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 ב"ג צז ע"חזהר 

  åëå øîåòä ïáø÷ àáø÷ì áì àãå÷ô'  
 ,שאחר זו לעשות חג שבועות המצוה

 ,אלהיך' עות להועשית חג שבו שכתוב
שבועות על שנכנסו ישראל לסוד 

 . שהם שבעה שבועות,חמשים הימים
 ,התבטל יצר הרע העומר ובקרבן

 , וכששם לא נקרב,שבורח מאשת חיל
מתדבקים ישראל עם הקדוש ברוך הוא 

  נקראלכןו. ומתבטל ממעלה וממטה
 שיש בו בטול יצר , זה עצרתורהבצ

בו חטאת כמו  ועל כן לא כתוב ,הרע
  .)'לה ( שכתוב בהם חטאת,שאר הזמנים

 àãå÷ô)âì ( âç ãáòîì àã øúá
 áéúëã úåòåáù)& ( úåòåáù âç úéùòå

ééì ' ìàøùé åìàòã ìò úåòåáù êéäìà
 úåòåáù äòáù ïéðéãã ïéîåé ïéùîçã àæøì
 ú÷øòã òøä øöé ìèáúà øîòã àðáø÷áå
 áéø÷úà àì ïîú ãëå ìéç úùàî

á÷á ìàøùé ïé÷áãúî" ä àìéòî ìèáúàå
âáå àúúîå" úøöò àã àðååâá éø÷à ë

òå òøä øöé ìåèá äéá úéàã" áéúë àì ã
 åäá áéúëã ïéðîæ øàùë úàèç äéá

 úàèç)ééì'(  
ואז כל האורות מתכנסים לאשת 

 ולא כתוב ,עותושב  עצרתלכן ו,חיל
 , אלא בכל מקום שנאמר סתם,כמה הם

שבעה   וכתוב. שהם מן שבע,השם גורם
ת ועופר לך למה כתוב שבת תסועושב

 שבועות סתם , אלא כך צריך,לבדו
 שהרי בכל מקום ,להכליל מעלה ומטה

 אף אלה מתעוררים ,שאלו מתעוררים
 טרם שהיה שלמה לא היו ,עמם

 כיון שבא שלמה עשה מהם .מתגלים
 ושבעת ימים , שכתוב שבעת ימים,פרט

 ,בזמן אחר בכלל שבועות סתם זהו פרט
לעשות מהם פרט ולא צריך לאדם אחר 

 משום שהם שבעת ימים ,חוץ משלמה
ות עד שבא  לא מאירים בשלמ,שלמטה
תה ושלמ ואז עמדה הלבנה ב,שלמה

 וכאן חג שבועות .באותם שבעת הימים
 משום שנכללו תחתונים ,סתם

בעליונים ולא האירו כמו היום של 
  .שלמה

 ìéç úùàì åùðëúà ïéøåäð ìë ïéãëå
âáå"éúë àìå úåòåáù úøöò ë ïåðéà äîë á

íéøâ àîù íúñ øîúàã øúà ìëá àìà1 
 áéúëå òáù ïî ïåðéàã)& (æ ' úåòåáù

 áéúë éàîà êì øôñú)& ( úåòåáù
 íúñ úåòåáù êéøèöà éëä àìà éåãåçìá

àúúå àìéò àììëàì2 øúà ìëá àäã 
ïéìàã3 ïåäîò éøòúî éëä óåà ïéìà éøòúî 

 ïåéë ïééìâúà äåä àì äîìù äåä àì ãò
áò äîìù àúàã áéúëã èøô åäééðî ã)& (

 èøô åäéà àã íéîé úòáùå íéîé úòáù
 àìå íúñ úåòåáù ììëá àøçà àðîæá

áì êéøèöà" èøô ïåäðî ãáòîì àøçà ð
 ïéîåé úòáù ïåðéàã ïéâá äîìù øá
 àúàã ãò åîéìùá åøéäð àì àúúìã
 àúåîìùàá àøäéñ àîéé÷ ïéãëå äîìù
 íúñ úåòåáù âç àëäå ïéîåé úòáù ïåðéàá

ã ïéâá åøéäðà àìå éàìòá éàúú åììëúà
äîìùã àîåéë  

  øúá àãå÷ô  אחר) ד"ל (מצוה
  ò çö"à  

ק בלילה ושהתורה שצריך לו לעס
  כדי שיטהרו,הזה תורה שבעל פה

 éàäá éòìîì äéì éòáã àúééøåàã
òáã àúééøåà àéìéì"ô4 ïåëãúéã ïéâá 

                                                 
 )יהל אור (ל בשבועות לשון שבע"ר 1
 )יהל אור ('ושבע דנוקל שבע דדכורא "ר 2
 )יהל אור(ל דדכורא "ר 3
ואלו , )א"ח ע(י בפרשת בראשית "הרשב' שכן פי, ך"שגם צריך תנ, ד תורה שבעל פה לבד"ל 4

שכן משמע התם ולהכי , אמנם הענין שימעט במקרא וירבה בתורה שבעל פה, הם תכשיטי הכלה
 תורה שבעל פה טהכי ניחא דנקול, הכא משום שכן משמע התם, ניחא דנקט אורייתא דבעל פה

ומשמע התם דאורייתא דבעל פה לאו . הכא משום דאיקרי עיקר דאיהי עיקר ובתר עיקרא גריר
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 ,קוהנחל העמ ממעיין כאחד) שיתדבק(
אחר כך ביום הזה תבא תורה שבכתב 

 וימצאו כאחד ,עמה) בהם (ויתחבר
עליו  אז מכריזים ,בזווג אחד למעלה

ואני זאת בריתי אותם אמר " ואומרים
רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי ' ה

ועל כן חסידים הראשונים , "'בפיך וגו
 והיו עוסקים ,לא היו ישנים בלילה הזה

 הירושה  ואומרים נביא את,בתורה
 .הקדושה לנו ולבנינו בשני עולמות

ואותו הלילה מתעטרת כנסת ישראל 
 ,מלך עם הזדווגעליהם ובאה לה

ושניהם מתעטרים על ראשם של אותם 
  .שזוכים לזה

)ñ"÷áãúéã à(5àãçë 6 àìçðã àòåáîî 
à÷éîò7 äøåú éúéì àîåé éàäá øúáì 

 øáçúéå áúëáù)ñ"åäá à ( ïåçëúùéå äá
 äéìò éæéøëî ïéãë àìéòì ãç àâååæá àãçë

éøîàå) àë èð äéòùé( éúéøá úàæ éðàå 
íúåà8éé øîà  'éçåø9êéìò øùà 10 éøáãå 

êéôá éúîù øùà11åâå '12 éãéñç àã ìòå 
 ååäå àéìéì éàäá éîééð ååä àì éàîã÷
 àðñçàì éúéð éøîàå àúééøåàá ïàòì
 ïéîìò ïéøúá ïðáìå ïì àùéã÷ àúåøé
 àøèòúà ìàøùé úñðë àéìéì àåääå

îá äéá àâååãæàì àéúàå åäééìò àëì
 ïåðéàã åäééùéø ìò éøèòúî åäééååøúå

éëäì ïàëæã  
 בשעה ,רבי שמעון כך אמר

 ,שמתכנסים החברים בלילה הזה אליו
 כדי ,א לתקן את תכשיטי הכלהונב

שתמצא למחר בתכשיטיה ובתקוניה 
 אשרי חלקם של .אל המלך כראוי

ø" éùðëúîã àúòùá øîà éëä ù
 àð÷úì éúéð äéáâì àéìéì éàäá àééøáç

äìë éèéùëú13øçîì çëúùúã ïéâá 1415 
àäðå÷úå àäèéùëúá16 à÷ãë àëìî éáâì 

é ãë àéøáçã ïåä÷ìåç äàëæ úåàé òáú

                                                                                                                                            
ך "ופשר הדבר יעסוק האדם מעט בתנ, היינו משנה ותלמודא אלא אגדות ומדרשים וסודות התורה
ולא ירבה , השהם מכלל תכשיטי כל, ולא ירבה אלא כשעה ואחר כך ישנה מעט במשנה ותלמוד

אלא כשעה ושאר הלילה עד הבוקר במדרשים ואגדות והצנועים אשר חלקם בסוד התורה אין 
פ "כ תשבע"ל דג"ך ואולי ר"בראשית דף ח דקאמר תנ' בפ' עי ).אור יקר(עסק יפה מלמוד הזהר 

ד ובחצות השני "ך שהם כ"דליל שבועות ילמוד תנ'  וכן כתב הרב שבחצות א).ו"רח (צריך ללמוד
 ).מ"מ (יעסוק בקבלה לבד שהיא תורה שבעל פה

5
  ïåëøáúéã)ø÷é øåà.(  

כי בהיותם נאחזים בה בעסקם בתיקוניה באותו הלילה היא מקבלת שפע הבינה וטהרתה  6
וכולם טובלים בסוד נשמתם עמה מעמיקא דנחלא והוא סיבה שביחוד הנעשה גם הם בסוד 

 ).אור יקר(נשמתם נמצאים בו 
בראשית דף ח ' בפ' אשתכח למר בתכשיטהא עימיסוד דאיאמ בגין ד' ממבועא דנחלא פי 7

א ותכשיט היינו קישוא "דז' לנוק' ש הרב קישוט א,ד קישוטי כלה כמ"שכתבנו שם שהם כ
' ש בדף ח בפ,י שצריך לכוין צירוף בכל ספר וספר בסופו כמ"ד צרופי אדנ"ד הם כ"ותיקונהא נלע

 ).מ"מ(בראשית 
 ).אור יקר(שכינתי עמהם  8
 ).אור יקר(ארת כ רוחי תפ"ואח 9

 ).אור יקר(להתייחד  10
 ).אור יקר(והסבה ודברי אשר שמתי בפיך שהם קישוט  11
שלשה . לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ידוד מעתה ועד עולם: המשך הפסוק 12

 לך: תזכה לשלשתם, "ודברי"ומהקישוט , "רוחי "ת"ומהת, "ברית"מדרגות אלו שהם מהשכינה 
 ).אור יקר(י בניך לבנ, לבניך
 ומשתלשלים , שהבל פיו של אדם נעשה מלאכים רוחניים,התורה בסודה היחוד העליון 13

' לה בסוד אליך הכ והם מקשטים ה,]אצילות, בריאה, יצירה, עשיה [ע"ממטה למעלה כסדר אבי
 ).אור יקר(ן " והיינו מ,י אשאשנפ

 ).אור יקר(היא לבדה בחיק המלך  14
15

  øúáì)ø÷é øåà.(  
 ).אור יקר(ממש שאין מי שיעמוד עמהם בעת זווגם לא שהם יהיו עמה  16
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 מי מלכה כשיבקש המלך את ה,החברים
תקן תכשיטיה והאיר את העטרת שלה 

 ואין לך בעולם מי .ושם את תקוניה
שיודע לתקן את תכשיטי הכלה אלא 

 אשרי חלקם בעולם הזה .החברים
  .ובעולם הבא

àäèéùëú ïé÷ú ïàî àúéðåøèîì àëìî17 
àäøèò øéäðàå18àäðå÷ú éåùå 19 êì úéìå 

 äìë éèéùëú àð÷úì òãéã ïàî àîìòá
àééøáç àìà20 ïéã àîìòá ïåä÷ìåç äàëæ 

éúàã àîìòáå  
 החברים מתקנים בלילה בא וראה

הזה את התכשיטים לכלה ומעטרים 
 ומי ,אותה בעטרה שלה אל המלך

ה להמצא עם מתקין למלך בלילה הז
 הנהר ,מלכה עם הזדווגהכלה לה

 האם ,ק של כל הנהרותוהקדוש העמ
צאינה וראינה   זהו שכתוב,העליונה

 אחר ,'בנות ציון במלך שלמה וגו
 היא ,טרה אותושהתקינה את המלך וִע

 àéìéì éàäá éð÷úî àééøáç éæç àú
 éøèòîå äìëì àäèéùëú àäøèòá äì

àëìî éáâì21àëìîì äéì ïé÷úî ïàîå 22 
äìëá äá àçëúùàì àéìéì éàäá23 

àúéðåøèîá äá àâååãæàì24 àùéã÷ àøäð 
à÷éîò25ää äàìò àîéà ïéøäð ìëã " ã)& (

åâå äîìù êìîá ïåéö úåðá äðéàøå äðéàö '
àëìîì äéì úðé÷úàã øúáì26 úøèòàå 

                                                                                                                                            
 ).אור יקר(ז איקרי " שהיסוד אור ר,י הסודות מלמעלה"דהיינו האור המתחדש ע 17
הם ' פי). אור יקר(יר העטרות הקודמות אליה כמנהגה בכל עת זווגה אדהיינו האור המ 18

 ).מ"מ(המוחין שבאים למלכות 
ת הכוונה ששם "ושאלה זו ששואל הת, בענפיהתיקוני עצמה היותה היא מתאדחת הם  19

לפי שיעור מה שתיקן וכך נותנים לו שכר כפי שיעור מה שעשה ולא ' וא' בייחודם מפרטים כל א
והנה כשנדקדק בתיקוני השכינה הנזכרות . שיהיה הוא איש הבינים ממש כדקא סלקא דעתין לעיל

 הם תכשיטים ,' הא:'בחי' אר כי הם גהם תיקון תכשיטין ושימת עטרות והארת תיקונים ועתה נב
הם ' וכו . וכפי עלויים כן הם מעורבבים, וצריך להעמידם על מכונם, אלא שאין הם כראוי,אשר לה

תכשיטין שהם לה מלמעלה אלא שצריכים תיקון ותיקון לא יאמר אלא כשהם מקולקלים וצריך 
' קולקלים והיינו ויבן את מזבח הלתקנם וכן הוא כי בחול ובעון הפגם והגלות תכשיטין אלו הם מ

ל וואלו אינם "הוא העטרות הנ' והב] 17לעיל הערה ' עי[,  הם תקוני תכשיטיהההרוס ולכך אלו
' הג, ובעסק התורה יאירו ויזהירו, מקולקלות ומעורבבות אלא שאינם מאירות מפני החול והפגם

אלו לעולם הם כראוי שאין פגם שולט בהם אלא שהם נתונים אלו הם מעולים יותר מעטרות ו
 ).רקאור י(באוצר ובעסק התור המביאים אותם מהאוצר ומשימים אותם עליה 

 מארי תלמוד מארי , מארי משנה אפרוחים, מקרא ביציםי כי מאר,מפני שהם מארי קבלה 20
 ).אור יקר(בוה מעל גבוה  ולכך הם ממשיכים ג, ובנים לעילא מכולהו בסוד האצילות,קבלה בנים

 ). אור יקר ( ממטה למעלה,מפני שכל צורכי השכינה הם מהתחתונים 21
 אמנם , הן אמת שבזכותם הם. ואינם ביד התחתונים,למטה התיקוני הזכר הם ממעל 22

שלמלכות ' ג ופי"ה" לאשתכח בה בכלה' ומאן מתקן כו" וזהו שאמר ,צריכים להמשך ממעלה למטה
 היא פנימית , והשני. פנימית ואין אחיזה בה מרוב דקותה והיא הנקראת כלה,' הא,'וכושונות ' בחי

ואל הסוד הזה  , שהיא שומרת אל הנקודה הפנימית כזו ,אבל לא כקודמת ונקראת מטרוניתא
 ).אור יקר(" לאשתכחא בה בכלה"אמר 
 ).אור יקר(ת בסוד היסוד "כי ממש בנקודה זו היא כניסת הת 23
 ולכך בכל דבריו כשהזכיר ישראל עם המלכות ,ר אברי האשה אל בעלההוא כמשל שא 24
ת " ולגבי מלכות ות, אלא המלך לבדו, דלגבי פנימיות זה אין יחס ליכנס שם,ת נקט מטרוניתא"והת

 ).אור יקר(לבדם נקט כלה ומטרוניתא 
 יוצא  כאומרו ונהר, דהיינו סוד הבינה נקשרת בחכמה, נהרא,' הא:כינוים' יחס הבינה ד 25
 :'בחי' שיורה ב,  לזה אמר עמיקא קדישא, אל הבינה בעצמה'הנהר היא הבחי' אמנם בחי, מעדן

 בעומקא ,והיינו אמרו עמיקא, ק הנהר בחכמה ושם מתקדש מתתקן מעצם הקדשמ עו,'הא
דכל נהרין דהיינו שהבינה בתוכיותה בסוד ', הג. אחד באחדות כמעט הקדש והנהר נעשה ,אקדיש

ונמצא כמו שהי אנקראת נהר שפירושו יוצא , תקבל הספירות מחכמה' ושה כדפיעומקה וקיד
ן "הספירות בבינה יוצאים מחכמה קראם נהרי' כך הם נהרות יוצאים מעדן ולזה אל בחי, מעדן

 ).אור יקר(כ האצילם אל מקומם ותקרא הבינה אליהם אימא עלאה "ואח" דכל נהרין"ש "וז
 דהיינו בסוד ,תקנו'  ופי,אומרו ויעש אלהים את הרקיעלמלכא כ לבתר שהבינה אתתקנת 26

 ואעטרת ליה בסוד הנהרות ,האחת דקאמר' ה דהיינו הבחי,אימא עילאה שמתקן הולדות בבטנ
 ).אור יקר(אתיא לאתדכאה ' הב'  דהיינו הבחי,יוצאים מעדן כדקאמרן



לשבועותזהר   

4 

 ואת אותם מלכהבאה לטהר את ה
  . שנמצאים עמה

úééúà äéì27äàëãì 28 àúéðåøèîì äì 
éçëúùîã ïåðéàìå äáâ   

 בא , למלך שהיה לו בן יחיד)משל(
 מה , העליונהמלכהג אותו עם הולזו

עשתה אמו כל אותו הלילה נכנסה 
לבית גנזיה הוציאה עטרה עליונה עם 

  שבעים

àëìîì29éàãéçé øá äéì äåäã 30 àúà 
àâåæì31àúéðåøèîá äéì 32 éàî äàìò 

äéîà úãáò33àéìéì àåää ìë 34 úìàò 
àäæéðâ éáì35ìò àøèò ú÷éôà ïéòáùá äà  

  òø"î  
 הרי בארנו ,זו להקריב שתי הלחם

 עליונה ,שתי הלחם שתי שכינות
 והתחברו כאחד לגביהם שתי .ותחתונה

 בשבת שהוא מזון של אחד .הלחם
 ועל זה כתוב ,שנים של מעלה ומטה

 ,לאחד לאחד ודאי , העומרשני
 אל אותו שנקרא ,יחד במקום אחדילהת
א יורש ל קול יעקב שהוו ומיהו הק.אחד

 ומשום . שני לחמים כאחד,מעלה ומטה
ששבת הוא סוד של מעלה ומטה והכל 

  .שני לחמים) ורבנק (הוא שבת

 àðîé÷åà àä íçìä éúù àáø÷ì àã
íçìä éúù36 àúúå àìéò éúðéëù éúøú 

 éîäð ïéøú ïåäéáâì àãçë ïøáçúàå
 ìòå àúúå àìéòã ïéøú ãçã àðåæî úáùá

 áéúë àã)& ( ãçàì ãçàì øîòä éðù éàãå
 éø÷àã àåääì ãç øúàá àãçééúàì

ãçà37 åäéà ïàîå )& ( á÷òé ìå÷ ìå÷ä
 àãçë éîäð ïéøú àúúå àìéò úéøé åäéàã

úáùã ïéâáå38 àúúå àìéòã àæø åäéà 
úáù åäéà àìëå39) åáéø÷úà ( éîäð ïéøú

ò"ë  
מצוה אחר זו להסדיר לחם ולבונה 

 שכתוב ועשיתם ביום ,מרולהקריב ע
 .להותמים לעכבש  העומר הניפכם את

 וכך ,וכן בשבועות להקריב שתי הלחם
הקריב קרבן של לבכל הימים הטובים 

 אלא ודאי בכל יום של ,מוספים

 äðåáìå íçì øéãñäì àã øúá àãå÷ô
 áéúëã øîåò áéø÷äì)& ( íåéá íúéùòå

 ïëå äìåòì íéîú ùáë øîåòä úà íëôéðä
 ìëá éëäå íçìä éúù áéø÷äì úåòåáùá
 àìà ïéôñåîã ïáø÷ áéø÷äì ïéáè ïéîåé

                                                                                                                                            
 ).ו"רח( תי עליהם מים טהוריםקבסוד אותו חצי חסד שהוא המקוה מים טהורים וזר 27
היינו סוד הטבילה אל הכלה שאחר ימי ספירתה צריכה טבילה וטבילה זו בליל שבועות  28

 ).אור יקר(ובכללה הם נטהרים בטהרתה 
 ).אור יקר(חכמה  29
בנים ' ו' אל הספירות הא' בחי' שהם ב" יחידאי"ד "ו שבמילוי יו"שהולידו והאצילות בסוד ד 30

ואז המלכות , ק שהם אבריו והיינו בר יחידאי" הוא כולל ות"הייחוד אלא הת' ובת ואין זה בחי
 ).אור יקר(אינה בת אלא כלה והחכמה חמיו וכן אימא עילאה חמות 

היינו סוד מקראי קדש ודאי " אתא לאזדווגא"ולהכי קאמר , אין זווג אלא מצד החכמה 31
 ).אור יקר(קר ואור הב דבהתקדש היום אמנם אינו מזווג ע" ואתא"מזומנים מהקדש חכמה 

ת " ובכלה הוא המצא הת,'מטרוניתא הוא הזווג לבד כדפי'  ובחי,'בחי' היינו שיש למלכות ב 32
 ).אור יקר( ולהכי אעיל בכלה נקט לאשתכח ,שם

 ).אור יקר(בינה  33
 ).אור יקר(שהוא קודם אל הזווג  34
 ).אור יקר(ת בחכמה שמשם מעטירו רהיינו פנימיותה הנקש 35
 כי , הנה הם באו מן החיטים,חג השבועות שהם להמשיך את החסדיםשתי הלחם אשר ב 36

 כי הם , והם שתי לחם, ולכן הם שני עשרונים.ב אותיות החסדים"ב שהם הכ" כ'חטה הוא גימ
 , כי בשבועות נשלמים שניהם בהמוחין דגדלות,ן להמשיך ולהשלים החסדים בשניהם"כנגד הזו

 ,כ" כי הם באים לתקן את הגבורות ג,ם נאפות חמץ ולכן ה.כ"ז הגבורות ג"ומתמתקים אז עי
 ).א"א פ ע" חה"דע ('א והן להנוק"ולתיקון שניהם שהוא הן לז

 ).יהל אור (א"ל לעד"ר 37
38

  úåòåáùã)øåà ìäé.(  
 ).יהל אור () וכלא איהו שבועות-גליון (בין שכינה עילאה בין תתאה נקרא שבת כידוע  39
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 ,מועדים צריך להקריב את הקרבן שלו
צריך להקריב עליו תוספת שיש לו כמו 

 ומתנה שמוסיף חתן ,בהותוספת כת
 ושבת המלכה שהיא כלה ,לכלה

ה  ובכל ימים טובים צריכ,בשבתות
 ,תוספת שהם מוספים של קרבנות

  .ומתנות שהן מתנות כהנה

 àáø÷ì êéøö àééãòåîã àîåé ìëá éàãå
÷ úôñåú äéìò àáø÷ì êéøö äéìéã àðáø

úôñåú ïåâë äéì úéàã40 àúáåúë 
äìëì ïúç óéñåàã àúðúîå41 úáùå 

 ïéîåé ìëáå úåúáùá äìë éäéàã àúëìî
 ïéôñåî ïåðéàã úôñåú äëéøö ïéáè

äðåäë úåðúî ïåðéàã àúðúîå ïéðáø÷ã  
 שנתנו ,ובשבועות שהוא מתן תורה

 ,שני לוחות התורה מהצד של עץ החיים
 שהן ,יך להקריב להם שתי הלחםצר
ו "ששני ימים של שבועות הם י(ה "ה

צריך להקריב להם שתי הלחם מאותן 
 שזהו לחם של התורה שנאמר בו ,)ה"ה

 המוציא , מן'ה'  ה,לכו לחמו בלחמי
 שהוא ,וזהו מאכל אדם, לחם מן הארץ

   .א"ו ה"א וא"ד ה"יו

 äøåú ïúî åäéàã úåòåáùáå
ã ïéçåì ïéøú åáéäééúàã àøèñî àúééøåà

 éúù åäééáâì àáø÷ì êéøö ééçã àðìéàã
ä ïåðéàã íçìä"ä42)  úåòåáùã ïéîåé ïéøúã

é ïåðéà" íçìä éúù åäééáâì àáø÷ì êéøö å
ä ïåðéàî"ä(43 åäéà àäã44 àîäð 
àúééøåàã45 äéá øîúàã )& ( åîçì åëì

éîçìá46ä  'ä'õøàä ïî íçì àéöåîä ïî 47 
íãà ìëàî åäéà éàäå48åé åäéàã "ä ã"à 

àå"ä å" à  
אדם כי יקריב  ,זאת התורה אדם

מר שעורים מאכל ו ע,'מכם קרבן לה
 שמהם צריך ,דשובהמות שהן חיות הק

ם י זהו שכתוב מן הבהמה איל,להקריב
 באלו הפשטים מן ,מנגחים במשנה

זק ופרים מנגחים במשנה בח ,בקרה
 הקרבן , ומן הצאן שאר העם,יתר

ואתן   ועליהם נאמר,שלהם תפלות

 íãà äøåúä úàæ)á à àø÷éå ( éë íãà
ééì ïáø÷ íëî áéø÷é ' ìëàî ïéøåòù øîåò

ùã÷ä úåéç ïåðéàã ïøéòá49 êéøö ïåäðîã 
ää àáø÷ì" ã)& (ìà äîäáä ïî íé

íéçâðî50 ïî ïéèùô ïéìàá ïéúéðúîá 
 àô÷åúá ïéúéðúîá íéçâðî íéøô ø÷áä

                                                                                                                                            
40" úôñåú ïåâë äéì úéàã úôñåú äéìò "îá ÷çîð"î ,à åîå÷îáå àúé" äáåúë úôñåúã àðååâë äéì

äðúîå"  
 .'א כמו המוסיף לכלה מתנות וכוהו' ט ב" כי יו, של גלויותשניט " ביוהח להרבות בשמיש 41

ימים של שבועות הם רומזים ' ועוד מבואר כי ב, הוא כתוספת ומתנה לכלה' ט ב"הנה מבואר כי יו
 כי , צריך להרבות עוז וחדוה במקומה,ט זה ניתן לשמח את הכלה" ומאחר כי יו,ו"אותיות י' לב

לאשר חטא על נפש דוד ומחלל  וכמה מהעונש יגיע ,היא אומרת לישראל בניה סמכוני באשישות
 וגורם ,הימים'  הוא גורם הסתלקות ופירוד בין ב, כי כאשר חטא בכלה הנעימה,'ט ב"כבוד יו

ש בזהר שקודש עילאה מזמין למדות " כמ,העדרה לאותם המזומנים למעלה הנקראים קריאי מועד
מגיע איזה פגם מן  וכאשר ,עליונות וכן מלכות מזמנת לכל חילהא שהם בכל העולמות התחתונים

 ).מ"מ( כי מדה זו כפי המעשה של התחתונים כן מתראה בה ' וכוהתחתונים אז מגיע להם העדר
42

 ä ïåðéàã"ä –øåà ìäéá ÷çîð   
43 øâñåîä úà ñøåâ øåà ìäé. 

44
 åäéà àäã –ïåðéàã àúéà åîå÷îáå øåà ìäéá ç÷îð .  

 ).יהל אור(ו "ואדם הוא דלגאו שמא מפרש כמש 45
 ).יהל אור(ש למטה בלחמי והיינו שתי הלחם "לחמי וז' ב 46
 ).יהל אור(דהארץ מלכות ' דהמוציא בינה ה' ל ה"ר 47
' ו מן השם ועם ב"ת שנקרא שניהם אדם ובהן ניתנה אילנא דחיי והן י"תדהוא חכמה ו 48

 ).יהל אור(הלחם נשלם השם 
ט הן החיות "דשכינה ובמט' ט מסט"ש לקמן שש שעורים שית סדרי משנה שהן במט"ל כמ"ר 49

 ).יהל אור(
 ).יהל אור(ו " כמשבתורה שבעל פה 50
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שבעלי ,  אדם אתם,י צאן מרעיתיצאנ
קבלה ובעלי מדות הם מצד של עץ 

 שאר העם מהצד של עץ טוב .החיים
 מן הבהמה לכן ו,רי אסור והת,ורע

  מאכל

 ïåäìã àðáø÷ àîò øàù ïàöä ïîå øéúé
 øîúà åäééìòå ïéúåìö)& ( ïàö éðàö ïúàå

 éøàîå äìá÷ éøàîã íúà íãà éúéòøî
 øàù àééçã àðìéàã øèñî ïåðéà úåãî
 øåñà òøå áåèã àðìéàã àøèñî àîò

äáä ïî àã ïéâáå øúäåìëàî äî  
  çöò "á  
  øäæ  

 ועטרה אותו ,אבנים יקרות סביבה
הוציאה כלי מילת והלבישה אותו 

  קנה אותו בתקוני מלכיםיות

ø÷é éðáà51úøèòàå àäðøçñ 52 äéì 
ïéùåáì ú÷éôà53úìéîã 5455 äéì úùéáìàå 

äéì úð÷úàå56 ïéëìîã éðå÷úá  
אחר כך נכנסה לבית הכלה ראתה 

 שמתקנות את העטרה נערותיהאת 
 לתקן ,ה ואת לבושיה ואת תכשיטיהשל

 הרי התקנתי בית ,אותה אמרה להן

äìë éáì úìàò øúáì57 úàîç 
àäúîéìåò58àäøèò éð÷úî à÷ã 59 
àäùåáìå60àäèéùëúå 61 äì àð÷úì 

äìéáè éá úðé÷úà àä ïåì äøîà62 øúà 

                                                 
'  עולים שבעים והם מצד החכמה ישרשים אל המדות שבבינה והם כלולות מעשר' הם ז 51

ד ודאי והעטרה היא נקודה אמצעית שסוד האבנים "הנקראת אבן יקרה ולכך הם אבני יקר יו
 אותיות הם נקרא אבי יקר' סוד המוחין עם המלבושים שהם ע). אור יקר(בחינות הספירות 

 ).ו"רח(
ת מלמעלה נעשה לו המלכו' בסוד אשת חיל עטרת בעלה והיא בחיזאת היא העטרה ה' בחי 52

 ).אור יקר(אבני יקר ' עטרה לראשו ונודע שהיא בת שבע לכך היא נקודה אמצעית לע
 ).מ"מ(א "הם המקיפים דז' פי 53

54
  åëìîã)ø÷éø åà9.  

ת ותיקוניו הם "הת' שמים נעשו שפי' היינו תיקונים דקאמר לעיל והיינו סוד בדבר ה 55
 ממעלה למטה באור מצד כאומרו ויקרא אלהים לרקיע שמים דהיינו היותו מתלבש בספירותיו

למלכות ' בחי' וענין המלכות היינו מדת המלכות לזה נאמר שהם ב, הבינה והיינו לבושין דמלכו
מצד הבינה והיא לבושין ובלילה הוא מקבל השרשים ' מצד החכמה והיא עטרה הב' הפנימית הא

כר הנעלמים האלו שהם למדת לילה אמנם ביום הוא נכנס להתייחד פנימה לקדש בסוד שרשי הז
שהבינה מוציאה שרשים אלו למטה אמנם השרשים העליונים אחר זווגם הם " אפיקת ליה"והיינו 

 ).אור יקר(נכנסים אלהים אינם מוציאים אותם לחוץ 
' ם המלבושים הבהתכשיטין ש' בנקבה הא] 19הערה [שפירשנו לעיל ' בחי' ענינים והם ג' ב 56
 ).אור יקר (תיקונין והיינו ואתקנת ליה בתיקנוי מלכין והם מהכתר' ת והיינו העטרה והגעטרו
עאלת "מיני האורות ותכשיטין הנזכר ' והאירם בג ק"א עילאה בוואחר שנתפשטה סוד אימ 57

 ,אלא מאימא'  והענין שהשגחת הלילה וקדושיה אינה מחכמה כדפי,תתפשט אל המלכות" לבי כלה
 ,ת למעלה" ולזה תתפשט בהתחלת הלילה בת,ית נקבה ראויה אל מדת הלילהמפני שהיא שמאל

 , ובחצות לילה,ת" בתחלת הלילה בתיקוני הת,'ת וכו"שכן דבקוה בתחלת הלילה בינה עם הת
אור  (והתחילה להשגיח בה" עאלת לבי כלה"לילה שרוח צפונית מנשבת בכנור דוד דהיינו מהצפון 

  ).יקר
הם הצדיקים בסוד נשמתם המנדדים שינה " חמאת עולימתהא"ש "עמה בתיקוניה וז 58

] 19הערה [ל "כנ' בחי' מעיניהם לקשטה בתורה וסודותיה ומה גם אם הוא ממש בתיקוניה והם ג
ל והם עטרהא מחכמה לבושהא "כנ' והם עטרהא מחכמה לבושהא מבינה תכשיטהא מהכתר בחי

 )אור יקר(כתר כדלעיל אלא שהם מהתחתונים מבינה תכשיטהא מה
 ).מ"מ(המוחין דמלכות  59
 ). מ"מ(מקיפים דידה  60
 ).מ"מ(ל "ד קישוטין הנ"כ 61
 בסוד נקודה אמצעי מלכות 'וכום באותיותיו ממש "מי' ם ופי"הנה סוד המקוה הוא סוד מי 62

סטרין סחור ' ודממטה למעלה והיינו נקודה אמצעית ' ממעלה למטה וי' הנקשרת עם החכמה י
ם זאת שהיא מהבינה "סחור לה שהם מזרח ומערב צפון ודרום וסודם ם דהיינו מהבינה סוד מ
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 מקום שמים נובעים וכל ,טבילה
 ,הריחות והבשמים סביב אותם המים

 מלכהלטהר את כלתי שתבא כלתי ה
 ויטהרו באותו מקום ,נערותיהשל בני ו

שהתקנתי באותו בית הטבילה של 
 אחר כך תקנו .המים הנובעים שעמי

 הלבישו אותה את אותה בתכשיטיה
 .לבושיה עטרו אותה בעטרה שלה

 ,מלכה עם הזדווגלמחר כשיבא בני לה
יתקן היכל לכלם וימצא את מדורו 

  .עמכם כאחד

ïéòáð ïééîã63åáå ïéçéø ìëå ïéîñ64 
éðøçåñ65ïééî ïåðéà 66éúìëì äàëãì 6768 

úéìé àäúîéìåòå éøáã àúéðåøèî éúìë 
ïåëãúéå69úðé÷úàã øúà àåääá 70 àåääá 

 åðé÷ú øúáì éîòã ïéòáð ïééîã äìéáè éá
àäèéùëúá äì71 àäùåáì äì åùéáìà 

 éøá éúéé ãë øúáì àäøèòá äì åøèòà
àìëéä ïé÷úé àúéðåøèîá àâååãæàì72 

åãî çëúùéå åäìëìàãçë åëá äéø  

 והחברים מלכהכך המלך הקדוש וה
 והאם העליונה שמתקנת , זהגמאודכ

àùéã÷ àëìî êë73 àúéðåøèîå 
áçå äàìò àîéàå éàðååâ éàäë àééø

                                                                                                                                            
מן  ת"ד הצפון תצדאמרן שהם חסד מצד הדרום גבורה מסטרין ' הוא סוד היותה היא מרובעת לד

 ).אור יקר(סאה ' מלכות מן המערה והם סוד מ, המזרח
 , מתפתחין מן הדרוםקהיכלין עילאין מאור מתו'  מב ישראלעת שמוסודה הוא בסוד פרש 63

 ובסוד פרשת ושמתם חמשים , מאור מזהיר מן הצפון,ב היכלין" ע,ובסוד פרשת והיה אם שמוע
ב היכלין דזיוא רבאת מתפתחין "היכלין דנהורא סגיא מתפתחין מן המזרח ובסוד פרשת ויאמר ע

 יחודים קריאת שמע ביום וקריאת שמע ' שיש באמן המערב והיינו סוד מקוה וכשנדקדק נמצ
 ).אור יקר( הם בסוד הבינה הם מים חיים , יחודא דליליא מי מקוה ייחודא דיומא,בלילה
הנביע והמקור הוא מסוד נקודה אמצעית שהיא נובעת והריחין הם סוד תיקוני הארבעים  64

יסודות שהם סוד היותה ' בחינות מבשים מהבינה דהיינו מד' סאה והם ריחין ובוסמין מורכבים מב
 .)אור יקר(ם מרובעת "מ

" בוסמין ". מוחא דתמן ריחא,מצד החכמה" ריחין ".ונפיק נהר דנגיד , הבינהדצמים חיים מ 65
 ).אור יקר( וכתיב ראשי בשמים ,לכל האצילות שדהיינו הכתר רא, מצד הכתר דכתיב בשמים ראש

' וכו עשרה הם בשלש שלש לכל רוח שהם'  ועתה נבאר כי סוד ט'וכסטרין אל המים ו' ד 66
י "ה לשמאל כת"אמצעיות והם סוד חכמה חס נצח לימין בג' שמאליות וג' ימינות וג' וסוד ג

 .)אור יקר(לאמצע 
ה "בחינות שבמלכות היינו כל' הנשמות נכללות במלכות וטובלות במים הנזכרים וב 67

 ).ראור יק(מטרוניתא ' כלה מ' י' בחי' ומטרוניתא שכן במים ב
68

 åäìëì (ø÷é øåà.(  
 ).אור יקר(אידכון מאחיזת הדינים והיונקים ממנו היינו סוד הארת הבינה  69
שעם היות שבכל יום היא טובלת למטה השתא " בההוא טביל"פנימה אל הבינה " דאתקינת" 70

והבינה מתקנת זה מחדש למלכות " קאל דמיין דעמייבההוא טב"היא טובלת למעלה וזהו שאמר 
 ).אור יקר( דקדק לעיל הנה" לבתר תקינו לה"' כדפי

תם תקנתם מרעצמה בקישוטים ולבושים שתקנתם וג תלבישוה ותקשטוה היא ברמכלו 71
שתתלבש ' וכן ראוי שאם הם מלבישים מיד והיא מתקשטת מעט מעט יש כמה דוחקים הא' כדפי

ותפשטו  רשתתקשט ותחזו' הב' מעט מעט ועיקר הכלה שיביאו לה הכל יחד ויקשטוה בבת א
ם הש' בחי' בית הטבילה ותחזור ותלבש לזה אין ראוי אלא יתקינו הקישוטים וכל מיני גבעצמה ל

 ).אור יקר(תכשיטהא לבושא עטרהא 
' הוא סוד המלכות בבחינותיה המתפשטות כדכתיב ושוליו מלאים את ההיכל והיינו בחי 72

טרוניתא והר יורדות כענין קדושות עשר שבארץ ישרלא וכלה הוא סוד קדש קדשים והכיל הוא מ
על ידי " יתקן היכלא לכולהו"הבית וירושלים וארץ ישראל הכל סוד בחינות בה ודאי והיינו 

מחכמה " קדישא"ת "ת" כך מלכא", התפשטות הארת הבזווג בענין שיהיו הם בני ההיכל
 ).אור יקר(מלכות " מטרוניתא"

וניתא אלא בכנפיה שאינם ממש במטר" כחדא כהאי גוונא"נשמותם של מתקנים " חברייא" 73
כ אורה הופפת עליהם אמנם חכמה לא הזכירה ממש אלא "ג" ואימא עלאה"' דהיינו היכל כדפי

 ).אור יקר( "'אשתכח דמלכא וכו"' והיינו שחזר ופי" קדישא"באומרו ' ברמז כדפי
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 מלכהאת הכל נמצא שהמלך העליון וה
והחברים מדורם כאחד ואין נפרדים 

מי יגור באהלך '  זהו שכתוב ה,לעולמים
 מיהו פעל ,הולך תמים ופעל צדק' וגו

 מלכה אלא אלו שמתקנים את ה,צדק
 ,ובעטרה שלהעם תכשיטיה בלבושיה 

אמר רבי . וכל אחד נקרא פועל צדק
 אלמלא לא זכיתי בעולם אלא ,חייא
 אשרי .ע את הדברים הללו די ליולשמ

 עוסקים בתורהחלקם של אותם ש
 ,ויודעים את דרכי המלך הקדוש

כי בי   עליהם כתוב,שרצונם בתורה
 וכתוב אחלצהו ,חשק ואפלטהו

  .ואכבדהו

àëìîã çëúùà àìë úð÷úîã74 äàìò 
 àìå àãçë ïåäéøåãî àééøáçå àúéðåøèîå

ää ïéîìòì ïéùøôúî" ã)& (éé ' øåâé éî
åâå êìäàá ' ïàî ÷ãö ìòåôå íéîú êìåä

àìà ÷ãö ìòåô àåä75 éð÷úîã ïåðéà ïéìà 
àäùåáìá àääèéëùúá àúéðåøèîì76 

÷ãö ìòåô ãç ìëå àäøèòá77ø÷à  é78à" ø
 àìà àîìòá àðéëæ àì àìîìà àééç
 ïåä÷ìåç äàëæ ééã ïéìà ïéìî òîùîì

àúééøåàá éìãúùîã ïåðéàã79 ïéòãéå 
 ïåäìã àúåòøã àùéã÷ àëìîã éåçøåà

 áéúë åäééìò àúééøåàá)& ( ÷ùç éá éë
 áéúëå åäèìôàå)& (åäãáëàå åäöìçà  

  

                                                                                                                                            
 ומה שנמצא ,תאלא שאחר כך היא מסתלק" דמתקנא כולא "םהיהנה לפי שעה גם הבינה על 74
 ועל ידי ,הכוונה מתקן ומקשט המלכות הנקראת צדק" פועל צדק' אשתכח דמלכא וכו" קיים

 ).אור יקר(פעולתם נקרא צדקה מקושטת 
75

 îá ÷çîð"î.  
76

 îá ÷çîð"î  
לבדו כענין עץ שתול על פלגי ' קשיא ליה דהוה ליה למימר ופועלי צדקה לזה אמר שכל א 77

אלו ' ר כי גמים וכן חכמות בחוץ תרונה וכיוצא רבים במקרא אמנם כשנדקדק הענין נאמ
ראשונות הם תיקוני ביצים ' לעיל שהם מג' הקישוטים שהם תכשיטהא לבושהא עטרהא כדפי

שתיקן ופעל את קומת המלכות ). אור יקר(מארי מקרא אפרוחים מארי משנה בנים מארי קבלה 
במעשיהם הטובים ' וכו הצדיקים אשר דיוקנא שלהם חקוק במלבושי השכינה ).ו"רח (שנקרא צדק

אז מעלים במעשים טובים ובתורתם את כל הכלים דמלכות ,  מי שלומד מחצות לילה ואילךובפרט
ע וכאשר הם מעוררים במעשיהם אז "ע כי עשרה כלים שלה יש בכל עולם בי"עולמות בי' מכל ג

הכלים מאירים ומבריקים כברק דנציץ לעיינין ועולים לאצילות ואז גם הספירה הנשארת באצילות 
קים ונעשה מהם קומה שלימה מעשר ספירות ואז הדיוקן של הצדיקים שהם חל' מתחלקת לט

ה מה יפו דודיך שהם הצדיקים שהם דודים "הפועלי צדק מאירים מאד בלבושים של השכינה וזש
לשכינה והם נעשים יפים מהאור הזורח בדיוקן שלהם החקוק בה גם הצדיקים מעוררים ליסודה 

י "ן השניים בציור ד"ו וההי"ן ציורם ד" הראשונים דשם בן"ן וההי"שם ב ן והוא"שבו נובע המ
ע "כלים שלה מה שהם מעלים מעולמות בי' ש מה יפו דודיך גם כי ל"י מהתעוררות וז"ונעשה דוד

חלקים מספירה השורשית הנשארת באצילות ' ופועלים בצדק לבנות אותה בסוד פרצוף עם הט
ה והוא אומר לה כי כל "ל ע"ט' ך שהוא גימ" דדי'חלקיה גימ' ל ועם ט"כנז' וכלים העולים הם ל

 ).מ"מ(היופי נאה לך להיותך אחות כלה 
78  
" וידעי אורחוי דמלכא קדישא"א גמרא גמור זמורתא תהא אלא ול" דמשתדלי באורייתא" 79

ורעותא דילהון "ש "כדי שיהיו יודעים סוד התורה ולא יספיק בזה אלא שיכוונו בעשיית המצות וז
תור השהיא  ההיינו" אשגבהו כי ידע שמי" והם בחשקם מכוונים אל הקושטים תדיר "באורייתא

" ואראהו בישעותי"ת "ה וידע הוא כמו והאדם ידע ירצה מיחד שמי ושכינתי בת"שמותיו של הקב
 ).אור יקר(' היחוד שיש לו בה חלק בראש כדפי
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  א"א ח ע"חזהר 

 בתורה ועוסק יושב היה שמעון רבי
 .בבעלה מתחברת הכלהבו ש בלילה

 היכל יבנ החברים אותם כל ,ששנינו
 שהכלה לילה באותו הצטרכו ,הכלה

 עם החופה בתוך ליום אחר להיות עתידה
 ,הלילה אותו כל עמה להיות בעלה
 תקנתמ שהיא בתקוניה עמה חוולשמ

 ,לנביאים מתורה ,בתורה קועסל
 ,הפסוקים ובדרשות ,לכתובים ומנביאים
 תקוניה הם שאלו בגלל ,החכמה ובסודות

 תונסנכ ונערותיה והיא ,ותכשיטיה
 ,]של הלומדים [ראשיהם על תוועומד

 כל בהם הַחֵמוְש ,על ידיהם תותקנמו
  .הלילה אותו

80 éòìå áéúé äåä ïåòîù éáø
 úøáçúà äìëã àéìéìá àúééøåàá

äìòáá81 éðáã àééøáç ïåðéà ìë ïðéðúã 
 àéìéì àéääá åëéøèöà äìëã àìëéä

àøçà àîåéì éåäîì úðîãæà äìëã82 åâ 
äôåç83äîò éåäîì äìòáá  àåää ìë 

 éäéàã äðå÷úá äîò éãçîìå àéìéì
éòìîì úð÷úúà84 äøåúî àúééøåàá 

å íéáåúëì íéàéáðîå íéàéáðìáúåùøã85 
àúîëçã éæøáå éàø÷ã86 ïéìàã ïéâá 

àäèéùëúå äìéã ïéðå÷éú ïåðéà87 éäéàå 
ìò àäúîìåòåà ïåäéùéø ìò úîéé÷å ú

 àåää ìë åäá úãçå åäá úð÷úúàå
àéìéì 

 יחד אלאה  לחופנכנסת לא ולמחרת
 וכיון . החופהבני נקראים ואלה ,תםיא

 שואל הוא ברוך הקדוש , לחופהשנכנסת
 אותם ומעטר ,אותם ומברך עליהם
 רבי והיה. חלקם אשרי .הכלה בעטרת
 ,התורה ברנת מרננים החברים וכל שמעון

 ואחד אחד כל תורה דברי ומחדשים
 היו החברים שאר וכל שמעון ורבי ,מהם

 אשרי ,יַנַב ,שמעון רבי להם אמר .שמחים
 הכלה תכנס לא שמחר בגלל ,חלקכם

 שכולם בגלל ,אתכם יחד אלאלחופה 
 ושמחים הזה בלילה תקוניה שמתקנים

 בספר וכתובים רשומים יהיו כולם ,בה
 מברכם הוא ברוך והקדוש ,הזכרונות

 àìà äôåçì úìàò àì àøçà àîåéìå
åäééãäá88úôåç éðá ïåø÷à ïéìàå à ïåéëå 

úôåçì úìàòãàá÷ "åäééìò ìéàù ä89 
ïåì êøáîå90 äìëã àäøèòá ïåì øèòîå 

 åäìëå ïåòîù éáø äåäå ïåä÷ìåç äàëæ
 ïùãçîå àúééøåàã äðøá ïéððøî àééøáç
 äåäå åäééðî ãçå ãç ìë àúééøåàã ïéìî
 øîà àééøáç øàù ìëå ïåòîù éáø éãç

åç äàëæ éðá ïåòîù éáø ïåì ïéâá ïåë÷ì
 àìà äôåçì äìë ìåòú àì øçîìã
 àäðå÷ú ïéð÷úîã åäìëã ïéâá åëééãäá
 ïåäé åäìë äá ïàãçå àéìéì éàäá

                                                 
 ).א"ד(שייך לקרות ליל התקדש חג השבועות  80
הערת (א "אמור דף צח ע). מ"מ(ן "כי בליל שבועות אין זווג לזו, מכינים אותה להזדווג למחר 81
 .שזה ליל שבועות, )הזוהר
  ).ב' ב סי"אור יקר ש(ביום השבועות  82
ה אל " והמלכות והיא נכנסת לפנים מנות"החופה הוא אור מתאצל מלמעלה להעתיר הת 83

ה ודרך בם עולה המלכות "ופתח החופה הם נו' ספירות מאירות עליהם וכו' מקומה הרמתה ואז ו
 ).אור יקר(' וכותלי החופה הם גדולה וגבורה וכו, י היסוד"ת ע"עליהם להתיחד עם הת

 ).ג"ז יח ע"א בתיקו"בהגר(ל לחדש "ר 84
 .)ו"דפ ( ובמדרשות85

שהם קישוטי הכלה ולזה צריך שימעט , א תורה שבעל פהאמור משמע שהעיקר הו' בפ 86
 ).אור יקר(ך וירבה בשאר כפי כח ידיעתו "בתנ

י "ד צרופי אדנ"ס הארות מבחוץ שהם כ"תכשיטין ה, ס איבריה המתתקנים" תיקונין ה87
 ).ז"רמ(

 ).אור יקר(עיקר תיקוניה וסוד התעוררותה במיין תתאין הוא על ידי נשמתם  88
ת שאיל עליהם משגיח בתיקון שתיקנו לה ובודק "ן לי בשביל בני והתהיא אומרת ת 89

 )אור יקר(במעשיהם ומריח בריח מעשיהם 
 ).אור יקר(היינו שפע להנות לעולם הבא  90
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 עולם של ועטרות ברכות בשבעים
  .העליון

ïéîéùø91àéðøëãã àøôñá ïéáéúëå 92 
á÷å"ïàëøá ïéòáùá ïåì êøáî ä93 

 àîìòã ïéøèòåäàìò  
 

                                                                                                                                            
 ).אור יקר(היינו מציאותם ונשמתם בדיוקן דק למעלה  91
 ). אור יקר(יסוד  92
ש שער הפונה קדים " בזה בספר הקדו'עי). אור יקר(שבעין מדצ הבינה , ספירות כלולות' מז 93

ברכות ועטרין דעלמא עילאה הרי ' אורות שבבינה הוא סוד ע' שם מבאר ששורש ע). ו"לש(מד ' פ
  ).ד"ש צ ע"הקדו(האורות אף בחכמה ' וישנו שורש לאלו ע. הוא בסוד בינה


