שיעת צרה לבד דהיינו ברכת גואל ישראל ,פנים' מב' בא
 ).אור יקר(ישראל שבברכת קריאת שמע 
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 והרי פרשוה שכתוב ,ם בגלותהשכינה עמ
. ' וגו"אלהיך את שבותך ורחמך' ושב ה"

זו  ,"ומלאך פניו הושיעם" ,דבר אחר
 ואתה אומר ,ם בגלותה שהיא עמ,שכינה

 שאלה , אלא כך זה בודאי.שהוא הושיעם
 , בגלותהם משכנותיו של הקדוש ברוך הוא

 הקדוש ברוך הוא ,ומשום ששכינה עמהם
זוכר אותם להיטיב להם ולהוציאם 

 ,"ר את בריתיוואזכ" שכתוב ,מהגלות
ועתה הנה צעקת בני " , ואחר כך.בהתחלה

  ".ישראל באה אלי
  

 áéúëã äåî÷åà àäå àúåìâá ïåäîò àúðéëù
)â ì íéøáã (åäé áùå"ìà ää êúåáù úà êé

åâå êîçøå 'êàìîå øçà øáã àã íòéùåä åéðô 
 àúðéëù]éäéàã) [éäéàå( úàå àúåìâá ïåäîò 

íòéùåä åäéàã úøîà858 éàãå àåä éëä àìà 
á÷ã åéúåðëùî ïåðéà ïéìàã" ïéâáå àúåìâá ä

á÷ ïåäîò àúðéëùã" ïåì àáèåàì ïåì øëãà ä
 áéúëã àúåìâ ïî ïåì à÷ôàìå)ä å úåîù (

øá úà øåëæàåéúé øúáìå àúéîã÷á )è â íù (
ìàøùé éðá ú÷òö äðä äúòåéìà äàá    

לרבות ראיה אחרת שהיא  ,"וגם ראיתי"
ים ויזכור אלה" וכתוב ,הראשונה של הכל

 היה ,"את אברהם" . זו שכינה,"אל בריתו
 "את אברהם" אלא ,ב לאברהםוצריך לכת

את " .זו החברות והזווג שלה עם האבות
את " .דרומיתזהו מערבית  ,"אברהם

 ,"ואת יעקב" .זהו צפונית מערבית ,"יצחק
.  זווג שלם כראוי, כלל אחד,זהו זווג אחד

זהו כלל של מדת  ,"את השמים" ו זכדוגמא
זו מדת יום  ,"ואת הארץ" .לילה ביום

 ,את בכולם  כאןכמו כן. בלילה כאחד
 שיהיה הכל זווג אחד שלא ,וביעקב ואת

תיד  וע,נפרדים זכר ונקבה לעולמים
הקדוש ברוך הוא להכריז בכל העולם 

ויאמר אך עמי המה "ולהשמיע קול שיאמר 
  ".בנים לא ישקרו ויהי להם למושיע

éúéàø íâå äàâñàì ]äéàø[ åäéàã àøçà 
 áéúëå àìëã äàîã÷)ãë á íù (éäìà øåëæéå" í

 íäøáàì íäøáà úà àúðéëù àã åúéøá úà
 àã íäøáà úà àìà äéì éòáî]àåä[ àúåøáç 

åæåäìéã àâåíäøáà úà ïäáàá 859 àåä àã 
úéîåøã úéáøòî úéðåôö àåä àã ÷çöé úà 

 àììë àãç àâååæ àåä àã á÷òé úàå úéáøòî
àãç860 úà àã àðååâë úåàé à÷ãë íéìù àâååæ 

 íéîùä)à à úéùàøá ( úãî àììë àåä àã
 àãçë äìéìá íåé úãî àã õøàä úàå íåéá äìéì

ë éåäîì úàå á÷òéáå úà åäìëá àëä óåà àì
 ïéîìòì àá÷åðå øëã ïéùøôúî àìã àãç àâååæ

á÷ ïéîæå" ì÷ àòîùàìå àîìò ìëá àæøëàì ä
 àîééã)ç âñ äéòùé ( íéðá äîä éîò êà øîàéå

òéùåîì íäì éäéå åø÷ùé àì  
  ä êåøá 'ïîàå ïîà íìåòì  .לעולם אמן ואמן' ברוך ה

 

                                                           

1 @÷åãáì 

2  äæéàî)ôã"å.( 

3  äéçù)ôã"å.( 

                                                                                                                                                                                     

' לות הא אין חבוש מתיר עצמו אלא הכי הוא וכוהיה עמהון בג' פי'  ואת אמרת דאיהו הושיעם וכו858
לסוף מחשבה זו ' פירוש שמרוב אהבתו בישראל נותן עמהם חיבתו היתירה שאין חיבה יתירה כמו הוא ית

ומלאך פניו הושיעם מפני שמלאך ' א ובפשעכם שלחה וגו"ושולחם להיות ביניהם כד' ולא זז מחבבה וכו
ששלח מלאך להיות עמנו ובשבילו ויוציאנו ממצרים ' ישלח מלאך וגוו' פניו עמהם על כן הושיעם וזהו פי

 ).א"ד(ב ”ויקהל ריז ע' פ' ע
 )הערת הזוהר (א"עבמדבר קכ  859
ובשחרית דשבת מזדווגים יעקב ורחל , אינו בנצח ואיהי בהוד, יעקב ברחל גבימי החול זוו בשחרית 860

א לקמום אבא ורחל "א ובמוסף מזדווגים ישראל ורחל וזהו הזווג האמיתי שעולה ז"והם בכל פרצףו ז
, לשונות זווג חדא נגד זווג יעקב ורחל בשחרית דחול' ד שלכך כפל הזהר ג"ונלע.  ומזדווגיםאמלמקום אי

ש זווגא שלים "ומ, א"ורחל בשחרית דשבת שהם נכללים בכל פרצוף זש כללא חדא נגד זווג יעקב "ומ
 ).מ"מ(א ורחל במוסף דשבת שהוא הזווג הגדול שבכל הזווגים " זווג זכדקא יאות נגד
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11) ñ"øäæ éáâì à( –ôã "å. 

12 *##éò 'î"å äæù òîùîù î àìì åâ"'." 
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14) ñ"ìéëé à( –ôã "å. 

15) ð"äãð åà åøéâñ à( –ôã "å. 

16  ïé÷ìúñà)ôã"å.( 

17) äéá( -ôã "å. 

18  ìéìî)øâä úåäâäá óñåð"à( 

19 ôãá øâñåî"å. 

20àð äãøà ùéáì äãéøé  –ôã "å. 

21 ïìéìö ïìéì÷å )øâä úåäâä"à.(  
22  ïéì÷)ôã"å.( 

23ïéöøç ) ôãá óñåð"å.( 

24) ñ"à÷ñô à( –ôãá óñåð "å. 

25) ñ"ìàéððç à( –ôã "å. 

26  ïåùàø ÷ìç)ôã"å.( 

27  ÷éñà)ôã"å.( 

28 )ñ"åðîî à (–ôã "å. 

29 *##òãé àì õìåù áøä øáìéæ áøì ìåàùì. 

30  àøåè÷)ø÷é øåà.( 

31  çåøå)ø÷é øåà.( 

32àåääá  - óñåð ôãá"å.  
33) ñ"àðîæ àåääî à( –ôãá óñåð "å. 

34) ñ"àìáåàì à( –ôãá óñåð "å. 

35  àéä)ôã"å.( 

36  øîàð íäøáàá)ôã"å.( 

37éîà úá àì êà  –øâä úåäâäá ÷çîð "à.  
38 åëå äàìò àâøã àã íäì íé÷à øùà íëìî ãåã úàå êðîéñå àéðéãá ' ïéâøãã äàòéáù øúà òáùú åîùáå

÷éáãúà êë ïéâá ãåáòú åúåàååëå  ')øâä úåäâä"à.(  
39  ñééç)ôã"å.( 

40) ñ"ïøéøö àé÷éãöã ïéúîùðã à (–ôãá óñåð "å ,îá àåä ïëå"î. 

41  íã÷ðä)ôã"å.( 

42àãçë àìë çëúùàã  –ôãá øâñåî "å. 
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43) ùøúùðå( –ôã "å. 

44åäé úìçð äðä "íéðá ä –øâä úåäâäá ÷çîð "à.  
 ##).*אור יקר(דלעאן במילי דאורייתא  45

46) ð"éøéñá à( –ôã "å. 

47 )ð" ààøåäð (–ôã "å. 
 ).נוסף באור יקר(דאיהו כנסת ישראל ' והאי איהו עת לעשות לה 48

49 "ùôð ïéúù åîéìù ïéãë "îá ÷çîð"î , àúéà åîå÷îáå"ùôð ïéúùåîéìù ïéãë ." 

50  õøàä õøúå)øâä úåäâäá óñåð"à.( 
 ).אור יקר(ובה  51

52 )àì (–ôã "å. 
 ).אור יקר(דינא דצדק  53

54éá äòé á÷ –ôãá øâñåî "÷.@ 
 ).ג באור יקר"י(דשרה  55

 ).אור יקר(ויזדמנון  56

57 "àã íò "ø÷é øåàá ÷çîð , àúéà åîå÷îáå"ïãúà." 

 ).אור יקר(אלעזר  58

59) ð"åëå ãé÷ôúà àìà àîìòá äåä àì ÷çöé àäå åúå úåùîùä ïéá úøîà úàå à'( –ôã "å. 
 ).מ"מ(ותו יצחק לא הוה בעלמא  60


