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éú÷çá  5  
øäá úùøô  

) äëà ( øáãéåä ' éðéñ øäá äùî ìà-   
 éò 'áîø"ï : íù åúåìòá éðéñ øäá ùåøéô éë ïåëð øãñá ïàë äáúëð éë éúòã éôìå

úåéðù úåçåì ìá÷ì  úåçåì ìù íéðåùàøä íåé íéòáøà úìéçúá éë ïéðòä øåàéáå 
ä éøáã ìë úà úéøáä øôñá äùî áúë úåðåùàøä ' íù íéøîàðä íéèôùîä ìë úàå

 íòä ìò úéøáä íã ÷åøæéå)ç ãë úåîù ( äìèáúð åìéàë úåçåìä åøáúùðå ìâòá åàèçùëå
á÷ä ìöà àéää úéøáä"á÷ä äöøúðùëå ä" ääùîì äùãç úéøáá åäåö úåéðù úåçåìá 

 øîàðù)é ãì íù ( øãñá åøîàðù úåøåîçä úåöîä íù øéæçäå úéøá úøåë éëðà äðä
 øîàå äðåùàøä úéøáá íéèôùîä äìàå)æë ÷åñô íù ( íéøáãä úà êì áúë ìò éë äìàä

ìàøùé úàå úéøá êúà éúøë äìàä íéøáãä éô1á÷ä äöøå " úéøáá íäéìò øéîçäì ä
 úåöîä ìë ìò äðåùàøë äéäúùå úåìì÷áå úåìàá íäéìò äéäúù úéðùä úàæä

 äðåùàøä úéøáá øîàðù åîë íéèôùîä ìë ìòå úåðåùàøä)â ãë íù (ä éøáã ìë úà '
åúä óåñá ïàëá øîà êëéôìå íéèôùîä ìë úàå úåçë)åî åë ïìäì ( íé÷çä äìà

íéèôùîäåä ïúð øùà úåøåúäå  ' ìà æîåø àåä äùî ãéá éðéñ øäá ìàøùé éðá ïéáå åðéá
 ïìåë åéäù íéèôùîä äìàå øãñá äðåùàøä úéøáá åøîàðù íéèôùîäå úåöîä ìë

úàæä úéøáá:  
  
)á (äì úáù '  

éò 'áîø"ï:áë äøåúä úåãåñî ìåãâ ãåñá åðúåà åøøåò ïàëá äðäå ø åðì æîø ø" à
äì úáù íòèå áúëù ' äî òåîùì êðæà óåëå äæä íå÷îá æåîø íìåò úåîé ãåñå úáùä íåéë

 øãñá éúáúë øáë ïðåáúú äëæú íàå êòéîùà øùà ïåùìá åðîî êòéîùäì éàùø éðàù
 úéùàøá)â á úéùàøá (äì úáù éòéáùä íåéå íìåò úåîé íä úéùàøá éîé úùù éë '

ùì úáù äéäé åá éë êéäìàìåãâä í2 åðéðùù åîë )ô ãéîú"î æ"ã ( íéøîåà åéä äî éòéáùá
íéîìåòä ééçì äçåðîå úáù äìåëù àáì ãéúòì úáùä íåéì øéù øåîæî:  

 äéäé øùàì åæîøé íéðùäå úéùàøá äùòîá àøá øùàì æîø íéîéä äðäå 
 íìåò éîé ìë úàéøáá- áééçå ïéåàì éáééç ìëî øúåé äèéîùá áåúëä øéîçä ïë ìòå 

åìâä úåéøòá øéîçäù åîë äéìò ú)çë çé ìéòì ( äéúåúáù úà õøàä äöøú æà øîàðù
)ãì åë ïìäì ( ïéðòä øéæçäåíéîòô úåáùú äîùä éîé ìë úåáø )äì íù íù ( õøàäå øîàðå

 äéúåúáù úà õøúå íäî áæòú)âî íù íù ( åðéðù ïëå)ô úåáà"î ä"è ( ìò äàá úåìâ
àä úèéîù ìòå ïéãä úååò ìòå ïéãä éåðéò äùòîá äãåî åðéà äá øôåëä ìëù éðôî õø

ò çåìù ìò úåìâ øæâå àéáðä øéîçä ïëå àáä íìåòáå úéùàøáíéãá úéòéáùä äðùá 
 øîàðù)ãé âé ãì äéîøé (åâå íëéúåáà úà úéøá éúøë éëðà 'åâå íéðù òáù õ÷î ' íâ éë

åë ìáåéë úéòéáù ãáòá 'åìåëéå ãò úéùàøáî ãåò òãåé ìáåéäå3áåéá åáåùé éë  ùéà ìëä ì
 õøàä äúáùå øîàðù åäæå ùéøçé ïéîàîä ãñåî àåä éë åúçôùî ìà ùéàå åúæåçà ìà

                                            
 ?מקור 1
השביעיות הם ביסוד כנודע לכן אומרים כל '  כי בחי) דרושי שבת א(שער הכוונות ' עי 2

עולם שכולו ' כו' והאמונה לחי העו' בספר פרקי היכלות המתחיל האדר' המלאכים אותו השיר הנז
חי ' השביעיות דשבת כולם הם בסוד היסוד הנק' והטעם כי בחי' שבת ומנוחה לחיי העולמי

 ואז צדיקים ,ששבה אל אמּה2 ,כ"ב דוגמת יה"הואבל העא "צ יא ע"א בספד"בהגר'  ועי.העולמים
 ואז אין בו לא אכילה ולא ,)משלי יב ד ( עטרת בעלה,)א"ברכות יז ע(יושבים ועטרותיהן בראשיהן 

 שאז היא בסוד תגא עטרה ,)ב"נא ע (ש בתיקונים" כמ,כ דרגא דבינה" כמו ביה,'ו כו"שתיה ולא פ
 בראש

 .שמות כא ב ודברי רבינו שם' עי 3



áîø"øå ï 'ééçá – øäá éú÷çá 

2 

 õøàá øåøã íúàø÷å úáù)é ÷åñô (ïåùàøä ÷åñôá úæîøðä íééçä õøà àéä éë4 
)à à úéùàøá ( øåëæà õøàäå øîàð äáù)áî åë ïìäì (íéîòô äæ éúøëæ øáëå:  

ò 'ø 'ééçá:òå " úáù õøàä äúáùå äìá÷ä ãäì ' úáù åìë àåäù áéøç ãçå ãâðë
íéîìåòä ééçì äçåðîå5äåòä àåäå " äìèá àéä õøàäù äèîùä íòè äæå äéçúä øçàù á

 éáééç ìëî øúåé äèéîùá äøåú äøéîçä äæ éðôîå úéòéáùä äðùá äãåáò ìëî äáøçå
úëù àåä úåìâ äéìò øæâå ïéåàìáå) åë àø÷éå (æø åðù ïëå äéúåúáù úà õøàä äöøú æà" ì

â øôåëë äèîùä úåöîá øôåëä äðäå õøàä úèîù ìòå ïéãä éåðò ìò íìåòì äàá úåì
äåòáå íìåòä ùåãçá"øàåáî äæå á:  

  
) äëç (åâå íéðùä úåúáù òáù éîé êì åéäå íéîòô òáù íéðù òáù '–   

éò 'ø 'ééçá : òáù øôñîù íéòãåé åðééä àì éëå êì åéäå øîåìå óéñåäì êøåö äî
ùú ïä íéîòô òáù íéðù ïåùìä àá éë ïéðòä ãåñá øîåì ïëúé ìáà äðù íéòáøàå ò

 ìò æåîøìå äåää ìò øàáì úàæä äìåòîä äåöîä øåôñáãéúòä æîø ïåùàøä øôñîä éë 
î íäù ìáåéä úåöîì" äøéôñ ïåùì úøôñå åá øéëæä êëìå ùã÷ íéùîçä úðùå äðù è

à åúéåä øùà íìåòä éîé ìë óåñ àåäù ìåãâä ìáåéì æîø éðùä øôñîäå éë äòùúå íéòáø
î øôñî"äðéáä éøòùáå íéôìàáå íéðùáå íéîéá è6 æåîøé ãçà ïéðò ìëä äùîì åøñîðù 

 ïîæìúãéîò ìù åîìåò àåäå úãîåò íìåòì õøàäå úìä÷ úìçúá æîøðë åîåé÷å íìåòä 
 ãçàî õåç äùîì åøñîð ïìåëå íìåòá åàøáð äðéá éøòù íéùîç ãåñ åäæå íìåòä ìáåé

 øîàðù)ç íéìäú (çúå äðéá øòù óìàå óìà ìëá åãîì éë äæ øåàá íéäìàî èòî åäøñ

                                            
א אחרונה שבשם הגדול שהוא הפתח " על הוהרמז ,א פרק כג” ח- ודש ספר עבודת הק' עי 4

ואם אין בו יראת שמים , שהוא מפתחות הפנימיות, תפארת ישראל סוד תורה שבכתב' והשער ליי
צבאות כי ' ואין דרך ופתח להכנס לראות פני המלך יי, שהוא מפתחות החיצונות באי זה פתח יכנס

ואמר , ה"ה פתחו לי שערי צדק ואחר כך אבא בם אודה י"המלך ע דועליו אמר דו, אם בפתח עינים
ואמרו , והיא סוד יראת שמים יראה שלשם המיוחד הנקרא שמים, צדיקים יבאו בו' זה השער ליי

עוד שם אמר רב בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה 
משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי . אי לא לאו,  איןוצרהיא או' ואפילו הכי אי יראת יי', וכו

אמר לו מוטב אם לא , אמר לו ערבת בהן קב חומטון אמר לו לאו, חטים לעליה הלך והעלה לו
והרמז על ארץ החיים סוד היראה , ופירוש חומטון ארץ מלחה שהיא משמרת את הפירות. העלית

וצריך לערב ,  והיא שומר ישראלתרומדת הדין הרפה ברית מלח עולם שהיא משמרת את הפי
  ##*?:החומטון עם התבואה כי אז כל הדברים באחדות גמור תורה ויראה יחד

מן , דבאלין כתיב וימחו מן הארץ,  אלין דאסתאבו וסאיבו ארעאבר, א"א דף סט ע”זהר ח' עי
מחו י) תהלים סט כט(וימחו כמה דאת אמר , ג דאקשו ואפליגו קדמאי על דא"ואע, הארץ דייקא
וכתיב , דכתיב וימחו מן הארץ, ודאי לית לון חולקא בעלמא דאתי, ל רבי שמעון"א, מספר חיים

ורבים מישני אדמת ) דניאל יב ב(ועלייהו כתיב , אבל יקומון בדין, לעולם יירשו ארץ) ישעיה ס כא(
וקמוה אבל כלא כמה דא, ופלוגתא בהא, ואלה לחרפות לדראון עולם, אלה לחיי עולם, עפר יקיצו

  :חברייא
 . דוקא מן הארץ,"וימחו מן הארץ" באלה כתוב .פרט לאלו שנטמאו וטמאו את הארץ: תרגום

אמר לו רבי ". ימחו מספר חיים" כמו שנאמר "וימחו" .ואף על גב שהקשו ונחלקו הראשונים על זה
 ". ארץלעולם יירשו" וכתוב ,"וימחו מן הארץ" שכתוב , ודאי שאין להם חלק בעולם הבא,שמעון

ורבים מישני עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון " ועליהם כתוב ,אבל יקומו בדין
 . אבל הכל כפי שבארוה החברים, והמחלוקת בזה".עולם
 .ן כאן" דברינו ברמב'עי 5
 והמערכת) ויקרא כה י במדבר י לה( ן"והרמב והקנה התמונה ספר: ל"ב ז"ב כה ע"ה ח"דע' עי 6

 פרק (הנתיבות בשער בפרדס ל"ז ק"הרמ וכן ז"והרדב) ויקרא כה ב( בחיי ורבינו והציוני והרקאנטי
 וכן הרבה בזה מיאן קומה שיעור בספר אמנם. בזה כ"ג האמין) ג פרק (השמות פרטי ובשער) ב

 סמוכות ועשה, כלל הראשונים דברי דחה לא ל"ז א"הגר אך. קדושים' פ ת"בלק ל"ז ו"הרח בדברי
 דשבע הראשונים כדברי משמע מכאן לשונו זה) א"ע פו דף (ו"ל תיקון בתיקונים אמרו, לדבריהם
 לשיר בביאורו ן"הרמב של רבו עזרא רבינו בדברי כ"ג נמצא וכן. ל"עכ בשניה ואנן שמיטות
  .יובל במצות מצות ג"בתרי ש"ע ,כנודע עזרא לרבינו והוא, ן"להרמב המיוחס השירים
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ç óåñ ãòå ùàøî äéåää ìë åòéãåäå ãçàõå éîéðôä íéùîçä øòù àåäù ùã÷ ìáåéä ïî 
 åúåéîéðôå åúå÷ã áåøì èòî åàø÷ àåää øòùäå íéäìàî èòî åäøñçúå åäæå äðéá ìù

ä øôñîë äðù óìà øôñîá øéëæä êëìå äðéáä àåäù íéäìà éøòùî äéåä ïåùì êì åéäå äæ
 ãåã æîø äæìå éîé êì åéäå øîà äæ ìòå êì øôñî íìåòä éîé ìë éë éîé øîàå óéñåä ãåòå

ò êìîä" åøîàá ä)äî÷ íéìäú ( àåä àìî àø÷îå íéîìåò ìë úåëìî êúåëìî)ä÷ íù (
 éë êì úìîáå ìë úìîá æîøä àáå äðù íéùîç åäæå íìåò åîë øåã éë øåã óìàì äåö øáã

åë ìëäøàåáî äæå úçà äð:  
  
) äëé ( àéä ìáåé äéáùåé ìëì õøàá øåøã íúàø÷å–   

  
éò 'ø 'ééçá :òå " ïåùìî àéä ìáåé äìá÷ä ã)æé äéîøé (åéùøù çìùé ìáåé ìòå7 ,

äðåùàøä äáñä ìà åìáåé úåøåãä ìë éë æåîøéå , àåä éë øåøã íùá ìáåéä àø÷ð êëìå
ïìåë íéàøáðäå úåøåãä éùøù íù øùà ìáåéä ,ë øîàðù íìåò úéøáá åìöàð íùî é

)à úéùàøá (íéäìà àøá úéùàøá8 ,îùåäíúáåùú  ,äæ ïáäå , òáùä ïî úçà ìë éë
íéôìà òáù úìòåô ,î íä äðäå"è , åäáå åäú äéäé äòùúå íéòáøà íìåòì åîìùéùëå

íùî ìöàðù åîë ìáåéì ììëä áåùéå ,äæ ïáäå , áåúëä ïåùì åäæå)äë àø÷éå ( ìáåéä úðùá
ú úàæäåúæçà ìà ùéà åáåù ,)æë íù (áåùé ìáåéä úðùá . íðåùìá åøéëæä ø÷çîä éîëçå

äðåùàøä äáñä ìà áù ìëäå äðåùàøä äáñäî äéä ìëä . äèîùä ãåñ ïéáäì äëæú íàå
êéøéæð éáðò êøéö÷ çéôñ êîøë êãù äèîùá øéëæäù äî êîî íìòúé àì ìáåéäå , ïåùìá

çëåðì ,ä äàø÷ù äèîùä úðù øåáòúù øçàì éëäì úáù áåúë ' äçåðîå úáù àéäù
íéîìåòä ééçì ,íã÷ë êìù åéäé9 .úñäåìëúáùä íåéì øéù øåîæîáù õøîðä áåúëá  ,

úáùä øçà äéäé äî æîåøä , øîàù àåäå)áö íéìäú (çøôé øîúë ÷éãö , áéúëå)áò íù (
çøé éìá ãò íåìù áåøå ÷éãö åéîéá çøôé , øéëæäù øçà åìëéå úùøôá æîø äæ íâå

) úéùàøáá (éòéáùä íåé úà íéäìà êøáéå , íúç éòéáùä íåé øçà äéäé äî òéãåäì éãë
úåùòì úìîá äùøôä ,ùàøî úåøåãä àø÷ìå úåìåòô úåùòì øîåìë . øéëæä äæ éðôîå

êøéæð êøéö÷ êîøë êãù äèîùä úåöîá ,êìù ïéòë ,ïë øéëæä àìå10 äéçéôñ àìà ìáåéá 

                                            
) בראשית ב י(כתיב , תא חזי. כי כלם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם ,א"ג דף נח ע” זהר ח' עי7

ועל ) ירמיה יז ח(דכתיב , הא אוקימנא יובל שמיה, ותנינן מה שמיה דההוא נהר, ונהר יוצא מעדן
ואינון , דמתמן נפקין חיים לעלמא, חיים שמיה, ובספרא דרב המנונא סבא. יובל ישלח שרשיו

  ,אוהא אוקימנ, אקרון חיי מלכא
הוי אימא דא נהר דנגיד ונפיק ,  הוא רקיעא דנהיר על ארעאמאן ,א"א דף לד ע”זהר ח' ועי
ואתנהיר מההוא , תא חזי כיון דסיהרא שלטא, דכתיב ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, מעדן

  כל אינון שמיא, נהרא דנגיד ונפיק
ל האי דרגא דצדיק דאיקרי ט שבועין מנהון לקבי"ה מ"כ מנין ימות החמה שס"ובג& ח "זו' ועי

טוב ואיהי שביעי ויניק מניה האי שמשא דלתתא שבע שבועין שבע זמנין לקבל שבע שבועין שבע 
  :זמנין דאיהו יניק מאימא עילאה דאיקרי יובל ולקבלא שני יובל דלתתא

ה ויקרא כ(כמה דאת אמר , מהו בן חורין, בן חורין, בני בכורי ישראל) ב"א דף צה ע”ח(זהר ' עי
דהא כל חירו מיובלא קא אתי בגין כך , וכתיב וקראתם דרור בארץ, יובל היא קדש תהיה לכם) יב

אלא , הכי הוא ודאי בן חירות מיבעי ליה, בן חורין ואי תימא בן חורין ולא כתיב בן חירות
ונהר יוצא מעדן ) בראשית ב י(כדין כתיב ', ד בה"כד מתחברן יו, במתניתא סתימאה דילן תנינא

ועל דא , ובגין כך בן חורין כתיב, אלא מתחברן ודאי, ולא תימא כד מתחברן, השקות את הגןל
  ושריך, אשריך ארץ שמלכך בן חורין

ר כחד "ר כי כל הג"ובינה כוללת כל הג, כאן משמע שזה לא בינה אלא הקשר בין חכמה לבינה
  )מ ב"ח שער מול"ב ע"ז כד ע"תיקו' עי(חשבינן 

 .ב שזה בינה"א וג ע"א ב ע"זהר ח' עי 8
 ?ק"ר לו"ירד מג 9

 .ר"ק ולשון נסתר הוא בסוד ג"א שלשון נוכח הוא בסוד ו"כ ג ע"שעה' עי 10
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äéøéæð ,íåìë íäá êì ïéàå äìù íäù éôì ,øáëåíéèôùîä äìàå øãñá äæ éúøëæä  . äæîå
õøàä úæçà åì øùàì áåúëä øîà11 ,àìõøàä úìçð øîà  , äî àåä äìçð ïéðò éë

íééø÷òä íéðåùàøä íéìòáä ìò äøåî ïåùì àåäù äæåçà øîà ìáà øçàî ìçåð íãàäù ,
 áåúëù åäæå)ä úìä÷ (íäéìò íéäåáâå øîåù äåáâ ìòî äåáâ éë ,øàåáî äæå :  

  
) äëâë (äå úåúéîöì øëîú àì õøà-   

òå "õøàä éì éë äìá÷ä ã ,ìáåéá éì øåæçì äãéúò ,ò êìîä ãåã æîø äæìå" ä
 åøîàá)ãë íéìäú (äì 'äàåìîå õøàä12 .îì úåàá øåîæîä úìçú úðåë êîî íìòé àìå" ã

øéåàá çøåôä ìãâî úîàä éîëç åäåàø÷å úåéúåàä ìëáù ìåãâä àåäù , äî ïéáúù øçà
äìòîì åðáúëù . åàõøàä éì øîàé ,äðåéìòä , äðåúçúá úìòåô äðéà úéòéáùä äðùáå

éìù äðåúçúä ïéà åìàëå ,íëìù àäú àì êëì:  
ø÷ò íëîöò åùòú ìà éãîò íúà íéáùåúå íéøâ éë ùøãîá åøîàù åäæå  , íúà

éãîò ,åáøë àäéù ãáòì åéã ,íëìù àéä éøä éìù àéäùë . øàùá éìù àéäùë äæ øåàáå
øàá úìòåô àéäù íéðùäõ ,íëìù àéä éøä , åìàëå õøàá úìòåô äðéàù úéòéáùá ìáà

éìù äðéà ,ëìù àäú àì êëìíåáøë àäéù ãáòì åéãù éôì  ,øàåáî äæå :  
  
)  åëà ( íéìéìà íëì åùòú àì  

éò 'áîø"ï :øáãî áåúëä éåâì øëîðä äæ ãâðë , ãáåò éáøå ìéàåä øîàé àìù
íéáëåë úãåáò ãåáòà éðà óà íéáëåë úãåáò ,ìéàåä äìâà éðà óà úåéøò äìâî éáøå 

úåéøò ,úáù ììçà éðà óà úáù ììçî éáøå ìéàåä ,íéìéìà íëì åùòú àì øîåì ãåîìú ,
úáù úàéúååàøéú éùã÷îå åøåîùú  ,úåöîä ìò áåúëä ïë øéäæä , íéðäë úøåú ïåùì

)å è ÷øô (äùåøéôå ,éåâì øëîðä ãáòä ïäá øäæéù úáùå äøæ äãåáò áåúëä øéëæäù ,
 àøåîååðîî àøééå íéìâøá íù àáéù ùã÷îä ,úåöîä ìëì ïéãä àåäå , äìà øéëæä ìáà

 ïéñøåâ ùéå ïìåë ìò ãîìì úåáà ïäù" øéëæä]ñ"øéäæä à [ïàë" ,êë àñøéâä íàå , åæîø

                                            
11 ? 
ה הארץ ומלואה "לדוד מזמור ליהו) תהלים כד א(,  רבי יהודה פתח,א"א דף סז ע” זהר ח'עי 12

מזמור ,  קדישאדאמר שירתא ולבתר שארת עליה רוח, הא תנינן לדוד מזמור, תבל ויושבי בה
האי קרא על ארעא , ה הארץ ומלואה"ליהו, דשארת עליה רוח קדישא ולבתר אמר שירתא, לדוד

  כמה , ומלואה דא שכינתא,  ארעא קדישאדאיהידישראל אתמר 
פתח ההוא גברא . אזלו, וארח צדיקים כאור נגה) משלי ד יח( כתיב דא, א"ב דף נ ע”זהר ח' ועי
ובאתר אחרא , לדוד מזמור באתר חד', ה הארץ ומלואה וגו"מזמור ליהולדוד ) תהלים כד א(, ואמר

מזמור , אלא לדוד מזמור שירתא דקאמר דוד על כנסת ישראל, מה בין האי להאי, מזמור לדוד
הארץ , ה דא קודשא בריך הוא"ליהו, ה הארץ ומלואה"ליהו.  דקאמר דוד על גרמיהרתאלדוד שי

כמה דאת אמר , ואקרון מלואה ודאי, ין דילה דמתחברן בהדהומלואה דא כנסת ישראל וכל אוכלוס
  תב. מלא כל הארץ כבודו) ישעיה ו ד(

בכל זיווג גופני קדם לו זיווג דנשיקין שהוא זיווג רוחא ברוחא , ל"ן יז וז"ד ומ"ש מ"פת' ע
רוחא  וכמו שבזיווג גופני קדם לו ,ב שלהם"היסודות דחו' הפנימיים דמוחין בסוד חיך וגרון שהם ב

 , ההוא רוחאחינתכ ב" כמו כן בנשיקין יש ג,דשביק בה שהוא לבוש ושורש אל כל הזיווגים אחרים
שזיווג ) 'פתח ח(ש למעלה "כמב שלו שהוא הלשון היוצא מחיך וגרון "והוא הארה של הדעת דחו

 ,ת והוא מוצא האמצעי"שבאמצע דטלנ'  והלשון כולל כל המוצאות והוא הל,זה הוא בסוד הדבור
 ולכן ,א"ד פ"ל בביאורו לספ"ש רבינו הגדול ז"כמ בחיך וגרון מגדל השן והוא מגדלא דפרח באוירא

כ בחינת רוחא " היה ג,נ שקדם לו זיווג נשיקין" ובזיווג ראשון של יציאת זו, כלל כל האותיותהוא
 בפיו לפה נשיקין שלו'  א, והנשיקין הם כפולים,ושורש אל כל הנשיקין של הזיווגים שבכל הזמנים

 כולל ר הוא נשיקין של הנקבה בזכ,' והב,נ" ונמצא שהוא כולל דו,דנוקבא ונקשר נפש שלו בנפשה
 ,ב"ר שלו בשלה חו" כי הנשיקין הוא אתדבקותא דג, והענין,ה"אותיות של אהב' כ תרין בסוד ד"ג

ס "א ויש"אוא הכללים הם " וכמו באו,הבן בחכמה וחכם בבינה ב הם כלולין זה בזה"ונודע כי חו
 .א ולכן מבינה שבחכמה נשרש בנוקבא ומחכמה שלה בדכור,נ"ב של דו"ותבונה כמו כן הם בחו
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ùã÷îäå úáùä ììëá úåöîä ìëù13 ,ïéáé ìéëùîäå: 

  
) åëá ( åàøéú éùã÷îå åøåîùú éúåúáù úà–   

éò 'ø 'ééçá :æø åùøã"åúá ìúåöîä ìë ìò áåúëä øéäæä íéðäë úø .áîøä áúëå" ï
æ"åòì øëîðä ãáòä ìò øéäæäì áåúëä àáù äæä ùøãîä ùåøéô éë ì"ò ìò â" íâå úáùå æ

åðîî àøééå íéìâøá íù àáéù ùã÷îä àøåî ,ëæä ìáà úåöîä ìëì ïéãä àåäåøé ïäù äìà 
ïìë ìò ãîìì úåáà .ïàë øéäæä íéñøåâ ùéå , åæîø êë àñøâä íàå úáù ììëá úåöîä ìëù

ùã÷îäå ,ïéáé ìéëùîäå ,ëò"ì .øåîùå øåëæ ùã÷îäå úáùä éë åéøáã øåàáå14 , éë òåãéå
íììëá äùòú àì úåöîå äùò úåöî ïäù úåöîä ìë ,øàåáî äæå:  

  
éú÷çá úùøô  

)å ( õøàá íåìù éúúðå–   
éò 'áîø"ï : úîàä êøã ìòå- õøàá øáåçî íåìùä ïúéù15 ìå÷ùä ìëä íåìù àåäå 

âðëëä ãì16  
 õøàä ïî äòø äéç éúáùäå -ø úòã ìò  ' íìåòä ïî ïøéáòî øîàù äãåäé) àøôñ

á éú÷çá' ( äáåèä úåáøáå òáùä úåéäá éë íöøàá úåòø úåéç åàåáé àìù åèåùôë àåä
 ïúéáùî øîàù ïåòîù éáø úòã ìòå áåùéá úåéç äðàáú àì íãà úåàìî íéøòä úåéäå

 å÷éæé àìù)íù ( øîàééúáùäåéçä úòø  ìàøùé õøà äéäú éë ïåëðä àåäå õøàä ïî úå
ïåùàøä íãà ìù åàèç íãå÷ åúìéçúî íìåòä äéä øùàë úåöîä íåé÷ úòá17 äéç ïéà 

 åøîàù åîëå íãà úéîî ùîøå)âì úåëøá&  ( øîàù äæå úéîî àèç àìà úéîî ãåøò ïéà
 áåúëä)ç àé äéòùé ( äðòøú áåãå äøôå ïëå ïúô øåç ìò ÷ðåé òùòùåäéøàåø÷áë  ìëàé 

 ïáú)æ ÷åñô íù ( åéìò øæâð éë íãà ìù åàèç éðôî ÷ø úåòøä úåéçá óøèä äéä àì éë

                                            
טמא ' עליה אתמר את משכן ה,  דאיהי רשות הרבים יין נסך זונה&,תיקוני זהר דף ' עי 13

ת עטר, והאי נקודה איהי אות דשבת אות דיומין טבין אות דתפילין אות דברית מילה', ונכרתה וכו
 תגא דספר תורה קרינן, דברית

אמר ליה לאו .  אמר ליה רבי אבא וכי שבת לאו מקדש הוא זמין,א"ג דף צד ע”זהר ח' עי 14
חד דהוא ודאי קדש אקרי דכתיב ושמרתם את השבת כי קדש היא לכם וחד דשבת . בתרי סטרין

ד כלהון זמינין "י ועירותא דקדש הוא ירית ולאו זמינ. לאו זמין הוא דהא ירותא דיליה הוא ודאי
  .ד שבת לאו זמין הוא"וע. בהאי יומא שביעאה אתעטר ביה.  בשבת ומתעטרן ביהשרןבקדש ומתק

 ן"כ בדברי הרמב"מש' ועי????????
ה מה כתיב "ח בשעתא דאתשכחון ישראל זכאין קמיה קב"ת: ל"וז) ב"ג דף קיג ע"ח( זהר 'עי 15

  .חברא בכנסת ישראלה לאת"דאתי קב. האי לעילא. ונתתי שלום בארץ
  :תרגום

חייא ודאי הכי הוא ובגין כך שבת דאיהו זכור ושמור אקרי ' אמר ר: ל"וז) ב"קטו ע(שם ' ועי
ברית דכתיב ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדרתם ברית עולם וכלא מלה חד 

א דארעא  בארץ הוא יסוד דאיהו שלמםח כתיב ונתתי שלו"ת. ואתר דא אקרי ברית אכל אתר
  .שלמא דביתא שלמא דעלמא

  :תרגום
כלומר משרי , כתיב ונתתי שלום בארץ ואין מחריד: ל"שושן סודות ברכת שים שלום וז' עי

  . ולכן הסמיך אליו והשבתי חיה רעה מן הארץ. האומות כי אין להם מקום להאחז
 בתר צלותיה רב ספרא,  היתה תפלת רב ספרא באמרם שםוכזו: ל"ז) 'ב פרק ו"ח(ק "עבה' עי

כי היה , אלהינו שתשים שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה' אמר הכי יהי רצון מלפניך יי
מעורר הרצון שישפיע רחמיו ואורו הגדול במדת טובו ויתיחד בכבודו מאליו כי אין די בתחתונים 

ץ והוא כטעם ונתתי שלום באר, ואמר שתשים שלום בפמליא של מעלה, תםלגרום זה בעבוד
 .שישים מדת השלום שהוא צדיק חי העולמים מחובר בארץ סוד מלכות בית דוד

, ולכן אולי זה הרמז ששלום שקול כנגד הכל, שיסוד נקרא כל) א"בראשית יז ע(זהר ' עי 16
 ?ק"שהוא כולל כל הו

 .י"מדרש הובא בהערות על רש' עי 17
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 íãàä íôøèá éë òåãéë åæ úà åæ óåøèì íâ íäì òáè óøèä íùåäå íäéðùì óøè úåéäì
 áåúëä øîà ïëå øúåé íéòø úåéäì åôéñåé úçà íòô)â èé ìà÷æçé ( íãà óøè óåøèì ãîìéå

ìëà  
ò ìù åúàéøáá äðäå áéúëã äìëàì áùòä íäì ïúðù úåéçá øîàð íìå) úéùàøá

ì à ( ìë úà äéç ùôð åá øùà õøàä ìò ùîåø ìëìå íéîùä óåò ìëìå õøàä úéç ìëìå
 åãîì êë øçàå ãòì íäá íùåä øùà òáèä àåä éë ïë éäéå áåúëä øîàå äìëàì áùò ÷øé

éðô óøèä18îä àèçä úéîì íééçä éìòá úèéçù øúåäùëå éúùøéô øùàë  éøçà çð éðá
 íãàä ìò øéäæäå ìåáîä)ä è íù (åâå ùåøãà íëéúåùôðì íëîã úà êàå ' íãàä ùôð úà

 ìò ìàøùé õøà úåéäáå óåøèì íâäðî ìò åøàùð äúøáçá äéç ãéî äéç ùôð àìå
 íúøéöé úòá íäá íùåä øùà ïåùàøä òáèä ìò åãîòéå íâäðî úòø úáùú úåîìùä

 çð úåãìåú øãñá äæî éúøëæä øáëå)áå è úéùàø(  
áåúëä øîà ïë ìòå19 ìãçéå íìåòá íåìùä áåùéù éùé òæâî àöåéä ìàåâä éîé ìò 

 åäé÷æç ìò åá äúéä äðååëäå äìéçúî íòáèá äéä øùàë ùîøä ìëå äîäáä úòøå óøèä
á÷ä ù÷éáù" çéùî åúåùòì ä)ãö ïéøãäðñò "& ( ìò äùòîä äéäéå êëì íúåëæ äúìò àìå

 àáì ãéúòä çéùîä  
éò 'ø 'éçáé :òå" äìá÷ä ã- õøàá íåìù éúúðå, íìåò ãåñé ïúéù áåúëä çéèáé 

úéùàøááù õøàá øáåçî,íìåòä êøáúé äæ íò éë . áåúëù ïéðòë àåäå )â úìä÷&  ( íâ
íáìá ïúð íìåòä úà20,øàåáî äæå õøàä àåä áìä éë ,íáìá õøàá øîà ïë ìò éë 21, éë 

ìëá ìëä,ïôåàä êåúá ïôåàä äéäé øùàë ) è à ìà÷æçéæ(22. ãåñéä ìà àá òôùäù éôìå 
ãåääå çöðäî,ä éãåîì íäù '23äá íéòéôùîä íäå ,æø åøîà ïë ìò " ì)& ( íéîëç éãéîìú

íìåòá íåìù íéáøî. áåúëù äîî äæ åçéëåäå )ãð äéòùé&  (ä éãåîì êéðá ìëå ' íåìù áøå
êéðá.  

  
)àé ( íëëåúá éðëùî éúúðå–   

éò 'ïáîø :ùì äìéòâ ìë íëá äö÷ éçåø ïéà íù éë ïåâë øáãá òåìáä øáã úèéìô ïå
 íéøåáâ ïâî ìòâð)ù"àë à á ( ÷éìçäì éãë ìùåáî øåò ìù ïâî ïéçùåîù äçéùîä ìá÷ àì

øåòä áå÷é àìù úéðç åà õç úåëî åéìòî -ùø ïåùì " øîàéù äæá íòèä äî éúòãé àìå é
 ìåòâá åðúåà ñàîé àì åðåöø åðúåùòå úåöîä ìë åðøîùá éë àåä êåøá ùåã÷ä ïëå åùôð

 øîà úåìåãâ úåöàð åðúåùòå åúéøá ìò åðøáòá)ãî ÷åñô ïìäì ( íéúìòâ àìå íéúñàî àì
 äìì÷ä úòùá àéáðä øîàå)èé ãé äéîøé (êùôð äìòâ ïåéöá íà äãåäé úà úñàî ñåàîä  

                                            
 ?מפני 18
 :פרהויצא חטר מגזע ישי ונצר משרשיו י) יא א( ישעיה ? 19
מעולם נסכתי מראש מקדמי ) ג"כ' משלי ח(אמר רבי בון מאי דכתיב . חספר הבהיר אות ' עי 20
, גם את העולם נתן בלבם) א"י' קהלת ג(שצריך להעלימו מכולי עלמא דכתיב , מאי מעולם, ארץ

אמרה תורה אני קדמתי להיות ראש לעולם שנאמר מעולם נסכתי , אל תקרא העולם אלא העלם
א בראשית ברא אלהים את השמים "ל מקדמי ארץ כד' תאמר שמא הארץ קדמה לה תמראש ואם
: ומה כתיב בתריה את השמים ואת הארץ, כ אלהים"ברא כל צרכי הכל ואח, ומאי ברא. ואת הארץ

???? 
הנה העולם הוא מששה קצוות שהם מעלה ומטה וארבעה : ל"א פרק ה ז"ח שער טנת" ע'עי 21

אמרתי עולם ) תהלים פט ג(ש " והתחלתם מחסד כמ.קצוות' ין הכולל ו והם סוד זעיר אנפ.רוחות
 .'ק יתן בלבם שהוא הנוק"דהיינו שהעולם היא הו. 'חסד יבנה וגו

ואינון את המאור הגדול ואת , כאשר יהיה האופן בתוך האופן, א מאן איהו"שב& ז "תיקו' עי 22
 :אינון לקבל אימא עלאה ותתאהד, ולקבלייהו חמה ולבנה, ואינון גוף וברית, המאור הקטן

. ואתייהיבא על ידייהו' דנפיק מבין תרין למודי ה, י אסתמיך עלמא באורייתא"ע& ח "זו' עי 23
 . דאחידן בהו, ד"ח והו"דנפיק מבין נצ, ועל דאינון סמכין לעלמא באורייתא
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 àáé äðîî øùà ùôðäå åðëåúá åðëùî ïúéù øîà äøåúä éøúñî ãåñ ïéðòä ìáà
åðúåà ìòâú àì ïëùîä24îù éìëë ïéçúåøá åúåà ïéìéòâ25 íéðáì åðéãâá åéäé úò ìëá ìáà 

ùø éøáãë äèéìô äìéòâä éë íéùãçå" àìå åúøô èìôú ìéòâé àìå øáò åøåù ïåùìî é
 ìëùú)é àë áåéà (ä òáùð êøãë éùôð øîàå ' åùôðá íéäìà)ç å ñåîò ( øîà àéáðäå

åà úëìùäå ìàøùéá íàå øéò àéäù êùôð äìòâ äîöò ïåéöá íà äéîúá êéðôìî äú
íéìàâð íéàåö íéãâá íéùåáì äéðá ìë úåéäì  

éò 'ø 'ééçá :òå"íëúà éùôð ìòâú àìå íëëåúá éðëùî éúúðå äìá÷ä ã - éùôð 
á÷äá øåîàä"äðéëùä ìò äðååëä ä26, áåúëù äæå )ã ãë íéìäú ( àåùì àùð àì øùà

åùôð, áåúëù äîî )æ ë úåîù (ä íù úà àùú àì 'êéäìà, ñåì÷ðåà íâøúå )ãä áé íéøá (
åîù úà íåùì,äéúðëù äàøùàì , äæå )è ä äéîøé (éùôð í÷ðúú àì äæë øùà éåâá íàå, 

àéä ïéãä úãî éë. åäæå )æè é íéèôåù (ìàøùé ìîòá åùôð øö÷úå, ìîòá äøöî äðéëùä éë 
ìàøùé,) éòùé 'è âñ (øö åì íúøö ìëáå, åäæå )æé âé äéîøé ( éðôî éùôð äëáú íéøúñîá

äåâ,äåàø÷å éàøá éúá úîàä éîëç å27.  
 éøôñá åøîà ùøåôîå)å àøôñ (äðéëù ÷åìñ åæ íëúà éùôð äìòâå, ïàëá ìáà 

äðéëùä àåäù éðëùî øéëæäù éðôî, ìò äìòîì äðååëä éùôð øéëæäùë éë øîåì êøèöð 

                                            
כיות ואמנם יש בה תו. אספקלריא דלא נהרא, אנכי רומז במלכות: ל"פ יתרו וז"שעה' עי 24

והבן , יהבית, כתבית, נפשי, אנא, נוטריקון, ת אנכי"ל כי ר"וזה שארז. הנקרא נפש שלה, הנקודה
דהיינו שהוא גילוי , כ"ע, הנפש של המלכות' כי היה בה בחי, כיולכן בעשרת הדברות נאמר אנ. זה

  ב "ג מה ע"זהר ח'ועי. למידת המלכות
נקי כפים ובר לבב אשר לא נשא לשוא נפשי ' גוה ו"מי יעלה בהר יהו) ב"ג דף מה ע”ח(זהר ' עי

ה "נשבע יהו) עמוס ו ט(כמה דאת אמר , אלא כלא חד מלה, מהו נפשי ונפשו, נפשו כתיב', וגו
 עלו, ודוד מלכא אתאחיד בההוא לב ובההוא נפש, כאשר בלבבי ובנפשי יעשה) א ב לה"ש(, בנפשו

  :  תרגום.דא לא נשא לשוא נפשו
אשר לא נשא לשוא נפשי נפשו כתיב והיא השכינה הנקראת נפש : ל"וז' סג פרק "ק ח"עבה' עי

אלהיך לשוא לשום שמו ' ובא כטעם לא תשא את שם יי, דוד והקרי והכתיב מורים על דבר אחד
, תרגם אנקלוס לאשראה שכינתיה תמן וכל נפש המיוחסת למקום ברוך הוא היא השכינה, שם

ולזה אמר אם בגוי אשר כזה לא ,  זה סלוק שכינה וגעלה נפשי אתכםאובפירוש אמרו בספר
הוא סלוק השכינה ורחוקה מציון מעונות . אם בציון געלה נפשך, תתנקם נפשי כי מדת הדין היא

ותקצר נפשו בעמל ישראל השכינה מצרה בעמל ישראל , שכינתו, צבאות בנפשו' יושביה נשבע יי
נגמר הדין בזמן שאדם מצטער שכינה מה לשון  דורשין ובפרק איןובפרק , וכענין בכל צרתם לו צר

 :אומרת קל אני מראשי קל אני מזרועי
 .ותיקון לצדיקים ולא מצאתי כעת, זכור לי מקום שכתוב שהשכינה עושה הגעלה לרשעים 25
ואמנם יש בה תוכיות . אספקלריא דלא נהרא, אנכי רומז במלכות: ל"פ יתרו וז"שעה' עי 26

והבן , יהבית, כתבית, נפשי, אנא, נוטריקון, ת אנכי"ל כי ר"ה שארזוז. הנקרא נפש שלה, הנקודה
דהיינו שהוא גילוי , כ"ע, הנפש של המלכות' כי היה בה בחי, כיולכן בעשרת הדברות נאמר אנ. זה

נקי כפים ובר לבב ' ה וגו"מי יעלה בהר יהו) ובגין כך()ב" עג דף מה”ח(זהר ' ועי. למידת המלכות
כמה דאת אמר , אלא כלא חד מלה, מהו נפשי ונפשו, נפשו כתיב', שי וגואשר לא נשא לשוא נפ

ודוד מלכא אתאחיד , כאשר בלבבי ובנפשי יעשה) א ב לה"ש(, ה בנפשו"נשבע יהו) עמוס ו ט(
  :  תרגום. דא לא נשא לשוא נפשועלו, בההוא לב ובההוא נפש

 והיא השכינה הנקראת נפש אשר לא נשא לשוא נפשי נפשו כתיב: ל"וז' ג פרק ס"ק ח"עבה' עי
אלהיך לשוא לשום שמו ' ובא כטעם לא תשא את שם יי, דוד והקרי והכתיב מורים על דבר אחד

, תרגם אנקלוס לאשראה שכינתיה תמן וכל נפש המיוחסת למקום ברוך הוא היא השכינה, שם
ה לא ולזה אמר אם בגוי אשר כז,  וגעלה נפשי אתכם זה סלוק שכינהאובפירוש אמרו בספר

הוא סלוק השכינה ורחוקה מציון מעונות . אם בציון געלה נפשך, תתנקם נפשי כי מדת הדין היא
ותקצר נפשו בעמל ישראל השכינה מצרה בעמל ישראל , שכינתו, צבאות בנפשו' יושביה נשבע יי

  דורשין ובפרק נגמר הדין בזמן שאדם מצטער שכינה מה לשוןאיןובפרק , וכענין בכל צרתם לו צר
 :אומרת קל אני מראשי קל אני מזרועי

  בחגיגה' ל שכוותנו לגמ"נ 27
ה "לגבי קשר בין נו & 'ועי, ה שהם לבר מגופא"א שכוונתו לנו"ב ורנח ע"ב רנז ע"זהר ח' עי

 .לשכינה
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úåãîä ùôð àéäù äðéáä28. ìòâú àìù øîàéù íòè äî äðéëùä ìò äðååëä äúéä åìéàù 
 àéäù ïåéë éë åðúåàåðúåà ÷éçøú àìù øîåì êéøö ïéà åðëåúá . øîàù áåúëä ïéðò ìáà

úììåëä äðéëù åæ éðëùî éúúðå29äòáù çë úëùåîäå , úåãîä ùôð ìò éùôð ìòâú àìå 
åðúåà ìá÷úù,ïùøù íùî úåîùðä éë ,ïúáåùú äîùå 30. ïúåà ìá÷úù øçàù øàá êëìå 
íèéìôú àìù,ìåâìâì êøèöð àìù äçèáä àéäå .éë ïàëá æîøå íìù ïéðáä ìë , àéä éë 

úåîìùä ïîæ úçèáä, áåúëù ïéðòë äæ äéäéå )ç å ñåîò (åùôðá íéäìà éðãà òáùð, éë 
úåãîä ùôð àåä åùôðá òáùð íéîçøä åá øùà ïåãàä.ò ãåã øîàù ïéðòë àåäå " ä

)à âî÷ íéìäú (äòåáù àéäå äîëçä àåäù éððò êúðåîàá31. ùåøéôá áåúëä øîà ïëå 
)ð èô íéìäú (áùðøàåáî äæå êúðåîàá ãåãì úò.  

  
) åëâé ( úåéîîå÷ íëúà êìåàå-   

éò 'ø 'ééçá :ìàá äìéçúä åììä íéáåèä íéãåòéá åæ äùøôä äðä"ó,éúå÷çá íà , 
éúá äîééñå"å,úåéîîå÷ . àìà ïéîåìùúá ìàøùéì äìàä úåëøáä ïéàù úåøåäì äæ äðäå 

ìàî äìåë äøåúä ìë åîéé÷ù ïîæá"éú ãòå ó"å.åìàä úùøôå àåá ìéçúú äì äëåîñä ú"å, 
)ãé ÷åñô (éì åòîùú àì íàå,äá äìåë äùøôä íééñúå "à,) åî ÷åñô ïìäì ( ãéá éðéñ øäá

äùî,íùä éöç àåäå , áåúëù íù ìòå )åè àö íéìäú (äøöá éëðà åîò32.  
úåëøáä é÷åñôî íéáø úåìàä é÷åñô éë òãå,äøåú äðùî ìù úåìàá ïëå . äæ äéäå 

úåéøáä ìò íééàì éãëúåìì÷ä éåáøá úåøéáòä ìò íãéçôäìå . àéäù äðéëùá åðéöî ïëå 
 ìàøùé éðá éðéòì øää ùàøá úìëåà ùàë äúéä ïéãä úãî)æé ãë úåîù(, íéîçøäå 

äáø÷á. áåúëä ãåñ äæå )ãé äî íéìäú (äîéðô êìî úá äãåáë ìë, äãîä éë åøåàá 
 úàø÷ðä"ìë"äãåáë úãî àéäù 33,ãåáëä úãî øîåìë ,àéä êìî úá íéðôáî , éô ìò óà 

áäæ úåöáùîá õåçáî äùåáì àéäù34.  
 ùøãîá åøîàå)& ( äáø ìì÷ì àáùëå úåëøáá èòéî êøáì àáùë øîàú àì

úåìì÷á,ìàá ìéçúî úåëøáá êëì "éúá íééñîå ó"åæî åæ úå÷åçø úåéúåà ïäù å, æåîøì 
ø÷éò ïäì äéäé úåëøáäù,àåá ìéçúî úåìì÷á ìáà "äá íééñîå å"à,åëìéù æåîøì  ïäì 

àåî éøäù ø÷éò ïäì ïéàù øåçà"äì å"íåìë àì à.  
  
)  åëåè ( åñàîú éú÷çá íàå–   

éò 'áîø"ï : íúåà åñàîé ïåîäì íîòè äìâúð àì úåöî íé÷åçä úåéä øåáòá
 äîå úìëúå ùù éî÷øá í÷åøîä äæä ãâáä ùáìà àìù íùì õôçä äî åøîàé íéìéñëä

                                            
 .ק שהם המדות"כלומר פנימיות הו 28
 .דהיינו שכינה עילאה 29
30  
 כל הנודר :ב"ערנה  פנחס זהר 'יע 'נראה שכוונתו למידת המלכות ששבועה במלכות עי 31
 וכל הנשבע ,א חיי המלך"ו ה"א וא"ד ה" כאילו נודר בחכמה דאיהו יו,ה דאיהו תפארת"בהוי

 .שאמונה היא במלכות' כ דרושי לילה ג"שעה' ועי. כ"ע, באלקים כאילו נשבע במלך עצמו
ה "השם היא רק יואז כל , נראה שכוונתו לזה שכאשר עמו אנכי בצרה היינו שהשכינה בגלות 32
 .ע"וצ) ב"ז נו ע"תיקו' עי(ה "כ כיש יד על כס י"כמש
, כל כבודה בת מלך פנימה) תהלים מה יד(, רבי שמעון פתח ואמר: ל"א ז"א רלז ע"זהר ח' עי 33

א דא "ס(, דא דכר ודא נוקבא, דא על דא, כבודה בגין דאיהו כבוד, כל כבודה דא כנסת ישראל
 עלאה הוא לךוהאי מ, דאיהו קול גדול, בת קול, היינו בת שבע, לךואתקרי כבודה בת מ, )נוקבא
בגין , והאי כבודה בת מלך ממשבצות זהב לבושה. בגין דאית מלך דלאו איהו לגו כוותיה, פנימה

  .והאי אוף נמי מלך אקרי, דאתלבשת ואתאחדת בגבורתא עלאה
 :תרגום

 .'לנוקה "הקשר בין נו' & ועי. ה"ב שזה נו"ז עז ע"תקיו' עי 34
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ä ìáà øôàä åðéìò ÷åøæðå äøôä óåøùð éë ìéòåð íéëéøö ìëäå íäá íéöôç ìëä íéèôùî
 úîå ùéà äëî èôùî íãà íåù ùôð ìòâú àìå èôùî éúìá äðéãîå íòì áåùé ïéà íúåà

)áé àë úåîù ( åöðé éëå)áë ÷åñô íù (øåáäå øåùä éðéãå35 ìáà íäá àöåéëå íéøîåùäå 
 áåà äùòéå úáùä ììçé åà úåéøòä ìåòáé øùà ùéàë úåöîä éøáåòá äùòð øùà èôùîä
 éèôùî úà íàå øîà êëìå íéòùøä ìò ãáë ìåò ïäù úåöîä éðôî åöå÷é äæá éðåòãéå

úåöîä åùòé àìù éãë íéèôùîá äìéòâä éë éúåöî ìë úà úåùò éúìáì íëùôð ìòâú  
 éúéøá úà íëøôäì íòèå- íîöòì øéúäì äøåú àìá åéäéå éøîâì úéøáä øôåúù 

àéñäøôá úåéøò36 íùôðì áøòú äåàú ìëå   
 êøã ìòå úîàä- õøàá íåìù éúúðå êôéä ìèáúå úéøáä úàæ øôåúù37) å ÷åñô (
 øîàù äî àåäå)àì àì äéîøé (éúìòá éëðàå éúéøá úà åøôä äîä øùà38 øåáòá éë íá 

íîöòá íá éúìòá íåìù éúéøá úà åìèáù  
  
)  åëæè ( íëì úàæ äùòà éðà óà íòèå–   

éò 'áîø"ï :úàæ éðà óà êåôäá åîë úîàä êøã ìò39äùòà  øéëæîù åäæå íëì 
 éðà óà éúëìäå éðà äùøôá ãéîú)ãë ÷åñô ( éðà íâ íëúà éúéëäå)íù ( íëúà éúøñéå

 éðà óà)çë ÷åñô ( éðà éúåîùäå)áì ÷åñô ( íîò êìà éðà óà)àî ÷åñô(  
 äð÷ä ïá àéðåçð éáø ìù åùøãîáå)åñ úåà40 ( éðà óà àìà ïéãä ïåãà éðàù éã àì

åëå øñéà 'åøá ùåã÷ä éë ììëäå íëéúàèç ìò òáù íòè äæå úàæä úéøáä úøåë àåä ê
íëéúàèçë òáù"41 äùòà åîöò ïåùìáå äøåáâä éôî øåáãä éë úéøáä úåìà ïä úåìàäå 

                                            
 .זכור לי מקום שראשונים כותבים שזה חוק 35
אמר רב יהודה אמר רב יודעין היו ישראל בעבודת כוכבים שאין : ל"ב וז"סנהדרין סג ע' עי 36

 .בה ממש ולא עבדו עבודת כוכבים אלא להתיר להם עריות בפרהסיא
 .16 ו15הערות ' עי 37
 ).ק"רד(הקצתי  38
ה כמה דאת אמר "ת אתקרי אש"אהכי תנינן האי כתרא דאקרי ז: ל"וז) ב"ב לז ע"ח(זהר ' עי 39

לזאת יקרא אשה אמאי משום כי מאיש לקחה זאת מאן הוא איש ההוא דאקרי זה ) בראשית ב כג(
כי זה משה האיש האיש הזה ואקרי איש זה וזה ) שמות לב א(ודא הוא איש דכר כמה דאת אמר 

  .איש
  : תרגום

הערה הבאה שאני היא כינוי ' ועי. ק"וזה כינוי לו, דהיינו זאת הוא כינוי למידת המלוכת
 .לשכינה

וכנסת , ה אמר ויסרתי אתכם"אלא הקב, אף אני) שם(רחומאי מאי דכתיב ' ואמר ר: ל"ז 40
לא די שאני אדון ,  מבקשת רחמים עליכם אלא אף אני איסר אתכםישראל אומרת אל תדמו שאני
  :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

 הובהיותם על אדמתם היתה מזמנת עצמה להזהירם על ידי עבדי. בסוד אף אני,  אותםעצמה ליסר
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, וכבר פסק מקורו ויבש מעינומעדן להשקות את הגן 

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

 :כתי ביתה בייחוד וצנעה יצאה ונראתה ונגלת בארץ אחרתשהיתה כגפן פוריה ביר
שבע והא . תוספת אמאי בגין ליסרה אתכם שבע על חטאתיכם: ל"א וז"ג קטו ע"זהר ח' עי 41

מי ' ד אם עונות תשמר יה יי"רגעא חדא הה' ה אי גבי ההוא דיליה לא יכיל עלמא למסבל אפי"קב
שבע אלא שבע לקבלייכו ומאי איהי דא ל " אלא מה תיכםיעמוד ואת אמרת שבע על חטאת
ד שבע על חטאתיכם "א מקץ שבע שנים תעשה שמטה וע"שמטה דאיהי שבע דאקרי שבע כד

  .ואקרי שבע ואקרי בת שבע
  :תרגום
ויספתי . והלכתי אף אני עמכם בקרי. א ואם תלכו עמי קרי"כד, א כי יקרא" ד& ח "זו' וכן עי
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 øîà êëìå éúëäå éúøñé)åî ÷åñô (ä ïúð øùà ' ìåãâä åîùá àåä éë ìàøùé éðá ïéáå åðéá
úàæä úéøáä ïúð42 äøåú äðùîá ìáà )åè çë íéøáã (îùú àì íà øîàä ìå÷á ò ' êéäìà

 äúà øåøà ïäá çúôå äøéøà ïåùì ãéîú íù øéëæéå åéúåöî ìë úà úåùòì øåîùì) íù
æè ÷åñô (ä ïúé øîàå íäî úøãòð äëøáä éë ')ãë ÷åñô íù ( åðéúåáø øîàî åäæå) äìéâî

 àìò"á (úáù úåìì÷" äøåú äðùîáùå ïøîà äøåáâä éôî ïøîà éë äùîå íéáø ïåùìá ë
 äùîå ãéçé ïåùìá ìë ïéáå åðéá çéìù äùî äúùò äøåáâä éë ïøîà åîöò éôî ïøîà éë

ìàøùé43  
ééò"ù : äúåà úøë àåä êåøá ùåã÷ä úàæä äùøôá øùà äðåùàøä úéøáä äðäå

 éôî àáú éë äéäå äùøôáù úéðùä úéøáäå ïåùàøä úéáá åðîò ìåãâä åîù äéä ïë éë
ãåáë ÷ø éðù úéáá äéä àìù éøîâì åúðéëù ÷åìéñì æîø äùî øîàðù åîù )ç à éâç (

ää úôñåúå äãáëàå åá äöøàå"ìåãâä íùáù äéðùì æîø à44 åá åùøã øáëå )á àë àîåé (
øñç éðùä úéáä äéäù íéøáã äùîçì æîø ïë íâ øçà ùøãî45åëå '  

                                                                                                                             
  :דא שכינתא. י שבעמאן איה. ליסרה אתכם שבע על חטאתיכם

  :תרגום
ים הוא "הת אל"בניין הבית היה באבני גזית לפי שהמדה הזאת נקראת בי: ל" שערי צדק וז'ועי

 אבני גזית והטעם לפי שהם לפעמים מדת דולותבית דין שלמטה ולפיכך ויצו המלך ויסיעו אבנים ג
רגת ועוקרת וזהו סוד הדין הקשה כשלא יבאו לה הצינורות מעולם הרחמים הרי היא מחרבת והו

ויסרתי אתכם גם אני שבע על חטאתיכם וזהו סוד הנקרא חרב נוקמת נקם ברית ולפיכך יסודה 
 .גזית

. ולכן כאן הוא בגוף שלישי שונה מהאלות, ה וזה צד ההיפך לשכינה"שמו הגדול הוא שם הוי 42
 &&&וטעם הדבר 

ותנינן מאי בקול . יעננו בקולח כתיב משה ידבר והאלקים "ת ,ב"ג דף רסד ע”חזהר ' עי 43
אחיד ביה על כל שאר ) דאיהו(בקולו של משה ושפיר הוא בקולו של משה דייקא בההוא קול 

ובגין דאיהו אתאחיד על כלהו בההוא קול דרגא עלאה הוה ) ומתמן משה אתזן על כלהו. (נביאין
ש "ואר. זכאה חולקיה.  איהו דרגא דאקרי שכינתא דשרייא בגווייהואלקיך' אמר להו לישראל יי
ושבמשנה תורה משה מפי עצמו אמרן מאי מפי . כ משה מפי הגבורה אמרן"תנינן קללות שבתכ

ד את זעירא באורייתא משה אמר ליה מגרמיה אלא שפיר הוא והא אתערנא מעצמו "עצמו וכי ס
והללו ד הללו מפי הגבורה "אלא מפי עצמו ומאי איהו ההוא קול דאיהו אחיד ביה וע. לא תנינן

ועל דא בכל אתר אלקיך והכא . מפי עצמו מפי הוא דרגא דאתקשר ביה על שאר נביאי מהימני
  ח כמה אית להו לבני נשא לאסתמרא אורחייהו"ת. אלקינו

 :תרגום
ודא איהו כי ביום אכלך , דאינון בית ראשון ובית שני, אבדין' ב, א"א דף כו ע”זהר ח' עי 44

, בבית ראשון דאיהי שכינתא עלאה, ן גרמו דצדיק יחרב ויבשואינו, פעמים' ממנו מות תמות ב
יחרב , )'א ו"נ(ונהר דא , ונהר יחרב ויבש) ישעיה יט ה(דא איהו , ובבית שני דאיהי שכינתא תתאה

 ומ. לאין סוף' בגין דאסתלק מניה נביעו די, תאהת' בה
45 ???   
ומנייהו אהדרו ושארו ,  בירכיןבית שני קיימו בבתי בראי. לברייתי, א"ב דף רנח ע” זהר ח'עי

, ירכין) א בבי"נ(ביני , ואינון אחרנין אשתארו בברייתא לבר, ואיהו בית שני, בבית קדש הקדשים
 בתרול. כי מציון תצא תורה) ישעיה ב ג(והיינו רזא דכתיב , ואתנהיגו מינה, והוו אולפין ממתניתין

  אתעדי שולטנותא, כד גרמו חובין
אך בימי החול עלתה ' ו' פ בבחי"כ בבית שני עלתה בימי השבת פב"אח,  בשער לו פרקח "ע' עי

פ והיו "ס שלימות ושיעור קומתה מהחזה שלו ולמטה פב"שהיתה פרצוף בי' פ של בחינת הה"פב
וזה . בימי החול' ר שלו מאירין בה מרחוק אמנם לא עלתה היא כנגדן ממש כמו שהיתה בבית א"ה

ש בזהר פרשת שמות כי "וזהו ענין מ' ני ואלו הם אורים ותומים וכודברים בבית ש'  הסרהענין שח
והענין הוא שכבר בארנו שבבית ראשון היו . תתאה' עילאה ובית ני לקבל ה' בית ראשון לקבל ה

ו "ר מאירין בה ואז נקרא סיהרא באששלמותא במלוי הלבנה בט"והיו ה' פ עד למעלה בחינת ו"פב
  נמ. ל"כנ' על י'  חמשה עשר הודלחודש בס

, ה לישראל ורק במדרגה קטנה"פ מהקב" הארה זו פבוהיה ) פתח לג-א "נוקבא דז(ש "פת' עי
בבחינה עליונה מאד בהשראת השכינה ' דברים שאלו הדברים היו גילוי השגחתו ית' שהיה חסר ה

' וה, י הפרגוד שהוא הפרסה המפסיק באמצע"א שלא נתלבשו ע"בגלוי במאורות הנכללים בז
והתורה , א שבו התורה והוא יסוד אבא"והוא בחכמה דז',  אובים ארון וכפורת וכר-ם הם דברי

', ג. רוח הקודש היא הנבואה בסטרא דבינה שמשם נביאים', ב. היא חכמתו של יוצר בראשית
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éò 'ø 'ééçá :òå" äìá÷ä ã- íëì úàæ äùòà éðà óà. úìî "éðà" úãî ìà æîø 
ïéãä46,éðà øàù ìëá ïëå .îøä øîà äæîå á"æ ï"ì, úàæ éðà óà êåôä àåä åìàë àåä éë 

íëì äùòà,úàæ úàø÷ðä äãîä àéä éðà úìî éë øàáì ,úàæå ,ä " úà úøñéî äðåøçà à
ñòëä úòùá íãàä. øîà êëìå )çé ÷åñô (ä úôñåúá íëúà äøñéì éúôñéå"à, øîà àìå 

øñéì.ää àéäù ïéãä úãîá úôñåú ïúà éúôñéå ïéðòå "íëúà äøñéì ìù à,áá éë  úé
åìà úåçëåú åéä ïåùàø,ãåáëäå úøàôúä íùå 47, ãåò àéáðä øîà ïëå )é ãñ äéòùé ( úéá

åðúøàôúå åðùã÷. äæì äîåãå )àë ç úéùàøá (ìì÷ì óéñåà àì, úôñåú ïúà àì åðéðòù 
ãåò ìì÷ì ïéãä úãîá,ìëéøãàäå øåñøñä àåäå 48æ åøéëæäù " äáø úéùàøáá ùøãîá ì

)å æë49(,òùá åúåà úáø÷îä àéäå åéáéåà ãâðë åãòá úîçåìå ïåöøä ú.ò ãåã øîà äéìòå " ä
)â æë íéìäú (çèåá éðà úàæá äîçìî éìò íå÷ú íà. àéáðä øîà ïëå )æ â éëàìî ( åáåù

 åäæå äáåùà àìà øîàð àì áåùà íëéìà äáåùàå éìà)çë ÷åñô ( éðà óà íëúà éúøñéå
îàù äîå ïàë ãò ø ÅñÇé Çà éðà óà àìà ïéãä ïåãà éðàù éã àì ø)çé ÷åñô ( ìò òáù

 òáù úáå òáù ïë íâ àø÷ð éúéëäå éúøñéå úøîåàä àéäå úàæ úàø÷ðä äãîä íëéúàèç
 åäæå äîìù íà äúéä àéäå)à ð äéòùé (øàåáî äæå íëîà äçìù íëéòùôáå  

  
) åëáî ( áå÷òé éúéøá úà éúøëæå–   

éò 'áîø"ï :éúéøá úà éúøëæå åîò øçàå åîöò êùåî àåä éë íäøáà éáø øîà 
 àéáðä ããåò äàåáðä ïëå áå÷òé úéøá)éäã"ç åè á ( íëéèáù íëéùàø)è èë íéøáã (

 íðåò úà åöø íäù øåëæàå íäî äáæòðå úåúáùä äòøôù õøàä øåëæà åîòè øåëæà õøàäå
 úåãîä ìëù úéøá éðá íäù íäøáàå ÷çöéå á÷òé éúøëæå øîàéù úîàä êøã ìò ïëúéå

úéøáá íúåéäá ïë åàø÷ð50äìåìëä õøàäå  åøîà ïë åæîø åðéúåáøå ììëá øåëæà íäî 
)÷éå"ä åì ø ( ïåãàì ìùî ùé÷ì ïá ïåòîù éáø øîà íäîò õøàä úåëæ øéëæî àåä äîìå

 øîåà äéä åéúåðá íåìùá ìàåù ïåãàäù ïîæ ìë ïúìãâî úçà äçôùå úåðá ùìù åì åéäù
ïúìãâî íåìùá éì åìàù  

                                                                                                                             
ודברתי עמך , ש"וכמ, א והוא השורה על הארון"שכינה הוא כתר שהוא השראת רצון העליון על ז

כי לא , ש"וכמ,  עליונה והרצון אינו מושג בסוד איןחכמהתר הוא הרצון השורה על וכן כ', שם וגו
א כידוע "הוא אורים ותומים חסד דז', הד. היה מושג ונראה מציאותו' כ הארון כו"משא. 'יראני וגו

אש על ', ה. מ"ש בכ"ולכן היה על לב אהרן כהן גדול כמ. ב אותיות שבו"ב דחסד בע"בסוד שם ע
שלא נתגלו מאורות אלו שמשם ניכר , ואלו הדברים היו חסרים בבית שני. רא דגבורההמזבח בסט

ק "כ אותם הדברים בבהמ"ולכן לנגדם חסרו ג. ז"גדולתם של ישראל שלא בענינים השייכים לעוה
 :ולא האירו שם, שהיא נוקבא

 .' &כלומר מידת המלכות שהיא דינא רפיא עי 46
47  
י משל למלך שאמר לו לאדריכל לבנות לו פלטין ובנה לו ולא ספר הפליאה ואמר רבי אמ' עי 48

ערבה לו על מי להתעצב לא על אדריכל זהו ויתעצב אל לבו שהעטרה האצילה עולם הגשמי 
 בארץ האדםכי עשה את ' והרשיע ונסתלק המלך ממנה ונתמלאת עצב מיד נאבד העולם וינחם ה

י אדם הגשמי הוא בארץ והעליון הוציא ה כ"הנחמה הוא שפע הרחמים ונשארו הרחמים עם יהו
למה נשארו הרחמים למעלה בעבור שעשה את האדם בארץ וסילק ' מן הארץ במעשיו זהו וינחם ה
ודע מה , ויתעצב אל לבו כביכול התעצב אל לבו מדלא אמר ויעצב. האדם העליון מן הארץ עליונה

וא לב וחיות של היקף ושב  אמר בלבו אלא אל לבו שנאמר ויתעצב אל לבו הוא החסד שהשלא
 לדין

 אולי ח ג 49
ש בזהר כד תחזי קשתא בגוונוי "ת וכמ" סוד ברית הקשוהוא )א"שבת דף קד ע(אפיקי ים ' עי 50

וזכרתי ) ויקרא כו מב(ש "גוונין דאבהן כמ' גוונין נהורין דבי' והם ג, נהורין תצפה לרגלוי דמשיחא
ת הם גוונין "וקש. 'איתיה לזכור ברית עולם וכוור) בראשית ט טז(' וכתי' את בריתי יעקב וכו

   בסוד השופר והוא מלשון שופראכידועדאבהן 
 ?ת מאירים ביסוד"היינו כאשר החג
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éò 'ø 'ééçá :òå"÷ä á÷òé éúéøá úà éúøëæå äìá÷ä ã éãë úåáàä øàùì á÷òé íéã
íéîçøä àåäù øåëæ íéã÷äì51 á÷òé äòáù úåãîä èøôå äìòîì äèîî úåãîä øãñìå 

éòöîàä å÷å íéîù éãåîò éðù åîò ììëð52àå úôñåúá æîøðä "áå÷òé ìù å53 íäøáàå ÷çöéå 
á÷òé àåäù éúéøá á÷òé éúéøá ïåùì åäæå äòáù äæ éøä õøàäå54 ÷çöé éúéøá ïìëá ïëå 

äøáà éúéøá ïéììëð ïìåëù íù ìò úéøá äìòî ìù úåáàäî ãçàå ãçà ìëì àø÷å í
 áåúëä æçà åîöòá äæä øåãñäå ïë íâ øåëæà íäî äìåìë äøåîù àéäù õøàäå úéøáá

 øîåàä)æì ã íéøáã ( øîàðù á÷òé äæ åéðôá íéøöîî ìåãâä åçëá åéðôá êàéöåéå) íéìäú
å ãë (äæ ìåãâä ÷çöé äæ åçëá äìñ á÷òé êéðô éù÷áî éãë á÷òé íéã÷ä ãåòå íäøáà 

ìàøùé ìò íçøîå äáëøîä úåéçá ÷å÷çä úåîãá ìëúñî ãåáëä äéäéù55  
àåá àìî áå÷òé áúëðù äîå"àåä àéäå åúãî àéäù úéùùä ìò æåîøé å" íùáù å

àåá àìî àåäùë áå÷òé úìîá ùéù ãáìî ìåãâä"éá éë æîøå úåøøåòúä å" äéçä éðô å
 ïàëîå á÷òé éðô ïéòåá÷ úòáåøîä ïéáú)ãé çë øáãîá ( éë øôì ïë àìå ùáëì ïéé úéòéáø

ò ìà÷æçé øéëæä åéìò íâ ïéää úéùéìù ìéàìå ïéää éöç íà" ä)ç à ìà÷æçé ( íãà éãéå
 åéìò úåøåäì íú úåáéúä úéøçàá íäéôðë úçúî)æë äë úéùàøá ( äæîå íú ùéà á÷òéå

äèî ìù íéìäà ãåòå àñëä áùåé øîà åìàë àåäå íéìäà áùåé øîà øáëå äìòî ìùå 
 ÷çöé úåãìåú øãñá åéúøëæä)íù ( äáëøîä øéëæäì éãë øåëæà õøàäå øîåì êøöåäå

äòáøàî äúåçô äáëøî ïéàù äúåîìùá  
áîøä úòãå" àìî áå÷òé êëìå øáãé ãçåéîä íùä àåäå á÷òé éë áåúëä ãåñá ï

àåá"úåáàä ìò òéôùàå äìòîìî úåìéöà òôù êåùîà øîåìë éúøëæå øîàé ïë ìòå å 
íìù ïéðáä ìë éøäå ìàøùé ìò íçøà æàå ïë íâ øéëæà íìëî ìåìëä õøàäå íéðåéìòä  

 äðîî äìòîì íäù úåãîä éôìë úìãâî íùá úàæä õøàä úà àø÷ù ùøãîäå
 ïìåëù éôì úéøá ïàø÷å äìòî ìùá ïäá äðååëä ïéà áåúëä øéëæäù úåáàä éë æåîøì åàáå

éúøëæäù åîëå úéøá úàø÷ðä õøàá íéììëð  
  
) åëãî ( úàæ íâ óàå  

éò 'ø 'ééçá :òå"úàæ úàø÷ðù ìàøùé úñðë úåáøì úàæ íâ óàå äìá÷ä ã56 
 øîàðù)âë çé÷ íéìäú (ä úàî ' úàæ äúéä)çë èî úéùàøá ( íäì øáã øùà úàæå

 íéúñàî àì áåúëä øîàù åäæå íäîò äðéëù ìàøùé åìâù íå÷î ìëáù äðååëäå íäéáà
àì íúìë ìéáùá áéúë íúìëì íéúìòâ àìå óñà øéëæäù åäæå íúà éúéøá øôà ) íéìäú

åè ô ( åîë äàøå íéîùî èáä úàæ ïôâ ãå÷ôå äàøå íéîùî èáä) íéëìî-áì ç à  ( äúàå
 ïî úîñøåôî úàæ ìù ïôâä éë åéøáã êåúá øàáå úàæ ìù ïôâ ãå÷ôå íéîùä òîùú

 øòé øéæç úàø÷ðä äòùøä]éòäå"íúðåîà ìò æåîøì äéåìú ï [åñôá äæ éúøëæä øáëå ÷
)àì åì úéùàøá (äàøú íùå íåãà õøàá åëìî øùà íéëìîä äìàå  

                                            
 היינו זכור ביחס לשמור 51
 .ת"ת 52
ויקרא כו (כמה דאת אמר ,  דיוקנא דיעקב וחייס על עלמאקמיה, א"א דף קסח ע”זהר ח' עי 53

תא חזי , בגין דאיהו דיוקנא דיעקב ממש, ו"אמאי בוא, ו"ב בוא'קויע, וזכרתי את בריתי יעקוב) מב
והא אתמר דשופריה דיעקב , כמאן דאסתכל באספקלריאה דנהרא, כל מאן דחמי ליה ליעקב

 ,אמר רבי ייסא, אהכשופריה דאדם קדמ
 נצב עליו' והנה ה) יג(& דברי רבינו לעיל בראשית ' יסוד עי 54
וזכרתי את בריתי ) ויקרא כו מב(דכתיב ,  הוא כסא בפני עצמונואבי, א"א דף צז ע”זהר ח' עי 55
בר מן ,  ליה כסא הכבודדעביד ברית כרת קודשא בריך הוא ליעקב לבדו יותר מכל אבותיו, יעקב

 :קדמאה
 ..Error! Bookmark not definedלעיל הערה ' עי 56
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 íäéðùù éô ìò óà íâ ïåùìì óà ïåùì ïéá ìåãâ ùøôä ùé äìá÷ä êøãî éë òãå
 úåìéîâ ïåùìî íéîçø úãîì æåîøé íâ ïåùìå ïéãä úãîì æåîøé óà ïåùì éë éåáø ïåùì

 ïéðòë íéãñç)å ì úéùàøá (å íéîçøá äòéîùäå éìå÷á òîù íâå úìî éë úàæ íâ óàå åäæ
øàåáî äæå íéîçøäå ïéãä ïî äìåìë úàæ57  

  
) åëäî ( íéðåùàø úéøá íäì éúøëæå  
ò 'ø 'ééçá :òå" íéðåùàø íäù íéðåéìòä äùìù úéøá íéðåùàø úéøá äìá÷ä ã

 åîë äòáùì)æ åè áåéà ( éúøëæå ÷åñôá äìòîì øéëæäù øåáòá éë ãìåú íãà ïåùàøä
ðåéìòä úåáà äùìù ïåùàøä ìò éúøëæäù åîëå äòáù íèøôá íàöîúå äìòîì äèîî íé

 úãî éë ãåòå ïéðáä íéìùäì éãë íéðåéìòä äùìù ìò éðùä éúøëæå ÷åñôá ïàë øéëæé ïë
àåá äæåîøä íéîçøä"ïéãäå íéîçøä ïî äìåìë äòáùä ììëî àéäù å58 úéðù óéñåé êëìå 

äù íéðåùàø úéøá íäì øéëæé íäéáéåà õøàá íúåéäá éë íçéèáéå íéîçøä íöò í
 úåéäì éãë íéøöîî íúåà éúàöåä éðàù éôì øîåìë íúåà éúàöåä øùà øîàå íéðåéìòä

øàåáî äæå íéäìàì íäì  
  
) æëá (  

éò 'ø 'ééçá : äîëç úåàìô ïåùìî àéìôé àìà øãð øãé øîà àì øãð àéìôé éë ùéà
øãðä éë59æø åøîàå øãðäî äìòîì äîëçäå äîëçäî êùåî " úåìòîä øãñá ì)øåä âé úåé

                                            
ויסרתי אתכם . רעא שלמא דביתא שלמא דעלמא שלמא דאדאיהו ,ב"ג דף קטו ע”זהר ח' עי 57

ר יוסי כתיב ואף גם "א. כ דברי הברית נינהו"מאי שבע דא צדק הא ודאי ברית ובג. אף אני שבע
י דאקרי זאת דלא "גם לרבות כ. א אף אני"ואף גם זאת ואף כד. 'זאת בהיותם בארץ אויביהם וגו

לא מאסתים ולא געלתים בגין . א כחדאבהיותם כל. בהיותם בארץ אויביהם. ןשבקת לון לעלמי
 להפר בריתי אתם דאי לא. דלא אתחבר בהו

, ו"והוא רזא דוא, אז תרצה הארץ) ויקרא כו לד(דכתיב ,  דאחושבן ,א"א דף קיז ע”זהר ח' עי 58
ולבתר והארץ , ועל דא אזכור, ו כלא כחדא"ודא הוא וא, וזכרתי את בריתי יעקוב) שם מב(דכתיב 

 תתרעי, תרצה,  ישראלאזכור דא כנסת
והא אוקמוה במתניתין ולא עוד אלא יתיר אמרו נדרים על גבי : ב"ב קטו ע"זהר ח' עי 59

בודאי '  וכושבועות עולין וכל הנשבע כאלו נשבע במלך עצמו וכל הנודר כאילו נודר בחיי המלך
ועה עלמא דאתי בינה איהי למעלה מהשמש דאיהו עמודא דאמצעיתא נדרים מתמן על גבי שב

עולים וחלין על דבר שאין בו ממש בגין דשבועה איהו עלמא דין דלית ליה קיומא אלא על יסוד 
ה שכבי עד "חי יהו) רות ג יג(וביה אומאה דכתיב  וצדיק יסוד עולם) משלי י כה(הדא הוא דכתיב 

ה "ל יהו"ו ת"הבקר דשכינתא תתאה כותל מערבי דיורא דיליה על שם דאיהו תל שהכל פונים בו כ
קווצותיו תלתלים שחורות כעורב ואוקמוה ) שיר ה יא(ו ודאי שכינתא איהו תל דיליה על שם "כ

מן אחד תל שהכל פונים בו והאי קוץ הוא אחיד ' ד) קוץ(על כל קוץ וקוץ תלי תלים של הלכות 
 כי כל בשמים ובארץ ותרגם יונתן דאחיד בשמיא) ה א כט יא"ד(הדא הוא דכתיב ' ח ובין ד"בין א

ובארעא ועליה אוקמוה מארי מתניתין בחגיגה על מה העולם עומד על עמוד אחד ששמו צדיק 
דאינון ' ח ד"וצדיק יסוד עולם ובודאי איהו ברית דשבועה דעליה קיימין א) משלי י כה(שנאמר 

ח "אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי א) ירמיה לג כה(שמיא וארעא דכתיב 
) ישעיה סו א(הארץ הדא הוא דכתיב ' ואתה תשמע השמים ד) א ח ל"מ(וא דכתיב שמים הדא ה

ה "והארץ הדום רגלי ובגין דברית אחיד בין שמיא וארעא וביה שבועה הדא הוא דכתיב חי יהו
שכבי עד הבקר מאן דאומי בשמיה לשקרא כאילו הרס בניינא דשמיא וארעא ואהדר עלמא לתהו 

ל באתריה שקר וכאלו ההוא בר נש בני "מן אחד ישתאר אחר סמא'  דדובהו דאי בר נש יעדי קוצא
שמיא וארעא על שקר וקושטא קאי שקרא לא קאי הרס בניינא ונפלו שמיא וארעא והאי איהו 

השליך משמים ארץ תפארת ישראל דמאן יהיב ארץ בשמים דקאמר השליך ) איכה ב א(כאילו 
דלא אתפרש מינה בנפילו דילה לקיים בה משמים ארץ אלא ודאי דא שכינתא ותפארת עמה 

דניאל ח (ה הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן ומנלן דאמת נפל עמה דכתיב "אני יהו) ישעיה מב ח(
צמח 'ארץ ת'מת מ'א) תהלים פה יב(ותשלך אמת ארצה ומאן דאומי בקושטא הוא מקיים ) יב

ולבתר ' את' ם"אלהי' בראדאיהו עמודא דאמצעיתא דביה איהו קיימא בניינא הדא הוא דכתיב 
השמים ואת הארץ ובגין דשבועה איהו בניינא דעלמא דא לית ליה קיומא בלא יסוד דבר שיש בו 
ממש נדר דאיהו עלמא דאתי על גבי שבועה סליקת ואיהי חלה על דבר שאין בו ממש דלא צריכה 
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à ( øáãë äåöî øáã ìò ïéìç íéøãðä éøäù äòåáùäî äìòîì øãðä ïëå êìîì íãå÷ íëç
àéìôé ïåùì øãðá øéëæä ïë ìòå úåùøä  

ééò"ù :òå"ëä úôñåú íòèá øîåì ïëúé éë éðà øîåà äìá÷ä ã" éðôî äæä íå÷îá ó
ë úøåöë ãåáëä àñëù"åéìò áùéì ãúåòî äìòî éôìë óå÷æ ó60ãâàá åøîà äæ ìòå  ä

ôìàá"úéá à"øã à 'ë ãîò àáé÷ò"ùáø øîàå àåä êåøá ùåã÷ä éðôì ó" éáù éðåöø ò
ë úåà ìò àñë úáéú äãñéúð äæ éðôîå êéåðëå êøúë êàñë ïéàøå÷ éáù íìåòä àøáú" ó

 áåúëä ãåñ ïéáú àñëä úåàùåð íãà éðô íäéðôù úåéçäù äîîå)ä èì÷ íéìäú ( øåçà
ë äéá éø÷ äëôë éìò úùúå éðúøö íã÷å" úéìëùä ùôðä ùøåù éë òåãéä ïîå êìù ó

äì úåùôð êëøòá øîàùëå ãåáëä àñëá 'ë êøòá êëøòá úìî ãåçéá" éë äæî øàáúðå ó
äì øùà úåùôðä 'æø åøîàå äìòúé åì äáëøî äðä íâ éë ãåáëä àñë êøòá íä" ì)äù" ø

æè à àèåæ ( äùî äæî íéðôì äæ åñðëð äùìù)çé ë úåîù (ôì ìôøòä ìà ùâð äùîå íéð
 øîàðù èôùîå ÷ãö åðîî)åè èô íéìäú ( ïäéúåùôð íäî íéðôì êàñë ïåëî èôùîå ÷ãö

 øîàðù íé÷éãö ìù)é áé áåéà ( øîåàå éç ìë ùôð åãéá øùà) ìàåîù-èë äë à  ( äúéäå
ä úà íééçä øåøöá äøåøö éðãà ùôð 'àå äøñç úùôð úìî àöîúå êéäìà" ïéàù æåîøì å

äì úåùôðä ìë ' åøîàù åîëå)á äî äëåñ (ïéèòåî ïäå äéìò éðá éúéàø  
  
)áì ( èáùä úçú  

éò 'ø 'ééçá :òå"äì ùã÷ äéäé éøéùòä äìá÷ä ã 'éøéùòä61 àåäù éøéùòä ãâðë 
äì ùã÷ 'úéùàø62ïúìçúá ïôåñ õåòð åäæå ãçà íø÷ò øùòîäå øåëáä éë 63 ãçéìå øáçì 

øàåáî äæå ùàøä íò óåñä 

  

                                                                                                                             
מא דאתי דביה יסוד לקיימא עליה דאיהו ברית דביה תשמיש המטה ובגין דא ביום הכפורים על

איהי תגא על ספר תורה צדיק כמה ' תקינו כל נדרי אסור בתשמיש המטה תמן אות ברית י
דאוקמוה העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה ולא תשמיש המטה אלא צדיקים יושבים 

שמוש בעלמא דין בתגא אוקמוה מארי מתניתין כל ) א דאית"ס(ועטרותיהם בראשיהם ובגין דלית 
בתגא חלף דתגא לתתא בעלמא דין איהו נקודה שמושא דאתוון אבל בעלמא דאתי לית המשתמש 

שמושא באתוון ובגין דא ספר תורה לית ביה נקודה באתווי אלא תגין ובגין דא מאן דמשתמש 
  :בספר תורה חלף והכי מאן דמשתמש במי ששונה הלכות עליה אוקמוה רבנן דאשתמש בתגא חלף

 : תרגום
60 ? 
 מלכות 61
 תרכ 62
נעוץ סופן בתחילתן , עשר ספירות בלימה מדתן עשר שאין להם סוף) ז"א מ"פ(י "ס' עי 63

 ותחילתן בסופן


