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 .ודברינו שם, בינו בבראשית ב יזדברי ר' עי 1
  : יחי ראובן לחיי עלמא ומותא תנינא לא ימות ויקבלון בנוהי אחסנתהון במנינהוןא "ת' עי 2

ייחי ראובן בעלמא הדין ולא יימות במיתותא דמייתין בה רשיעיא לעלמא דאתי ויהי י "ת' ועי
 :עולימוי מתמניין עם עולימיהון דאחוי בית ישראל

כתיב אחרי , רבי יצחק אמר. ואתוקדו בנורא,  שמיה כדקא יאותאתיחדוא "ג נז ע"זהר ח' עי 3
, אלא הכי תנינן, לא ידענא דהא וימותו, כיון דאמר אחרי מות שני בני אהרן, וכתיב וימותו, מות

 כך יןבג, מית הוא, דכל מאן דלא זכי לבנין, וחד דלא הוו להו בנין, ה"חד לפני יהו, תרי מיתות הוה
 רבי אבא. מות וימותואחרי 

 .היא מידת המלכות" זאת"א ש"ב ורטז ע"זהר ויחי רטו ע' עי 4
ה שכל "ראשית חכמה יראת יהו, )תהלים קיא י( רבי חייא פתח בראשית, ב"א ז ע"זהר ח' ע 5

האי קרא הכי מבעי ליה סוף חכמה יראת , ראשית חכמה, טוב לכל עושיהם תהלתו עומדת לעד
לאעלא לגו דרגא דחכמתא ) אלא איהי ראשית, א"נ(, ה סוף חכמה איהי"ובגין דיראת יה, ה"יהו

דאי לא ייעול בהאי תרעא , ה ודאי"זה השער ליהו, פתחו לי שערי צדק)  קיח יחםש(ד "הה, עלאה
ולסוף , ועביד ליה תרעין אלין על אלין, למלכא עלאה דאיהי עלאה וטמיר וגניז. לא ייעול לעלמין

אמר כל מאן , בכמה מנעולין בכמה פתחין בכמה היכלין אלין על אלין, כל תרעין עבד תרעא חד
 תרעא דא יהא קדמאה, באידבעי למיעל לג

 .בראישת מח יג' היינו החכמה עי 6
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אמאי , ואתי מסטרא דימינא, כיון דמיכאל כהנא רבא איהו,  תא חזי)א"ב רלא ע"ח(זהר ' עי 7

ומיכאל איהו , דהא לבושים לכהנא רבא איהו, האיש לבוש הבדים) דניאל יב ו(, כתיב בגבריאל
ואתלבש גבריאל , אלא מהכא דשמאלא אתכליל בימינא תדיר, ואתי מסטרא דימינא, כהנא

וכל שליחא דאתמנא בהאי , דהא גבריאל איהו אתמנא שליחא בהאי עלמא, תו. בלבושין אלין
כד סלקת לעילא , תאוהא אוקימנא ברזא דנשמ, אצטריך לאתלבשא בלבושין דהאי עלמא, עלמא

כלא איהו , וכן כד נחתת לתתא מלעילא, בגין למהוי תמן, אתלבשת בלבושא כגוונא דלעילא
והא , כל אינון שליחן דאתמנן בשליחותא בהאי עלמא, דאכגוונא , כגוונא דההוא אתר דאזלת תמן

 ותא. אוקימנא
חגי ב (פתח ואמר . לגלאהלא אצטריכנא ,  בוצינא קדישא באתריהדגלי, א"א ריז ע"זהר ח' עי 8

בכמה אתר , ה"השמים שמים ליהו) תהלים קטו טז(היינו דכתיב , ה"לי הכסף ולי הזהב נאם יהו) ח
ועשו ) שמות כח ד(וכתיב , בגדי קדש הם) ויקרא טז ד(דכתיב , אסתכלנא באלין מאני דקודשא

ועשית , ב בגדי קדש הםוכתי, קדושה אינון בכל אתר, אלא הכי תנינן. מאי קדושה הכא, שבגדי קד
לבושין , לבושין דיקר לעילא, כהן גדול לתתא, דתניא כהן גדול לעילא. כגוונא דלעילא, בגדי קדש

 ומה דלא אמר. דיקר לתתא
בד , אלין לבושין מיחדין לקדושה, ולבש הכהן מדו בד, תא חזי מה כתיב, ב"ג כו ע"זהר ח' עי 9

מאי , בגדי קדש הם ורחץ במים את בשרו ולבשם) דויקרא טז (וכתיב , מיחדא לקדושה, יחידאי
 ???דאיהי קדש קדשים, אלא רזא דמלה כדקאמר, טעמא דא קדש
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וישראל בעאן .  לאתזקא ושארי עלוי רוחא אחרא דלא אצטריךויכיל, א"ג פז ע"זהר ח' עי 10

 כתיב. לאתערא עלייהו רוחא קדישא למהוי קדישין לאשתכחא בשלמא בעלמא דין ובעלמא דאתי
ולבש הכהן מדו בד ומכנסי בד יהיו על בשרו ובאבנט בד יחגור אמאי אקרי בד יחידאי בגין דלא 

וכהנא אמאי . ועל דא לא כתיב מדו פשתים אלא בד יחידאה.  פשתים באחראיבעי לחברא להא
  אלא אלין. איהו בעי לאתחזאה בהאי

 ??????אולי לעיל
י "ל אעפ" ר-תדבק לא אתפרש ממש ואמר אתפרש וא, ב"צ לג ע"א על ספד"בהגר' עי 11

 ,א למעלה מהקרום" רק שאינו דבוק ממש כמו או,מ דבוק הוא בו" מ,א"ק לז"שנתפרש המסך בין ע
א "בפ(ש למעלה "ש בזהר הרבה פעמים וכמ" כמ,א נכללין בו ואינן נחשבין לפרצוף אחר"שלכן או

 וכן הוא בין ,בין קדש הקדשים וכנגד זה המסך הוא הפרכת במשכן בין הקדש ו,))ב"יג ע (ב"כא ע
 והוא המסך בין משכן לחצר אהל ,)ה וכן הוא"א ד"טז ע (ל"א לנוקבא קרום ושם עמידתה כנ"ז

 ומנורה ושלחן ומזבח הפנימי נגד ,11ר" בסוד ארון וכפורת וכרובים נגד ג,י"מועד ששם הוא נה
א מסך "ובין כ, א"ש במ"כמ , ומשכן כלל כולם מלכות,י" וכיור וכנו ומזבח החיצון נגד נה,ת"חג

 ,כ קרום של המוח כידוע" שבין הראש והגוף ג, קרום'ל א ובין כ, וכן באדם ראש בטן גויה,מפסיק
פ " והן ג,11י"ש בס" שהן שמים ואויר וארץ כמ, ונוקבא בבטן,א בגויה" וז,ר בראש באדם"ונכלל ג

 ,א קדוש יותר מחבירו" וכ,מסךא " שבין כ,)א"אמור צג ע (מ"ובר) א"בשלח נב ע (ש בזהר"קדוש כמ
 .'ש כאן בין הקדש ובין כו"כמ

 כתר 12
ג "ב קטו ע"ה ח"דע' עי(אימא עלאה מקננא בכרסייא בתלת ספירן עלאין : ב"ז כד ע"תיקו' עי 13

 ).'מ ב" עוד מול'ועי, ר כחד חשיבן"שמביא מזה מקור לזה שג
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ìàøùé ìù ïäéúåðåò ìò   
  
)æ æè:(  

éò 'ø 'ééçá :òå" áøä äìâ øùà ãåñä ã øàåáî àåäù úàæä äãîä êåúî åéøåúñî
ìæàæò úìî åá14 úåçëä ïë éë úåìéàå æò ïåùìî ìàéæò äáúëð åìéàë äìîäå ÷æç çë 

 áåúëù åäæå ìà íùá íéîåúç íéðåéìòä)é äì íéìäú (æøå åðîî ÷æçî éðò ìéöî" åäåùøã ì
)é ãð äáø úéùàøá (ëù êìî àø÷ð êë ÷æç àø÷ðù íùëå òøä øöé ìòå áåè øöé ìò ï

ò äîìù" åàø÷ ä)âé ã úìä÷ (æø øîàî úòãé øáëå ìéñëå ï÷æ êìî" ì)á"à æè á ( ïèù àåä
úåîä êàìî àåä òøä øöé àåä  

ìîä úåéúåà øôñîá øøåòúú íàå"éãàî úåéúåà øôñîë åðàöîú ê" úôåîä äæå í
ùîùä úçú øùà éç ìòá ìëá êìåî àåä éëâ  éë åîùá àåä òåãéå àåää ìâìâä ùôð àåäå

îù íúåç éî ìëì úåîä íñ àåä éë úåøøåòúä åîùá ùéå íéëàìîä øàù úåîùë ìà å
 éôì úåéîñ ïåùì ììåë àåäù ãåòå íãà ìù åìàîùì ãîåò àåäù ãåòå åðîî øäæð åðéàù

 áéúëå ãçåù ìá÷î àåäù)èé æè íéøáã ( äæá øåàá åáéçøä úîàä éîëçå øåòé ãçùä éë
 íùøãîá åøîàù äîî)é äñ äáø úéùàøá (òùä àùðå ùéà úåðåò íúåðåò ìë úà åéìò øé

 øîàðù íú)æë äë úéùàøá (íú ùéà á÷òéå  
ø é÷øô ìù ùøãîäå ' àåä äðäå åîùá åäøéëæä íù éë äæ ìëì øåîâ øåàá øæòéìà

 ïåùì úììåë ìæàæò úìî ãåò ïëå éúøëæäù åîëå ìæàæò úìî êåúî øàåáî ùøåôî ÷æç çë
éòùì úìî ãò ïåùàøä ìæàæò úìîî àöîúå ìæà æòì íéø" äæîå àéää äìîä øçà íé÷åñô â

æ íäøáà éáø íëçä áúë" àéäù äìîä ãåñ ïéáäì úìåëé íàå åðåùì äæå ïéðòä æîøá ì
 ãåñä úö÷ êì äìâà éðàå àø÷îá íéøáç åì ùé éë åîù ãåñå åãåñ òãú ìæàæò úìî øçà

åðåùì ïàë ãò åðòãú ùìùå íéùìù ïá êúåéäá æîøá  
øéòùä äæ ìëî åðì äìâúé äúòîå åöøà äîå åîù äîå çìúùî àåä éîì çìúùîä 

 úåîçìîä ìëå øáãîä øù àåä éë ïáøçäå ïåîîùä úåîå÷î íä éë åúìùîî úåîå÷î ìëå
 íéîòá áøç éôìåù ìëå åçë úåìéöàî åâøúùé ïãáàå âøäå áøç úëî ìëå úåîåäîäå
 å÷ìçá úåîäáäî íéøéòùäå íéæòä éë äæä øéòùä ìá÷îä àåäå åðîî çë åëùîé

îåàäîå øîàðù øéòù àø÷ðù åùò ìù åòøæ úå)àé æë úéùàøá ( íâ øéòù ùéà éçà åùò ïä
 øîàðù øéòù úàø÷ð åúîåà)çé ãë øáãîá ( íéãùä å÷ìçá ïëå åéáéåà øéòù äùøé äéäå

 øîàðù íéøéòù íéàø÷ðä íé÷éæîäå íéðéèùîä)àë âé äéòùé ( åøîàå íù åã÷øé íéøéòùå
 ùøãîá)øã é÷øô"æð à (á÷äù"å åìéôä ä ìù åéôðëá æçåà äéäå íéîùä ïî åìù úëì

àå èéìô ìàëéî àø÷ð êëìå àåä êåøá ùåã÷ä åèìôå åîò åãéøåäì ìàëéî" ïî äèîì ë
úåøéôñä15úåøéôñä ïéá ú÷ñôî äöéçî àåäå àåä ã  íùì åðáø÷ äìòé êéàå úåðáø÷ä ïéáå

 àìù øîà êëìå åðáø÷ ìò áëòî ïéèùäì ãîåò êøãá ìçù òöîàá àåä éøäå ãçåéîä
ä ïéá ÷éñôé àìù øîåìë âøè÷é ' éîë åæ äçéáæ åì ïúð øùàë éë åðáø÷ ïéáå ãçåéîä

 éìá ãçåéîä íùì äìåìñ êøã åðáø÷ äìòé æà åðëùðé àìù éãë áìëì äñåøô êéìùîù
                                            

היך ,  תוקפא דסטרא אחראואי תימא אי הכי דההוא מדברא איהו, א"ב קנז ע"זהר ח' עי 14
 לשדרא וןהוה ל, פקיד קודשא בריך הוא על ההוא שעיר לשדרא ליה לטורא אחרא דאקרי עזאזל

הא , אלא כיון דהא אזלו ביה ישראל ארבעין שנין, ליה לההוא טורא דאזלי ישראל במדברא ביה
א הא הוה ובההוא טור, ותוקפיה אתתקף באתר דלא עבר ביה גבר תמן לעלמין, אתבר תקפיה

,  עלאהקיפאההוא אתר איהו טינרא ת, אבל בהאי שעיר, דיוריהון דישראל תמן ארבעין שנין
איהו שליט יתיר , עייל תמן) א לא יכיל למיעל תמן"ס(ותחות עמקא דההוא טינרא דבר נש לא 

. ולא ישתכח בהו מקטרגא עלייהו בישובא, בגין דיתעבר מעלייהו דישראל, למיכל טרפיה
 ?????ה דרזאשולטנותי

 .42ושם הערה , לקמן יט ד שהשכלים הפרדים הם למטה מעשר' עי 15
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 åéúåçëìå åì íéðëåî åðàù ïåéë âåøè÷)æ àé úåîù ( åðåùì áìë õøçé àì ìàøùé éðá ìëìå
éô ìò óà øåâéðñ øåâéè÷ä áåùéå ìëä ïåãàì àìà åðúðååë ïéà åéúåçåë íò äðäð àåäù 

 äðúîäå åðãòá áåè õéìéù éãë åðúáåèì åéãáòå åéøùî ãçàì äðúî ïúðù êëá åðåöù
 íéîòôì ìøåâä úòùá åìéôàù ãò êøáúé åðîî àìà åðçðà åðîî åéìà äàá äðéà úàæä

ã àøîâá åøîà ïëå åúåðùì íäì äéä àì ìàîùá íù ìùå ïéîéá ìæàæò ìù àîåé úëñî) î
á (ø úà åìàù ' ìù øåæçéù éãë ìàîùá ïéîé ìùå ïéîéá ìàîù ìù åúåðùì åäî àáé÷ò

 åøîàé íéðùî åéä íàù øîåìë úåãøì íéðéîì íå÷î åðúú ìà íäì áéùäå ïéîéá íù
 äãáëì êøöåä êëìå äìåãâ úøçà úåùø ùé ìáà äîöò éðôá úçà úåùø ìæàæò íéðéîä

éòãåé ïðéàå ïéîéá äøéæçäìå ìò ìçåîå ïúåðä åîöòá àåäå àåä êåøá ùåã÷ä ìù úåøæâ ïäù ï
 åéìà íéðååëî àìå íåìë åì ïéðúåð åðà ïéà ïéðúåð åðàù äîá äðäð äæ íàå åðúìòåúì åãåáë

 åðéöî ïëå ãçåéîä íùì àìà ììë)ë âé íéèôåù ( áäìá äìòùë äðäðù çåðî ìù êàìîá
ìà íåìùå ñç êàìîì çåðî úðååë äúéä àìå çáæîä úåðáø÷á úåðîä ïëå ãçåéîä íùì à

 íéðäëì äãåáò ãö íåù øáãá ïéà äæá íéðäð íäù éô ìò óàå åéðáìå ïøäàì äøåú äúëæù
êëá åðåöù íéîùáù åðéáà ïåöø úåùòì àìà úåðáø÷ä éáéø÷îî  

  
)ì æè:(  

éò 'ø 'ééçá : éë úåøåãì äçèáä äæä áåúëä íëúà øäèì íëéìò øôëé äæä íåéá éë
ä íéøåôëä íåéä éðôì åùòù íúàèç ìëî ìàøùé åøäèé åáå äøôëå äçéìñì ãçåéî íåé àå '

æ åðéúåáø åùøãù àåäå" ì)á äô àîåé ( øôëî íéøåôéëä íåé íå÷îì íãà ïéáù úåøéáò
 äãåúî ìåãâ ïäë äéäùëå åøáç úà äöøéù ãò øôëî íéøåôëä íåé ïéà åøáç ïéáì åðéáùå

 åúìôúá äæä áåúëä øîåà äéä íéøåôëä íåéá ïá íù àåä äæä áåúëá øéëæî äéäù íùäå
î"á16ä éðôì íéøåôëä íåéá åðúìôúá íéøîåà åðà êëìå  'î ïá íù éðôì øîåìë åøäèú" á

øä éøåî úòã ïëå"ïéãá íéîçø íåé íéøåôëä íåé éë ø÷ò ïëå ù17 ìë úåáéú òáù äæä íùäå 
 ïéãä úãî úéòéáùäå íéîçø úãî úåáéú äùùä úåéúåà äùù úá äáéúå äáéú ìåãâ ïäëå

ïééãä ìà ïðçúäì êéøö äéä  
î ìù íùä éë òåãéå" àåäå òåãé åãå÷ðå úéùàøáî àöåé àåäå íìåòä àøáð åá äæ á

ôìà ìù úåðåùàø úåéúåà ùìù ïä ïä úåðåùàø úåéúåà ùìùå äøåáâä úãîî ø÷çð" à
úéá"íéîé úùùá éë êãîìì à18 éúøàáù åîëå úåîúåç äùùá úååö÷ ùùì íìåòä àøáð 

øá øãñáéù äúìçú úéòéáùä äáéúäå éùùä íåé ÷åñôá úéùà"éù åäæå ùà äùåøéôù ï" ï
øåùá úã÷åðî äúåéäì åæ äáéú èôùîå ïéãä úãî àéäù ú÷øåù" éë åìë íùä äá íúçðå ÷

å÷ä àéä ïåúáù úáù ãéî êîñù àåä åæ äùøô úîéúçá äæåîø äðàöîú ïë" ùã÷ àéä ó
 éãâá úà ùáìå øîàù åäæå ùã÷ä çåø àåäå òåá÷àåä ùã÷ä éãâá ãáä" áåúëá å

ä äåö øùàë äùøôä úîéúçå ùã÷ä ùã÷î úà øôëå åéøçàìù 'äæ ìë ïáäå äùî úà  
æ äéãòñ åðéáø ïåàâäå øéëæî äéä ãçåéîä íùä éë íúòãù íéìåãâä ïî ùéå" ì

ä éðôì ïéøå÷ åðàù äî éë íéøîåà íäå ììëî ' äéä êëå íéøîåà åðàù íåéáù éôì åøäèú
                                            

 ץ"אבגית 16
י ועל שהבינה דנה את " ודנה את העולם באותו דין של מטה היא כנמטה): &(ספר הקנה ' עי 17

כ לא "כ הוא יום רחמים בדין ע"ברחמים ויה הוא יום דין "כ ברחמים שר"ה בדין ובי"העולם בר
כ הלא תראה בעבור שהוא דין אנו אומרים המלך "כ בי"משא, ה לא תקיעה ולא שופר"הזכיר בר
 ל הבינה הנוהגת את"המשפט ר

, ולא כתיב בששת, ה את השמים ואת הארץ" ששת ימים עשה יהוכי, א"א רמז ע"זהר ח' עי 18
ואברהם ששת ימים , ם"באברה, ם"מים והארץ בהבראאלה תולדות הש) בראשית ב ד(וכתיב 

וביה , ואלין אקרון עלמא דדכורא, כגוונא דא ויבנהו שבע שנים, וביה אתבני עלמא עלאה, אקרי
  לתתא איתדאכגוונא . אתבני עלמא
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íéãéòî åðàå øîåàä éðôì øîåà äéäù åéìò ãéòäì ìëåð êéà øîåà äéäù äî ìò åéìò  '
 êëá éàùø äéä àåä ìáà åáúëë åøéëæäì ïéàùø åðà ïéàù íùä éðôì øîåìë åøäèú

 àîåé úëñîá åøîà ïëå íéøåôëä íåéá ùã÷îá íéîòô äøùò åøéëæî äéäù)á èì ( ÷øô
 íåéá åá íùä ïäë øéëæî íéîòô äøùò ïðáø åðú éôì÷á óøè äùìùå ïåùàø éåãåá äùìù

 íéîòô øùò åæ äùøôá àöîú ïëå úåìøåâá ãçàå çìúùîä øéòùá äùìùå éðù éåãåá
ä øîàéå ïî ãçåéîä íùä ' ø÷éòä àéä äðåùàøä äòãäå äùøôä íåìùú ãò äùî ìà

î ìù íùä éë åðìöà" äúåà çñåðá íéøîåà åðà äæîå äìòîì éúøëæäù åîëå øéëæî äéä á
ïéòîåù åéäùëå äìôú íéòøåë åéä äøäèáå äùåã÷á ìåãâ ïäë éôî àöåé ùøåôîä íù úà 

 àø÷ð äéä àìå ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá íéøîåàå íäéðô ìò íéìôåðå íéåçúùîå
äáùçîä êåúî àìà äùåã÷á  

äáëøîä éîëç åøîà êëåä  äùåã÷á ïéàø÷ð àåä êåøá ùåã÷ä ìù åéúåîù ïéà
 äðååëäå íãà ìù åáì éùøåî êåúî àìà íä äðä åéúôùá íéàöåé åìéàù øîåì íäì

 ïäëä äéä êëéôìå ììçúî íéîù íù àöîðå äàîåè éãéì àá øéåàäå øéåàá ïéèùôúî
åúòéìáá åîéìùî êë øçàå íéúôù úàöåäá åøéëæäì ìéçúî äéä òéìáî  
éåää úåéúåà åéäù úåãçàä úåáéúá äúéä äòìáää éë éúòîùå" íò íäá íéøëæð ä

áðä åäéìà ïåâë íãå÷ð ïéòéìáî ùåøéô åäæå äòìáää äúéä åæå åá àöåéëå àéáðä åäéòùé àé
æ åðéúåáø åøîàù" ïéñçåé äøùò ÷øôá ì)à àò ïéùåãé÷ (é ïá íù" àìà åúåà ïéøñåî ïéà á

î ìù íù äéäå íéðäëä íäéçà úåîéòðá åúåà íéòéìáî äðåäëáù íéòåðöå íéòåðöì" á
áå÷îä åãå÷ðáå åéúåáéúá åéúôù úàöåäá åøéëæî äéä ãçåéîä íùä øîåàä úòãìå ì

 ïéàù éô ìò óà ìáå÷îä åãå÷ðáå åéúåéúåàá åéúôù úàöåäá ïë íâ åøéëæî äéä øéëæî
éåää íù úøëæäá äùåã÷ä ø÷éò" ïéøñåî ïéàù úîàä éîëç ãéá úøåñîå åãå÷ðá àìà ä
 øîàðù íéîä ìò àìà íùä úà)â èë íéìäú (ä ìå÷ 'íéîä ìò  

   
) æéæ ( íøéòùì–   

éò 'áîø"ï : åðéúåáø åøîà êëìå)à æè äâéâç ( äùìù íéãùá åøîàð íéøáã äùù
 úøùä éëàìîë íéôðë íäì ùé úøùä éëàìîë äùìù íãà éðáë äùìùå úøùä éëàìîë
 àìà êúòã à÷ìñ ïéòãåé úøùä éëàìîë àáì ãéúòù äî ïéòãåéå úøùä éëàìîë íéñèå

éúåùå ïéìëåà íãà éðáë äùìù úåéäì ãéúòù äî ïéòîåù àîéà ïéáøå ïéøô íãà éðáë ï
 íéáëøåîä ìëá äáéñä àéä øåáçä ãåøéô äúéîä úáéñå íãà éðáë íéúîå íãà éðáë
 øéåàäå ùàä åéìò åøáâù éðôî éë óåòá íâ äàøð øùàë íúåãåñé úåì÷á äñéèä úáéñå

úåãåñéäå19 úåãåñéä ïî íäá ïéàù åìà ïëù ìëå çøåôå ñè àåä íéèòî åá íéøçàä 
ïúñéèù íåìë íéãáëä ùàäå íéîä ïî êåçìì äìéëàä ïéðòå åòâéé àìå åôåòé äìåãâ 

 åùòéù úåøè÷ää ïéðò àåäå äìòúá øùà íéîä êåçìúù ùàä ïéðòë úåçéìäå úåçéøä
àéñðîåøâð éìòá" êéøöå ïôåâá øéåàá øùà ùàä ùáéú øùà ùáåéä äúáéñå íéãùì ä

åðîî êúéð àåäù äî êøåöì íãàá äìéëàä àéä øùàë äøéæçäì:  
ïéðòå åìá÷é íéîùä øéåàá ïúñéèá éë úåéäì ãéúòù äî ïéòîåù åøîàù äî 

éìúä éãéâð íäå øéåàá íéðëåùä úåìæîä éøùî úåãéúòä20 íéôðëä éìòá íâ åãéâé íùîå 
                                            

 ח שער נ פרק ח"ע' עי 19
ג "כמו בי, ג" יה בכל"וכ, ל"מזל תחתון כנ) הוא(ג "י) תיקון(, ל"ג וז"א ע"צ י"א בסד"בהגר'  ע20

כמו שני המזלות , נ"שהן זו' והן נכללין בא, דגילופין יש שני גילופין שכוללים את כל הגילופים
ובו נאחזין , שהוא כמלך שהוא נקרא תנין כידוע, ותלי, ב מזלות"י, כ במזלות הרקיע"והוא ג, כידוע

והוא מתפשט , קרא תניןשכולל את כולם ונ' א, ה באלו הגלופין"וכ, כל צבא השמים ונכללין בו
חוורא ) ב"ח ע"קכ(ר שם "ש בא"כמ, וממנו מתפשטים כל הגילופים לכאן ולכאן, באורך הראש
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 åîå÷îá ùøôà øùàëå íéùçðá äñåðî àåä øùàë úåãéúòä)è çé íéøáã (òá"ä:  
úòìå íéáø íéîéì úåéäì ãéúòù äîá íéòãåé íðéà åìàå åìàå åòéãåé ÷ø úå÷åçø íé

 íâøú êëìå àáì øæâðá íéãùä ïî åìá÷éù íúåðåéñðá åòãé éë áåø÷á úåéäì ãéúòá
 äåìà àì íéãùì åçáæé ñåì÷ðåà)æé áì íéøáã ( ïéàù øîàé êåøö ïåäá úéìã ïéãùì åçáã

 ÷åçøá åòéãåé àì íâå úìòåú íåù åùòé àìå ãéúòä ÷æðä åòðîé àì éë êøåö íåù íäá
åðîî øîúùéù çë àì øîà åìéàë äåìà àì ïë íâ áåúëä ïåùì àåäå åúòãá íãàä 

íä ìà çëå úåìéà ïåùì íéäìà éë äìùîîå21 ïéà êëìå çë íåùå úåìéà íéãùá ïéàù øîàé 
íúåà ïéà áèéä íâå åòøé àì éë íäá êøåö22:  

   
)çé á (ä éðà íäéìà úøîàå ' êë éîùá íäéìà úøîàå èùôä êøã ìò íëéäìà

áîøä ùøéô"æ ï"ì  
éò 'ø 'ééçá :òå"ä éðà äìá÷ä ã ' éäìà éë åèåùôë àåä ìáà äìî øñçé àì íëéäìà

éðà àåä ìàøùé23 åîë )è äë úåîù ( ïëå éðà øùà ìëë)åë åè úåîù (ä éðà éë 'êàôø  
   
) çéå ( äåøò úåìâì åáø÷ú àì åøùá øàù ìë ìà–   

éò 'áîø"ï : øîà áøäå ùøåôî åððéà øùáä øàùá úåéøòä øåñéà íòè äøåîá
 íéëåáðä)èî â ( äìàä íéùðäå èòîá åðîî ÷ôúñäìå åúåà ñåàîìå ìâùîä èòîì àåä éë

 àåäå åì úåéåöî åîöò øàùá ïëå ãéîú åîò úåéåöîä ïä äùàä øàùá áåúëä øñà øùà
ø áúë øáëå ïìåë ìò áøä ãéâé äæä íòèëå ïäîò øúñð" áì øöé úåéä øåáòá éë ïë íâ à

øåñàì ïëúé àì úåîäáë íãàä äæå äòù ìëá åîò úåàöîðä ìë øñà äðäå úåá÷ðä ìë 
 àùéù øéúîå íéîòôì åîò ïàöîä øåáòá äìà ìò úøë áåúëä áééçéù ãàî ùåìç íòè
 çð éðáì øúåîë äãáì åúá úà àùé íà ÷éæé äîå íéôìàìå úåàîì úåáø íéùð íãà

)á çð ïéøãäðñ (îë íéðåâä íéàåùð íãàì ïéàå åðéáà á÷òéë úåéçà éúù àùéå úà àéùéù å
 úáùì äàøá åäú àì õøàä éë åúéáá åáøéå åøôéå åúìçðá íìéçðéå äðîî ìåãâä åðáì åúá

                                                                                                                             
דיליה אנהיר לתליסר עיבר גילופין לארבע עיבר בסטרא חדא ולארבע עיבר בסטרא דאנפוי 

'  לבל ארבע לאחוריו וארבע וארבע"ר, ולארבע עיבר בסטרא בסחרני אחרא וחד לעילא דגלגלתא
והוא דמות הנחש מתפשט באורך על כל , והוא התנין שכולל את כולם, צדדי הפנים וחד על הראש

 .ל"עכ, הראש ולכן נקרא תנין
 .&והערה שלנו , דבריו בראשית א א' עי 21
' ב הם היסודות עיקר כי ז"מכ מבואר והנה: ל"א ז"לשם ביאורים ח' עי, יסודות' לגבי ענין שב 22
 שם אמנם ,שם זהר הרקיע בספר ז"כ' וע (ן"זו שהם והעפר הרוח הוא ומהם ,ב"חו ,אש מים שהם
 בזהר שאמרו וזהו .)בזה מתוקן הוא ושם לשונו הובא החמה אור בספר אך ,קצת משובש הוא

 ביה דחמימותא תוקפא אש דהא ,צפון לסטר בשמאלא הוא אש חזי תא :לשונו זה שם הקדוש
 חד ואיהו בחד חד ואתמזיג) ולח קר הוא צפון כי (הוא יליהד בהפוכא וצפון ,תקיף דיליה ויבישו

 לימינא מים ,)דהאש חמימותו כח להחליש כדי לאחד הצפון עם האש ונעשית בצפון האש שניתן(
 ניתן כחם להחליש כדי אך ,בצפון שיהיה ראוי והיה וקר לח שהוא המים שניתן (דרום לסטר והוא
 את כ"אח לחבר (כחדא לון לחברא הוא בריך וקודשא ,)שיתמזגו כדי ויבש חם שהוא בדרום המים

 שיוכלו כדי בדרום והן בצפון הן המיזוג שנעשה (דא כמזגא דא מזגא עביד) יחד כ"ג והצפון הדרום
 כחו להחליש כדי בצפון האש וניתן (ויבש חם אשא ,ולח קר איהו צפון .)יחד כ"ג להתחבר שניהם
) בו וניתן (ויבש חם איהו דרום) והיינו ז"עד כ"ג נתחלף שבדרום (דרום לסטר לון אחלף ,)ולמזגו

 ,שני מיזוג עוד ונעשה לבד בזה עדיין הספיק לא אמנם ,אחד מיזוג הוא ז"וכ (ולחים קרים מים
 ,יחד כ"ג והצפון הדרום את כ"אח שמזיג (כחד לון מזיג הוא בריך וקודשא) כי} א"עו ע {והוא

 אינם בהעולם היוצאים שהמים (מיא נגדי ומצפון ,צפון בגו ועאלין מדרום מים דנפקי) והיינו
 נגדי ומצפון ,צפון בגו ועאלין מדרום מים דנפקי אלא ,'כנז המים ניתן שם אשר מהדרום יוצאים

 מצד בהעולם האש יוצא אינו ז"עכ ,'כנז בצפון ניתן שהוא הגם כי ,בהאש ז"עד וכן .לעולם מיא
 ,22לעלמא דחמימותא תוקפא נפיק ומדרום ,דדרום פאבתוק ועאל מצפון אשא נפיק) אלא ,צפון
  .לאחד כולם ונעשים ,יחד כולם מתמזגים ז"ועי

 .שאני הוא מידת המלכות) ??ב"א רד ע"זהר ח(' עי 23
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 ÷áã äøéöéä úåãåñî ãåñ ïéðòá ùé àøáñä éôë ìáà äæá ìáå÷î øáã åðãéá ïéàå äøöé
åì åðæîø øáëù øåáòä ãåñ ììëî àåäå ùôðá24:  

éò 'ø 'ééçá :áîøä ìáà"æ ï" ãàî ùåìç íòè äæ éë áúë ì ìò úøë áééçé áåúëäù
 äîå íéôìàìå úåàîì úåáø íéùð íãàä àùéù øéúúå íéîòôì åîò ïàöîä øåáòá äìà
 íãàì ïéàå åðéáà á÷òéë úåéçà éúù àùéå çð éðáá øúåîë äãáì åúá úà àùé íà ÷éæé
 åúéáá åáøéå åøôéå åúìçðá íìéçðéå äðîî ìåãâä åðáì åúá úà àéùéù åîë íéðåâä ïéàåùð

 õøàä éë)éçé äî åäéòù ( ìáà äæá ìáå÷î øáã åðéãéá ïéàå äøöé úáùì äàøá åäú àì
 øáëù øåáòä ãåñ ììëî àåäå ùôðá ÷åáã äøéöéä úåãåñî ãåñ ïéðòá ùé àøáñä éôë

æ áøä ïåùì ïàë ãò åì åðæîø"ì  
 ãçàä íé÷ìç äùìù ìò äáøå÷ä éë òã úåéøòä øåñéà íòè êì øàáî éððäå

ìåòî ãåøô íù äúéä àìù äáøå÷ éùéìùä íìåòî äáøå÷ íù äúéä àìù íéãøôð éðùä í
 àáì ïéøúåî íìåòî ãåøô äá äúéä àìù äáøå÷ øáë íéãøôð åéäù øùá øàùá íéáåø÷
 ïéòë äæá äæ àáì ïéøúåî ïìë åéäù åéúåðáå åéðá íò ïåùàøä íãà úáøå÷ ïéòë äæá äæ

æø åùøãù àåäå åéôðòá æçàúîä ùøùä" ì)øá"â áë ø (å íéðù äèîì åìò ïé÷ äòáù åãøé
 äøåðîä éð÷ úòáù ïéòë ãåçéì ïîéñ íúòáù åéä éë åéúåîåàú éúùå ìáä åúîåàúå
 åéäù äåçå íãà ïéòë ãçà ùøùîå ãçà ø÷òî äìàä úåãìåúä åéä ïë ãçà ø÷òî íéàöåéä

æø åùøã äæ ìòå äæî äæ åéäå íéðù" ì)éò 'á çð ïéøãäðñá ( íãàì åúá åì äúéä äéåàø
ãñç äùòù àìà ïåùàøä øîàðù åúá åì ïúðå ïé÷ íò )â èô íéìäú ( äðáé ãñç íìåò

 ãçàë íúàéøá äúéäù éôì åìàá åìà ïéøúåî åéä ãåøô íù äúéä àì íìåòîù åæ äáøå÷å
 äæá äæ àáì ïéøúåî íìåòî äáøå÷ íù äúéä àìù íéãøôð åá ãçàúî ìëäù ùøùä ïéòë

â"óðòä ïéòë åìàá åìà ïéøúåî íéãøôðå íé÷åçø åéäù ïåéëù ë íéòèåðù ïìéàäî úøëðä 
 íéáåø÷ íäù íéáåø÷ä ùøù úåùòäìå ãçàäì íéåàø íé÷åçøä ïë ùøùì åøéæçäì åúåà

øáë íéãøôð åéäù éôì äæá äæ àáì ïéøåñà éàãî øúåé25 ìù åæ äùøô äáúëð äæ ìòå 
 øùôà éàù éôì àéää äáøå÷ä íãå÷ øáë íéãøôð åéäù íéáåø÷ä øåñàú äøåúäù úåéøò

åà åéäéù íéãøôðì åøúåä øáãä ììëå øáë íäéðéá ãåøô äéäù ïåéë ãåçéì ïîéñå ú
 äæá äæ àáì éàãî øúåé íéáåø÷ä åøñàðå ãåçéä éðîéñ úåàøäì éãë äæá äæ àáì íé÷åçøä
 úçà äàéøá åàøáð àìù ïåéë ãåçéä éðîéñ åìà úåãìåúá ïéàå ãåøô íäéðéá äéäù éôì

íéðáäå äåçå íãàá ïéðòë  
íéôðòä éë äàøå êéðéò àùå íé÷åçøä øúéä íòè äæå ùøùä íò åãçàúéù íéëéøö 

ò íà éë åúìòî íñøôúú àì éë åðîî íéôðòä åãøôúéù ùøùä ïëå" íòè äæå íéôðòä é

                                            
פ נן עם ההעלמה הזו יש בטענה "אע) אות קיט שער הגמול(ן "ספר תורת האדם להרמב' עי 24

ז בדברי רבותינו ונכלל בענין סוד העיבור והוא רמו, הזאת סוד נמסר לאנשי התורה והקבלה
, והוא תשובתו של אליהוא על תוכחותיו של איוב, שחכמים מוסרין אותו לתלמידיהם הראויים

 שלא על חטא ועבירה לפי דעתו עד שהיה סוריוואתה יודע שהיה איוב צדיק גמור בעיניו והיו י
  : קורא תגר עליהם כמו שהזכרנו

ואפשר שישא פנים לעצמו , לו פשע ועון מספיק לרעה המוצאת אותו ואין, ש אות קכ"וכן עיי
שיראה , פ שהוא מועט עם הספק האחר שהוא רב ממנו"אבל זה הספק אע. וישיא נפשו בצדקו

יהיה החושב מיחס תלאות הצדיק בעיניו או , הרשע הגמור המוחלט מצליח בכל ענין ההצלחות
אם זכהו האלהים אליו לדעתו מפי , העיבור הנזכר הנכלל בשם סוד בסוד. שלות הרשע הזה

ואם לא שמע , כי לא רבים יחכמו, הקבלה הנאמנה לאחר שישמר בו מאד מן המכשול והטעות
שיש אחרי , ועם כל זה יחשוב בין היודע בין שאינו יודע, אותו יהא תולה הענין בו על דעת יודעיו

 והכל בצדק ובמשפט ובחסד , האלהים מן הצד הנעלםשפטיכל זה צדק גמור וטוב טעם במ
  :וברחמים

 .ע"וצ,  ונראה כוונתו בזה שהיא הפנימיות והרוחניות שלא מבינים
 זכור לי שהרב אמר משהו על זה 25
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ãåçéá õö÷î åìàë ïäéìò àáä ìëù úåéøòä øåñéàá äùøôä íòè äæå íéáåø÷ä26 ïë ìòå 
ä øëæð 'ä éðà øîàù àåä úåéøò ìù äùøôä úìçúá ãçåéîä 'ùøãå äæ ïáäåæø å" ì

 ïéøãäðñ úëñîá)á æð ( ìò ïéøäæåîù íéåâä úåáøì ùéà ùéà åøùá øàù ìë ìà ùéà ùéà
 ïëå ìàøùéë úåéøòä)åè ãë àø÷éå ( åéäìà ìì÷é éë ùéà ùéà)á ë àø÷éå ( øùà ùéà ùéà

ä úëøá ìò ïéøäæåîù íéåâä úåáøì êìåîì åòøæî ïúé 'äøæ äãåáò ìòå  
  
) çéèé ( äúàîåè úãðá äùà ìàå–   
òé 'áîø"ï : äãðä éë äãìåúá íéòã íéîú úåàìôðî àåäå éúéîà ïåéñð åá åãéâä ãåòå

 úåôéè äàøîá åàøé äá úåàøì êéøàúå øéäáä ìæøá ìù äàøîá èéáú íà äáåæ úìéçúá
 äðäå äàøîá ÷áãé øéåàä òåøå éàðâ ãéìåú äáù ÷éæîä òøä òáèä éë íã úåôéèë úåîåãà

ù ïëù ìëå åúèáäá úéîîä äòôàë àéä äúáùçîå äôåâ ÷áãú øùà äîò áëåùì ÷éæú
 áåúëä åéìò øæâ êëìå åúáùçîáå åá)ãë åè ìéòì ( ÷áãúî òåø äúòø éë åéìò äúãð éäúå

 äãðä úàîåè øîàé äúàîåè úãðá øîàù àåäå)æé åì ìà÷æçé ( äàîåè íìåòì äá øéëæé éë
 äøå÷î úà íòè åäæù ïëúéå íôåâá íäì äàîåèù òøåöîä ùéàëå õøùë àéäù àéäå äøòä

 äéîã øå÷î úà äúìâ)çé ë ïìäì ( äìâéù àì øúñäì éåàø àåää úçùåîä øå÷îä éë
 ãò äúàîåè éîé ìë ùãå÷ä òøæì øñàð äðäå ãàî íé÷éæîä íéòøä íéî åðîî áàùéå

äúáùçîá íâ øäèú æà éë íéîá ìåáèúù27éøîâì äé÷ð äéäúå :  
)  çéàë ( êìåîì–   

éò 'áîø"ï :òøæ ìàøùé úîàä êøã ìòåä úéáá íéãìåð ùãå÷ä '28 øùà íòè äæå 
 åòøæ ììçé àìå ïåùìë ìåãâä åîù ììçîå åùã÷î àîèî êìåîì åúåà áéø÷îä äðäå éì åãìé

 åéîòá)åè àë ïìäì (àåää ùéàá éðô úà ïúà éðàå åá øîà êëìå29) â ë íù ( éðà éúîùå
 àåää ùéàá éðô úà)ä ÷åñô íù (ïéáé ìéëùîäå:  

  
) çéäë (ôàå õøàä àîèúå õøàä àé÷úå äéìò äðåò ãå÷–   

éò 'áîø"ï : úåùôðä àé÷úå ïäá àîèúù õøàä øåáòá úåéøòá áåúëä øéîçä
 øîàù áåúëá øáãä ãåñ ìáà õøàá úåéåìú ïðéàå óåâä úáåç úåéøòä äðäå úåùåòä

)è ç áì íéøáã (åâå íéîò úåìåáâ áöé íãà éðá åãéøôäá íéåâ ïåéìò ìçðäá 'ä ÷ìç éë ' åîò
åâå 'éðòäå íòå íò ìë ìò ïúðå íéðåéìòá íéðåúçúä çë íùå ìëä àøá ãáëðä íùä éë ï

 øîàðù åäæå úåðéðâèöàá òãåð øùàë òåãé ìæîå áëåë íäééåâì íúåöøàá)èé ã íéøáã (
ä ÷ìç øùà 'íéîòä ìëì íúåà êéäìà30 íäéìò íéäåáâå íéîùá úåìæî íìåëì ÷ìç éë 

                                            
אולי כדאי @. ן בראשית יא ב"בזה ברמב' ועי, ע אם כוונתו לענין של קיצוץ בנטיעות"צ 26

 @להביאו לכאן
 ?מקור 27
א שם "ובגר]  וכן הוא ליקוטי תורה תהלים– שזה מלכות יש גם משמעות[ב "ז ל ע"תיקו' עי 28

, ן אמור כב ב משמע שזה מלכות"אבל ברמב, ולכן גם ילדו לי היא בינה, היא בינה' משמע שבית ה
 ע"וצ

ם "אלהי, רבי יצחק אמר, ם אחרים על פני"לא יהיה לך אלהי: א" פו ע יתרו דףזהר'  עי29
, ואינון שמיה, דבהו אתחזי מלכא קדישא, פי מלכאלאפקא א, על פני, לאפקא שכינתא, אחרים

בריך שמיה , הוא ושמיה חד הוא, ה הוא שמי"אני יהו) ישעיה מב ח(הוא שמיה דכתיב , והוא אינון
  .לעלם ולעלמי עלמיא

לא יהיה לך אלהים אחרים על פני רבי יצחק אמר אלהים אחרים להוציא שכינה על : תרגום
הוא ' אה המלך הקדוש והם שמו והוא הם הוא שמו שכתוב אני הפני להוציא פני המלך שבהם נר

 .דברי רבינו ודברינו בשמות כ ג' ועי, .שמי הוא ושמו אחד הוא ברוך שמו לעולם ולעולמי עולמים
  ??.דברי רבינו בראשית א יח' עי 30

 .שמות יט ה כי לי כל הארץ ודברי רבינו שם' ועי
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ù ïéðòë íäéìò íéøù íúåéäì íðúð ïåéìò éëàìî áåúë)âé é ìàéðã ( ãîåò ñøô úåëìî øùå
 áéúëå éãâðì)ë ÷åñô íù ( áéúëãë íéëìî íéàø÷ðå àá ïåé øù äðäå)âé ÷åñô íù ( éðàå

ñøô éëìî ìöà íù éúøúåð:  
 õøà ìáà íìåòä ìëì íéðåãàä éðåãàå íéäìàä éäìà àåä ãáëðä íùä äðäå

áåùéä úåòöîà ìàøùé31ä úìçð àéä  'ìò ïúð àì åîùì úãçåéî ïéö÷ íéëàìîä ïî äé
åîù ãçéîä åîòì äúåà åìéçðäá ìùåîå øèåù32 øîàù åäæå åéáäåà òøæ )ä èé úåîù (

õøàä ìë éì éë íéîòä ìëî äìåâñ éì íúééäå33 áéúëå )ã àé äéîøé ( éëðàå íòì éì íúééäå
 áùåéä íòä ùãé÷ äðäå ììë íéøçà íéäìà ìà íúà åéäúù àì íéäìàì íëì äéäà

øòä úùåã÷á åöøàá øîà êëìå åîùì íúåéäì úåöîä éáåøáå úåé)áë ë ïìäì ( íúøîùå
 áéúëå õøàä íëúà àé÷ú àìå íúåà íúéùòå éèôùî ìë úàå éúå÷åç ìë úà) ÷åñô íù

ãë (ä éðà äúåà úùøì íëì äððúà éðàå íúîãà úà åùøéú íúà íëì øîàå ' íëéäìà
à íéîòä ìëî åðúåà ìéãáä éë øîàé íéîòä ïî íëúà éúìãáä øùà íéøù íäéìò ïúð øù

 åîùì íéãçåéî äéäðå íéäìàì åðì êøáúé àåä äéäéù õøàä úà åðì åúúá íéøçà íéäìàå
ò éãáåò ìåáñú àìå äúåà àîèî ìë àé÷ú ãáëðä íùä úìçð àéäù õøàä äðäå" íéìâîå æ

úåéøò:  
ééò"ù : àéáðä øîàå)çé æè äéîøé ( ìò íúàèçå íðåò äðùî äðåùàø éúîìùå

á éöøà úà íììç úåîå÷îá àåä äæä ïéðòäå éúìçð úà åàìî íäéúåáòåúå íäéöå÷ù úìáð
ø áúëå êéðéò åá éúç÷ôù øçà íäá ùøåôî åðàøúå íéáåúëá íéáø" êìéå úùøôá à

)æè àì íéøáã ( éë åéùòî äðùé àì íùäå íéìá÷îäî àáé éåðéùäå ãçà íùä éë åðòãé
 íå÷îä éôë ìåá÷ä çë øåîùì íùä úãåáòîå äîëçá íä íìåë èôùî úà áåúë ïë ìò

 øàù íäù úåéøòá ÷áãä íå÷îä êôäå øëðä éäìà úà åøéñä á÷òéá øîàå õøàä éäìà
æ åéøáã åìà ïéáé ìéëùîäå" íëøù ìàëéî ÷åñôî éìò áéùú ìàå ì)àë é ìàéðã ( àåä éë

 äàøðä àáö øù äéä ïëå äìùîîå úåëìî øù àì ìàøùé ìò íéîçø ù÷áì úøùî øù
 åçéøéá òùåäéì) òùåäéâé ä ( åäé÷æçá ïéðòë íäéúåîçìî íåçìì åçìù íùä éë åì äàøä

)î"äì èé á (õøàì äöåçá åðúåéäá äæ äéäù íâå:  
 äðåùàøä õøàä ïéáäì äëæú íà ìáà äæî øúåé õøàä ïéðòá ùøôì úåùø ïéàå

úéùàøá ÷åñôá úøëæðä34 éúå÷çá íà úùøôá úøëæðäå )áî åë ïìäì ( áâùð ãåñ òãú
                                            

לימא דאוקינוס דאסחר ) א אסדר"ס(ה עלמא אשרא "ח כד ברא קב"תב "ג קסא ע"זהר ח' עי 31
כל ישובא דעלמא וישובא דכל שבעין אומין כלא אסחר לירושלם וירושלם באמצעיתא דכל ישובא 
שריא והיא אסחרא להר הבית והר הבית אסחר לעזרות דישראל ואינון עזרות סחרן ללשכת הגזית 

  נהדרי גדולה יתביןסדתמן 
את ים האוקינוס סביב ישוב ) דרִס(וש ברוך הוא העולם השרה בא וראה כשברא הקד: תרגום
 , וירושלים שורה באמצע כל הישוב,מות כולם סביב לירושליםו וישוב כל שבעים הא,כל העולם

 , ואותן עזרות סובבות ללשכת הגזית, והר הבית סביב עזרות ישראל,והיא מסובבת להר הבית
 .ששם יושבים סנהדרין גדולה

הא אתמר דקודשא בריך הוא פליג כל עמין וארעאן לממנן שליחן  : ל"ב ז"א קח ע"זהר ח' עי 32
וארעא דישראל לא שליט בה מלאכא ולא ממנא אחרא אלא איהו בלחודוי בגין כך אעיל לעמא 

  דלא שליט בהו אחרא לארעא דלא שליט בה אחרא
 ובארץ ,מוניםהרי נאמר שהקדוש ברוך הוא חלק את כל העמים והארצות לשלוחים מ: תרגום

 לכן הכניס את העם שלא שולט בהם . אלא הוא לבדו,נה אחרוישראל לא שולט מלאך ולא ממ
 . לארץ שלא שולט בה אחר,אחר

 .והשכינה, ש שזה רמז למיתד המלכות"עיי 33
והכא ,  ותנינן בכל אתר דישראל גלו תמן שכינתא גלתה עמהון:ב"זהר שמות דף ב ע' עי 34

, מהו את יעקב, כיון דכתיב בני ישראל', ואלה שמות בני ישראל וגו, בבגלותא דמצרים מה כתי
דנחתו עם , אינון רתיכין ומשריין עלאין,  בני ישראלמותאלא אלה ש, הבאים אתו אצטריך למימר

  .יעקב בהדי שכינתא בגלותא דמצרים
תוב  ושנינו בכל מקום שגלו ישראל שם השכינה גלתה עמהם וכאן בגלות מצרים מה כ:תרגום
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øîàù äî ïéáúå íìòðå åðéúåáø å)æ ìä÷éå àîåçðú ( ãâðë ïååëî äìòî ìù ùã÷îä úéá
 õøàä éì éë ÷åñôá êì éúæîø øáëå äèî ìù ùã÷îä úéá)ä èé úåîù:(  

  
) çéèë ( íîò áø÷î úåùåòä úåùôðä åúøëðå–   

ä øð íãàä úîùð éë ïéðòä íòèå'35ïåéìò éôî åðéôàá äçôåð øùà 36 éãù úîùðå 
 øîàðù åîë)æ á úéùàøá ( çôéå äððéàå úåîú àìå äðéðòá àéä äðäå íééç úîùð åéôàá

 àåäå éåàø äîåé÷ ìáà íéáëøåîë ãñôäå äéåä úáéñ äì äéäúå äúáëøä ãøôúù úáëøåî
 äéäé úåöîä úåëæá éë øîåì áåúëä êøèöé àì êëìå íéìãáðä íéìëùä íåé÷ë ãòì ãîåò

 íåé÷ä ïî úøëúå àîèúå ìàâúú úåøéáòä ùðåòá éë øîàé ìáà äîåé÷ ïåùìä àåäå éåàøä
 åøîàù äî àåäå åùøù äéçé åðîîù ïìéàä ïî úøëðä óðòë úøë äøåúä ïäá äñôúù

 åðéúåáø)áé÷ çìù éøôñ ( ìò äøåé úàèåçä ùôðä ìù úøëä éë íåìù äîòå äîò áø÷î
íåìùá ïäù äîò ïäå åàèç àìù úåùôðä øàù íåé÷:  

 

íéùã÷ úùøô  
)èé á (  

éò 'ø 'ééçá :òå"ú íéùåã÷ äìá÷ä ãùã÷ä ïî íéëùîð íéùåã÷ åéä, ïúîá åðéöî ïëå 
 äøåú)ì áë úåîù (éì ïåéäú ùã÷ éùðàå37.   

åàøéú åéáàå åîà ùéà -äàøéäå äîëçä 38 äàøéä êéîñäì éãë åîà íéã÷ä êëìå 
äîëç úéùàø àåäù áàä ìà39.   
åøîùú éúåúáù úàå -åâåæ úáå ìåãâä úáùä íäù øåîùå øåëæ 40 øîà àì äæîå 

                                                                                                                             
איתו הבאים היה צריך לומר  ,כיון שכתוב בני ישראל מה זה את יעקב' ואלה שמות בני ישראל וגו

אלא אלה שמות בני ישראל הם אותם מרכבות ומחנות עליונים שירדו עם יעקב עם השכינה 
 .לגלות מצרים

צריך ו' ואיהו מנורה נור דליק מסטרא דשכינתא דאתמר בה נר ה: ל"א ז"ז טז ע"תיקו' עי 35
למהוי לימינא לקבלא משחא ובגין דא מנורה בדרום דא איהו מאנא לקבלא פתילה ומשחא 
ונהורא פתילה שכינה משחא דילה צדיק שמן כתית נהורא דילה עמודא דאמצעיתא כגוונא דא 
נפשא דאיהי שתופא דגופא איהי פתילה רוח דא משחא נהורא דא נשמתא מאנא דא גופא איהו 

  נשמת אדם' ת סטרין אלין דאינון קיטורא דיחודא חדא דאינון נר העבד ואיהו רכב לתל
 וצריך להיות לימין ."ה"נר יהו" שנאמר בה , מצד השכינה, אש דולקת,והוא מנורה: תרגום

 השמן , פתילה שכינה. זהו כלי לקבל פתילה ושמן ואור. מנורה בדרום, ומשום זה.שיקבל שמן
 היא , הנפש שהיא שתוף הגוף, זהגמאוד כ.האמצעי האור שלה עמוד , שמן כתית,שלה צדיק

 והוא רכב לשלשת הצדדים , הוא עבד, הכלי זה הגוף. זו הנשמה, האור. זה השמן, הרוח.פתילה
 ).&" (ה נשמת אדם"נר יהו" שהם , שהם קשר של יחוד אחד,הללו
 .דברי רבינו בראשית ב ז ודברינו שם' עי 36
ד "א מושכת מן הקדש שהיא החכמה הרמוזה באות יונקראת קדש שהי: ל"ש דבריו וז"עיי 37

 בראש השם המיוחד
  ?וזה החיבור של כל הקומה, היראה היא מדת המלכות 38
אלקים ' יהודה אמר איש אמו ואביו תיראו כהאי גוונא ביום עשות יי' ר, ב"ג פא ע"זהר ח' עי

עבידו אוף הכא ארץ ושמים ובאתר אחרא אקדים שמים לארץ אלא לאחזאה דתרוייהו כחדא את
 וא. אקדים אמא לאבא ובאתר אחרא אקדים אבא לאמא לאחזאה דתרוייהו כחדא אשתדלו ביה

 '?ראשית חכמה יראת ה? 39
זכאין . 'וגו' ש אמר כתיב ואתם הדבקים ביי"ר.  אמו ואביו תיראואיש, א"ג פב ע"זהר ח' עי 40

ה כלא "ין דאינון מתדבקן ביה בקבובג) ם"אינון ולא אומין עכו(ה "אינון ישראל דמתדבקן ביה בקב
נ מקדש לתתא כגון חברייא דמקדשי גרמייהו משבת "ח בשעתא דב"ת. אתדבקו כחדא דא בדא

כדין .  דזווגא עלאה אשתכח דהא בההיא שעתא רעיא אשתכח וברכתא אזדמנתתאלשבת בשע
יראו דאינון ועל דא כתיב איש אמו ואביו ת. נפשא דשבת וגופא דאזדמן בשבת. מתדבקן כלהו כחד

ואת שבתותי תשמורו דא שבת עילאה ושבת תתאה . זווגא חד בגופא בההיא שעתא דאתקדשא
וכלא . ד ואת שבתותי תשמורו תרי" מההוא זווגא עלאה ועאדאינון מזמני לנפשא בההוא גופ

א ואת שבתותי תשמורו לאזהרה לאינון דמחכאן "ד. אתדבק דא בדא זכאה חולקהון דישראל
 בת לשבת והא אוקימנא כמה דכתיבלזווגיהו מש
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éúáù.   
ä éðà ' íëéäìà- õåö÷ éìá ãçåéî ìëä41ãåøôå .  

øùòî äèîì íäù íéãøôðä íéìëùä íä íéìéìàä ìà åðôú ìà42 íéìéìà íàø÷å 
 íúìåæî àìà íîöòî íçë ïéàù éôì çëä èåòîì äìîä ìôëå çëå úåìéà ïäá ùéù éôì

 áåúëä øîà äæîå ãçåéîä íùä àåäå)ä åö íéìäú (äå íéìéìà íéîòä éäìà ìë éë ' íéîù
îù äùò éäìàå åúìåæî àìå åîöòî åì àáä åçëå åúåîìù íñøôúé íéîùä úàéøá êåú

 áëåëä çë éìá÷î íää íéìéñôäå íéìëùäî äèîì ïäù úåìæîäå íéáëåëä úåçë äëñî
 áåúëä ïåùìë äëñî éäìà ïàø÷ êëìå ìæîä åà)èé î äéòùé (ä éðà ùøç êñð ìñôä '

úëù ïéðòëå ïìë íéàöîðä ìë úâøãî ìò èéìùä íëéäìà áå)æ ä úìä÷ ( ìòî äåáâ éë
 ãåã øîàù äîî åðôú ìà ìåìëé ãåòå íäéìò íéäåáâå øîåù äåáâ)æè àì íéìäú ( êãéá

ìåãâä íùäù æåîøì àá éúåúò43åá åùøãù 44) åè â úåîù ( áéúë íìòì íìåòì éîù äæ
é ïäù úåòùä åôåøöá ììåë"éå íåéá á" íäá ïîéñäù íéòâøä íâ ììåëå äìéìá á) æë äéòùé

ã (àäá äòùôåíúòáøàì ïåùàø úåà ìåâìâá éøäù æ  íééñî êëìå íéòâøä ïéðîë ììåë
ä éðà áåúëä ' úà ììåëä ìåãâä íùá íà éë åéòâøå åéúåòù ìëá åáì äðôé àìù åðøéäæé
äæ ïáäå íìë  

  
) èéã (ä éðà íëì åùòú àì 'âá ïàë íééñ íëéäìà 'ä éðà íé÷åñô ' ïëå íëéäìà

)ãì ÷åñô ïìäì ( øâä úåöîá)åì íù ( éë äæá íòèäå úåøçà úåöî úö÷å íéðæàî úåöîáå
æøà êëìå úåäìàä ìò úåãò ïìë úåéùòîä úåöîäå úåéäìà ïìë úåöîä" ì)ò"á æé æ ( ìë

 äéä àìå ãéîú äøåúá ÷ñåò äéäù éî éë äåìà åì ïéàù éîë äîåã ãáìá äøåúá ÷ñåòä
øåôëéù àåä áåø÷å ììë úåîìù åì ïéà úåéùòîä úåöîá ìãúùî45ë  ãéòî åðéàù ïåé

 øéëæú äæ íòèîå úåìåòôá àìà úåîéé÷úî ïðéà úåéúîàä úåòãäå úåäìàä ìò åéùòîá
ä éðà úåöîä úö÷ øåôñá ãéîú äøåúä 'íëéäìà  

 

  
) èéä ( íéîìù çáæ åçáæú éëå øîàå–   

éò 'áîø"ï : ìë ï÷éøå äëñî éäìàìå íéìéìàì äãåáò ìëå äçéáæä øñàù éøçà éë
éîä íùì ïìåë úåãåáòä íëðåöøì àìà åì åçáæú àì íùì åçáæú øùàë éë øîà ãçå

 åðåöé øùà ìë åúåùòá åéðãà ìà äöøúé ãáòë íëá äöøéå åéðôì ïåöøì íëúãåáò äéäúù
 åéìò øôëì åì äöøðå ïåùìë)ã à ìéòì ( íúéöø éë êéðô øåàå)ã ãî íéìäú ( àìù íòèäå

ä úãåáò åùòú àìå úìòåú íåù äøæ äãåáòá äéäéù åáùçú 'ä ñøô ìá÷ì úðî ìò ãáëð
áééçîäå éåàøä àåä èåùôä åðåöø éë åðåöø úåùòì àìàç:  

éò 'ø 'ééçá :ää úôñåúá äìá÷ä éôì øîåì ïëúéå"àåäå à" äîî åäåçáæú úìîáù å
ïéãäå íéîçøä úåãî éúù íä ãçåéîä íùä ìù úåðåøçà úåéúåà éúù éë òåãéùè  éôìå

íéàá íéîìùäå íéîìù ïáø÷ äæä áåúëä øéëæäù óéñåäì êøöåä ïë ìò úåãîä íéìùäì 
ä úôñåú ïéðòë úåãîä éúù ìò æåîøì åììä úåéúåà éúù ïàëá"àå à" ìù å)å á úåîù (

                                            
 26לעיל הערה ' עי 41
  .15לעיל הערה ' עי, ס דאצילת"היינו למטה מי 42

 .פרדיםע המה עולמות הנ"א שעולמות בי"זהר בראשית כב ע' ולגבי הלשון נפרדים עי
 .ה"יהו 43
 .א"קידושין עא ע 44
 וכל מאן ,ספירן איהו מקצץ בנטיען' כל מאן דנטיל מלכות בלא ט: ל"ב ז"ז קלה ע"תיקו' עי 45

 .ספירן בלא מלכות איהו כופר בעיקר' דנטיל ט
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 åøîàù ãìéä úà åäàøúå)á áé äèåñ ( äðéëù åîò äúàøù ãîìî åá åùøãå éì éòáî àøúå
ä úåà øéëæä àì ãçåéîä íùì äàãåä ïáø÷ àåäù äãåúá íù ìáà" äæå åçáæú øîàå à

øàåáî  
  
) áé ( ø÷ùì éîùá åòáùú àìå–   

éò 'áîø"ï : øîàðù éôì øîàð äîì)æ ë úåîù (ä íù úà àùú àì ' àåùì êéäìà
 åòáùú àì øîåì ãåîìú ïééåðëä ìë úåáøì ïéðî ãçåéîä íùä ìò àìà áééç àäé àì ìåëé

ùø ïåùì éì ùéù íù ìë ø÷ùì éîùá" íéðäë úøåúî é)å á äùøô ( àì úîàä êøã ìòå
áùúãçåéîä íùä àåä éîùá åò46íéäìàä àåä êéäìà íù úà úììçå 47 ìë åáøúð åðîîù 

ä íù úà äìéçú øîàð íùå ïééåðëä 'ä ä÷ðé àì éëå êéäìà ' íòè äæå ãçåéîä ìåãâä åîùá
åéäìà íù ììçî äéäé ø÷ùì ãçåéîä íùá òáùé øùà éî úììçå:  

éò 'ø 'ééçá :òå"ìåãâä íùä éîùá åòáùú àìå äìá÷ä ã48 åîë )æë å øáãîá ( åîùå
 äæ åø÷òå åçë åðîî ãéøôî àåä éë íùä úà ììçî äæ éøä ø÷ùì åá òáùð íàå éîù úà

áîøä áúë ïëå êéäìà íù úà úììçå øîàù"æ ï"æå ì"ò ì" éîùá åòáùú àìå úîàä ã
ä àåä ø÷ùì ' íùå ïéåðëä ìë åáøúé åðîîù íéäìàä àåä êéäìà íù úà úììçå ãçåéîä

)æ ë úåîù (ìçú øîàðä íù úà àùú àì ä 'ä ä÷ðé àì ïëå êéäìà ' ãçåéîä ìåãâä åîùá
 íù ììçî äéäé ø÷ùì ãçåéîä íùá òáùé øùàë éë êéäìà íù úà úììçå íòè äæå

ò åéäìà" ä÷ðé àì åéäìà íù àùåðäå åéäìà íù ììçî åîùá òáùðä ìëù ãîì úàöîðå ë
ä 'äæá äæ ìåìëå ãçåéîå ÷áã ìëä éë úåøåäì äæå  

  
) èéèé ( úà åøåîùú éúå÷ç  

éò 'ø 'ééçá :òå" ïéàå íé÷ç úåàø÷ðä úåöîî åæ äåöî íéàìëä úåöî ãåñá äìá÷ä ã
 ïî íéëùîðä íéìëùä úåçëá ÷ø ãáìá íééðôåâä íéðéðòá äìàä íé÷çá äðååëä úéìëú

íéîù úå÷ç åàø÷ð êëìå íéîùä49 áåúëù ïéðòë )âì çì áåéà ( úå÷çå íéîù úå÷ç úòãéä
àøùéì ÷ø åðúð àì åìàä áåúëù àåä ì)èé æî÷ íéìäú ( áéúëå ìàøùéì åéèôùîå åé÷ç

)ã àô íéìäú ( äðåîî ãçàå ãçà ìë íééìëùä íéðåéìòä úåçëä ìëå àåä ìàøùéì ÷ç éë
 íìåòä äæáå íúáñá úåìùìúùî äæä ìôùä íìåòá úåìåòôäå åúìùîî ìòå åúãå÷ô ìò

æ íøîàî úòãé øáëå úåîìùä ìò ãîåòå íéé÷úî" ì)øá ïùé àîåçðúâé úéùà ( åìéôà

                                            
 ק" שם הו–ה "הוי 46
 .שם המלכות 47
 .לעיל יט ב' עי 48
גם את זה לעמת זה עשה ) קהלת ז יד(ב מאי דכתי,  רבי יהודהאמר: ב”ב דף טו ע” זהר ח'עי 49

דכד הוה חמי , וכלהו רמיזא למה דלעילא, כגוונא דרקיעא עבד קודשא בריך הוא בארעא, ם"האלהי
אי הוו בני נשא ידעי למאי , הוה בכי ואמר, רבי אבא חד אילנא דאביה אתעביד עופא דפרח מניה

כל שכן בשאר מה דעבד ,  חכמה מנהון מבזען מלבושיהון עד טבוריהון למאי דאתנשיהוו, רמיזאן
כגון חרובא דקל , אלנין אינון דאתחזי מנהון חכמתא, כדאמר רבי יוסי. קודשא בריך הוא בארעא

, כל אינון דעבדין פירין בר מתפוחין, אתרכבו) א רתיכא"נ(כלהו בחד רכיבא , פסתוקא וכדומה לון
בר מערבין דנחלא , ין פירין ואינון רברביןכל אינון דלא עבד. בר שבילין דאתפרשן, רזא חדא אינון

בר , וכל חד מאינון דאינהו זוטרי, מחד יניקא יניקו, דאית להו רזא בלחודוי כגוונא דלעילא
כל חד , כל עשבין דארעא דאתמני עליהון רברבין תקיפין בשמיא. מאימא חדא אתילידו, מאזובא
דכל חד וחד , שדך לא תזרע כלאים) רא יט יטויק(ובגין כך כתיב ,  בלחודוי כגוונא דלעילאאוחד רז

הידעת חקות שמים אם תשים משטרו ) איוב לח לג(הדא הוא דכתיב , עאל בלחודוי ונפיק בלחודוי
ולא בעא , ומה די בכל מה דבעלמא רזא בלחודוי. לכלם בשם יקרא) ישעיה מ כו(וכתיב , בארץ

דאינון , בני יעקב דאינון שבטין קדישין, ןוקראן בשמהו, ולערבבא לון, קודשא בריך הוא לגלאה לון
 יהודה בירבי יוסי בר. הדא הוא דכתיב ואלה שמות בני ישראל, על אחת כמה וכמה, קיומא דעלמא

 אילו נאמר אלה, אמר
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 øîàðù íåìù íéëéøö íéðåéìòä)á äë áåéà ( àåä íäìù íåìùäå åéîåøîá íåìù äùåò
íééåðîá íúìåòô åìòôéùå íîåé÷50àå " íåìùä íøåâ åðéîá ïéî äèîì úåãìåú ãéîòîä ë

 ãéîòîäå ìôùä íìåòä êéøöù åîë éåàøä íééåðî ïéîéìùî íä íéðåîîä úåçëä éë äìòîì
á ïéî äèîì úåãìåú íéðåéìòä úåçëä ááøòî àåä éë íåìùä êôä íøåâ äæ éøä åðéî åðéàù

 øîåìë äòéðî ïåùì àåäù íéàìë ìù ïåùìä ãåñ åäæå íééåðîî ïúåà ø÷åòå ïúåà ìèáîå
 ïåùìî úåçëä ìåèá)áé î íéìäú ( ïëå éðîî êéîçø àìëú àì)çé æì äéîøé ( éë àìëä úéá

íé÷ç ïåùì åäæå åúëàìîî ìèáúî àåä íù ïúðä íéðéðò éøåéö íä éë øåéöå ä÷é÷ç ïåùìî 
 íäå åðéî åðéàùá ïéî çîö òøåæä åà åðéî åðéàùá ïéî äîäá òéáøîäå äìòî ìù íééìëù
 åîëå äéçîöä çë åà äãìåää çë íéðúåðä íéðåéìòä úåçëä ááøòî äæ éøä äæî äæ íé÷ðåé

æø åùøãù" ì)øá"æ é ø (òîìî ìæî åì ïéàù äèîìî áùòå áùò ìë êì ïéà åúåà äëî äì
 øîàðù ìãâ åì øîåàå)âì çì áåéà (åâå íéîù úå÷ç úòãéä ' íéãìåðä íéðùäù éðôîå

 åðéåèöð åðçðàå äòøä çåøä ãöî äæå äáåèä çåøä ãöî äæ íéàìë åéä äðåùàø íìåòá
 åðì øñàð ïë ìò äàîåèä çåø ãöî àåäù òøä ïî ÷çøúäìå ùãå÷ä çåøä øçà êùîäì

ö÷ éðù øåáç àåä éë íéàìëäá íäù úåå ' äìåò ïøåáç ïéà éë ïúåà øáçì éåàø ïéà íéëôä
 øáçîäå íìåòá íåìù íøåâ íäéðéá ùéøôîäå äæî äæ íãéøôäìå í÷éçøäì éåàø ìáà äôé
 ïéá âåøè÷ íéùîå íéðåéìòä úåçëä ááøòî àåä éë íìåòä ïî íåìùä ÷ìñî ãçé ïúåà

äìòî ìù àéìîô  
æáå úåîäáá íéøáã äùìùá åðì åøñàð íéàìëäå åðì øñàðù äî íéãâááå íéòø

 äãùä òøæá åðì øñàðù äîå äåù íäá äãìåúä òáè äîäáå íãà âäðîù éôì úåîäáá
 íéãâáá åðì øñàðù äîå äãùë äãìåú ìá÷ì úðëåî äúåéäá äãùì äù÷åä äùàäù éôì

äðåùàø íéãìåðäù éôì íéúùôäå øîöä àåäå51 øîöä àéáä äæ íéúùôå øîö äéä íðáø÷ 
 íéúùôä àéáä äæååãçé íéúùôäå øîöä øåáç åðì øñàð êëìå52 íøëá íäéðù øåáçù éôì 

 çéëåä åôåñå íåìùä êôä àåäù äîì íøåâä úåçë áåáøò äæá äéä éë äôé äìò àì ãçà
æø åøîàù åäæå íìåòä ïî íäéðù åãáàðå óåñá äæ úà äæ çöø éë åúìçú ìò" ì) è íéàìë

ç (øúåî åãáì äæå åãáì äæ éë æåðå ååè òåù æðèòù ãá ùãå÷ä ïåùìá íéúùôä àø÷ð êëìå 
 øåñàä àåä øåáçä éë íéúùôä íò øîöä ïëå øîöä íò åøáçì øåñàù éãéçé øîåìë
 íäù äæä øåáçäî åøäæåä ìàøùé äðäå íéðåéìòä úåçëä ááøòî äèîì äæ ãâá ùáåìäå
 øîåìë êéìò äìòé àì øîàå ùãå÷ä çåøá ùã÷úäìå äàîåèä çåøî ÷çøúäì éãë íéëôä

îåèä çåø éðù øåáç àåä éë äàîåèä çåø åéìò äìòé æðèòù íéàìë ãâá åùáìá éë øàá äà
 ãáìáå íéðäëä éãâáá íâ úéöéöá íéàìëä øúåäù äîå äôé äìåò ïøåáç ïéà øùà íéëôää
 ïáìä ïéá úéöéö úåöîá ïéìåìë ïìåë äæî äæ íéðúùîä úåçëä ìëù éôì äãåáò úòùá

                                            
ל "מיכא, דאתהדרן לאכללא כחדא, דא זהב וכסף, וארגמן. קשיא: ב”ב דף קמז ע”זהר ח' עי 50

, עושה שלום במרומיו) איוב כה ב(ועל דא כתיב , ן דא בדאמשלב, ל אתכלילו דא עם דא"וגבריא
ל "ואתכליל באוריא, ותולעת שני לעילא. אתעבידו גופא חד, ובגין דאינון משלבן דא בדא

ואתכליל כמלקדמין ברזא , ושש איהו לעילא.  גו תכלת ובגו ארגמןידולמהוי אח, כמלקדמין
, עמודין לעילא גו שבע עמודים דלתתאעד הכא רזא דשבע . לאתאחדא בכסף ובזהב, ל"דרפא

ודא איהו קליפה , דהא אלין שבע מוחא למוחא, והא אוקימנא, ועזים. קליפה גו קליפה לנטורא
  :למוחא

 היינו עצם השלום גורם תולדת של מלאך חדש
 ?קין והבל נצרך 51
קרבנא . נ אסגי שלמא עליה ועל כל עלמא" ונוז כחדא האי בטוויא ”ג דף פז ע”זהר ח’   עי52

רזא דמלה קין כלאים הוה . דקין הוה פשתים וקרבנא דהבל הוה צמר לאו דא כדא ולאו דא כדא
הבל . סטרא אחרא דלא זינא דחוה ואדם וקורבניה מההוא סטרא קא אתיא. ערבוביא דלא אצטריך

  ובמעהא דחוהוחוהמזינא חדא דאדם 
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úìëúäå53 øîàù áåúëä ãåñ åäæå )é àì éìùî ( øîö äùøã úìëúä úãî àéäå ìéç úùà
 úøáçîå øáåòä øçà úø÷åçå úùøåã àéää äãîä éë øîàé äéôë õôçá ùòúå íéúùôå
 ïéìåìë ïìåë íäå úéöéöá äéôë õôçá ùòúå øçà ãöîå åùéðòäì éãë åãçé íéúùôå øîö

ö ïéà úéöéö úåöîá"îäéáá ì" éðéðò ìë éë íù ïéìåìë úåçëä ìëù äãåáò úòùá ÷
îäá" ÷îäá éðéðò úîâåã ïìë äèî ìù"äìòî ìù ÷  

   
) èéâë ( íéìøò íëì äéäé íéðù ùìù  

éò 'ø 'ééçá :òå" ãâðë íéðù ùìù äòéèðä äøåú ä÷éçøäù äìøò úåöî äìá÷ä ã
êùçå åäáå åäú ïë íâ íãâðëå äâùä íäá åðì ïéàù úåðåùàøä úåðåéìòä ùìùä54 äðùäå 

ô ìò úôçøî íéäìà çåøå ïë íâ äãâðë úéòéáøä äâùä àìå øîâ øúñä åðéà éë íéîä éð
ïåéãô àìá àåä øåñàå ïåéãôá àåä øúåî éë øåîâ øúä åðéà úéòéáøä äðùä ïë äøåîâ55 

ä ãâðë úéùéîçä äðùäå"à56 øúéä úéùéîçä äðùä ïë éë äøåîâ äøåö àéäù øåà éäé 
ä úôñåúá äúàåáú íëì óéñåäì åäæå øåîâ" äùøôá íéîòô äùîç øëæð øåàä ïë éë à

ìå éë æåîøì íéìøò íëì äéäé åúìøò íúìøòå øîàðù äìøò íéîòô äùìù ïàë øéëæä êë
øàåáî äæå øåîâ øúñä íúùìùå åúîâåã àåäù åîöò éðôá ïéðò äì ùé äðùå äðù ìë  

  
) èéæë ( íëùàø úàô åôé÷ú àì  

éò 'ø 'ééçá :òå"éåää úåéúåàù éôì äúçùää øåñéà íòè äìá÷ä ã" íùä ìù ä
ðáúá åîåùø íìòðäåéä óåâä úé"ääå ã"àåäå à" úúçùä øåñéà åäæå ïåùìáå äôáå äìéîá å

 åáúë òáèä éîëç ïë éë ìà úåàìôð ïðåáúäå íäá äåù øåñéàä éë ïåúçúä ï÷æå ïåéìòä ï÷æ
 ïéàöåé ïéãéâå íäéðéá ñçéå äðåëù ùé úåøòù úçéîöá íä íéåùù úåîå÷î éë íäéøôñá

 äæ íå÷îá øòù çîöéùëå äæ íå÷îì äæ íå÷îî íéñéøñìå íéùðì ïéà äæ íòèîå äæá çîöé
 éðôîå äæ íå÷îì äæ íå÷îî ïéàöåé ïéãéâ íäá ïéàå íäî øñçú úàæä äðåëùäù éðôî ï÷æ

æø åøîà úåãçàì øåéöå æîø íä äðäå úåãçàå äéåùä äìàä úåîå÷î éðùá åðéöîù" ì
 äæå íùä úåéúåà ÷çåîì äøäæà äåöîäå ùéîùú úòùá åîöò úà íãà ùã÷é íìåòì

áîøàå57  
  

                                            
איהו ארח מישר כדין נגיד  לתתא באורחא עקימא דלית עובדא: ב”ג דף פו ע”זהר ח' עי 53

. מאן משיך עליה ההוא רוחא. נ לסטר ביש"ונפיק ושרי עלוי רוח אחרא דלא אצטריך דסטי ליה לב
מהו דרשה דבעיא . דרשה. כתיב דרשה צמר ופשתים. הוי אומר ההוא עובדא דאחזי בסטר אחרא

 אוקמוה אבל ואי תימא בציצית אמאי שרי הא.  מאן דמחבר לון כחדאםודריש על צמר ופשתי
תו דרשה צמר ופשתים ) א ודא"נ. (התם הוא ההוא לבושא בתקונוי באשלמות עובדא כדקא חזי

אבל אימתי שרייא בשעתא דאיהו באשלמותא דכתיב . למעבד נוקמא במאן דמחבר לון כחדא
 וציצית הא אוקימנא. ותעש בחפץ כפיה

עלייהו אתמר והארץ היתה תהו ו,  קליפין אינון בערלה לקבל תלת קליפין דאגוזאתלת' עי 54
ותלת אלין דא , חשך קליפה תליתאה, בהו קליפה תניינא, תהו קו ירוק קליפה קדמאה, ובהו וחשך
',  וכוםדאתמר בהון ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכ, לקבל תלת גוונין דעינא, על גב דא

עלה אתמר וראיתיה , בריתדבהון נקרא בת עין דאיהי נקודה אות , לקבלייהו תלת גוונין דקשת
ואימתי יעבור קודשא בריך , כי אמילם' ועלייהו אתמר תלת זמנין כל גוים וכו, לזכור ברית עולם

ולא יכנף ) 'ישעיה ל(הדא הוא דכתיב , בזמנא דפורקנא, הוא הני קליפין מעלמא ויזכור ברית עולם
נא דאיהי מתלבשא באלין קליפין ובזמ, אימתי לבתר דמתעברין תלת קליפין בישין מינה, עוד מוריך

ובגין דא מחלליה מות , דבאלין קליפין איהי מתחללת, איהי אמרת אל תראוני שאני שחרחרת
 :יומת
 ).כן הוא בשערי אורה(כ דרושי הלילה פרק ז "שעה' עי' נוגה עי' זה קלי  55
 )שער ח(כן הוא בשערי אורה  56
57 ???  
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) èéì ( åøîùú éúúáù úà–   

éò 'áîø"ï : äìå÷ù àéä íâù éðôî äøæ äãåáòá åîë äøåúá úåáø úáùá úåøäæàä
 ììë äøåú åì ïéàå úéùàøá äùòîá ùéçëî äúåà øîùî åðéàù éî éë úåöîä ìë ãâðë
 øîåì ãåîìú úáù äçåã ùã÷îä úéá ïéðá àäé ìåëé ïàëá åøîà ùøãî ïäá åðéúåáøìå

 éúåúáù úàä éðà åàøéú éùã÷îå åøåîùú ' íéðäë úøåúá)å æ ÷øô ( äåöé úîàä êøã ìòå
åùã÷î àåäù úáùáå ìåãâä úáùá58 úéá úëàìî ïéà äðäå àøåîå äøéîù åá äåöå 

ïéáú ìéëùú íàå ùã÷îäå úáùä äçåã ùã÷îä:  
éò’ø  'ééçá :òå" úìçúá íâ àùð øãñá éúøàá øáë åøîùú éúåúáù úà äìá÷ä ã

á ìáà äæä øãñä ãçàä úáùä éë äæá øàáå åàøéú éùã÷îå øîàùë øåàá óéñåä ïàë
 úáù ìù åâåæ úá ìàøùé úñðë àéäù ùã÷îä àåä ãçàäå øåëæ àåäå ìåãâä úáùä àåä
 äæå ùã÷îäå úáùä úà äçåã ùã÷îä úéá úëàìî äéäúù éåàø ïéà êëìå øåîù àåäå

øàåáî59  
  
) ëâ ( éùã÷î úà àîè ïòîì–   

éò 'áîø"ï :ùø ïåùì"úà é äæ éúæîø øáëå éì úùãå÷î àéäù ìàøùé úñðë ) ìéòì
àë çé (ìàøùé úñðë àîèú êéà60 àèçé øùà ãçà ùéàá ìåãâä åîùì úùãå÷î àéäù 

 åøîàù íùøãîá äæ åæîø øáëå)á äì úåëøá ( åìéàë äëøá àìá äæä íìåòä ïî äðäðä ìë
á÷äì ìæâ" øîàðù ìàøùé úñðëå ä)ãë çë éìùî (åâå åîàå åéáà ìæåâ 'éà àìà åéáà ï

ìàøùé úñðë àìà åîà ïéàå àåä êåøá ùåã÷ä61úéçùî ùéàì àåä øáç 62 àåä øáç 
 äéìò åëøáéù äøéöéá õôçä éë íéîùáù íäéáàì ìàøùé úà àéèçäù èáð ïá íòáøéì
 äðéëùä ú÷ìúñîå ìåãâä åîùá äìòúé åàì íàå íìåòä íåé÷ äéäé íùî ìåãâä åîùì

ù êìåîì éøôä áéø÷éùë ïëù ìëå ìàøùéîåðëùîå á÷òé ïåàâ úà áòúî àåä:  

                                            
58   
  ב ”א דף ה ע”זהר ח) 2(

את ) ויקרא יט ל(פתח ואמר . אמרו ליה אימא אנת, יה דאנן לא ידענא בה אית בדחכמתא
, ובגין כך אסגי את, דאיהו תרין אלפין אמין לכל סטרא, את לאסגאה תחום שבת, שבתותי

אשתאר , וסתימין כחדא, דאינון תרין כלילן כחדא, שבת עלאה ושבת תתאה) דא, א"נ(שבתותי 
מארי דעלמא מיומא דעבדת לי שבת , מרה קמיהא,  אחרא דלא אדכר והות בכסופאשבת

אבל הא אנא , אמר לה ברתי שבת אנת ושבת קרינא לך, ויומא לאו איהו בלא ליליא, אתקרינא
דאיהי , ודא שבת דמעלי שבתא, אעבר כרוזא ואמר ומקדשי תיראו, מעטר לך בעטרא עלאה יתיר

, ואנא שמענא מאבא דאמר הכי. ה"וה אכליל ואמר אני יה"דקב,  איהואןומ, יראה ושריא בה יראה
 שבתותי דא, לאסגאה תחום שבת, ודייק את

 ואולי להביא לכאן, דברי רבינו שמות לא יג' עי 59
 .א"א א ע"זהר ח' עי 60
. 'ה שנאמר גוזל אביו ואמו וגו" הנהנה מהעולם הזה בלא ברכה הוא כאלו גוזל להקבכל' עי 61

 לברר הניצוצים אשר נפלו בשעת מיתת המלאכים כבר ידעת כי תכלית כוונת האכילה הוא כדי
כדי להוציא יקר מזולל אשר מתקן אותם האוכל בכוונת הברכה של ברכת הנהנין ואם לא עשה כן 

י זה והוא חבר "ן והשפעת המוחין שהיו הם מקבלים ע"ן מהעלאת המ"גוזל אביו ואמו שהם זו
גם זה מהרב .  להחזירם לקדושהלאיש משחית כי כל מגמת איש משחית לגזול הניצוצים ולא

 :ה"זלה
גוזל אביו ) משלי כח כד(כתיב , ותא חזי.  שירתא בליליאדאמרי: א”ב דף רנ ע”זהר ח' עי 62

, בגין דמנע ברכאן דקודשא בריך הוא, והא אוקמוה, ואמו ואומר אין פשע חבר הוא לאיש משחית
, ישמח אביך) משלי כג כה(ב וכתי, שאל אביך ויגדך) דברים לב ז(כמה דכתיב , דאיהו אביו

ואקרי , דא איהו ההוא איש דפגים לסיהרא, מאן איש משחית,  לאיש משחיתואחבר ה. ואוקמוה
, איש יודע ציד איש שדה) בראשית כה כז(, איש לשון) תהלים קמ יב(, איש תהפוכות) שם כז כח(

חבר , ע ברכאן מעלמאמאן דמנ, אוף הכי, דהאי איהו מנע ברכאן מעלמא, והאי איהו איש משחית
 ,ודא הוא רזא. קאמרןהוא להאי איש משחית כד
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 ïáàá åäåîâøé õøàä íò íòè äæå)á ÷åñô ( åîâøé ïáàá úîåé úåî øîà àì éë
 ïéáééç ìàøùé ìë õøàä éùðà ìëù øîåì õøàä íò øéëæä àìà ïìåëá øîà øùàë åúåà
 ñåì÷ðåà íâøú êëì ìàøùéî ÷ìúñúù äðéëùì íøåâ éë ÷éæé íìåëì éë åì÷ñìå íéã÷äì

øùé úéá àîò ïéðòëå äá áùåé ãáåòä øùà õøàì àì ìàøùé õøà ìëì æåîøé õøàä éë ìà
 õøàä éì éë)âë äë ïìäì:(  

 ùéàá éðô úà ïúà éðàå êìåîä úøëá áåúëä øéëæäù äîî åãåñ ïéáäì ìëåú ãåòå
 éðô úà éðà éúîùå ïëå àåää)ä ÷åñô ( øéëæä àìå åúåà úéøëé àøåðäå ìåãâä éîù éë

 úìî éðåòãéå áåà úøëáïéáî ìëì äæ íòè éúòãåä øáëå øçà úøë íåùá àìå éðà63:  
éò 'ø 'ééçá :áîøä áúë àåää ùéàá éðô úà ïúà éðàå"æ ï" ìëá àöîú àìå ì

 éðô úà ïúà éðàå øîàù êìåîä úøëá ÷ø éðà úìî øéëæéù úøë íåùá äìåë äøåúä
ù úà ììçî àåä éë åúåà úéøëé ìåãâä åîù éë äæá äðåëäå éðô úà éðà éúîùå åùã÷ í

æø äæ åøîà øáëå åîùì úùãå÷îä ìàøùé úñðë àîèîå" ùøãîá ì)á äì úåëøá ( ìë
äåòä ïî äðäðä" øîàðù ìàøùé úñðëå àåä êåøá ùåã÷ä ìæåâ åìàë äëøá àìá æ) éìùî

ãë çë ( ùåã÷ä àìà åéáà ïéàå úéçùî ùéàì àåä øáç òùô ïéà øîåàå åîàå åéáà ìæåâ
øùé úñðë àìà åîà ïéàå àåä êåøá åäæå ìà)à ð äéòùé ( øáç íëîà äçìù íëéòùôáå

 úçà ìò íéîùáù íäéáàì ìàøùé úà úéçùäù íòáøéì àåä øáç úéçùî ùéàì àåä
 ïòîì øîàå ìàøùéî äðéëù ÷ìúñúù íøåâ àåäù åðèá éøô êìåîì áéø÷îä äîëå äîë
 àåäå åîùì úùãå÷îä ìàøùé úñðë àîèî àåä éë éùã÷ íù úà ììçìå éùã÷î úà àîè

ììçî úåîå÷î áåøá éðà úìî éë åéøáã êåúî åðì øàáå áøä ïåùì ïàë ãò ìåãâä åîù 
 ïë íâ ìåáîä ïéðòáå éðô øéëæäù éôì íéîçø úãî àåä äæä íå÷îáå ïéãä úãî àåä äøåúä

)æé å úéùàøá ( àøàå úìçúáå ìåáîä úà àéáî éððä éðàå)ä å úåîù ( ìëå éúòîù éðà íâå
åðéðòî ãîìå øàåáî ãçàé  

  
)ç (åä éðà ùåã÷ éë íòè ' íëùã÷î–   

éò 'áîø"ï :ä éðà åà íéðäëä ìà øåîà ìçä øùàë øáãé íéðäëä íò ' íëùã÷î
 åãé ìò éë êì äéäé ùåã÷ êéäìà íçì áéø÷î àåäù øçàî éë íòèäå íòäå íéðäëä íëìë
 ùàøì øåæçéù úîàä êøã ìò ïëúéå íëùã÷îá éúðéëù äøùîå íëìë úà ùã÷î éðà

ùøôúð øáëå ÷åñôä64:  
                                            

  א
ב  ??  

  ג

                                            
וכנסת , ה אמר ויסרתי אתכם"אלא הקב, אף אני) שם(רחומאי מאי דכתיב ' ואמר ר: ל"ז 63

לא די שאני אדון , אלא אף אני איסר אתכםישראל אומרת אל תדמו שאני מבקשת רחמים עליכם 
  :הדין אלא אף אני איסר אתכם

ולסוד זה נקראת אני בכל מקום לפי שהיא מזמנת עצמה להזהיר : ל"ד פרק יז וז"ק ח"עבה' ועי
ואם יחטאו היא מזמנת , את ישראל שלא יקצצו נטיעותיה ויגרמו לה ולהם גלות בין האומות

 ה ובהיותם על אדמתם היתה מזמנת עצמה להזהירם על ידי עבדי.בסוד אף אני, עצמה ליסר אותם
י "וגם אנ, הנביאים השכם ושלוח ולא שמעו ולא הטו את אזנם עד שיצא מן הדין שיצאו בגלות

על נהר כבר על סבת הנהר היוצא , וזה סוד ואני בתוך הגולה ומה טעם, סוד האם יצאה עמהם
ולסבה זו ירדה , כי מפני הרעה נאסף הצדיק,  מעינומעדן להשקות את הגן וכבר פסק מקורו ויבש

נפתחו השמים כי מה שהיה סתום וגנוז ומיוחד בייחוד גמור נפתח ונגלה .  בגלותלבבלשכינה 
ואראה מראת אלהים מי , ולסבה זו שנפתח הכל ונגלה. 'ויצאו פנימיים לחוץ ונכנס הכנעני בבית יי

 :עה יצאה ונראתה ונגלת בארץ אחרתשהיתה כגפן פוריה בירכתי ביתה בייחוד וצנ
 @.בינו שםודברי ר, 47 46הערות ' עי?היינו 64
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